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ملخص البحث :
 ٢٠٠٦ة كویـة للعـام الدراسـي (أجریت الدراسة على طلبة كلیة العلـوم اإلنسـانیة فـي جامعـ

هـــدفها الكشـــف عـــن الظـــواهر الســـلوكیة الخاطئـــة  او الســـلبیة ومـــدى انتشـــارها ودراســـة  )٢٠٠٧ –

أســبابها ومــدى معرفــة داللــة الفــروق إحصــائیا بــین هــذه األســباب وفقــا لمتغیــر الجــنس . والســلوك 

غالبیــة أفــراد المجتمــع . الخــاطئ أو الســلبي یعــرف بأنــه مخالفــة نظــم وقواعــد الســلوك الســائدة بــین 

حالة منتشرة بین صفوف الطلبة ولكل حالـة أسـبابها ،  )١٤(ولتحدید ذلك تم تصمیم أداة تتضمن 

، وأخـــذت )بدرجـــة كبیـــرة ، بدرجـــة متوســـطة ، بدرجـــة ضـــعیفة(أمـــا مســـتویات اإلجابـــة فهـــي ثالثـــة 

علـــى عینـــة البحـــث . وبعـــد التأكـــد مـــن صـــدق األداة وثباتهـــا تـــم تطبیقهـــا  )١،  ٢،  ٣(الـــدرجات 

مــن عینــة المجتمــع %)  ٣١والتــي تشــكل نســبة (طالــب وطالبــة  )٢٠٠(األساســیة والبــالغ عــددها 

الكلــي ، وأجریــت العملیــات اإلحصــائیة المناســبة علــى إجابــات أفــراد العینــة للتوصــل إلــى أهــداف 

 )% ٥٠( البحــث وباســتخدام الوســائل المناســبة لــذلك ومنهــا النســبة المئویــة حیــث اعتبــرت النســبة

فمـا فـوق مـن افـراد  )% ٥٠(معیارا لمقارنة النسب المئویة  حیـث یعتبـر السـبب الـذي یوافـق علیـه 

عینة البحث یعتبر سببا مهما وینـاقش حسـب ذلـك أمـا السـبب الـذي تقـل نسـبة المـوافقین علیـه مـن 

ب التـي %) فهو غیر مهم ولم یناقش من قبل الباحثین ، كمـا نوقشـت األسـبا٥٠افراد العینة عن (

أدت إلى تكوین الفروق في نسبة اإلجابات بین اإلناث والـذكور معـززة بالجـداول اإلحصـائیة لـذلك 

كما وضعت الباحثة مجموعة من التوصیات والمقترحات في ضوء نتائج البحث .
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Abstract:
The study took the pupils of humanity science at koya University

for the academic year 2006 – 2007 as its sample . The study aimed to

reveal bad and common behavior patterns among pupils , study their

reasons and know the significance of these differences according to sex

variable . Wrong or negative behavior is defined as the disagreement with

the common roles and regularities of behavior among the majority of

community members. To achieve this , a model containing (14) cases

spread among pupils and their reasons , the levels of response were 3:(in

a big degree, 2: medium degree and 1 : not much) .

After verifying the reliability and stability of the tool , it was

applied on the basic sample of the study which was (200) pupils

representing (31%) of the total society . The appropriate statistical means

were used including the percentage which was (50 %) as the edge of the

comparing percentages this level , viz (50 %) and above is an important

reason to be discussed while below (50 %) is not important and thus

won't be discussed . The researcher discussed the reasons of differences

in responses ration between males females fortified with statistical tables

and the researcher finally made a group of recommendations and

suggestions given in the light of the above mentioned results .
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:لیھإھمیة البحث والحاجة أ
یعــد الشــباب المعــین الــدائم للبلــد كــونهم یمثلــون الشــریحة المهمــة فــي المجتمــع التــي یعــول 

علیها في تنفیذ الخطط التنمویة والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتطوره . 

