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أقرانها ومعلماتها عن طريق أسرتها أو سلوكياتها من خالل تقليدها ألفراد  معظم تكتسب العديد من الطالبات

ذا افترضنا تمتع الوسط المحيط الذي تفاعلها اليومي  معهم، أو من خالل ما تشاهده من برامج تليفزيونية مختلفة، وا 

تفاعلت معه او تأثرت به الطالبة بسلوكيات جيدة فإن ذلك يعود عليها بالنفع ويحقق لها الرضا من جميع المحيطين 

ة الصالحة بشكل كامل أمرًا شبه مستحياًل، األمر الذي وقبولهم لسلوكياتها، وفي الواقع العملي ُيعد إمكانية توفر البيئ

ُيفرز لنا العديد من السلوكيات الفردية والجماعية غير المقبولة اجتماعيًا والتي تحتاج للتحليل والتفسير والتدخل المهني 

ية التعليمية لذا المناسب من المتخصصين للعمل على تعديلها خاصة إذا ما أثرت هذه السلوكيات سلبيًا على سير العمل

طلب حيوي للعديد من المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات التعليمية بصفة السلوك االنساني واسباب حدوثه م عد فهميُ 

 خاصة باعتبارها من أهم المؤسسات االجتماعية التي لجأت إليها المجتمعات الحديثة، لتلبية حاجات تربوية وتعليمية

والجامعات  خاصة بعد تعقد الحياة، فأصبحت المدارس القيام بها بمفردها األسرة يحتاج اليها المجتمع وال تستطيع 

تؤدي وظائف عدة منها التربية ونقل الثقافة من جيل الى جيل الى اجتماعية متخصصة  والمعاهد العلمية مؤسسات

االجتماعية التنشئة  رجانب وظيفتها الرئيسية في نقل العلم والعرفة باإلضافة الى دورها الحيوي كمصدر من مصاد

 للنشء والشباب. جسميًا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعياً  النمو المطلوبتحقيق ل

وقد اتفقت معظم االتجاهات المعاصرة في كافة العلوم االجتماعية والسلوكية على أهمية دراسة الظواهر 

بي بصفة خاصة، فهذه الظواهر تشغل بال االجتماعية والنفسية التي تؤثر على الشباب بصفة عامة وفئة الشباب الطال

المجتمعات منذ أقدم العصور حيث تؤثر على عقول ووجدان الشباب، ولها آثارها على العقائد واآلراء والميول 

 (.1999،391واالتجاهات الشبابية) محمد، صفاء عبد العظيم، 

عاجًا له وللمحيطين وتحتاج إلى ومشاكل السلوك بوجه عام هي اضطرابات السلوك التي تحدث للفرد وتسبب إز 

عادة التعليم والتكيف) قمر، عصام توفيق،  ، وقد يكون (255، 2002عالج سلوكي إلزالة اسباب اضطرابات السلوك وا 

 هذا العالج فرديا أو جماعيًا.

 على أهمية الجماعة باعتبارها تهيئ الجو للمعايشة داخلها وتساعد في Martin Sundel ويؤكد مارتن ساندل

ية وتساعد أعضائها على تغيير انماط شخصياتهم ليستطيعوا المعايشة واالستمرار داخلها، ويتنازلوا عن التنشئة االجتماع
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 Martin Sundel and)  جزء من هذه الشخصيات ليستطيعوا التعامل مع غيرهم من القرناء في الجماعة

other,1984,303) 

 لف التخصصات وجهتها لدراسة المشكالت السلوكية والتخفيفوقد وجهت العديد من الدراسات العلمية بمخت

(: والتي هدفت إلى التعرف على مدى فعالية برنامج 2005منها دراسة أمجد عزات عبد المجيد جمعة ) من حدتها و 

للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية، حيث تكونت عينة  السيكودرامامقترح في 

( طالب من 12) انية تجريبية وقوام كل مجموعةوالث ،( طالبًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية24سة من )الدرا

مدرسة رفح اإلعدادية )ج( لالجئين ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس المشكالت السلوكية، وتوصلت 

احصائية بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة في  الدراسة لعدد من النتائج كان من اهمها: وجود فروق ذات داللة

البرنامج السيكودرامي المقترح على أفراد المجموعة التجريبية، كما وقد أوصت حدة المشكالت السلوكية بعد تطبيق 

ة والثقافية الدراسة بعدد من التوصيات كان من أهمها: إشراك الطلبة الُمشكلين في األنشطة االجتماعية والرياضية والفني

بالمدرسة، حيث أنها تعمل على توظيف طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتفعيل دور 

اإلرشاد النفسي واالجتماعي في المدارس الفلسطينية بحيث يكون مرشد نفسي اجتماعي واحد على األقل لكل مدرسة 

المشكالت السلوكية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يحياها ليساهم في مساعدة الطالب في التخلص من 

الطالب) انتفاضة األقصى(، استخدام اإلرشاد والعالج الجماعي ) السيكودراما، القصة، المناقشة، األلعاب( في العيادات 

 النفسية والمدارس والمراكز ذات الصلة.

والذي ال يتوافق سلوكه مع السلوك السائد في  وصاحب السلوك غير المقبول اجتماعيًا هو الفاشل اجتماعياً 

المجتمع الذي يعيش فيه وهو الذي ينحرف سلوكه عما هو متوقع بالنسبة لعمره الزمني وجنسه ووصفه االجتماعي 

 ، جمالبحيث يعتبر هذا السلوك سلوكًا غير متوافق ويمكن أن يعرض صاحبه لمواقف خطيرة في حياته ) القاسم

 (. 15، 2000وآخرون، 

ولعل انتشار العديد من السلوكيات الغريبة عن مجتمعاتنا العربية بين طالبات الجامعات هو الباعث الحقيقي 

 قد اصبحت تنتشر بشكل جماعيأنها إلجراء هذه الدراسة خاصة و 
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عددة ن السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا ليست نوعًا واحدًا أو درجة واحدة وانما هي أنواع متولكو 

أحد البواعث الهامة  هماخاصة وان تخصص الحالية ي اختيار مشكلة الدراسةإلالباحثتين  هذا دفع فقد ودرجات متباينة 

 .التي تمكنهما من تفسير هذه السلوكيات من وجهة نظر متخصصة

لدى األكثر انتشارا   السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيا   لذا تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في: تحديد أهم

، والعمل على تفسيرها ووضع آليات طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر منسوبات الجامعة 

 .مواجهتها من منظور العمل مع الجماعاتل

 أهمية الدراسة:

ماعيًا لدى طالبات السلوك الجماعي غير المقبول اجتتعد الدراسة الحالية من الدراسات النادرة التي تناولت  .1

 الجامعة.

تفيد الدراسة الحالية في القاء الضوء على انماط السلوك الجماعي غير المقبول والتي باتت تهدد أمن الجامعة  .2

 والمجتمع بأكمله.

 تعد الدراسة الحالية بمثابة دليل إرشادي لمنسوبات الجامعة في كيفية مواجهة أساليب السلوك االجتماعي .3

 قبول اجتماعيًا.غير الم الجماعي

تعمل الدراسة الحالية على إشراك جميع منسوبات الجامعة في رصد السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا  .4

 وأساليب مواجهتها من وجهة نظرهن.

ليات العلمية لجماعات كطريقة علمية من خالل اآلتلقى الدراسة الحالية الضوء على أهمية طريقة العمل مع ا  .5

 .هة السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعياً التي تعين في مواج

 

 أهداف الدراسة: 
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تحديد مظاهر السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعيًا لدى طالبات جامعة االميرة نورة من وجهة نظر منسوبات  .1

 الجامعة؟ وما الترتيب النسبي لهذه المظاهر السلوكية؟

جامعة لمواجهة مظاهر السلوك غير المقبول اجتماعيًا لدى طالبات ساليب التي تستخدمها منسوبات ال. رصد األ2

 جامعة األميرة نورة؟ وما الترتيب النسبي لهذه األساليب؟

. التوصل إلى آليات مواجهة السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعيًا لدى طالبات جامعة األميرة نورة من منظور 3

 طريقة العمل مع الجماعات؟

 : ةتساؤالت الدراس

. ما مظاهر السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعيًا لدى طالبات جامعة االميرة نورة من وجهة نظر منسوبات 1

 الجامعة؟ وما الترتيب النسبي لهذه المظاهر السلوكية؟

 عةجامالمقبول اجتماعيًا لدى طالبات  لمواجهة مظاهر السلوك غير منسوبات الجامعة. ما االساليب التي تستخدمها 2

 ؟ وما الترتيب النسبي لهذه األساليب؟األميرة نورة

. ما آليات مواجهة السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعيًا لدى طالبات جامعة األميرة نورة من منظور طريقة العمل 3

 مع الجماعات؟

 

 

 

 

 مفاهيم الدراسة:
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 التفسير:

شديد أفسره تفسيرًا، إذا بينته، وفسرت الشيء افسره من : اإلبانة، وكشف الغطاء، تقول فسرُت الشيء بالتالتفسير لغة

 ، إذا كشفته، وأظهرته، فهو مأخوذ من الفسر بمعنى الكشف.سرباب نصر وضرب، ف

وقيل أنه مأخوذ من السفر بتقديم السين نقول أسفر الصبح إذا أضاء/ وسفرت المرأة عن وجهها كشفته، 

 ف و اإلظهار. والحاصل أن معنى التفسير لغة يدور حول الكش

 (.171:  170ه،1435فله إطالقان: ُيطلق على ما يقابل التأويل ) الهويمل،  اصطالحا  وأما 

 لسلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعياً : شرح وتوضيح المبررات المؤدية لوُيقصد بالتفسير في إطار هذه الدراسة

لفة له وتحديد درجة شدتها، وموضوع التفسير في إطار لدى طالبات الجامعة، ومهمة التفسير بيان المظاهر المخت

الدراسة:  ينحصر في السلوك الجماعي منه ألن السلوك اإلنساني يتمايز إلى فردي وجماعي، ورغم أهمية دراسة 

 ا ولكن للتخصص الدقيق للباحثتين.السلوكيات الفردية إال أنها ال تدخل ضمن موضوع الدراسة الحالية ليس لعدم أهميته

 السلوك:

يثير مفهوم السلوك خالفا "عميقا" بين العلماء وتكمن نقطة الخالف حول ما إذا كان السلوك هو النشاط 

 الخارجي لإلنسان أم أنه يشمل أيضًا األنشطة الداخلية له مثل األنشطة الجسمية واألنشطة العقلية. 

حضًا له أبعاده العلمية. حيث أن القائلين كما أن الخالف المتقدم حول نطاق السلوك ليس خالفًا " نظريًا " م

بأن السلوك نشاط خارجي محض وانه استجابة لمؤثرات خارجية خالصة يهدفون في النهاية الى امكانية تعديل هذا 

السلوك من خالل التأثير في البيئة الخارجية بينما يسعى المهتمين بالطبيعة المختلطة للسلوك الى التأكيد على محدودية 

 لتعديل الرتباطه بمؤثرات داخلية ال سيطرة لإلنسان عليها.هذا ا

ويتميز السلوك بقابليته للتعديل مما يزيد من فاعلية تأثيره ومما يتيح له التكيف مع جميع المتغيرات التي تحدث 

 (.179، 2007في محيطه ) ناصر، بلقيس حسين، 
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نتيجة لعالقته بظروف بيئية معينة، حيث يحاول  قصد بالسلوك : " ذلك النشاط الذي يقوم بـه الكائن الحيويُ 

شباع حاجاته، وهو سلسلة من االختيارات بين  باستمرار التطوير والتعديل في هذه الظروف، حتى يتحقق له البقاء وا 

 (. 8م، ص 2004مجموعة من االستجابات الممكنة ". ) حسن، 

تقود إلى وظيفة ما، فتمّكن صاحبها من  كما يعرف السلوك بأنه: " مجموعة من الحركات المنّسقة التي

 (27هـ، ص1415الوصول إلى غاية أو غرض، مادي أو معنوي ". ) الدر، 

كما ُيعرف السلوك على أنه سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال التي تصدر عن اإلنسان في محاوالته 

شباع رغباته المتطورة والمتغيرة)الصع  (.84، 2009يدي، فواز، المستمرة لتحقيق أهدافه وا 

 تفسير السلوك: 

عندما نسعى لإلجابة على السؤال )لماذا( تصرف فرد ما أو جماعة من األفراد بطريقة معينة، فنحن ندخل في 

مجال هدف التفسير للسلوك اإلنساني، حيثأن فهم سلوك األفراد وطريقة تصرفاتهم في المواقف المختلفة له أثر كبير في 

وحتى نتفهم سلوك األفراد في المنظمات يجب أن تقف على طريقة إدراكهم للواقع أو العالم الذي نجاح المنظمات 

أحمد صقر، ر، يعيشون فيه، ذلك ألن إدراك الفرد لهذا الواقع يؤثر لدرجة كبيرة على درجة استجابته للمواقف )عاشو 

1989 ،22.) 

ثم استخدام هذا الفهم لتحديد أسباب  رها،تفسي ففهم أي ظاهرة من وجهة نظر الباحثتين يبدأ بمحاولة

بالتغيب الجماعي، فإن  المستوى المتميز في مقرر ما الطالبات ذوات بعض السلوك، على سبيل المثال: ) إذا قامت

عن  إدارة الكلية بالطبع تسعى لمعرفة السبب لتحدد ما إذا كان من الممكن تجنبه في المستقبل، فالطالبات قد يتغيبن

الجاذبية في الشرح، أو  حاضرات ألسباب عديدة، ولكن عندما ُيفسر معدل تغيبهم العالي كنتيجة النخفاضحضور الم

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة  عدم وضوح معايير تقويمهم في ذات المقرر، فإن إدارة الكلية غالًبا ما تستطيع

 في المستقبل(.

 التنبؤ بالسوك:
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لى األحداث في المستقبل، فهو يسعى لتحديد النواتج المترتبة على تصرف معين، يهدف التنبؤ إلى التركيز ع

واعتمادا على المعلومات و المعرفة المتوافرة من السلوك التنظيمي، يمكن للمدير أن يتنبأ باستخدامات سلوكية تجاه 

التي يكون فيها أقل درجة من التغيير، ويمكن للمدير من خالل التنبؤ باستجابات األفراد، أن يتعرف على المداخل 

 مقاومة األفراد للتغيير، ومن ثم يستطيع أن يتخذ المدير قراراته بطريقة صحيحة.

 السلوك الجماعي:

يقصد بالسلوك الجماعي: " اتفاق مجموعة من األفراد على نمط سلوكي معين قد يخالف ما يتعارف عليه 

الجماعة وليس إلى أي من األفراد الذين يكونون تلك الجماعة والسلوك الجماعي ينسب إلى ، المجتمع من سلوكيات "

وذلك لتعدد أفراد الجماعة وزوال التمييز الفردي بين أعضائها، كما أن لكل فرد في الجماعة تأثير على اآلخرين في 

تباعه لهذه السلوكيات)الصعيدي، فواز  التمسك بسلوكيات الجماعة من خالل خضوعه  (84، 2009وا 

 الجماعية غير المقبولة اجتماعيا: السلوكيات

 ويمكن تعريف السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعيًا في إطار هذه الدراسة على أنه: 

 .نمط من األفعال الجماعية غير المرغوبة 

 األكثر تكرارا وحدوثًا بين طالبات الجامعة من وجهة نظر منسوبات الجامعة  بأنها السلوكيات تتسم هذه

 أنفسهن.