ن ومن هنا فان مسـؤولیة بنـاء الشـباب ومنـه الشـباب الجـامعي مسـؤولیة مهمـة وخطیـرة كـو 

الشباب عماد االمة ومصدر قوتها ومركز طاقتها الفعالة والمنتجة والقادرة على احداث التغیر فـي 

هــو ضــمان اكیــد لمســتقبل المجتمــع فالشــباب اً عــداده اعــدادا جیــدإجمیــع مجــاالت الحیــاة لــذا فــان 

یقــوم عصــب المجتمــع وموضــع امالــه وهــو الرافــد الحــي لقــادة مســتقبلها فــاذا لــم یلــق توجیهــا تربویــا 

على دعائم الفضـیلة واالتجاهـات السـلیمة واحتـرام النقـاط المضـیئة فـي تراثـه وتقالیـده فانـه سـیذهب 

بكل عمل تعمله ویهدم كل بناء تبنیه . 

وخالل السنوات االخیرة حصلت تغیـرات فـي هـذا المجتمـع شـملت نـواحي الحیـاة السیاسـیة 

د ضــرورة البحــث الموضــوعي عــن طبیعــة واالقتصــادیة والتعلیمیــة وفــي مرحلــة التغیــرات هــذه تأكــ

الســلوكیات التــي تعیــق هــذه التغیــرات الشــمولیة وتعرقــل اســتكمال شــروط نموهــا وتطورهــا ، فوجــب 

الوقوف عندها ودراستها لجعل هذه المؤسسات تحقـق رسـالتها وغایتهـا فـي تخـرج جیـل سـلیم نفسـیا 

ان یكـون التعلـیم فیهـا فعـاال شخصیة تتسم بالثقة واالخالص وحب الـوطن اي بمعنـى  يوفكریا وذ

ومنتجا ، ومن هنا وجب االهتمام ورعایة اطراف العملیة التعلیمیة والتربویة فیها لتزید من مقدرتهم 

على االداء االفضل ولكي ال نخسر الطاقات البشریة وال یكون هدرا في االقتصاد الوطني ونهـيء 

یمه واصوله . كوادرتتحمل مسؤولیة النهوض بواقع المجتمع ومحتفظة بق

) ، ان مهمـــة المجتمـــع الجدیـــد تنشـــئة شخصـــیة Fromm(وفـــي هـــذا الصـــدد یـــذكر فـــروم 

تتمیز بالثقة القائمة على االیمان بكیانه وبحاجته لالنتماء والحب والتكامل مع العالم المحیط به . 

كنـا واذا كان طلبة الجامعـة یشـكلون فئـة مـن فئـات المجتمـع ، ویحتلـون ر  )١٨:  ١٩٧٥فهمي ، (

اساســیا مــن اركانــه فهــم یمثلــون القــوة االحتیاطیــة التــي ســترفد المجتمــع بالطاقــات البشــریة الشــابة 

المعدة والمؤهلة علمیا وفنیا وثقافیا وتقنیا بعد اكمالهم الدراسة ودخولهم میادین العمل واالنتـاج بمـا 

، ومــا  )٥٩:  ١٩٧٦مرســي ، (ســیكون لهــم دور فاعــل فــي قیــادة المجتمــع وفــي مجــاالت متعــددة 

) انــه یمكــن اصــالح الرجــال والشــعوب فــي Rousseauیؤكــد اهمیتــه مرحلــة الشــباب قــول روســو 

  ).٢٨٦: ١٩٨٣عهد الشباب ولكنهم یصبحون غیر قابلین لالصالح في الكبر، (معوض ،

فالشباب الیوم وفي هذا العالم السریع التغیر تحیط به ایدیولوجیات متعارضة ومتصارعة 

مــن اعــداد المــواطن بشــق طریقــه بــین هــذه المفترقــات عــن وعــي ودرایــة مالكــا ارادتــه واذا كــان البــد

مغالبــا التحــدیات فــذلك الیتیســر بــدون توجیهــه بــین هــذه المســالك المتعــددة ومســاعدته فــي التغلــب 

 لـىإعلى مشكالته ذات العالقة بمستقبله التربوي والمهني وتكیفه الشخصي واالجتماعي والتعـرف 

إنتاجــه ومشــاركته فــي بنــاء المجتمــع وتطــویره یــزدادومــن ثــمّ هیم الجدیــدة لتــزداد فعالیتــه القــیم والمفــا
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وان عدم فهم هذه الحقیقة یجعله سهل االنحدار ال یجد تربیة قویمة تحمیه من ذلك االنحدار ومن 

علـــى االلتـــزام بـــالنظم وان عـــدم رعایـــة الـــنظم مضـــر )القـــائمي(الســـلوكیات الســـلبیة والمدانـــة ویؤكـــد 

لمجتمع وافراده ، وعندما ال یلتزم الفرد بالنظام فانه یقع في ورطة االهمال وعدم الترتیـب وتصـبح ل

حیاته عرضة لالنحرافات والزالت ، ولهذا السبب ایضا یضیع مسـتقبله الفـردي ، ومـا اكثـر الطلبـة 

:  ١٩٩٨القــائمي ، (الــذین بســبب عــدم رعایــة الــنظم والظــوابط یســببون مشــاكل النفســهم وللغیــر . 

) ان النظم التي تحمي حقوق االنسان وتضمن حریته Steinستین (وفي هذا الصدد یقول  )٣٧٨

:  ١٩٧٥السید ، (في التعبیر عن نفسه وتمده بالثقة واالستقالل تنعكس في انواع نشاطه االخرى 

٩(  .  

والحــظ اكثــر المــربین ظــواهر قلقــة لــدى شــبابنا وهــي الهــروب مــن العمــل الجــدي ســواء فــي 

رحلــة الدراســة او فــي میـــدان العمــل لــذلك فـــان الشــباب الیــوم یتعجــل الوصـــول الــى مراتــب العلـــم م

والتقــدم دونمــا جهــود صــحیحة اذ ان شــبابنا اضــحى قلیــل الصــبر علــى البحــث والمطالعــة والعمــل 

الجــدي والمثــابرة وعلیــه فــان حــب الوصــول باقــل قســط مــن التعــب والبــذل صــیغة بــارزة مــن صــفاته 

الیوم في الوقت الذي نالحظ انكباب الشباب على العلـم والعمـل واالبـداع فـي البلـدان غیر الحمبدة 

المتحضـــرة التـــي تتبـــارى بـــاحراز الســـبق فـــي المجـــاالت العلمیـــة والثقافیـــة والفنیـــة ، وكـــذلك انشـــغال 

الطلبــة اثنــاء المحاضــرة باشــیاء جانبیــة وعــدم اهتمــامهم بهــا واالعتمــاد علــى مــا یعــده االســتاذ مــن 

جــاهزة ممـــا یكــبح روح البحـــث والمتابعــة وكــذلك اعتمـــادهم علــى بعـــض الطلبــة المجتهـــدین ملزمــة

والمثـــابرین ممـــا یـــؤدي الـــى مضـــایقتهم لـــذلك وجـــب اثـــارة دافعیـــة الطلبـــة نحـــو البحـــث والتحصـــیل 

یزیـد مـن وااللتزام بالحضور وتنمیة المشاعر االیجابیة نحو المعرفة والكلیة واالساتذة فالدافع القوي 

    . )١٠٥:  ٢٠٠٣، ملل ویجعل المتعلم اكثر تقبال له.(ربیعضة ویحول دون ظهور الالیق

لــذا فــان مســؤولیات المؤسســات التربویــة تغــدو كثیــرة ومــؤثرة وعلیهــا تحمــل مســؤولیة بنــاء 

الشباب واعداده وتحصینه وبذلك فقد اصبحت الحاجة الى الكشف عن الظـواهر السـلوكیة السـلبیة 

سـط الطالبـي الجــامعي باعتبـاره القطــاع الحیـوي مـن الشــباب ضـرورة ملحــة ومـدى انتشـارها فــي الو 

في هذه المرحلة التطویریة لمعرفة اسبابها واقتراح الحلول لها . 

والجــــل تصــــحیح الســــلوكیات یجــــب ان نحــــدد اوال قائمــــة بهــــذه الســــلبیات ومــــدى انتشــــارها 

ونها : ومعرفة اسبابها . ومما تقدم ان هذه الدراسة تستمد اهمیتها لك

تلقي الضوء على الظواهر السلوكیة السلبیة في الجامعة . .١

ان الظواهر السلبیة اخذ باالزدیـاد وان دراسـتها وفهـم ظروفهـا المحیطـة مایسـهل ایجـاد الحلـول .٢

المناسبة لها . 