 التعلم الخاطئ. طريق عن )السلوكيات( سب هذه األفعالُتكت 

 ها.البيئة المحيطة هي المصدر االساسي الكتساب 

 .ينصب تعديل السلوك على إحداث تغييرات في البيئة المحيطة لتصحيح التعلم الخاطئ 

 فما تم اكتسابه بالتعلم ُيمكن تعديله بالتعلم ايضًا. ةمكتسب اللتعديل لكونه اقابليته 

 ل مع الجماعات:العم
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ومن هذه التعريفات " أنها نشاط موجه ذات هدف يستخدم مع  تعددت تعريفات طريقة العمل مع الجماعات

الجماعات الصغيرة لمساعدة الناس على مقابلة حاجاتهم النفسية واالجتماعية وتحقيق أهدافهم وهذا النشاط موجه 

 .Ronald, w. Toseland& Robert, f دمة.)ألعضاء الجماعة كأفراد وكجماعة داخل نسق توزيع الخ

Rives1984, 155) 

إحـدى طـرق الخدمـة االجتماعيـة التـي تعتمـد علـى وتعتمد الدراسة الحالية التعريف التالي لطريقة العمل مع الجماعاات: 

ممارســة  اســتخدام الجماعــة ذاتهــا كــأداة أساســية مــن خــالل توجيــه أخصــائي الجماعــة لعمليــة التفاعــل بــين األعضــاء أثنــاء

جلهــا تكونـت الجماعــة والمسـاهمة فــي تحقيـق النمــو المطلـوب للفــرد ألتحقيــق األهـداف التــي مـن  ةأنشـطة البرنــامج المتنوعـ

والجماعــة والمجتمــع وتمــارس هــذه الطريقــة مــن خــالل مؤسســات الخدمــة االجتماعيــة المختلفــة أو فــي البيئــة الطبيعــة مــع 

 (45، 2،ط2014)سالم، سماح،  فيهمراعاة أهداف وثقافة المجتمع الذي تمارس 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:



12 
 

السلوكيات الجماعية غير الدراسات الوصفية التي تستهدف تقرير واقع الحالية إلى نمط الدراسة  تنتمي: نوع الدراسة 

 المقبولة اجتماعيًا لدى عينة من طالبات الجامعة من وجهة نظر منسوبات الجامعة انفسهن.

استخدام المسح وقد تم : يعتبر المسح االجتماعي من أنسب المناهج استخداما ومناسبة لهذه الدراسة هج الدراسة من

. العشوائية الطبقية االجتماعي عن طريق العينة  

 أدوات جمع البيانات :

 .في تصميم االستبيان تينيلي الخطوات التي اتبعتها الباحث. استمارة استبيان للطالبات. وفيما 1

السلوكيات أ. االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات الخاصة بموضوع الدراسة واالستفادة منها في تحديد 

 الجماعية غير المقبولة اجتماعيا.

غير  في مجملها كل سلوك من السلوكيات الجماعيةتحدد  المظاهر السلوكية التيب. التوصل إلى مجموعة 

 بأبعاد االستبيان الراهن. والتي ترتبط  المقبولة اجتماعياً 

 :على النحو التالي ج . التحقق من صدق االستبيان

 .البحث لموضوع النظري المحتوى من وأبعاده االستبيان فقرات استقاء خالل من المحتوى صدق  -

 األساتذة بعض على المبدئية صورته في االستبيان عرض تم حيث ،(المحكمين صدق)  الظاهري الصدق -

 اإلدارة في والمتخصصين خاصة، بصفة الجماعة وخدمة عامة بصفة االجتماعية الخدمة في المتخصصين

 الملك جامعة ،جمهورية مصر العربية حلوان جامعة) التالية بالجامعات التربية بكلية التربوي والتخطيط

 امعةججامعة القصيم )بالمملكة العربية السعودية(،  ،اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة فيصل،

 من كل تنقيح في القيمة مالحظاتهم من تم االستفادة وقد(. الكويت بدولة التخطيط معهد باألردن، اليرموك

 المحكمين غالبية اتفق الذي البعض واستبعاد العبارات بعض صياغة إعادة وتمت وعباراته، االستبيان أبعاد
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 عبد)المحكمين صدق حساب لةمعاد خالل من، داللتها عدم أو لتكرارها استبعادها ضرورة على

 (: 1988،87العال،

 االتفاق مرات عدد                                                         

 100 ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =     االتفاق نسبة                              

 االختالف مرات عدد+  االتفاق مرات عدد                                              

 فأكثر% 80 بنسبة المحكمين السادة قبل من عليها المتفق العبارات على اإلبقاء تم ولقد

 د. التحقق من ثبات االستبيان: " .

 خالل من "Test-Retest"  االختبار إعادة و االختبار طريقة باستخدام الستبيانا ثبات من التحقق تم وقد 

عادة طالبة عشر خمسة قوامها بسيطة عشوائية عينة على االستبيان تطبيق  زمني بفاصل أخرى مرة تطبيقه وا 

 راراستق قياس في كبير بشكل عليها يعتمد نسبة وهي% 90 الثبات نسبة بلغت وقد يوما عشر خمسة  قدره

 البحث بموضوع المرتبطة األولية البيانات إلى إضافة محاور سبعة على االستبيان استقر وقد االستبيان، نتائج

 منها سلوك لكل و،السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا  اورمح األولية، البيانات) التالي النحو على

(، و مقابل كل سلوك اهم المظاهر الدالة عليه ترتبها متوسط الشيوع، نادر الشيوع، جداشائع ) استجابات ثالث

  المبحوثة حسب درجة االنتشار من وجهة نظرها. 

 عينة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. مع مقننة شبه مقابلة. 2 

 : الى االستفسار عن ما يلي  باإلضافة،  ةالدارس تساؤالت على المقابالت خالل التركيز تم حيث 

كل سلوك من السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا محل الدراسة والتي تم حديدها باستبيان  أسباب ما -

 الطالبات.

 ما التفسير العلمي لكل سلوك من السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا محل الدراسة. -

 محل الدراسة ما الحلول المقترحة للتغلب على السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعياً  -

 .نتائجه تدعيم و البحث مشكلة  وصياغة توضيح في المقابالت هذه نتائجتم االستفادة من  وقد
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 حدود الدراسة:

 جميع كليات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض المملكة العربية السعودية. المجال المكاني:

بجميع كليات  تعليمية(الهيئة الاعضاء و  –طالبات ال)  % من منسوبات الجامعة5عينة قوامها  المجال البشري:

 .الجامعة

 مجتمع وعينة البحث:

 لطالبات :لوال : مجتمع الدراسة وعينتها أ

تكون مجتمع البحث من جميع الطالبات بكليات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بحي النرجس بمحافظة 

آلخر إحصاء معتمد من القبول والتسجيل عن الفصل الدراسي  وفقاً  طالبة (30.635.27) الرياض والبالغ عددهن

 .هـ1435/1436الثاني 

% تقريبًا وقد بلغ عدد أفراد العينة بعد 5الطبقية النسبية وبنسبة العشوائية واختيرت عينة البحث بالطريقة 

 ستمارة.( ا1493طالبة، وقد بلغ عدد االستمارات المسترجعة والصالحة للتحليل )( 1532التقريب )

 

 

 

 

 

 ( احصاء بعدد طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن1جدول رقم )
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 1ه1436/ 1435عن الفصل الدراسي الثاني 

 بعد التقريب المختارة عينةال العدد الكلي الكلية م

 151 3027 كلية علوم الحاسب والمعلومات االلكترونية.  .1

  146 2926 كلية العلوم  .2

  279 5582 العمالكلية إدارة ا  .3

  53 1052 كلية التصاميم والفنون  .4

  169 3373 كلية اللغات والترجمة  .5

  31 3119 كلية اآلداب  .6

  339 6779 كلية التربية  .7

  124 2489 كلية الخدمة االجتماعية  .8

  13 247 معهد تعليم اللغة العربية  .9

  21 422 كلية التمريض  .10

  32 633 كلية الصيدلة  .11

 44 874 كلية الصحة وعلوم التأهيل  .12

  6 117 كلية طب األسنان  .13

  141 2812 كلية المجتمع  .14

  10 207 كلية الطب البشري  .15

  1532 30.635.27 المجموع

 

 ثانيا : مجتمع الدراسة وعينتها ألعضاء هيئة التدريس:
                                                           

1
 هـ(:عمادة القبول والتسجيل، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن1435/1436إدارة االحصاء )  
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نت عبد الرحمن بحي ألميرة نورة بتكون مجتمع البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة ا

 .عضو هيئة تدريس( 1666الرياض والبالغ عددهن) نطقةالنرجس بم

% تقريبًا وقد بلغ عدد أفراد العينة بعد 5واختيرت عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية وبنسبة 

 البنود المشار اليها في ادوات الدراسة. تم اجراء مقابلة شبه مقننة معهم في ضوء، عضو هيئة تدريس(  83التقريب )

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عدد أعضاء هيئة التدريس( احصاء بعدد 2جدول رقم جدول رقم )

 2ه1436/ 1435عن الفصل الدراسي الثاني 

 الكلية م
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 العينة المختارة بعد التقريب

 4 73 كلية علوم الحاسب والمعلومات  .1

 18 365 كلية العلوم  .2

 9 172 كلية إدارة األعمال  .3

 12 235 كلية التربية  .4

 6 124 كلية التصاميم والفنون  .5

 3 60 كلية اللغات والترجمة  .6

 18 359 كلية اآلداب  .7

 4 87 كلية الخدمة االجتماعية  .8

 1 17 معهد تعليم اللغة العربية  .9

 1 27 كلية التمريض  .10

 2 47 كلية الصيدلة  .11

 3 62 كلية الصحة وعلوم التأهيل  .12

                                                           
2

 هـ1436/ 1435بيانات اعضاء هيئة التدريس المنشورة بموقع الجامعة وفق آخر تعديل للعام الجامعي 
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 1 22 كلية طب األسنان  .13

 1 16 كلية الطب البشري  .14

 83 1666 المجموع

 

 : فترة اجراء الدراسة وجمع البيانات.المجال الزمني

 ه.10/7/1436حتى  هـ 5/6/1436الموافق  - 2015/ 4/  29م حتى  25/3/2015الفترة من 
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 الفصل الثاني

 اسات السابقةالدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة:
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 أوال : الدراسات العربية: 

: الدور المقترح ألخصائي العمل مع جماعة األصدقاء لمواجهة (1999صفاء عبد العظيم محمد )دراسة 

طالبات في تغيير شكلهن ظاهرة االستهواء الجماعي، وقد هدف البحث إلى التعرف على دور جماعات األصدقاء من ال

لمواكبة مظهرية الجماعة، والتعرف على دور جماعات األصدقاء من الطالبات في تغيير سلوكهن لمجاراة قيم ومعايير 

ومثل وعادات الجماعة، وتحديد األسباب التي تدعو الطالبات لتغيير شكلهن وسلوكهن بما يخالف البيئة الالتي قدمن 

هرة االستهواء الجماعي، تحديد الدور الذي يلعبه االخصائي المالحظ لظاهرة االستهواء منها. التعرف على مظاهر ظا

المالحظ لظاهرة االستهواء  الجماعي في التأثير عليها التعرف على الصعوبات التي تعوق االخصائي االجتماعي

جتماعي بالتعاون مع فريق العمل في الجماعي في التأثير عليهاـ تحديد الدور المقترح الذي يمكن أن يلعبه االخصائي اال

 التأثير على ظاهرة االستهواء الجماعي التي تغير من شكل وسلوك بعض الطالبات.

وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من أهمها: الوجود الفعلي لظاهرة االستهواء الجماعي لطالبات 

ة وتأثيرها لدى طالبات الفرقة الثانية، من أهم معالم تغير المعهد، وخاصة طالبات الفرقة األولى أكثر من تواجد الظاهر 

مظهر الطالبات نتيجة االستهواء الجماعي )وضع اكسسوارات جديدة على المالبس، الحرص على تنسيق وتغيير 

المالبس باستمرار، تغير لون وموضة المالبس، تغير المكياج واضافة عناصر جديدة إليه(، وأن من اهم معالم تغير 

وكيات وتصرفات الطالبات نتيجة االستهواء الجماعي، اكتساب الجرأة في التصرف لم تكن موجودة من قبل، تداول سل

استخدام األلفاظ التي يتم التقاطها من بقية الطالبات، كما أكدت الدراسة أن طريق االستهواء الجماعي األساسية هي 

فكار تنتقل بطريقة منضمات إلى جماعة اصدقاء، او شلة، وأن األانتقال األفكار بالتقليد والمحاكاة بين الطالبات ال

الشعورية نتيجة لقوة تأثير الجماعة على االعضاء، كما أشارت الدراسة إلى نوعي االستهواء الجماعي، فالنوع األول 

الستهواء الجماعي استهواء جماعي سلبي مثل تدخين السجائر، والالمباالة بتوجيهات األسرة،... أما النوع الثاني فهو ا

المطلوبة في بعض المواقف، واكتساب معارف عن البيئة وكيفية التعامل معها.كما أكدت  الجرأةااليجابي باكتساب 

الدراسة أن المصدر األول لالستهواء الجماعي هو تأثير جماعات األصدقاء أو الشلة على الطالبات، وألنه مصدر 
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مباح أو غير مباح  يءلى أخرى، وأنه في إطار الجماعة تتحدث الطالبة عن كل شانتقال الفكرة أو االقتراح من طالبة إ

 وتكون حريصة على االستماع إلى النصائح من زميالتها أكثر من حرصها على االستماع إلى نصائح األسرة.

أسباب سلوك العنف الجامعي المسجل لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة  (:2011فؤاد طه طالفحة )دراسة 

رهم وأشكاله المختلفة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب العنف الجامعي المسجل)شخصية، تربوية، اجتماعية( نظ

- 2005لدى الطلبة المسجلين في سجالت لجنة التحقيق لدى عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة للعام الدراسي 

( طالبًا، تم 160لفظية(، وتكونت العينة من ) المختلفة للعنف سواء كانت )مادية أو، والكشف عن األشكال 2006

( 25( طالبًا بالطريقة العشوائية البسيطة لغايات التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة القياس، واستبعاد )30اختيار )

( طالب 105طالبا لعدم انطباق تعريف العنف )المادي واللفظي( المسجل عليهم وبذلك اقتصرت عينة الدراسة على )

 قط، وتم االعتماد على االستبيان كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:ف

األساليب الشخصية: وتمثلت بشعور الفرد بمستوى متدن من الثقة بالنفس، وشعور الفرد بأن والديه يفضالن 

 أخوته عليه.

 وعدم وجود برامج حرة ) خارج وقت الدراسة( األساليب التربوية: تمثلت بوجود صعوبة في تعلم المواد الدراسية،

 األساليب االجتماعية: السكن بعيدًا عن األسرة ، وقلة األماكن الترفيهية.