ان شریحة الطلبة الجامعین لن تنال من الباحثین االهتمام الكافي في الدراسة وتحدید معوقات .٣

التربویة . العملیة
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أھداف البحث 
یهدف البحث الحالي الى : 

الكشف عن الظواهر السلوكیة السلبیة او الخاطئة بین صفوف طلبة الجامعة ومـدى انتشـارها .١

.

الكشف عن أسباب هذه الظواهر السلوكیة السلبیة أو الخاطئة . .٢

داللة الفروق بین أسباب هذه الظواهر وفقا لمتغیر الجنس . .٣

البحث : حدود 
 –٢٠٠٦ي جامعـة كویـه للعـام الدراسـيیقتصر البحـث علـى طلبـة كلیـة العلـوم االنسـانیة فـ

٢٠٠٧  .  

تحدید المصطلحات : 
أو السلبي : ىءالسلوك الخاط

سلوك ذو معرفة مشـوهة یحتـاج فیهـا الـى مواقـف وخبـرات (السلوك الخاطيء بأنه )ویكفید(یعرف .١

  .  )٨٤ ، ص ٢٠٠٠قطامي ()تساعده على الفهم

الســلوك الــذي یختلــف مــن حیــث تكــراره ومدتــه أو شــدته أو (بانــه هــو )الخطیــب والحدیــدي(یعرفــه .٢

.  )٣٩،  ١٩٨٨. (الخطیب )العمر الزمني للفرد أو جنسه أو مجموعته الثقافیة

مخالفــة نظــم وقواعــد الســلوك الســائدة بــین غالبیــة أفــراد (الســلوك الســلبي بأنــه )أبــو الخیــر(یعــرف .٣

.  )١٣٤:  ١٩٦١ابو الخیر ، (.)المجتمع

ـــى قائمـــة الظـــواهر (التعریـــف االجرائـــي : .٤ ـــة مـــن درجـــات عل هـــو مجمـــوع مـــا یحصـــل علیـــه الطلب

.)السلوكیة الخاطئة والسائدة في الوسط الطالبي الجامعي

طار النظري : اإل
تعلم وتفســیر وكــذلك نظریــات الــ)المثیــر واالســتجابة(تســمى النظریــات الســلوكیة بنظریــات 

ء بانهـا انمـاط مـن االسـتجابات الخاطئـة أو غیـر ىهذه النظریة السلوكیة السلوك السلبي أو الخـاط

الســـویة المتعلمـــة بارتباطهـــا بمثیـــرات منفـــردة ویحـــتفظ بهـــا الفـــرد وبفاعلیتهـــا مـــن تجنـــب مواقـــف أو 

   )١٠٦:  ٢٠٠٠الداهري ، (.فیها أحداث غیر مرغوب

رد یتعلم السلوك السوي ویتعلم السلوك االیجابي ویتعلم السـلوك الف نّ إوعلى هذا األساس ف

فــأذا  اً لكــل ســلوك أو اســتجابة مثیــر هنــاكغیــر الســوي والســلوك الســلبي ، ونقــول هــذه النظریــة أن
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كانت العالقة بین المثیر واالستجابة سلیمة كان السلوك سلوكا ایجابیا وسویا واألمر على مـا یـرام 

.

ئــاأو خاطاً ســلبیاً لعالقــة مضــطربة كــان الســلوك غیــر ســوي وســلوكوبــالعكس اذا كانــت ا

والمـــرء یحتـــاج الـــى دراســـة ومســـاعدة أو ارشـــاد ألن هـــذا الســـلوك المـــتعلم یمكـــن تعدیلـــه أو تفســـیره 

  . )١٠٤-١٠٣،  ٢٠٠٣ربیع ، (

واذا اردنا أن نكسب طلبتنا اتجاهـات سـلیمة یجـب أن یكـون هنـاك تـدعیم لالسـتجابة وهـذا 

ــتعلم علــى اكتســاب القــیم مــا أتبعــ ه ســكنر فــي تجاربــه عــن االســتجابات وینطبــق هــذا النــوع مــن ال

  . )١٦١:  ١٩٨٩جالل ، (واالتجاهات السلوكیة الصائبة 

أما نظریة المجـال فهـي تؤكـد علـى طبیعـة التـأثیر والتـأثر بـین الشخصـیین والبیئـة النفسـیة 

ل الحیوي أو الشخصي من السلوك الـذي للفرد التي یكون فیها ، ویمكننا استنتاج خصائص المجا

نالحظه في بیئة نقوم بمالحظتها فهي تمكننـا مـن القیـام باسـتدالالت عـن البیئـة الموضـوعیة التـي 

یحیاها الفرد . 

وتؤكد نظریة المجال على أهمیة قوى المجال التي تسهم في تحدید نوع السلوك ، ویعرف 

لتــي تــدرك علــى أنهــا تعتمــد بعضــها علــى بعــض  .لــیفن المجــال بأنــه جمیــع الوقــائع الموجــودة وا

تقوم علیه مدرسة الجشتلت هـو اعتبـار السـلوك وحـدة كلیـة تـؤثر فـي  لذيوعلى هذا فان االساس ا

 )١١٨:  ٢٠٠٣البیئة ویتأثر فیها والتصرفات تكون كلیة في مجال الظواهر المحیطة به (ربیع ، 

.

السـلوك  الـىدینامیـة ألنهـا یفتـرض أن التعـرف أما نظریة التحلیل النفسي لفروید فتمتاز بال

خاصــة یقتضــي منــا معرفــة اســباب هــذا الســلوك وقــد وضــح أنــه الواقعیــة بالبشــري والســلوك الســلبي 

جــزء األكبــر مــن الشخصــیة ولــه قوتــه وأثــره علــى التكمــن فــي الطاقــة النفســیة ، أمــا الالشــعور فهــو 

  .  )٩٢:  ٢٠٠٠الداهري ، (السلوك عامة 

ونـــغ ورانــت فوجهــوا أهمیـــة خاصــة للعوامــل االجتماعیـــة وتأثیرهــا فــي الســـلوك أمــا أدلــر وی

  .  )٩٤،  ٢٠٠٠الداهري ، (االیجابي أو السلبي 

فتــرى أن العوامــل الثقافیــة )كــارن هــوریتي(أمــا مــن اتبــاع نظریــة التحلیــل النفســي الحدیثــة 

عالقــات األنســانیة تــؤثر فــي الســلوك األنســاني وأن الســلوك المضــطرب أو الخــاطىء هــو نتیجــة لل

الخاطئة أو المضطربة . 

وفـي تصــنیفها للشخصــیة فقـد صــنفتها الــى ثالثـة انمــاط وهــي الشخصـیة المتضــخمة وهــي 

التي تملك فكرة عظیمة عن ذاتها وتملك أمكانات وهمیة وتظن أنها قادرة على خداع األخرین كما 

ســتكینة والتــي تعــاني مــن مشــاعر تحــاول الجــدال والمقاومــة ، أمــا الــنمط الثــاني فهــي الشخصــیة الم

تمیــز صــاحب یالفشــل والــنقص وكراهیــة الــذات . أم الصــنف الثالــث فهــو الشخصــیة الالمبالیــة : و 



ة في الوسط الطالبي في جامعة كویةالظواهر السلوكیة الخاطئة والسائد

٤٨

هـــذا الـــنمط بعـــدم الالمبـــاالة واالهتمـــام بمـــا یجـــري حولـــه ویفتقـــر الـــى الدافعیـــة لالنجـــاز والتحصـــیل 

وهـذا النحـو كثیـرا مـا انتشــر .  )٩٧ــ٩٧:  ٢٠٠٠ویـركن الـى الراحـة وعـدم بـذل الجهـد (الـداهري ، 

في الوقت الحاضر في المجتمع عامة وفي المجتمع الجامعي خاصة.

أما علم النفس األنسـاني فیوضـح مـا سـلو أن السـلوكیات الخاطئـة واضـطرابات الشخصـیة 

ـــة والنفســـیة والتـــي تظهـــر نتائجهـــا فـــي تحقیـــق االســـتقرار  ســـببها عـــدم اشـــباع الحاجـــات االجتماعی

یجعلــه قــادرا علـى مواجهــة الظــروف الدائمــة التغییـر ، وضــغوط البیئــة االجتماعیــة واالبتكاریـة ممــا

وما ینـتج عنهـا مـن سـلوك سـلبي واضـطرابات فـي الشخصـیة بـالتوتر تسـبب فقـدان التقـدیر والفشـل 