أشارت نتائج الدراسة كذلك إلى وجود فروق دالة إحصائيًا ألشكال العنف لدى الطلبة تعود لصالح العنف 

 المادي.

سلوك الجماعي ورضا العاملين ) دراسة ميدانية في الشركة العالقة بين ال (:2012اقبال غني محمد ) دراسة

العامة لصناعة البطاريات الجافة(، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العالقة بين السلوك الجماعي ورضا العاملين 

مات وانعكاساته على األداء المنظمي لما لهما من أهمية في العمل المنظمي ومساهمتهما في استمرار ونجاح منظ

دارة لألفراداألعمال، كما وقد هدف البحث إلى التعرف على السلوك الجماعي ودراسته  المنظمة، إضافة إلى تشخيص  وا 

 المعوقات التي تواجه المنظمة والتي تؤدي إلى عدم رضا العاملين.



21 
 

املين من وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها تأكيد وجود العالقة بين السلوك الجماعي ورضا الع

 خالل اثبات فرضية البحث التي مفادها وجود عالقة بين السلوك الجماعي ورضا العاملين.

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضرورة االهتمام بالسلوك الجماعي ألنه يؤثر على الرضا الوظيفي 

 وهذا بدوره يؤثر في أداء العاملين.

السلبي لدى تالميذ المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين مظاهر السلوك  (:2009)  زياد بركات دراسة

م لها. هدفت الدراسة الى التعرف على مظاهر السلوك الصفي السلبي لدى تالميذ المرحلة األساسية هوأساليب مواجهت

وقد  من وجهة نظر المعلمين، وتحديد األساليب التي يستخدمها هؤالء المعلمون لمواجهة هذه المظاهر السلوكية،

توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من أهمها: أن أكثر المظاهر تكرارا للسلوك السلبي لدى التالميذ وفقا لتقييم 

المعلمين كانت على الترتيب التالي: الخربشة على الجدران، والحديث دون استئذان، والشتم والسب وركل اآلخرين، 

السلبي فكانت على الترتيب التالي: التجول في الصف، والتصفيق والمناداة والفوضى بينما المظاهر األقل تكرارا للسلوك 

واحداث اصوات مزعجة، واأللفاظ البذيئة، أما ترتيب مجاالت مظاهر السلوك تبعا لمستوى ظهورها لدى التالميذ فكان 

األساليب األكثر  وُتعد ،جال السلوك الحركيعلى الترتيب التالي: مجال السلوك العدواني، ومجال السلوك اللفظي، وم

استخدامًا لدى المعلمين لمواجهة السلوك السلبي كانت على الترتيب التالي: التجاهل والعزل واألشغال واستخدام األساليب 

 الجذابة، وبناء عالقات انسانية مع الطالب.

ي التوجيه وتعديل السلوك األساليب التربوية النبوية المتعبة ف (:2009) فواز بن مبيريك بن حماد الصعيديدراسة 

وكيفية تفعيلها لدى طالب المرحلة الثانوية  بنين " تصور مقترح " مساعدة ُصنًّاع القرار التربوي على بلورة فكرة التطبيق 

التعرف على دور  الدراسة إلى وقد هدفت لوك بالمرحلة الثانوية " بنين "الفعلي لألساليب النبوية في التوجيه وتعديل الس

التعرف على األساليب النبوية التي استخدمها الرسول  ، وك بالمرحلة الثانوية " بنين "تعديل السلو التوجيه في  برامج

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي مع  ، وقدتعديل سلوك بعض الصحابةتوجيه في  صلى اهلل عليه وسلم في

 اسة إلى عدد من النتائج أهمها:، وتوصلت الدر استخدام طريقة االستنباط من األحاديث النبوية 
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 ـ إن الهدف األسمى من أهداف اإلرشاد والتوجيه في مدارسنا الثانوية هو توجيه الطالب إلى المنهج الرباني . 1

 ـ يعمل التوجيه واإلرشاد الطالبي على مساعدة الطالب ألداء دوره في مجتمعه بتوافق وانسجام . 2

حة واسعة من عمل المرشد الطالبي ، فهي السبيل األمثل لتنظيم عمل المرشد ـ إن البرامج اإلرشادية تحتل مسا 3
 الطالبي . 

ـ إن إشباع الحاجات النفسية لطالب المرحلة الثانوية والتعامل معهم وفق مطالب النمو والتغيرات التي تمر بهم يعزز  4
 الجوانب اإليجابيـة عندهم ، ويساهم في تحقيق الصحة النفسية لديهم .

  .طالب المسلم بالمرحلة الثانويةـ مساهمة أساليب التربية النبوية في تنمية الجانب النفسي لشخصية ال 5

مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما للتخفيف من حدة  (:2005عاطف عثمان األغا )  دراسة

تعرف على مدى فعالية برنامج مقترح في بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية، هدفت الدراسة إلى ال

( طالبًا تم 24السيكودراما للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية، وتكونت الدراسة من )

( طالب، حيث تم اختيارهم 12( طالب، والثانية ضابطة وقوامها )12تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية وقوامها )

( طالب من مدرسة ذكور رفح اإلعدادية )ج( لالجئين ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس 160من بين )

المشكالت السلوكية، وقد اعتمد الباحث على ثالث أدوات للتحقق من صحة فروض دراسته )نموذج مسح المشكالت 

نامج المقترح في السيكو دراما )إعداد السلوكية )تصميم الباحث(، مقياس المشكالت السلوكية )من إعداد الباحث(، البر 

الباحث(، واستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية،  ومجموعة ضابطة، 

 وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من أهمها: 

ة المشكالت السلوكية، بعد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في حد .1

 تطبيق البرنامج السيكو درامي المقترح على أفراد المجموعة التجريبية.

وجود فروق ذات داللة احصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية بين التطبيق  .2

 القبلي والبعدي لمقياس المشكالت السلوكية.
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ة لدى أفراد المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية بين التطبيق عدم وجود فروق ذات داللة احصائي .3

 البعدي والتتبعي بعد شهرين لمقياس المشكالت السلوكية.

 ثانيا : الدراسات األجنبية:

الدراسة التعرف على معدل انتشار  هدفت   Panayiotis, Stavrinides (2010) بانايوتس، ستافرينيدس دراسة    

تالميذ المدارس الثانوية بقبرص بوصفه احد ابرز المشكالت السلوكية التي تواجه المدارس الثانوية القبرصية  العنف بين

يمارسون % من الطالب 17طالب وقد أكدت نتائج الدراسة على أن  1645، وقد تم بناء مقياس للعنف تم تطبيقه على 

مستوى العنف لدى هؤالء  قد يسهم بشكل كبير في تخفيضسلوك العنف ، واكدت الدراسة على أن وجود برامج إرشاديه 

 الطالب .

التي هدفت إلى دراسة كيفية التعامل مع سلوكيات الطالب الخطرة أثناء الدوام ( 2009هوفر وسوزان ) دراسة         

اليوم الل خ التي تحدثالمدرسي وطبيعة التغيرات التي يواجهونها ، وهدفت هذه الدراسة لتحديد طبيعة التغيرات 

واألزمات العائلية التي يمر بها معها  المناسب لتعاملالتدخل في األزمات وتحديد السلوكيات الخطرة ، واالمدرسي و 

العائالت والمراكز الصحية والمؤسسات المحلية في التعاون من الطالب ، وأظهرت النتائج أهمية الجهود المقدمة 

رابات النفسية والسلوك العدواني ، والنشاط الزائد لدى طالب المدارس المجاورة للمدرسة ، حيث تبين ظهور االضط

 بدرجة قليلة في المدارس التي يتوفر فيها مراكز إرشادية .

 االضطراباتالتعرف على بعض  استهدفت)فقد  Mundia ,Lawrence( 2006)مونديا ، الورينس دراسة    

قد تبين من خالل تطبيق مقياس المشكالت السلوكية الذي تم السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية بسوازيالند و 

التي يمكن أن تواجه شيوعا و السلوكية  أكثر االضطرابات( طالب أن السلوك العدواني هو 300تطبيقه على عدد ) 

ب طالب المرحلة الثانوية في سوازيالند ، وقد أكدت نتائج الدراسة على أن أسلوب التعزيز يعتبر من أكثر األسالي

 فاعلية في خفض المشكالت السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية بسوازيالند .

بعنوان : " مشاكل اإلدارة مع الطالب في المشكالت العاطفية" ، والتي هدفت ( Giliam، 2005جليام )دراسة  

تضمنت ثالث  استبانةإلى معرفة كيفية إدارة األزمات للطالب الذين يعانون من مشكالت عاطفيه ، من خالل 
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هي عبارة عن مشكالت سلوكية  أزمة الطالبمجاالت تتعلق بمراحل إدارة األزمات الثالث ،وقد أظهرت الدراسة أن 

ثناء األزمة وما بعد األزمة .  وأن هناك ثالثة مراحل إلدارة األزمات وهي ما قبل األزمة وا 

المعلمين حول األساليب المتبعة في "والتي هدفت إلى استطالع أراء  (Somen، 2004سومين )دراسة     

عالج بعض أنماط المشكالت السلوكية واألكاديمية ، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن األسلوب العالجي عن طريق 

المعززات ، والتعليم من خالل التفاعل الصفي الجماعي ، هو أفضل األساليب في  تقديماإلرشاد والتوجيه ، و 

 .كاديمية على حد سواءمعالجة المشكالت السلوكية واأل

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وصياغة تساؤالتها  .1

 بناء األداة. ء صياغة عبارات االستبيان، والدراسات السابقة موجه جيد للبحث أثنا اُتخذت .2

 في التعليق على نتائج الدراسة.بالدراسات السابقة االستعانة   .3

بمـــا خرجـــت بـــه معظـــم الدراســـات الســـابقة مـــن مقترحـــات  وتوصـــيات فـــي التوصـــل آلليـــات  االســـتفادة  .4

 .مواجهة السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا

 :أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

سســات التعليميــة،  وبــذلك تؤكــد الدراســة الحاليــة أكــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى ســلوكيات ســلبية فــي المؤ  -1

علـــى مبـــدأ التراكميـــة العلميـــة  مـــن خـــالل األخـــذ بمـــا توصـــلت إليـــه الدراســـات الســـابقة والبـــدء مـــن حيـــث انتهـــى 

 اآلخرون. 

اتضــح مــن خــالل ســرد الدراســات الســابقة ان الغالبيــة العظمــى اتبعــت  الدراســة الوصــفية باالعتمــاد علــى مــنهج  -2

 عي وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية.المسح االجتما

 طبقت جميع الدراسات على الفئة الطالبية في مراحل التعليم المختلفة. -3

 

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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تنفـــرد الدراســـة الحاليـــة بدراســـة الســـلوك الجمـــاعي فـــي حـــين ان غالبيـــة الدراســـات الســـابقة ركـــزت علـــى الســـلوك  .1

 الفردي.

اختلفــت جميــع العينــات التــي اعتمــدت عليهــا الدراســات الســابقة ويرجــع ذلــك لتنــوع المنــاهج المســتخدمة وأنــواع  .2

الدراســات وبمــا يخــدم عالقــة الظــاهرة المدروســة بغيرهــا مــن المتغيــرات التابعــة ووفقــا للمجتمعــات التــي تناولتهــا 

 .الدراسات

اهتمت بدراسة موضوع السلوكيات السلبية بـالتركيز علـى  كما اختلفت نوع العينات فالعديد من الدراسات العلمية .3

 مراحل الطفولة االساسية ، بينما يركز البحث الحالي على مرحلة الشباب من طالبات الجامعة.

الغالبيـة العظمــى التـي تناولــت أســاليب مواجهـة الســلوكيات الســلبية  مـن منظــور تخصصــات عـدة كالتربيــة وعلــم  .4

الدراسة الحالية بصياغة آليات مواجهة للسلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا مـن منظـور وغيرها، بينما تهتم  سالنف

 لعمل مع الجماعات طريقة االخدمة االجتماعية ، وباالعتماد على األسلوب العلمي ل
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 لثالفصل الثا

 اإلطار النظري للدراسة

 ةأواًل: مقدم. 

   :سلوك الجماعي.االتجاهات النظرية المفسرة للثانيًا 

 معايير السلوكيات المقبولة وغير المقبولة اجتماعيًا.ثالثًا: ال 

  :الكشف عن السلوك الجماعي غير المقبول اجتماعياً  مصادررابعًا. 

  :التدابير الوقائية لحماية الشباب الجامعي من االنحرافات السلوكية:خامسًا 

  :لوكي من منظور العمل مع مع ذوي االنحراف السالتدخل المهني المبني على البراهين  خطواتسادسًا

 الجماعات
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 مقدمة: أوال : 

مجتمع الجامعة وداخل قاعات داخل مسؤولين التواجه قد والتي مرغوب فيها السلوكية غير النماط األ تتنوع        

، والتأخر الصباحي  هريجوالضحك ،والت بأنها  مشكالت مألوفة )عادية( كالثرثرة ، بعضها ويوصف الصفالمحاضرات 

،لكنها تبقى أقل خطورة من أنماط سلوكية الطالبة مع  أعضاء هيئة التدريسعن الدوام، وهذه المشكالت تحد من فاعلية 

االفراط في استخدام االجهزة االلكترونية وغيرها ،  بالواجبات الجماعيةأخرى كالتخريب المتعمد للممتلكات ،ورفض القيام 

 جماعية.من المشكالت ال

 دراسة وإلى  المؤسسات التعليمية ومنها الجامعاتبالمملكة العربية السعودية إلى حاجة التعليم  وزارة  وقد تنبهت       

البحثية ودعم  زفوجهت اهتمامها نحو انشاء المراك، الشباب الجامعي التي تواجه مواجهة تلك المشكالت السلوكية

السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا  تحديدبلذا اهتمت الدراسة الحالية لجانب، الدراسات العلمية التي تهتم بهذا ا

 منها ومظاهرها السلوكية ومحاولة تفسيرها من منظور علمي متخصص باالعتماد على طريقة العمل مع الجماعات.

القوى االجتماعية ميكية دراسة وفهم وُتعد الديناميكية الجماعية محور اهتمام هذه الطريقة العلمية حيث ُيقصد بالدينا

الجماعة كجماعة فتعمل على والسيكولوجية التي تؤثر في العالقات داخل الجماعة وبالتالي القوى التي تؤثر في سلوك 

 (.130، 1986) أحمد، محمد شمس الدين،  جمودها أو تطورها الذي قد يكون تقدمًا أحيانا وتقهقرًا أحيانًا أخرى

 :(129، 2000القريوتي، ) النظرية المفسرة للسلوك الجماعي هاتاالتجاثانيا : 

: تفسر هذه النظرية انضمام األفراد للعضوية في الجماعات تفسيرا آليًا أساسه تقارب نظرية التقارب المكاني .1

 األفراد في المكان، فالفرد من وجهة النظر هذه ينظم الجماعات القريبة منه مكانًا.

رى هذه النظرية أن االنضمام إلى الجماعات هو محصلة النشاطات والعالقات : تنظرية جورج هومانز .2

لى ظهور مشاعر تقود إلى نشاطات  والمشاعر، وذلك أن النشاطات هي التي تؤدي إلى ظهور عالقات وا 

 جديدة وهكذا.
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جماعات اذ : تؤكد هذه النظرية على عنصر تبادل المنافع كأساس لعضوية الفرد في نظرية التبادل االجتماعي .3

 يسعى الفرد عن طريق العضوية إلى تحقيق المنفعة القصوى وتجنب الخسارة.

: ترى هذه النظرية إلى أن أسباب عضوية الفرد للجماعات هو ايجاد التوازن بين نظرية التوازن لنيوكوم .4

 وتأتي حاالت التوازن من اآلتي: اتجاهات األفراد

 و أنفسهم ونحو موضوع معين.. وجود اتجاهات ايجابية بين األشخاص ونحأ

 ب. توافق اتجاهاتهم السلبية بين موضوع معين.

 ج. وجود اتجاهات ايجابية نحو شخص آخر وموضوع معين. 

 أما حاالت عدم التوازن فهي:

 توافق اتجاهات الفراد نحو بعضهم البعض رغم تغايرها حول موضوع معين . أ

 هاتهم الشخصية.تباين اتجاهاتهم حول موضوع معين رغم توافق اتجا  . ب

وأسوأ حاالت عدم التوازن هي عدم التوافق في االتجاهات الشخصية على أسس شخصية وكذلك حول مواضيع  . ج

 معينة.ومواقف 

 معايير السلوكيات المقبولة وغير المقبولة اجتماعيا :ا : ثالث

 عايير:أنه لتحديد السلوك الشاذ البد من وجود معايير ومن هذه الم (84، 2004يرى )الظاهر:

عن المعايير المقبولة اجتماعيًا واختالف معايير الحكم على السلوك باختالف المجتمعات انحراف السلوك  .1

 والثقافات والعمر والجنس.

زمنية معينة حيث يعد السلوك غير سوي إذا تكرر وهو عدد مرات حدوث السلوك في فترة تكرار السلوك:  .2

 حدوثه في فترة زمنية معينة.
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حيث تكون بعض أشكال السلوك غير عادية، ألن مدة حدوثها قد تستمر فترة أطول سلوك: مدة حدوث ال .3

 بكثير أو أقل بكثير مما هو متوقع.

 الجسم عندما يقوم اإلنسان بالسلوك. هيأخذوهو الشكل الذي طبوغرافية السلوك:  .4

كون قويًا جدًا أو ضعيفًا حيث يكون السلوك غير عادي إذا كانت شدته غير عادية، فالسلوك قد يشدة السلوك  .5

 وفق الزمان والمكان.

ضوء غالبية الدراسات العلمية االجتماعية المعاصرة التي تناولت مشكلة تفسير طبيعة السلوك االنحرافي، في وقد فسرت 

 (41، 1985اتجاهات ثالثة متميزة هي ) الدوري، عدنان:

 ضغوط االجتماعية والثقافية في معناها الواسع.الذي يربط بين السلوك االنحرافي وبين ال األول: االتجاه -1

 يربط االنحراف بطبيعة األدوار االجتماعية التي يمكن أن يلغبها األفراد في مجتمعاتهم. االتجاه الثاني: -2

 .الذي يربط االنحراف بنوعية األدوار التي تلعبها العصابات المنحرفة :االتجاه الثالث -3

 

 

 

 

 يات الجماعية غير المقبولة اجتماعيا :الكشف عن السلوك مصادررابعا : 

 الطالبات انفسهن: .1

وتحديد السلوكيات االجتماعية   قياس في الخاصة وأهميته قيمته له يكون قدفهذا المصدر   علي المآخذ من الرغم علي

 (.78، 2000كازدين،من المصدر نفسه ) حجبها أو إخفاءها يتم أن يحتمل التي غير المقبولة

 األهمية: ذوي اآلخرين تقارير .2
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 المثال سبيل على والمعالجين والمعلمين كالوالدين للفرد بالنسبة األهمية ذوي اآلخرين تقارير تعد

 االستناد إليها يتم التي المصادر أهم الوالدان ويعتبر  االضطرابات السلوكية تناول عند شيوعاً  المقاييس أكثر من

 (.79: 2000 ، )كازدين المعلومات على الحصول في باستمرار

عن  السلوكيات الجماعية  الكشف عملية في أهمية األشخاص أكثر من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويعتبر كما

  التقديرات أكثر من المعلمين تقديرات أن على عديدة دراسات أشارت وقد للطالبات غير المقبولة اجتماعيًا 

السلوكيات الجماعية غير المقبولة  حصرئة التدريس في اعضاء هي على البحث الحالي اعتمد لذلك . موضوعية

 . مرحلة العمريةناسبة لها لهذه الاجتماعيا وتحديد اسبابها وتفسيرها ووضع الحلول الم

 تقديرات األقران: .3

 استخدام ما يتم وعادة .واالنفعالية االجتماعية المشكالت عن للكشف المستخدمة الطرق إحدى األقران تقديرات تعتبر

 الجماعات في واالجتماعية الشخصية العالقات على تركز التي السوسيومترية مقاييسال

قدرة على  كثرالذي اعتبرته الباحثتين انه األ(. وقد اعتمد البحث الحالي على هذا المصدر 108، 2000)يحي: 

 .الكشف عن السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً 

 المالحظة المباشرة: .4

ا أحـــد أدوات البحـــث العلمـــي التـــي تعنـــى باالســـتخدام الـــواعي المقصـــود لحاســـة البصـــر بأنهـــُيقصـــد بالمالحظـــة 

(، وقـــد اعتمـــد 130، 2012)ســـالم، ســـماح :  للحصـــول علـــى معلومـــات أو تفســـيرات أو تقـــويم بشـــأن الظـــاهرة المدروســـة

ــة اجتماعيــ رصــد أهــم مظاهرهــا و  االبحــث الحــالي علــى المالحظــة المباشــرة فــي تحديــد الســلوكيات الجماعيــة غيــر المقبول

 السلوكية وتوظيفها خالل مرحلتي التفسير وصياغة الحلول المقترحة.

 السجالت الخاصة بالمؤسسة التعليمية: .5

يمكــن االســتناد فــي تقــدير وتقيــيم الســلوكيات الجماعيــة غيــر المقبولــة اجتماعيــة التــي تصــدر عــن وتــرى الباحثتــان انــه ا

ه واالرشـاد بمختلـف كليـات الجامعـة، فالسـجالت ُتعـد بمثابـة كاتـب التوجيـالطالبات من خالل السجالت المتوفرة لدى م

 مقاييس تحدد أسباب المشكالت ، ومصادرها، وجهود الحل المبذولة من قبل االخصائيات االجتماعيات والنفسيات.
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 المقابالت اإلكلينيكية:  .6

 لجمع أساسية طريقة وهي واإلنسانية، تماعيةواالج النفسية البحوث في استخداماً  الطرق وأكثر أقدم من المقابلةُتعد 

 اآلخرين أقوال أو تقارير طريق عن جاءت المعلومات من مجموعة بين للتآلف كوسيلة الشخصية المقابلة وتأتي البيانات

 بنفسه المقابلةب القائم اإليه يصل و المفحوص بالشخص الخاصة والسمات القدرات قياس طريق عن جاءت معوقات أو

 (.378: 2000 )جبل،  المقابلة أثناء سلوك من يبدو وما يوجهها للمفحوص التي األسئلة طريق عن

 النفسية االختبارات .7
 أم بيئية، ذاتية األسباب كانت إذا ما لمعرفة ، المشكالت السلوكية  عن للكشف تستخدم االختبارات من المجموعة هذه

 تفهم اختبار مثل الحسي الترابط اختبارات، الحبر بقع ) شاخرو  اختبار مثل االسقاطية المقاييس: المقاييس هذه ومن

 (.124-122، 2000) يحي: للكبار الموضوع

 

 من االنحرافات السلوكية:الوقائية لحماية الشباب الجامعي التدابير خامسا : 

 -307، 2012م : تتعدد التدابير الوقائية لحماية الشباب الجامعي من االنحرافات السلوكية منها ) سالم، سماح سال

309.) 

 

 

 إشباع الحاجات المختلفة للشباب:  .1

وتستخدم الجماعات على نطاق واسع في ميدان رعاية الشباب لتحقيق هذا الهدف عن طريق األنشطة 

 المتعددة.

مكانياتهم  سواء الثقافية أو االجتماعية، أو الرياضية أو الفنية حيث يجد الشباب الفرصة الستثمار قدراتهم وا 

 ل الجماعات التي ينتمون إليها.داخ
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فبعد تحقق الحاجات األساسية للشباب نجد أن الحاجات النفسية واالجتماعية والعقلية تحتاج إلى تبادل جماعي 

فالفرد ال يشعر بالحب إال من خالل أطراف آخرين وكذلك الحاجة لالنتماء والحاجة للنجاح وغيرها فنجد أنها حاجات ال 

 تفاعل وعالقات متعلقة مع اآلخر فال قيمة لهذه الحاجات بعيدًا عن التقدير االجتماعي والمجتمعي.تتحقق إال في إطار 

وتتنوع حاجات الشباب كسمة مميزة لهذه المرحلة العمرية ومن أهم حاجات الشباب )الحاجة للحب والحاجة إلى التقدير 

 ...(.والنشاط والحيوية وغيرهاواالحترام، الحاجة للمنافسة، الحاجة للمغامرة، الحاجة للحركة 

 تنمية إحساس الشباب بمسؤوليتهم نحو مجتمعهم: .2

ويتحقق هذا الهدف من خالل مشاعر األمن واالستقرار التي تتحقق للشباب باالعتماد على البرامج الجماعية 

ولعل إحساس الشباب الهادفة التي تكسبهم مهارات تجعلهم قادرين على التعاون وزيادة اإلنتاج واالهتمام بالبيئة، 

بالمسؤولية ينتج إذا ما توفرت له الظروف المواتية للقيام بتحملها وتوفير فرص الدعم الذي يخلو من الصراعات النفسية 

واالجتماعية ويجعل الشباب راضي عن ذاته ومجتمعه وهذا ما تستطيع الحياة الجماعية الموجهة من قبل أخصائي 

 ا.الجماعة الماهر تحقيقه ألعضائه

 

 

 مساعدة الشباب على النضج:  .3

حيث تهدف خدمة الجماعة كطريقة علمية إلى تنمية شخصياتهم وتنمية قدراتهم االبتكارية من خالل المشاركة الجماعية 

 في أوجه النشاط المختلفة ببرامج رعاية الشباب.

 مساعدة الشباب على ممارسة الحياة الديمقراطية:  .4

شراف أخصائي الجماعة المدرب مهنيًا للقيام بهذا العمل.من خالل الممارسة الفعلية تح   ت توجيه وا 

 غرس القيم االجتماعية المرغوبة:   .5



33 
 

 كالعدل والصدق واألمانة أثناء الحياة الجماعية عن طريق استخدام أخصائي الجماعة لذاته كقدوة ونموذج حسن.

 مساعدة الشباب على التمسك بحقوقهم ومطالبهم:  .6

جماعة كطريقة علمية بميدان رعاية الشباب إلي مساعدة الشباب على التمسك بحقوقهم ومطالبهم حيث تهدف خدمة ال

 دون تردد أو خوف ومساعدتهم على أداء واجباتهم والقيام بمسؤولياتهم المختلفة.

 تنمية صفات وقدرات الشباب:  .7

يها باإلضافة إلى تأهيلهم وتنمية حيث تستخدم جماعات الشباب للمساعدة في حل المشكالت والوقاية من الوقوع ف 

 مجابهة المشكالت المستقبلية.صفات وقدرات لديهم تمكنهم من 

التدخل المهني المبني على البراهين مع ذوي االنحراف السلوكي من منظور العمل  خطواتسادسا : 

 .(226-225، 2015)سالم، سماح وآخرون،  مع الجماعات

لبــراهين مــن أنهــا محاولــة للوصــول إلــى أفضــل ممارســة تطمــح إليهــا مهنــة الخدمــة تــأتي أهميــة الممارســة المبنيــة علــى ا

االجتماعية لمساعدة عمالئها في مختلف مجاالت الممارسـة المهنيـة بشـكل عـام، وتشـكل الممارسـة المبنيـة علـى البـراهين 

لت اليــه نتــائج البحــوث مــن خــالل االســتفادة ممــا توصــ ذلــكو ، مطلــب حيــوي لســد الفجــوة بــين الجانــب النظــري والتطبيقــي 

 العلمية وتوظيف خبرات الباحثين ومشاهداتهم الواقعية المعتمدة على األسلوب العلمي في رصد الظواهر والمشكالت.

احــد أســاليب الممارســة المهنيــة الــذي يعتمــد علــى  ونسااتطيع ماان جانبنااا تعريااف الممارسااة المبنيااة علااى البااراهين ب نهااا:

المستمدة من المعارف النظريـة لألخصـائي االجتمـاعي  و البـراهين العمليـة المبنيـة علـى نتـائج التكامل بين الخبرة الفردية 

 البحوث العلمية.

 خطوات الممارسة المهنية المبنية على البراهين:

  يمكــن اإلجابــة عليهــا، بحيــث تكــون واضــحة ومحــددة  وعلميــة لهــا إجابــات متاحــة فــي البحــث اســئلة طــرح

 والمجالت العلمية المناسبة للتعامل مع المشكلة.اإللكتروني، وفي البحوث 

 لمطروحة.ا السئلةالبحث عن أفضل البراهين التي تجيب عن ا 
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 .استخدام النقد العلمي لالختيار بين البراهين المتاحة 

  تطبيق النتائج التي تم الوصول إليها والمستندة على براهين واقعيـة فـي اتخـاذ القـرار بشـأن التـدخل المناسـب

 لمساعدة.نسق ا

وفي ضوء اسلوب الممارسة المهنية المبنية على البراهين  نستطيع القول أن: البحوث العلمية المتفرقة، أو التي 

تجري استجابة إلحدى األزمات ال تستطيع  أن توفر لنا قاعدة عريضة للبيانات والمعلومات القابلة للتفسير، 

الخدمة االجتماعية بشكل  لمية التي تجرى وتنفذ بتخصصومن هنا تأتى أهمية تحليل الدراسات والبحوث الع

وبجميع مجاالت الممارسة المهنية في الخدمة عام وتخصص العمل مع الجماعات على وجه الخصوص 

االجتماعية؛  لتحديد التجديدات المقبولة علميا وثقافيا واجتماعيا ولقد اهتمت العديد من الدراسات في الفترة 

السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا ومن الممكن االستفادة من الدراسات السابق  ومشكالتاألخيرة  في بقضايا 

اليها في الفصل الثاني في االستفادة من أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسات العلمية، ونتائج الدراسة 

 المشار إليها آنفا. الممارسة المهنية المبنية على البراهينالحالية، اضافة إلى االستفادة من خطوات 

 

 

 

 نتائج الدراسة:

 أوال: عرض جداول الدراسة وتحليلها

وقد اعتمدت الدراسة على عدد من المعامالت  (SPSS)تم معالجة البيانات احصائيًا باستخدام برنامج 

 للحصول على النتائج على النحو التالي: اإلحصائية

 .النسب المئوية 

 .معامل ارتباط بيرسون 
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 لحسابية.المتوسطات ا 

 .االنحرافات المعيارية 

 .)اختبار )ت 

 وصف البيانات احصائيا وتحليلها وتفسيرها: 