في تحقیق الذات بالطرائق السویة كذلك الفشل الدراسي ، فضال عن ضألة توفر الفـرص ومنـاطق 

  . )٤٥٥:  ١٩٩٤مطلك ، (ضاء اوقات الفراغ فیما ینفع الفرد والمجتمع الترویج الكافیة وق

فتشـــیر الـــى ارتبـــاط الســـلوك الخـــاطئ )Bandura(امــا نظریـــة الـــتعلم االجتمـــاعي لبنـــدور 

ل فقــد یعــوق ذلــك شــه وتوقــع الفبالكفــاءة الذاتیــة للفــرد فــاذا كــان الفــرد لــم یشــعر باالمــان تجــاه كفائتــ

جهدا قلیال أي نشاط مما ینتج عن سلوكیات سلبیة . ویؤكـد بنـدورا الشعور حدود نشاطه ویستثمر 

ان االتجاهات الصحیحة الناتجة عن تقدم العمر یمكن ان تكون اسالیب مكافأة الى حد كبیر عن 

باتریشـیا ، (واالسالیب التي اكتسبها الفرد خالل سـنوات عمـره )عن العالم الحقیقي(طریق المعرفة 

ـــذلك وجـــ )١٨٦: ص  ٢٠٠٥ ـــة واســـبابها لیتســـنى للتل ـــد لســـلوكیات الخاطئ ـــة تحدی یینبـــو ر ب اهمی

معالجتها او تعدیلها . 

أجراءات البحث 
مجتمع البحث .أوال

أقســام بواقــع  )٤(طالبــا وطالبــة مــوزعین علــى  )٦٣١(یتكــون مجتمــع البحــث الحــالي مــن 

  .  )١(ذكور وكما موضح في الجدول رقم  )٣١٠(و  ثىأن )٣٢١(

  )١(جدول ال

مجتمع البحث موزعین على االقسام وحسب الجنس

المجموعالذكوراالناثالقسم

٩٦٨٥١٨١التاربخ

٥٤٧٨١٣٢الشریعة

٩٠٧٩١٦٩جغرافیا

٨١٦٨١٤٩علم النفس

٣٢١٣١٠٦٣١المجموع

ثانیا ً : العینة 
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العینة االستطالعیة :.١
طالبة وقـد  )٢٥(و  ًا طالب )٢٥(لبة وبوقع وطا اً طالب )٥٠(تضمنت العینة االستطالعیة 

  . )٢(تم اختیار أفرادها بالطریقة العشوائیة من بین أقسام الكلیة كما موضح في جدول رقم 

  )٢(جدول ال

العینة االستطالعیة

المجموعالذكوراالناثالقسم

٧٧١٤التاربخ

٦٦١٢الشریعة

٦٦١٢جغرافیا

٦٦١٢علم النفس

٢٥٢٥٥٠المجموع

عینة البحث : .٢
) أقسـام ٤تم اختیار عینـة البحـث بالطریقـة الطبقیـة العشـوائیة مـن بـین طلبـة الكلیـة ومـن (

 )١٠٠( فرد بواقع  )٢٠٠من كلیة العلوم االنسانیة في جامعة كویه . وقد بلغ أفراد عینة البحث (

مــن أفــراد عینــة  )% ٣١(ة عــدد أفــراد عینــة البحــث تشــكل نســبنّ إوبــذلك فــ ىأنثــ )١٠٠(ذكــر و 

 )% ٥٠(               وتشكل نسبة الذكور  )٦٣١(البحث االصلي . أي مجتمع البحث البالغ 

أنـــاث مـــن عینـــة البحـــث االساســـیة ایضـــاً  وتشـــكل نســـبة  )% ٥٠(مـــن عینـــة البحـــث االساســـیة و 

حـــث مــن مجتمـــع الب )% ٣١(مـــن مجتمــع البحـــث الكلــي وتشـــكل االنــاث نســـبة  )% ٣٢(الــذكور 

  .  )٣(الكلي أیضًا. كما هو موضح في جدول رقم 

  )٣(جدول ال

عینة البحث موزعة على االقسام وحسب الجنس

المجموعالذكوراالناثالقسم

٢٥٢٥٥٠التاربخ

٢٥٢٥٥٠الشریعة

٢٥٢٥٥٠جغرافیا

٢٥٢٥٥٠علم النفس

١٠٠١٠٠٢٠٠المجموع
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أداة البحث : .٣
مـــدى انتشـــار الظـــواهر الســـلوكیة غیـــر  لـــىإلحـــالي یهـــدف الـــى التعـــرف لمـــا كـــان البحـــث ا