 منهج الدراسة في تفسير السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيا :

 اعتمدت الدراسة الحالية في التفسير على المنهج التالي:

قبول اجتماعيًا موضع التحليل بناًء على النتائج تحديد اكثر االستجابات المرتبطة بالسلوك الجماعي غير الم -

 االحصائية:

 تحديد أهم األسباب المؤدية للسلوك. -

 تفسير عوامل ظهور السلوك. -

 تحديد الحلول المقترحة. -

تحديد الحلول المقترحة لتعديله أو تغييره على االطار و اجتماعيًا د في تفسير السلوك غير المرغوب االستنا -

من عينة البحث لسابقة ومالحظات الباحثتين والمقابالت شبه المقننة مع المتخصصين النظري والدراسات ا

 . في العمل مع الجماعات وعلم النفسإضافة إلى االستعانة بشكل أكبر بالمتخصصين 

 عرض جداول الدراسة وتحليلها

 أوال : وصف مجتمع البحث:

 1493ر العام آلخر فصل لعينة البحث ن = ( المستوى الدراسي، الوضع األكاديمي، والتقدي1جدول رقم )

 الترتيب النسبة المئوية االستجابات م

 أوال : المستوى الدراسي

 الخامس % 7.3 األول أ
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 األول % 25 الثاني ب

 الرابع % 11.5 الثالث ج

 الثاني % 21.5 الرابع د

 السادس % 7.1 الخامس ه

 الثالث % 17.6 السادس و

 منالثا % 2.7 السابع ز

 السابع % 5.7 الثامن ح

 ثانيا : الوضع األكاديمي

 األول % 96.9 مستقر أ

 الثالث % 1.3 تحذير ب

 الثاني % 1.5 إنذار أول ج

 الرابع % 0.3 إنذار ثان د

 ثالثا : التقدير العام آلخر فصل

 الثاني % 40.3 ممتاز أ

 األول % 41.5 جيد جداً  ب

 الثالث % 16.9 جيد ج

 الرابع % 1.3 مقبول د

  

( المستويات الدراسية والوضع األكاديمي والتقدير العام آلخر فصل لعينة البحث على 1يتضح من نتائج جدول رقم )

 النحو التالي: 
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%( يليه في الترتيب الثاني 25تركز أكثر أفراد العينة في المستوى الثاني وذلك بنسبة )  :من حيث المستوى الدراسي

%(، وفي الترتيب 17.6الث المستوى السادس وذلك بنسبة )%( وفي الترتيب الث 21.5وذلك بنسبة )المستوى الرابع 

(، وفي الترتيب % 7.3امس المستوى األول وذلك بنسبة )وفي الترتيب الخ ،%( 11.5الرابع المستوى الثالث بنسبة )

%(، وأخيرًا في 2.7الثامن بنسبة ) %(، في الترتيب السابع المستوى 7.1السادس المستوى الخامس وذلك بنسبة )

 %(.2.7الترتيب الثامن المستوى السابع بنسبة )

والترتيب السابق جاء بشكل عشوائي وفقًا للعينة المتوفرة خالل فترة جمع البيانات فقد كان الهدف االساسي 

طبقية تم تحديدها من بداية الدراسة، لجامعات البيانات االلتزام بالنسبة التي تم تحديدها في عينة الدراسة كعينة عشوائية 

 والتنوع في المستويات يسهم في فهم موضوع الدراسة من وجهة نظر طالبات الجامعة بصورة أكثر شمولية.

وفيما يتعلق بالوضع األكاديمي لعينة البحث، جاء الوضع األكاديمي مستقر في الترتيب األول وذلك بنسبة ) 

وفي الترتيب الثالث جاء  ،%(1.5الوضع األكاديمي إنذار أول وذلك بنسبة )  %(. يليه في الترتيب الثاني96.9

 %(، 0.3%(، بينما جاء الوضع انذار ثان في الترتيب الرابع واألخير بنسبة )1.3الوضع األكاديمي تحذير بنسبة )

كما أظهرت النتائج أن التقدير العام لعينة الدراسة كان على النحو التالي : جاء التقدير العام جيد جدًا في 

%(، ثم التقدير العام 40.3%(، يليه في الترتيب الثاني التقدير العام ممتاز بنسبة )41.5الترتيب األول وذلك بنسبة ) 

%(، ويستفاد 1.3جاء التقدير مقبول في الترتيب الرابع واألخير بنسبة )%(، بينما 16.9جيد في الترتيب الثالث بنسبة ) 

من النتيجة السابقة في التعرف على أبعاد الدراسة موضع البحث من خالل عينة من  الطالبات أكثر استقرا واحتكاكا 

يات الجماعية غير بجميع الطالبات مما يمكنهن من االدالء بمعلومات وآراء يمكن الركون إليها في تفسير السلوك

 المقبولة اجتماعيًا.
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 ثانيا : النتائج المتعلقة ب بعاد الدراسة:

  ( 2جدول ) 

 1493ن =               االلكترونية داخل قاعات المحاضرات األجهزةاستخدام                                 

الترتيب  الترتيب  االستجابات
 الخامس رابعال الثالث الثاني األول اإلجمالي

رسائل عبر الجوال  إرسال
 خالل المحاضرة

 الثالث 196 135 339 483 340 العدد
 %13.1 %9 %22.7 %32.4 %22.8 النسبة المئوية

استخدام وسائل التواصل 
 خالل المحاضرة االجتماعي

 األول 118 121 338 417 499 العدد
 %7.9 %8.1 %22.6 %27.9 %33.4 النسبة المئوية

 الرابع 147 596 352 203 195 العدد لرد على المكالماتا
 %9.8 %39.9 %23.6 %13.6 %13.1 النسبة المئوية

 الخامس 808 284 240 89 72 العدد صور غير الئقة إرسال
 %54.1 %19 %16.1 %6 %4.8 النسبة المئوية

 الثاني 221 362 222 307 381 العدد المحاضرة أثناءالدردشة 
 %14.8 %24.2 %14.9 %20.5 %25.5 ة المئويةالنسب

 

( الى أن من اكثر المظاهر الدالة على سلوك استخدام األجهزة االلكترونية داخل 2تشير معطيات جدول رقم )

قاعات المحاضرات من قبل الطالبات هو استخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل المحاضرة فقد جاء هذا المظهر 

بينما جاء  ،%( 25.5بنسبة ) المحاضرة أثناءيليه في الترتيب الثاني الدردشة  ،%(33,4بنسبة )  في الترتيب األول

، وفي الترتيب الرابع الرد على %(22.8بنسبة ) مظهر ارسال رسائل عبر الجوال خالل المحاضرة في الترتيب الثالث

 .%(4.8بنسبة ) صور غير الئقة جاء في الترتيب الخامس واألخير ارسال %(، وقد13.1بنسبة ) المكالمات
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 :االلكترونية داخل قاعات المحاضرات األجهزةاستخدام لمشكلة األسباب المؤدية 

 سهولة الدخول على مواقع التواصل، )زمن الدخول بسيط( مما ُيشجع الطالبات على الدخول السريع. .1

او من خالل اجهزة االنترنت سهلة توافر االنترنت الشخصي للطالبات سواء عن طريق شرائح التليفون ذاتها  .2

 الحمل والمتوفرة لدى معظم الطالبات.

 أنيمكن  ،اإلفراط في استخدام الهاتف المحمول والذي انتشر في ظل رخص تكلفة الخدمات المقدمة من خالله .3

  حوث.وهذا ما أكدته العديد من نتائج الدراسات والب ،يؤدى إلى العديد من المشكالت التعليمية واالجتماعية

              :االلكترونية داخل قاعات المحاضرات األجهزةاستخدام سلوك  تفسير

قد يرجع السلوك السابق إلى ضعف استراتيجيات التدريس المستخدمة اثناء الشرح، نوعية المحاضرات النظرية 

رسال الصور غير الالئقة جاء في التي قد ُتشعر الطالبات بالملل مما يقودهن لكسر الملل والروتين بهذا السلوك ولعل ا

الترتيب األخير وبما يتفق مع التنشئة االجتماعية للطالبة السعودية والتي تُبنى على تعاليم وقيم وثقافة الدين اإلسالمي 

 يزة لطبيعة هذا المجتمع المحافظ.ويشذ هذا المظهر بدرجة كبيرة عن هذه الثقافة المم

               :االلكترونية داخل قاعات المحاضرات األجهزةخدام استسلوك المقترحة لمعالجة الحلول  

 استخدام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات ومنها: أهمية وجود ضوابط تضبط

جب عمل جميع شبكات حتشويش مركزي من قبل اجهزة انترنت الجامعة يكون من شأنه ان يضعف او ي .1

( ة داخل اسكان اعضاء هيئة التدريسع الجامعة ) وهي امكانية متوفر االنترنت غير المصرح بها داخل مجتم

الدخول للمواقع  عولعل تفعيلها في المنطقة األكاديمية  بالجامعة يسهم في تركيز انتباه الطالبات من خالل من

 المختلفة.

متصلة أساسًا  طالبات الجامعة يحضرون معهم أجهزتهم النقالة إلى الجامعة وتلك األجهزةلالسواد األعظم  .2

هذه الظاهرة  تثمارإمكانية اس فياألمر الذي يتطلب ضرورة البحث  ،بشبكة اإلنترنت بطريقة أو بأخرى
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الطالبية وتحويلها إلى نقطة قوة لتعزيز العملية التربوية وتحسين جودة التعليم، من خالل جماعات عمل 

 صغيرة داخل قاعات الدرس.

خدام المفرط للهاتف النقال صحيا وسلوكيا وتحصيليا وذلك من خالل ما تكثيف حمالت توعوية بمخاطر االست .3

مع قيام األخصائيات ) ....... وغيرها. الكتيبات و المطويات، األنشطة الطالبية بالجامعة ،: المحاضرات يلي

بعة االجتماعيات و النفسيات بمكاتب التوجيه واإلرشاد بجميع كليات الجامعة  بدور محوري في ذلك و بمتا

 مدى جدوى حمالت التوعية والبحث عن طرق وسبل متجددة للقضاء على هذه الظاهرة.
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 ( 3جدول ) 

 1493ن =                               التشبه بالرجال )البويات(                                            

الترتيب  الترتيب  االستجابات
 الرابع الثالث الثاني األول اإلجمالي

 األول 107 71 178 1137 العدد قص الشعر أو حلقه
 7.2 4.8 11.9 76.2 النسبة المئوية

 الثالث 297 366 694 136 العدد ارتداء المالبس الرجالية
 19.9 24.5 46.5 9.1 النسبة المئوية

 الرابع 468 653 304 68 العدد التحدث بصوت رجالي
 31.3 43.7 20.4 4.6 النسبة المئوية

مثل  األخرياتالتصرف مع 
 الرجال

 الثاني 621 403 317 152 العدد
 41.6 27 21.2 10.2 النسبة المئوية

 

بوصفه  %(76.2بنسبة ) أن مظهر قص الشعر أو حلقه جاء في الترتيب األولإلى ( 3ُيشير الجدول رقم )

تشبه النساء بالرجال، فلم تيجة السابقة  إلى تزايد مظاهر أكثر مظاهر التشبه بالرجال انتشارًا داخل الجامعة وتشير الن

مر قاصرا على اللباس فحسب، بل تعدى ذلك الى مظاهر اخرى كثيرة تتصف بها المرأة المترجلة منها: التصرف يعد األ

لمالبس ا ارتداء بينما جاء، %(10.2بنسبة ) مع االخريات مثل الرجال وقد جاءت هذه االستجابة في الترتيب الثاني

بنسبة  وقد جاء في الترتيب الرابع واالخير التحدث بصوت رجالي%(، 9.1بنسبة ) الرجالية في الترتيب الثالث

(4.6)%. 
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                               :بالرجال )البويات( التشبه أسباب سلوك

 :(4، 2008 الحمادي، محمد:) أسباب تشبه المرأة بالرجل وُيمكن إجمالها فيما يلي تتعدد

 ضعف الوازع الديني لدى المسترجلة. .1

 اضطرابات نفسية اجتماعية خاصة في حال وجود توترات في الظروف األسرية أو عدم استقرار المنزل. .2

 االنفتاح على العالم الخارجي من خالل الفضائيات واالنترنت والغزو الفكري. .3

وسوء التربية والتوجيه وعدم اعطائهن الحنان تساهل األسرة وتغاضيها عن بناتها وتصرفاتها وعدم مراقبتهن  .4

 الكافي.

التماشي مع الموضة والتقليد األعمى ليصبحن متميزات عن بقية البنات في المحيط الخاص بهن سواء في  .5

 المدرسة أو الجامعة.

 عدم قيام اإلرشاد االجتماعي بدوره الصحيح في المدارس والجامعات لعالج هذه الظاهرة. .6

 اة وتأثرها السريع بكل ما تشاهده.ضعف شخصية الفت .7

 االنتقام من جنسها أو قد يكون السبب اضطرابا نفسيا نتيجة لتعرضها لحالة اغتصاب. .8

 معاملة الوالدين للفتاة معاملة الولد خاصة أذا لم يرزقوا بأوالد. .9

 :                               :التشبه بالرجال )البويات(سلوك  تفسير

فس إلى أن وجود هذه الفئة من الفتيات ُيشير إلى دوافعهن ألنهن يعانين من الحرمان العاطفي يشير علماء الن

هذه الفئة لمثل هذه السلوكيات من أجل اشباع  أفراد أوتلج ،وهو السبب أو الدافع األبرز لظهور مثل هذه الحاالت

العاطفة حسب ما تفرضه عليهن الظروف  احتياجاتهن حتى لو سلكن طرقًا غير سوية وشاذة، فالهدف األول هو إرواء

 (.10، 2008:الغامدي، هاني عبد اهللالمحيطة بهن)

وأما الطابع الخارجي فقد اضافت المتخصصات في العمل مع الجماعات أن المظهر الذي يظهرن به فهو 

 مجرد تصرفات ُيقصد بها لفت االنتباه. 
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 :يات(التشبه بالرجال )البو الحلول المقترحة لمعالجة سلوك 

 :ما يليوتتركز أهم الحلول في 

( أن المستوى العام لمحاور التشبه بالرجال ليس بالمستوى المقلق 2011ُتشير دراسة ) كاظم، ساهرة، وآخرون: 

 تقل عندما تتحسن الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمنية. لذا تكمن أهم الحلول المقترحة فيما يلي:والتي 

من الممكن استثمار موارد الجامعة ،  وترى الباحثتين أنه د على تقليل مستوى الظاهرةممارسة الرياضة ُيساع .1

 .متمثلة في النادي الرياضي للطالبات لتحقيق هذا الغرض

 زيادة التوعية والندوات اإلرشادية حول سوء هذه الظاهرة وتبعاتها. .2

 توعية أولياء األمور لمراقبة سلوكيات وتصرفات بناتهن. .3

تياج العاطفي لدى الطالبة من خالل دعم ثقتها بذاتها واالهتمام بهن وعدم نبذهن والتعامل معهن اشباع االح .4

 كواقع يجب احتواءه وعدم نبذه ليسهل دمجه في مجتمع الطالبات مرة أخرى.

 ( 4جدول ) 

 1493ن =                        الغش في االمتحانات                                   

الترتيب  الترتيب  تجاباتاالس
 الثالث الثاني األول اإلجمالي

 الثالث 905 365 223 العدد استخدام الجوال في الغش
 60.6 24.4 15 النسبة المئوية

 الثاني 390 803 300 العدد تتعلق بالمقرر أوراقاستخدام 
 26.1 53.8 20.1 النسبة المئوية

 األول 201 325 967 العدد الغش من الزميالت
 13.5 21.8 64.7 النسبة المئوية

 

( إلى مظاهر الغش في االمتحانات كسلوك جماعي غير مقبول من الطالبات داخل 4ُتشير نتائج الجدول رقم )

تصدر الغش من الزميالت الترتيب  :المجتمع الجماعي وقد تنوعت مظاهر الغش واختلفت في الترتيب على النحو التالي
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، وقد جاء استخدام %(20.1بنسبة ) بينما جاء استخدام أوراق تتعلق بالمقرر في الترتيب الثاني %(،64.7بنسبة) األول

 .%(15بنسبة) الجوال كأحد مظاهر الغش في االمتحانات في الترتيب الثالث واألخير

 الغش في االمتحانات: سلوك أسباب

 على أكثر األسباب الجماعية انتشارًا:تتعدد أسباب الغش في االمتحانات وتتنوع ونركز فيما يلي   

 . عدم االستعداد الكافي لالمتحان -

 .الخوف والقلق من االمتحانات -

 . وجود فرص سانحة للغش داخل اللجان -

 .اإلدراك الخاطئ لسلوك الغش في االمتحان -

 . الرغبة القوية في الحصول على درجة النجاح واالنتقال الى مرحلة أعلى -

 .ر اإلجراءات األمنية الجادة داخل وخارج اللجانعدم تواف -

 .عدم قدرة بعض الطالبات على تنظيم الوقت بشكل جيد -

 .ضعف الضبط االجتماعي من خالل غياب القدوة الحسنة من المسؤوالت -

 . تعود بعض الطالبات على الغش بشكل يصعب اإلقالع عنه -

 .عداد الطلبات في الشعبة الواحدةاكثرة  -

 . ف الوازع الديني عند بعض الطلباتضع -

 . التهاون في تطبيق عقوبة الغش -

 .تقارب المقاعد في صفوف االمتحان -
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عدم وجود فاصل زمني كافي بين االختبارات خاصة مع وجود تعارض في وقت االمتحان لدى بعض  -

 . الطالبات

 الغش في االمتحانات: سلوكتفسير 

( أن هناك فروق سلوكية 169، 2000ومنها دراسة ) سعد، علي، و الصالح غسان، أشارت العديد من الدراسات      

وشخصية بين من يمارسون سلوك الغش ومن ال يمارسونه وأن هناك عالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء وسلوك 

ل المنخفض الغش تشير هذه العالقة إلى أن الطالب االذكياء هم أقل ممارسة للغش، كما أن الطالب ذوي التحصي

يمارسون الغش أكثر من ذوي التحصيل المرتفع، كما تبين الدراسات العلمية أن الغشاشين أكثر عصابية من غير 

الغشاشين، باإلضافة إلى أن الغشاشين أكثر قلقًا وتوترًا وقابلية لالستثارة إذا ما قورنوا بغيرهم، كما أنه كلما ارتفعت درجة 

 االت الغش. النضج االخالقي كلما قلت احتم

 الغش في االمتحانات: الحلول المقترحة لمعالجة سلوك

للوصول إلى  ا اب بحيث يتم دراسة كل سبب على حدينحصر عالج ظاهرة الغش في القضاء على األسب

حلول علمية، فإذا بطلت المسببات فستنتهي هذه الظاهرة بانتهاء أسبابها مع تكاتف جهود كل الجهات المعنية وبشكل 

ونركز فيما يلي على بعض الحلول اإلضافية التي ُتمكن من التغلب على المسببات  في تطبيق نظام منع الغشجاد 

 سالفة الذكر.

تفعيل دور اإلرشاد والتوجيه في مساعدة الطلبات على كيفية االستعداد لالمتحان والتخفيف من القلق الناجم  .1

 .االختباريفي الموقف  اتلما لذلك من أثر على أداء الطالبعنه 

 إحياء الوازع األخالقي وتنمية الضمير الداخلي بأن اهلل رقيب على عباده حسيب لهم فيما يأتون من أعمال. .2

بحيث يرتكز على قواعد اجرائية ال مكان للغش فيها واستخدام الوسائل  االمتحانات للطالبات تطوير نظام تقويم .3

 الحديثة في التقويم.
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 ( 5جدول ) 

 1493ن =                            مخالفة الزي الجامعي                                       

الترتيب  الترتيب  االستجابات
 الرابع الثالث الثاني األول اإلجمالي

 الرابع 627 370 310 186 العدد ارتداء مالبس شفافة
 42 24.8 20.6 12.6 النسبة المئوية

 الثاني 142 386 667 298 ددالع ارتداء تنورة قصيرة
 9.5 25.9 44.7 20 النسبة المئوية

 الثالث 432 474 384 203 العدد ارتداء مالبس ملفتة للنظر
 28.8 31.7 25.7 13.8 النسبة المئوية

ارتداء العباءة خالل اليوم 
 الدراسي

 األول 286 263 135 809 العدد
 19.2 17.6 9 54.3 النسبة المئوية

 

 على النحو التالي: جاءت مظاهر مخالفة الطالبات للزي الجامعي أن( 5جدول رقم ) ضح من نتائجيت

، بينما جاء مظهر ارتداء %(54.3وذلك بنسبة ) جاء ارتداء العباءة خالل اليوم الدراسي في الترتيب األول

، %(13.8بنسبة ) للنظرمالبس ملفتة ، يليه في الترتيب الثالث ارتداء %(20بنسبة ) تنورة قصيرة في الترتيب الثاني

تتفق النتيجة السابقة مع مواصفات %(، 12.6بنسبة ) جاء مظهر ارتداء مالبس شفافة في الترتيب الرابع واألخير وقد

مظهر وملبس طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي وقيمه الدينية 

 .قية المتعارف عليها، وذلك استنادًا إلى الشريعة اإلسالمية السمحةواالجتماعية واألخال

 :مخالفة الزي الجامعيأسباب سلوك 

مخالفات الزي الجامعي وفقًا لترتيب عينة البحث لهذه المظاهر إلى عدد من األسباب بعضها يعود لعوامل رجع ت      

لبة فتصدر مظهر ارتداء الطالبة للعباءة خالل اليوم الدراسي تتعلق بالطالبة والبعض اآلخر لعوامل خارجة عن إرادة الطا

للترتيب األول: يعود بدرجة كبيرة لدرجة الحرارة المنخفضة داخل القاعات الدراسية نظرا لوجود األجهزة االلكترونية بجميع 
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درجة حرارة القاعات  القاعات األمر الذي يفرض خفض درجة الحرارة للمحافظة على سالمة األجهزة ومركزية التحكم في

  معظم األوقات، بينما تعود باقي المخالفات السلوكية وفقًا لترتيبها على التوالي ألسباب تتعلق بالطالبات انفسهن

 :لزي الجامعيالطالبة ل مخالفةسلوك  تفسير

الطالبة التحرر من ترتبط مشكلة مخالفة الزي الجامعي بالمرحلة الجامعية بطبيعة تلك المرحلة التي ترغب فيها      

القيود التي ألفتها في المرحلة الثانوية السابقة مما يجعلها تعمد إلى مثل هذا السلوك، يضاف إلى ذلك أن مجتمع 

تهاون الرقابة الجامعية في  هذا باإلضافة إلى الطالبات يميلن إلى تقليد األخريات خاصة في اللباس والمظهر الخارجي،

 .جعل الطالبات ال يعبأن بمثل هذه المخالفات السلوكيةتطبيق مخالفات الزي مما ي

 :مخالفة الزي الجامعيالحلول المقترحة لمعالجة سلوك 

مساعدة الطالبات المخالفات  لنظام اللباس المتبع بالجامعة للمرة األولى باستدعائهن لمكتب التوجيه واإلرشاد  .1

لطلبات بأسلوب ودي يراعى فيه احترام شخصيتها بكليتها وتوجيههن شفويًا، وبشكل فردي بعيدًا عن بقية ا

والتوضيح لها بأنها مخالفة لمواصفات الملبس الجامعي المنصوص عليه بتعليمات الجامعة، وأن عليها قراءة 

 .التعليمات الخاصة بهذه المواصفات جيداً 

الجامعة، مواصفات وضع الئحة للزي الجامعي خاصة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يتضح بها فلسفة  .2

 التوجيه، التنبيه، االنذار، التأديب. ،الزي الجامعي
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 ( 6جدول ) 

 1493ن =                                 كثرة الكالم أثناء الشرح                                            

الترتيب  الترتيب  االستجابات
 الخامس بعالرا الثالث الثاني األول اإلجمالي

 األول 88 33 81 125 1166 العدد التحدث مع الزميالت
 5.9 2.2 5.4 8.4 78.1 النسبة المئوية

 دمقاطعة المحاضر لمجر 
 المقاطعة

 الثاني 256 251 304 522 160 العدد
 17.1 16.8 20.4 35 10.7 النسبة المئوية

 الثالث 265 401 434 305 88 العدد السخرية من المحاضر
 17.7 26.9 29.1 20.4 5.9 النسبة المئوية

 الخامس 291 567 357 252 26 العدد انتقاد المشاركات
 19.5 38 23.9 16.9 1.7 النسبة المئوية

 الرابع 588 248 309 293 55 العدد التعليقات الساخرة
 39.4 16.6 20.7 19.6 3.7 النسبة المئوية

 

وقد  رة الكالم أثناء الشرح أحد المشكالت السلوكية ذات المظاهر المتعددة ومنها :كث( أن 6يتضح من الجدول رقم )

يليه في ، %(78.1المظاهر السلوكية لمشكلة كثرة الكالم أثناء الشرح وذلك بنسبة ) التحدث مع الزميالت تصدر مظهر

في  السخرية من المحاضربينما جاء مظاهر ،%(10.7بنسبة ) مقاطعة المحاضر لمجر المقاطعةالترتيب الثاني 

%( وقد جاء في 3.7في الترتيب الرابع وبنسبة ) التعليقات الساخرةبينما جاءت  ، %(5.9الترتيب الثالث وبنسبة )

 %(.1.7بنسبة ) انتقاد المشاركاتالترتيب األخير 

 كثرة الكالم أثناء الشرح: سلوك أسباب

والشغب، وذلك لغرض  ممحتملة لمشكلة كثرة الكالسباب اليعتبر حب الظهور أو التظاهر بالمعرفة من األ

أو  الزميالتنفسي يتجسد غالبا في جذب انتباه األقران وكسب ودهم وتقديرهم. إضافة إلى وجود بعض الخالفات مع 

، والمجهود والنشاط لدى الطالبات فضال عن وجود قدر كبير من الطاقة، هما أو أهوائهما في مسألة معينةتعارض رغبات
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، بتصرف(. كما أن عدم محبة الطالبة 205، 1984ي ال تتمكن من كبته، فتصرفه بأسلوب أو بآخر )بهادر، والذ

 .ايضا المحتملة نتيجة صفات شخصية فيهن ُيعد أحد األسباب بعض زميالتهال

 كثرة الكالم أثناء الشرح: سلوك تفسير

أن هناك عوامل هامة تُفسر سلوك   ليمكن القو من خالل خبرة الباحثتين كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة 

الكالم أثناء الشرح من قبل الطالبات ولكنها ترجع إلى أعضاء هيئة التدريس منها : عدم تحديد االختصاصات بشكل 

فعال في االعمال والمهام الطالبية كمتطلبات الشرح في حالة المحاضرات التي ُتشارك الطالبات في تقديمها، إهمال 

 ،وأساليب المشاركة الفعالة للطالبات، االفتقار إلى تخطيط  وتنظيم كامل وقت المحاضرة واستثمارهالتنسيق المبكر 

عادة الجوانب الغامضة لدى  إهمال التحفيز واستثمار وتحريك قدرات الطالبات، إغفال المتابعة المرحلية أثناء الشرح وا 

صية عضو هيئة التدريس وعدم القدرة على ضبط بعض الطالبات، وفي المقابل التكرار المبالغ فيه، اهتزاز شخ

عضاء الهيئة ت، والمعيدات، والمحاضرات وبعض أالمحاضرة خاصة ألستاذات المقرر حديثي العهد بالتدريس كالمتعاونا

 .الدكتوراهمن حملة  التعليمية

 كثرة الكالم أثناء الشرح: لمعالجة سلوك الحلول المقترحة

معلم الفعال هو الذي ُيعزز التعلم لدى الطالب، كما يؤكد الباحثون أن الطلبة تؤكد الدراسات العلمية أن ال 

 أثناءيتعلمون أكثر من المعلم " الودود"، الصدوق، الفوري، الذي ُيقبل عليه بإيجابية وال ينشغلون أو يشت انتباههم 

ثارة دافعيتهم ويستطيع المعلمون استخدام السلوكيات الفورية لتوصيل اهتمامهم االيجابي ،الشرح  ،للطلبة وتشجيعهم وا 

فالسلوكيات الفورية هي التي تقوي التقارب والتفاعل مع اآلخرين، وتقلل المسافات النفسية والمادية بين االطراف 

المتواصلة، وهناك عدد من االرشادات السريعة للمعلم للتغلب على مشكلة الكالم أثناء الشرح منها ) المسلم، إيمان خالد: 

2000، 42) 

 .استخدام تعبيرات المرح لتخفيف التوتر أو لشد انتباه الطالب 

 استخدام العبوس للتعبير عن عدم الرضا 
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  التظاهر بمشاعر يستوجبها الموقف التعليمي 

  األعضاءالتدرب على كيفية التغيير في قوة الصوت وبثه بحيث يستطيع سماعه كل. 

، ةلتقي بعيني كل طالبتتطيع أن يس الكنه ،كل يوم ةطالب التحدث مع كل عضو هيئة التدريسستطيع تقد ال  

 وقد يكون التقاء االعين كافيًا عندما يلزم كعالقة تقدير.

 ويضاف إلى ما سبق:

 التنسيق المبكر ألساليب المشاركة وتحديد أدوار الطالبات. -

 االعتماد على التحفيز االيجابي. -

 االهتمام بالمتابعة المرحلية أثناء الشرح. -

ستفادة بخبرات النظير في أساليب ضبط المحاضرة خاصة لألستاذات حديثي العهد بالتدريس من خالل اال -

 اللقاءات والسيمنارات العلمية لمناقشة أوجه القصور والضعف في العملية التدريسية.

لعلمي أن تقتصر مهمة التدريس على أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لالطمئنان إلى الجانب ا -

 والخبرة العملية.