أو موجـود منهـا  هو المقبولة في الوسط الطالبي وتكون طبیعة البحث تتطلب جمع معلومات فیما

لى بروز هـذه الظـواهر فقـد عمـدت الباحثـة الـى صـیاغة اسـتبانة إدت أسباب التي غیر موجود واأل

ي خطوات أعدادها . اتوفیما یكاداة الستخدامها في هذا البحث 

تـم تصـمیم اســتبانة مفتوحـة وجـه بموجبهــا سـؤاالن الــى افـراد العینـة االســتطالعیة وطلـب مــنهم . أ

ها وهي : ناالجابة ع

/ من خالل دراستك في الجامعة مااهم السلوكیات غیر المرغوب فیهـا فـي الوسـط الجـامعي  ١س 

  ؟ 

ظواهر المدانة من وجهة نظرك ؟   االسباب التي ادت الى بروز تلك ال/ ما ٢س 

وطالبة حصـل الباحـث اُ طالب )٥٠(بعد جمع اجابات افراد العینة االستطالعیة والبالغ عددهم . ب

علــى مجموعـــة مـــن الفقـــرات واالراء وبعـــد ترتیبهـــا ودمــج الفقـــرات المتشـــابهة منهـــا مـــع بعضـــها 

ت مـن االجابـة بالنسـبة فقرة وقد وضع أمام كل فقرة ثالثـة مسـتویا )١٤(حصلت الباحثة على 

 ٢،  ٣() واخـذت الـدرجات )بدرجة كبیرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة ضـعیفة(لدرجة انتشارها (

 ،١(  .

بعضـها ودرجهـا هـا واعـادة صـیاغة تم تفریغ اسباب كل فقـرة مـن الفقـرات وتوحیـد المتشـابهة من. ت

تحت الفقرة ذات العالقة . 

الستبانة على لجنة من المختصـین فـي التربیـة وعلـم بعد القیام باالجراءات السابقة تم عرض ا. ث

النفس . البداء ارائهم ومقترحاتهم وقد تم تعدیل بعض الفقرات في ضوء تلك التوجیهات .

وقد صیغت االستبانة بشكلها النهائي وتضـمنت الهـدف مـن الدراسـة وتعلیمـات عـن كیفیـة 

  .  )١(االجابة علیها ملحق رقم 

استخراج صدق االداة من خالل : تم . صدق االداة : أوال

أ . الصدق الظاهري:

االشـارة الیهـا اثنـاء المراحـل االولیـة مـن  توتم حسابه بطریقة صدق المحكمین والتـي سـبق

االعــداد لــالداة لبیــان ارائهــم ومالحظــاتهم حــول مــدى وضــوح صــیاغة الفقــرات وصــالحیاتها لقیــاس 

اج الى تعدیل.الى ماوضعت من اجله او تعدیل الفقرات التي تحت
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ب . الصدق المنطقي : 

تم تحقیق الصدق المنطقي من خالل التعریف النظري لموضـوع الظـواهر السـلوكیة حیـث 

فضــــــال عــــــن احتــــــواء كــــــل فقــــــرة عــــــدة فقــــــرات )والســــــلوك الســــــلبي()الســــــلوك الخــــــاطىء(عــــــرف 

ان جمیـع الفقـرات تمثـل الموضـوع وقد تم التاكد من ذلك عن طریق الخبـراء * وقـد تبـین )اسباب(

وكذلك ماتتضمنه كل فقـرة مـن اسـباب وقـد تبـین ان جمـع االسـباب تنتمـي الـى فقراتهـا اذ ان نسـبة 

خبـــراء  )٩(% فـــاكثر مـــن نســـبة الخبـــراء البـــالغ عـــددهم  ٨٠االتفـــاق بـــین اراء التربـــویین تراوحـــت 

.  )١رقـــم (ســـبابها ملحـــق فقـــرة مـــع ا )١٤(وبـــذلك اصـــبحت االداة فـــي شـــكلها النهـــائي المتضـــمن 

Eble , 1972:p 55)(Guilford ,1956: p 407((.