أهمية تلقي القائمات بالعملية التدريسية لدورة إعداد المعلم للتغلب على مشكالت قاعات الدرس ومنها مشكلة  -

 .أثناء الشرح كثرة الكالم
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 ( 7جدول ) 

 1493ن =                  اتالف الممتلكات العامة

الترتيب  الترتيب  االستجابات
 الخامس الرابع الثالث ثانيال األول اإلجمالي

 الخامس 765 223 153 179 173 العدد الكتابة على الجدران
 51.2 14.9 10.2 12 11.6 النسبة المئوية

 الرابع 150 592 261 316 174 العدد الكتابة على المقعد الدراسي
 10 39.7 17.5 21.2 11.7 النسبة المئوية

العبث باألجهزة االلكترونية 
 القاعة داخل

 الثاني 169 208 625 241 250 العدد
 11.3 13.9 41.9 16.1 16.7 النسبة المئوية

في استخدام مستلزمات  اإلفراط
 الحمام ) المناديل والصابون(

 الثالث 126 305 260 566 236 العدد
 8.4 20.4 17.4 37.9 15.8 النسبة المئوية

 األول 274 163 202 193 661 العدد القمامة على األرض إلقاء
 18.4 10.9 13.5 12.9 44.3 النسبة المئوية

 

اتالف أن القاء القمامة على األرض جاء في الترتيب األول من مظاهر مشكلة ( إلى 7معطيات جدول رقم )ُتشير 

الترتيب  ، بينما جاء مظهر العبث باألجهزة االلكترونية داخل القاعة في، %(44.3وذلك بنسبة )الممتلكات العامة 

 المناديل والصابون(اط في استخدام مستلزمات الحمام )، يليه في الترتيب الثالث االفر %(16.7بنسبة ) الثاني

بينما جاء في الترتيب  %(،11.7بنسبة ) لمقعد الدراسي في الترتيب الرابعجاء مظهر الكتابة على ا كما، %(15.8)

 .%(11.6) الخامس واألخير الكتابة على الجدران
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 إتالف الممتلكات العامة: سلوك أسباب

 تتعدد أسباب إتالف الممتلكات العامة ومنها:

 .الشدة في التعامل مع الطالبات -

 .حب الطالبة للظهور أمام زميالتها -

 كره الطالبة ألستاذاتها أو الجامعة. -

 .أسباب أسرية -

 .تقليد األخريات -

 .اضعف الطالبة دراسيًا، وتكرار رسوبه -

 ف الممتلكات العامة:إتال سلوكتفسير 

فسر المتخصصون من عينة البحث هذا المظهر السلوكي في ضوء تصنيف أنواع الطالبات الالتي يظهر 

 :لديهن سلوك إتالف الممتلكات العامة إلى شريحتين

: هن الطالبات الالتي يغلب على سماتهن الشخصية الرغبة في كسر النظام أو االعتراض الشريحة األولى 

 ات وأنظمة الجامعة وترجمة ذلك بعدة طرق منها إتالف ممتلكات الجامعة بصوره ومظاهره سالفة الذكر.على تعليم

بعض الطالبات قد تعانين  من مشكالت نفسية كاالكتئاب والذي يترجم في صورة الضجر  الشريحة الثانية:          

 والملل ومن ثم القيام بالتخريب والتكسير واإلتالف. 

 :إتالف الممتلكات العامة سلوك لمعالجة ترحةالحلول المق

ترى الباحثتين أهمية وجود استراتيجية واضحة للجامعة تتوزع فيها األدوار لتكمل بعضها البعض بحيث يكون 

هناك دور للجامعة في التعاون مع األسرة بالتقويم والمتابعة، ودور ألعضاء هيئة التدريس بالمقررات واألنشطة 

لعمادة شؤون الطالبات من خالل خطة االنشطة الالمنهجية، ودور توعوي  للجميع يركز على أهمية ودور  ،المنهجية
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التعامل مع الظاهرة سواء كانت بأسباب مرضية أو تربوية، هذا باإلضافة إلى أهمية التركيز على الجانب النفسي 

رشاد بالجامعة للحد من ظاهرة العبث واالجتماعي للطالبة بالتشخيص والعالج الجيد من خالل مراكز التوجيه واال

  .وتخريب الممتلكات العامة

 ( 8جدول ) 

 1493ن =                           إهمال أداء الواجبات الجماعية                                      

الترتيب  الترتيب  االستجابات

 الرابع الثالث الثاني األول اإلجمالي

 األول 256 438 320 479 العدد م الواجباتالتأخر في تسلي

 17.1 29.3 21.4 32.1 النسبة المئوية

 الرابع 437 410 391 255 العدد عدم أداء بعض الواجبات

 29.2 27.5 26.2 17.1 النسبة المئوية

المسئولية على الزميالت  إلقاء

 المشاركات

 الثاني 249 390 410 444 العدد

 16.7 26.1 27.5 29.7 النسبة المئوية

االستعانة ببعض مكتبات 

 خدمات الطالب ألداء الواجبات

 الثالث 545 264 369 315 العدد

 36.5 17.7 24.7 21.1 النسبة المئوية

 

إهمال أداء  جاء في الترتيب األول من مظاهر مشكلة التأخر في تسليم الواجبات ( أن8يظهر من نتائج  الجدول رقم )

بنسبة  المسئولية على الزميالت المشاركات في الترتيب الثاني إلقاء يليه ،%(32.1وذلك بنسبة ) ماعيةالواجبات الج

بنسبة  ، بينما جاء مظهر االستعانة ببعض مكتبات خدمات الطالب ألداء الواجبات في الترتيب الثالث%(29.7)

 .%(17.1) ، وقد جاء في الترتيب األخير عدم أداء بعض الواجبات%(21.1)
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 إهمال أداء الواجبات الجماعية: سلوك أسباب

إهمال اداء الواجبات الجماعية ونستطيع إجمالها كما أشار اليها المتخصصون على النحو  سلوكتتعدد أسباب 

 التالي:

 في إنجاز المهام والواجبات في المراحل الدراسية السابقة. هاونالت -

مر تزود بها الطالبة مما يجعلها تهمل في إدائها أو قد يتطرق األاالفتقار إلى التغذية الراجعة التي ينبغي أن  -

 لعدم أدائها نهائيا.

 تجنب العمل الجماعي لوجود خبرات سلبية في التعامل الجماعي واداء المهمات الجماعية بشكل عام. -

انعدام عدم تحمل المسؤولية منذ الصغر فإهمال الواجبات بشكل عام كمشكلة ُيعد بحد ذاته مظهر مظاهر  -

 المسؤولية التي لم تتدرب عليها الطالبة منذ الصغر.

بسبب تصورات الطالبة و عدم تفهمها ألسباب هذه التمارين اإلضافية ، بل ربما تعتبرها شكال  ،كره الدراسة -

 .من أشكال العقاب غير المبرر كما تم ترسيخ ذلك لديها في المراحل السابقة

في عصر التطور التكنولوجي واألجهزة الذكية وانتشار سائل التواصل  كثرة الملهيات ومضيعات الوقت خاصة -

 االجتماعي.

 إهمال أداء الواجبات الجماعية: سلوكتفسير 

ُتحجم كثير من الطالبات بصفة عامة عن أداء الواجبات الجماعية ويفسر هذا السلوك في إطار نظرية المأزق 

ة حول مستوى الجهد الالزم بذله من قبل الفرد لتحقيق أهداف الجماعة االجتماعي على انه سلوك يشير إلى الحيرة التام

رغبة بعض أعضاء  مما يجعله يتخذ قراراته بما يتناسب مع مصالحه الشخصية فيما يعرف )بظاهرة الركوب المجاني(.

وف بعض الجماعة االعتماد على جهد اآلخرين دون بذلهم ألي جهد، ويقابل السلوك السابق سلوك آخر يرتبط بخ

أعضاء الجماعة من تسلق البعض اآلخر على جهدهم مما يزيد من التوترات داخل الجماعة والقلق بين هذين النمطين 

وبالتالي يؤدي إلى ضعف إنتاجية الجماعة وظهور مشكالت جماعية، كما أن رغبة بعض األعضاء في السيطرة على 
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باإلضافة إلى أسباب أخرى فردية ترتبط بأنماط شخصية أعضاء باقي أعضاء الجماعة ُيعد أحد التفسيرات الُمحتملة، 

الجماعة كاألنانية والغيرة وعدم التعاون وغيرها من الشخصيات التي تؤدي إلى حدوث مشكالت بالجماعة ككل )سالم، 

 (.140، 2014سماح، 

 إهمال أداء الواجبات الجماعية: سلوكالحلول المقترحة ل

مع جماعة الفصل الدراسي أن يعني بمساعدة جميع الطالبات عن طريق يتطلب عمل عضو هيئة التدريس 

الخبرات الجماعية لذلك ينبغي أن ُيعطي اهتماما لجماعة الصف لتنمو كوحدة واحدة وال يتحقق ذلك إال باستخدامهن 

 استخدامًا إيجابيًا وُيمكن أن ُتسهم الحلول التالية في تحقيق ذلك:

عملية التعليمية حول جميع أنواع الواجبات بما في ذلك الواجبات الجماعية االتفاق األولي بين أطراف ال -

ن اختلفت اعضاء هيئة التدريس القائمات  الباتبين جميع الط ،)االتفاق التعليمي( بجميع الشعب حتى وا 

 بتدريس نفس المقرر.

ال عليه مثل األعمال تحفيز الطالبات على العمل الجماعي من خالل وضع معايير تقييمية ُتشجع على االقب -

 .تماماً  والواجبات الفردية

وضع آليات من قبل أعضاء الهيئة التعليمية تمكنهن من معرفة دور كل طالبة اشتركت في الواجب الجماعي  -

 بما يحقق العدالة ولتعزيز تحمل المسؤولية.

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 (9جدول رقم )

 وزان النسبية لبأبعاد الرئيسيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل 

شائع   األبعاد
 جدا  

متوسط 
 الشيوع

نادر 
 الشيوع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

االجهزة  استخدام
االلكترونية داخل قاعات 

 المحاضرات

 الثاني 0.431 0.538 2.589 36 541 916 العدد

 2.4 36.2 61.4 النسبة

 األول 0.436 0.539 2.618 41 488 946 العدد بالرجال )البويات( التشبه

 2.7 32.7 64.6 النسبة

 الثالث 0.363 0.671 2.179 226 773 494 العدد الغش في االمتحانات

 15.1 51.8 33.1 النسبة

 الخامس 0.335 0.679 2.012 336 803 354 العدد مخالفة الزي الجامعي

 22.5 53.8 23.7 النسبة

 السابع 0.36 0.622 2.1601 217 820 456 العدد كثرة الكالم اثناء الشرح

 14.5 54.9 30.5 النسبة

 السادس 0.192 0.693 1.554 839 480 174 العدد اتالف ممتلكات الجامعة

 56.2 32.2 11.7 النسبة

إهمال أداء الواجبات 
 الجماعية

 الرابع 0.337 0.677 2.026 323 807 363 العدد

 21.6 54.1 24.3 النسبة

 

( أن ترتيب المشكالت الرئيسية محل الدراسة وفقًا ألوزانها النسبية جاء على الترتيب 9يتضح من الجدول رقم )

 التالي:
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(، وجاء في الترتيب الثاني 0.436احتلت مشكلة التشبه بالرجال )البويات( الترتيب األول بوزن نسبي )

(، بينما حصلت مشكلة الغش في 0.431ل قاعات المحاضرات بوزن نسبي )خدام االجهزة االلكترونية داخاست

(، وجاءت مشكلة إهمال أداء الواجبات الجماعية في الترتيب الرابع 0.363االمتحانات على الترتيب الثالث بوزن نسبي )

(، ومشكلة اتالف 0.335لخامس بوزن نسبي )(، ومشكلة مخالفة الزي الجامعي في الترتيب ا0.337بوزن نسبي )

(، وأخيرًا مشكلة كثرة الكالم اثناء الشرح في الترتيب السابع 0.192ممتلكات الجامعة في الترتيب السادس بوزن نسبي )

 (. 0.36واألخير وبوزن نسبي )

وزان نسبية وفي إطار النتيجة التي خرج بها الجدول يتضح أن جميع المشكالت الجماعية قد حصلت على أ

هو ما يدل على االطمئنان إلى إمكانية التعامل مع هذه المشكالت والتغلب عليها اذا ما تم التعامل معها و ضعيفة، 

باألسس العلمية الصحيحة ومن خالل فرق العمل المتخصصة وتشير النتيجة السابقة إلى ضآلة المشكالت الناجمة عن 

، وبرغم من ضآلة المشكالت إال اننا ينبغي رتبط بطبيعة الطالبات بشكل عامي سلوكيات جماعية وهو ما ُيعد أمر منطقي

 أال نغض الطرف كمسؤولين ومتخصصين عن االهتمام بها ومعالجتها فهي بمثابة ناقوس خطر.

 (10جدول ) 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد الرئيسية

 سابعال السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األبعاد
 **0.137 *0.052 **0.231 **0.109 **0.197 *0.062 1 األول

 **0.123 *0.052 *0.056 **0.140 **0.228 1  الثاني

 **0.252 **0.228 **0.204 **0.258 1   الثالث

 **0.193 **0.331 **0.194 1    الرابع

 **0.236 **0.275 1     الخامس

 **0.298 1      السادس

 1       السابع
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( أن هناك ارتباط قوي بين جميع أبعاد 10نالحظ من النتائج الواردة في مصفوفة المعامالت بالجدول رقم )

 (. على النحو التالي:0.05ومستوى معنوية ) ،(0.01الدراسة عند مستوى معنوية )

لوك )التشبه توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخدام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( وس .1

 (. 0.05( عند مستوى معنوية )*0.062بالرجال )البويات(( قيمتها )

توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخدام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( وسلوك )الغش  .2

 (.0.01**( عند مستوى معنوية )0.197في االمتحانات( قيمتها )

دام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( وسلوك ) توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخ .3

 (.0.01( عند مستوى معنوية ) **0.109مخالفة الزي الجامعي( قيمتها )

توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخدام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( وسلوك ) كثرة  .4

 (0.01ى معنوية  )مستو  ( عند**0.231الكالم أثناء الشرح( قيمتها )

الف اتة داخل قاعات المحاضرات( وسلوك )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخدام االجهزة االلكتروني .5

 (0.05( عند مستوى معنوية )*0.052الممتلكات العامة( قيمتها )

إهمال توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )استخدام االجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( وسلوك )  .6

 (0.01**( عند مستوى معنوية )0.137ت الجماعية( قيمتها )أداء الواجبا

التشبه بالرجال )البويات(( وسلوك )الغش في االمتحانات( قيمتها )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك  .7

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.228)

ك )مخالفة الزي الجامعي( قيمتها التشبه بالرجال )البويات(( وسلو )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك  .8

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.140)

التشبه بالرجال )البويات(( وسلوك )كثرة الكالم اثناء الشرح( قيمتها توجد عالقة ارتباطية بين سلوك ) .9

 (.0.05( عند مستوى معنوية )*0.056)
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)اتالف الممتلكات العامة( قيمتها  التشبه بالرجال )البويات(( وسلوكتوجد عالقة ارتباطية بين سلوك ) .10

 (.0.05*( عند مستوى معنوية )0.052)

التشبه بالرجال )البويات(( وسلوك )إهمال أداء الواجبات الجماعية( توجد عالقة ارتباطية بين سلوك ) .11

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.123قيمتها )

ك )مخالفة الزي الجامعي( قيمتها الغش في االمتحانات( وسلو )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك  .12

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.258)

الغش في االمتحانات( وسلوك )كثرة الكالم اثناء الشرح( قيمتها )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك  .13

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.204)

قيمتها  (كات الجامعةاتالف ممتل) توجد عالقة ارتباطية بين سلوك الغش في االمتحانات( وسلوك .14

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.228)

قيمتها  )إهمال أداء الواجبات الجماعية( الغش في االمتحانات( وسلوك توجد عالقة ارتباطية بين سلوك .15

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.252)

الشرح( قيمتها  ناءأثوسلوك )كثرة الكالم  توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )مخالفة الزي الجامعي ( .16

 (.0.01( عند مستوى معنوية )**0.194)

وسلوك )اتالف الممتلكات العامة( قيمتها  (ة بين سلوك )مخالفة الزي الجامعيتوجد عالقة ارتباطي .17

 (0.01عند مستوى معنوية ) **(0.331)

جماعية( قيمتها وسلوك )إهمال أداء الواجبات ال (الجامعي توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )مخالفة الزي .18

 (.0.01عند مستوى معنوية ) **(0.193)

توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )كثرة الكالم أثناء الشرح (وسلوك )إتالف الممتلكات العامة( قيمتها  .19

 (.0.01عند مستوى معنوية ) (**0.275)
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بات الجماعية( قيمتها وسلوك )إهمال أداء الواج (أثناء الشرح توجد عالقة ارتباطية بين سلوك )كثرة الكالم .20

 (.0.01عند مستوى معنوية ) **(0.236)

اتالف الممتلكات العامة( وسلوك )إهمال أداء الواجبات الجماعية( )توجد عالقة ارتباطية بين سلوك  .21

 (.0.01عند مستوى معنوية ) (**0.298قيمتها )

وبعضها البعض وما يعزز  لة اجتماعياً غير المقبو وُتشير النتائج السابقة إلى االرتباط الوثيق بين السلوكيات 
( حيث يرى أن السلوك Mertonهذا االرتباط من وجهة نظر الباحثتين أنها سلوكيات جماعية وهو ما يؤكده ميرتون )

الجانح في غالبيته ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج عن قواعد الضبط، ولكنه على العكس ينشأ جنوحًا 
 لنظام االجتماعي وثقافة المجتمع.لة تعاون كل من ااجتماعيًا وهو حصي

 (11جدول )

 الفروق بين التخصصات العلمية والتخصصات النظرية في أبعاد الدراسة

 (1000=  2نظري : ن ،493=  1) علمي : ن   

االنحراف  المتوسط التخصص األبعاد م
 المعياري

 الداللة قيمة ت

استخدام االجهزة  1
االلكترونية داخل 

 اعات المحاضراتق

 غير دالة 1.27 0.531 2.61 علمي
 0.542 2.57 نظري

التشبه بالرجال  2
 )البويات(

 غير دالة 1.91 - 0.566 2.58 علمي
 0.524 2.63 نظري

 0.05 2.19 0.659 2.23 علمي الغش في االمتحانات 3
 0.675 2.15 نظري

 غير دالة 1.82 - 0.704 1.96 علمي مخالفة الزي الجامعي 4
 0.666 2.03 نظري

 غير دالة 0.324 - 0.680 2.15 علمي كثرة الكالم اثناء الشرح 5
 0.638 2.16 نظري

اتالف ممتلكات  6
 الجامعة

 غير دالة 0.745 - 0.696 1.53 علمي
 0.691 1.56 نظري

إهمال أداء الواجبات  7
 الجماعية

 دالة غير 0.182 - 0.660 2.022 علمي
 0.686 2.029 نظري



61 
 

( عدم وجود فروق بين التخصصات العلمية والتخصصات النظرية في جميع أبعاد 11يتضح من الجدول رقم )

( 0.05)الغش في االمتحانات فقد وجدت فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) باستثناء البعد الثالثالدراسة 

ذه النتيجة إلى أن التخصصات العلمية أكثر ممارسة لسلوك الغش في االمتحانات لصالح التخصصات العلمية وتشير ه

من التخصصات النظرية، وقد ترجع الفروق في انتشار سلوك الغش في االمتحانات عن باقي انواع السلوكيات غير 

لغش في التخصصات المقبولة اجتماعيًا كنتيجة منطقية للمجال المكاني محل الدراسة، كما وقد يفسر ظهور سلوك ا

العلمية أكثر من التخصصات النظرية لصعوبة األسئلة الموجهة لهذه التخصصات باإلضافة إلى كثرة المواد العلمية 

ذات آثار سلبية خطيرة بل  والمعارف المتحصلة لها، وال ُيقصد بهذا التفسير اعطاء تبريرات لهذه النتيجة  فالغش ظاهرة

منها: إعطاء عائد غير حقيقي وصورة مزيفة لناتج العملية التعليمية تنتهي بمخرجات  وهو مصدر للعديد من المشكالت

ضعيفة في تخصصاتها وأقل انتاجية في اعمالها، كما أنه ُيعد تهديًا لقيم المجتمع فمضار الغش تمتد إلى ما بعد الدراسة 

 بطبيعة التخصصات العلمية وأساليب تدريسها. لكنها احتماالت قد ُتعد منطقية ترتبط لتأثير السيئ على العمل المهنيبا

 الحلول المقترحة: 

توجه الحلول المقترحة وفقًا لنتائج الجدول للسلوك األكثر انتشارًا وهو الغش ومن الممكن اجمال عدد من 

 المقترحات على النحو التالي:

، ومع األهداف التربوية التوعية المكثفة بمخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ وقيم الدين االسالمي الحنيف -

المبتغاة من خالل وسائل متنوعة ) ندوات، ورش عمل، مطويات، ملصقات( تقدم للطالبة عبر مكاتب االرشاد 

 والتوجيه ومن خالل االرشاد االكاديمي منذ بداية المرحلة الجامعية وحتى نهايتها.

بوجود فاصل زمني بين المقررات  االهتمام بضبط جداول االمتحانات خاصة للتخصصات العلمية بما يسمح -

 الدراسية أقلها يوم.

 تعديل االساليب واالستراتيجيات التدريسية الحديثة بما يسهم في تحقيق نواتج تربوية ناجحة. -

، اإلدراكالتذكر،  ،الفهمليات العقلية المتنوعة للطالبة )المزاوجة بين األسئلة المقالية والموضوعية لقياس العم -

 التحليل. الخ(ل، التخيالتفسير، 
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لضمان وضوحها  االعتماد على لجان جودة االسئلة ) وهي لجان من ذوي التخصص الدقيق الواحد( -

 وشموليتها.

: االختبارات الشفهية، ورق العمل، على االختبارات التحريرية فقط )مثل تعديل معايير التقييم بحيث ال تقتصر -

 رها.البحوث التطبيقية، االختبارات القصيرة... وغي

 عندتشديد عقوبة الغش في االمتحانات بحيث تبدأ من الحرمان من المقرر حتى تصل في أقصى درجاتها   -

تكرار السلوك في أكثر من مقرر إلى الفصل من الدراسة لمن يثبت في حقها من الطالبات الغش في 

 االمتحانات.

 (12جدول )

 راسية العليا في أبعاد الدراسةالفروق بين المستويات الدراسية الدنيا والمستويات الد

 (303=  2عليا : السادس والسابع ن ،482=  1) دنيا : األول والثاني ن

المستوى  األبعاد م
 الدراسي

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الداللة قيمة ت

استخدام االجهزة االلكترونية  1
 داخل قاعات المحاضرات

 0.05 2.19 - 0.551 2.51 دنيا
 0.559 2.60 عليا

 غير دالة 0.580 0.552 2.64 دنيا )التشبه بالرجال )البويات 2
 0.568 2.61 عليا

 غير دالة 1.65 0.684 2.16 دنيا الغش في االمتحانات 3
 0.665 2.08 عليا

 غير دالة 1.03 - 0.664 1.94 دنيا مخالفة الزي الجامعي 4
 0.695 1.99 عليا

 غير دالة 1.94 - 0.635 2.12 دنيا الشرح كثرة الكالم اثناء 5
 0.666 2.22 عليا

 0.01 2.67 - 0.639 1.48 دنيا اتالف ممتلكات الجامعة 6
 0.735 1.62 عليا

 غير دالة 1.5 0.689 2.01 دنيا إهمال أداء الواجبات الجماعية 7
 0.671 1.94 عليا

 



63 
 

فروق ذات داللة احصائية بين المستويات الدراسية الدنيا عدم وجود إلى ( 12يتضح من الجدول رقم ) 

 والمستويات الدراسية العليا على كافة  أبعاد الدراسة باستثناء بعدين فقط على النحو التالي:

اللة احصائية حيث وجدت فروق معنوية ذات د االلكترونية داخل قاعات المحاضرات( األجهزة: )استخدام البعد األول

(، وذلك لصالح المستويات العليا، وتعد النتيجة السابقة 2.19 -( فقد كانت قيمة )ت( )0.05نوية )عند مستوى مع

نتيجة منطقية ترتبط بطبيعة المرحلة الدراسية للطالبة الجامعية فطالبات المستويات الدنيا قد ال يجرأن على اإلقبال على 

 سلوكيات قد ُتعرضهن للمخاطرة  بشكل عام.

حيث وجدت فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية )  )اتالف ممتلكات الجامعة( الُبعد السادس:

(، وذلك لصالح المستويات العليا ايضًا، وقد ترجع النتيجة السابقة إلى التأثيرات 2.67 -( فقد كانت قيمة )ت( )0.01

قد تتسم بها بعض طالبات المستويات العليا نتيجة الطالبية خالل مراحل الدراسة، هذا فضال عن التمرد والالمباالة التي 

 كما أفاد بذلك الخبراء والمتخصصين عينة البحث. اكتسابهن الثقة في انفسهن من واقع مستواهن الدراسي األكثر تقدماً 

 نتائج الدراسة

 %(25الثاني وذلك بنسبة ) الدراسي تركز أكثر أفراد العينة في المستوى  .1

 %(.96.9ستقر في الترتيب األول بنسبة ) الوضع األكاديمي مجاء  .2

 %(41.5وذلك بنسبة ) بالنسبة لمعظم أفراد العينة الترتيب األول  هو التقدير العام جيد جدًا  .3

اكثر المظاهر الدالة على سلوك استخدام األجهزة االلكترونية داخل قاعات المحاضرات من قبل الطالبات هو  .4
من وجهة نظر  الل المحاضرة فقد جاء هذا المظهر في الترتيب األولاستخدام وسائل التواصل االجتماعي خ

 أفراد العينة.

 التشبه بالرجال انتشارًا داخل الجامعة مشكلة أكثر مظاهر  هومظهر قص الشعر يعد  .5

 من المظاهر الدالة على مشكلة الغش بالجامعة.تصدر الغش من الزميالت الترتيب األول  .6

 .مظاهر مخالفة الطالبات للزي الجامعيمن  يوم الدراسي في الترتيب األولجاء ارتداء العباءة خالل ال .7
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المظاهر السلوكية لمشكلة كثرة الكالم أثناء الشرح وذلك بنسبة  التحدث مع الزميالت تصدر مظهر .8

(78.1)%. 

بة ن مظاهر مشكلة اتالف الممتلكات العامة القاء القمامة على األرض وذلك بنسمجاء في الترتيب األول  .9

(44.3)%. 

وذلك  إهمال أداء الواجبات الجماعية المظهر األكثر انتشارًا من مظاهر مشكلة التأخر في تسليم الواجباتُيعد  .10

 .%(32.1بنسبة )

المشكالت الرئيسية محل  ( بين0.436احتلت مشكلة التشبه بالرجال )البويات( الترتيب األول بوزن نسبي ) .11

 .راسة وفقًا ألوزانها النسبيةالد

 (.0.05(، ومستوى معنوية )0.01هناك ارتباط قوي بين جميع أبعاد الدراسة عند مستوى معنوية ) .12

عدم وجود فروق بين التخصصات العلمية والتخصصات النظرية في جميع أبعاد الدراسة أظهرت نتائج الدراسة  .13

ند مستوى معنوية باستثناء البعد الثالث )الغش في االمتحانات فقد وجدت فروق ذات داللة احصائية ع

 .( لصالح التخصصات العلمية0.05)

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المستويات الدراسية الدنيا والمستويات الدراسية بينت نتائج الدراسة  .14

االلكترونية داخل قاعات  األجهزة)استخدام هما:العليا على كافة  أبعاد الدراسة باستثناء بعدين فقط 

 .لصالح المستويات العليا الف ممتلكات الجامعة()ات،المحاضرات(

 التوصيات:

 التأكيد على الجانب الديني في تعديل وتوجيه السلوك غير المقبول اجتماعيًا لطالبات الجامعة. .1
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التأكيد على أهمية القدوة الحسنة من قبل أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبات الجامعة لبناء السلوك المقبول  .2

 ى الطالبات.اجتماعيًا لد

 االهتمام بخصائص واحتياجات الطالبة الجامعية والتي تنعكس بدورها على انماط السلوك لديهن. .3

أهمية ربط موضوعات المقررات الدراسية بالسلوك وتحويل المعارف في مفردات المنهج إلى قيم سلوكية  .4

 مرغوبة.

 اشباع االحتياجات لدى الطالبات. االهتمام باألنشطة الطالبية باعتبارها قنوات ايجابية فعالة في .5

 التأكيد على أهمية التوجيه واالرشاد الطالبي بالجامعة ودورها في دراسة وتوجيه سلوكيات الطالبات. .6

 المتابعة المستمرة لسلوك الطالبات وتوجيههن التوجيه السليم. .7

 سلوك جميع الطالبات.تطوير لوائح الحقوق الطالبية والئحة تأديب الطالبات بما ينعكس ايجابيًا على  .8

 االهتمام بتوفير بيئة طالبية داعمة لالنضباط وتسعى لتحقيقه من خالل احترام قيمة الطالبة وكرامتها. .9

االهتمام بالبرامج الوقائية التي تحمي الطالبات من الوقوع فريسة في مخاطر عدوى السلوكيات الجماعية غير  .10

 .بل وقوعهاوتلمس مشكالت الطالبات ق المقبولة اجتماعياً 

 تطوير االنشطة الطالبية بما يراعي الفروق الفردية بين جميع الطالبات على المستوى السلوكي واالنفعالي. .11

تشجيع ودعم االنشطة الطالبية الجماعية لما لها من دور في بث روح التعاون والمشاركة االيجابية بين  .12

 ل اجتماعيًا.الطالبات في المحافظة على نمط من السلوك الجماعي المقبو 

االهتمام بحصر حاالت الطالبات ذوات المشكالت السلوكية غير المقبولة اجتماعيًا وتحديد اسبابها وتفسيرها  .13

 وتقديم الرعاية المناسبة على أساس علمي.
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االستفادة من فرق العمل المتخصصة لرعاية وتنمية شخصية الطالبة من جميع الجوانب النفسية واالجتماعية  .14

 والجسمية.والعقلية 

االهتمام بتوفير بيئة طالبية تتسم بالود والحب والمشاركة بين جميع عناصر العملية التعليمية لتذويب الحواجز  .15

 التي تحول دون فهم وخدمة الطالبات.

االهتمام بالبرامج العالجية المتخصصة وفقًا ألنواع السلوكيات الجماعية غير المقبولة اجتماعيًا والكثر انتشارًا  .16

 خل المحيط الجامعي.دا
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