ثبات االستبانة :ثانیاً.
للتأكــــد مــــن ثبــــات االداة اســــتخدمت الباحثــــة طریقــــة اعــــادة التطبیــــق وتــــم حســــاب الثبــــات 

طالـب وطالبــة وبعــد  )٤٠(باسـتخدام معامــل ارتبـاط بیرســون اذ اختـارت عینــة عشــوائیة تألفـت مــن 

ــــــــق  ــــــــات اذتطبی ــــــــة اســــــــابیع . وحســــــــب معامــــــــل الثب ــــــــارب ثالث ــــــــیهم بعــــــــد مضــــــــي مایق االداة عل

قیاســاً  الــى المیــزان العــام لتقــویم داللــة معامــل االرتبــاط اً ویعتبــر معامــل الثبــات جیــد ٠، ٨٢بلــغ 

  ١٩٦٠فــي  )Cornbach(المحــددة مــن كــل مــن كرونبــاخ  )٠،  ٨٠(مقارنــة مــع القیمــة المحكیــة 

  . )١٣٤: ص ١٩٧٩عبد الخالق ، (.  ١٩٧٧في  )Sundbreg(برج وساند

تطبیق االستبانة :
بعــد التاكــد مــن صــدق االســتبانة وثباتهــا قامــت الباحثــة بتطبیقهــا بصــورة فعلیــة علــى افــراد 

ــــالغ عــــددها ( ــــین ٢٠٠عینــــة البحــــث االساســــیة والب ــــة فــــي المــــدة الواقعــــة ب ــــب وطالبــــة مطبق ) طال

  .  ٢٠٠٧/  ٤/  ٢٣ولغایة  ٢٠٠٧/  ٤/  ١٠

الوسائل االحصائیة :
استخدمت الباحثة عدداً  من الوسائل االحصائیة منها . 

  ).١٨٣:ص١٩٧٧. معادلة ارتباط بیرسون وذلك للتحقق من ثبات االداة (البیاتي ،١

    )١٦٣: ص ١٩٦٧الشافعي ، ()الوزني(. تطبیق معادلة فیشر لحساب الوسط الحسابي المرجح ٢

لمئویة لغرض تحدید القیمة النسبیة الجابـات افـراد عینـة البحـث حـول اسـباب الظـواهر . النسبة ا٣

السلوكیة غیر المرغوبة . 

  .   )٩٦: ص ١٩٧٣جابر ، (. أستخدام قانون ك للفرق بین التكرارات  ٤
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النتائج 
أسلوب تحلیل النتائج 

:تياال تحقیقاً  الهداف البحث قامت الباحثة بتحلیل النتائج على النحو

) كمعیـــار للتمیـــز بـــین الظـــواهر المتحققـــة فـــي ٢أعتمـــد متوســـط المقیـــاس الثالثـــي وهـــو الدرجـــة (.١

الوســـط الطالبـــي والظـــواهر غیـــر المتحققـــة وذلـــك بمقارنـــة درجـــة كـــل فقـــرة وهـــي درجـــة المتوســـط 

Lampe,1976(المــرجح لهــا بدرجــة المعیــار  : p وعلــى هــذا االســاس تــم مناقشــة )6601

لــم یــتم  )٢(امــا الفقــرات التــي تقــل درجاتهــا عــن  )٢(رات) التــي تزیــد درجاتهــا عــن الظــواهر (الفقــ

.سط الطالبي بشكل یتطلب الحد منهامناقشتها حیث تعتبر غیر بارزة أي غیر منتشرة في الو 

اراء افــراد عینــة البحــث بخصــوص اســباب برومــز  الــىعتمــدت الباحثــة النســبة المئویــة للتعــرف ا.٢

معیـارا لمقارنـة النسـب المئویـة )% ٥٠(وقد أعتبرت النسبة فیهار المرغوبةالظاهرة السلوكیة غی

فما فوق من افراد عینة البحث یعتبـر سـببا مهمـا  )% ٥٠(حیث یعتبر السبب الذي یوافق علیه 

فهـو غیـر مهـم  )% ٥٠ویناقش اما السبب الذي تقل نسبة الموافقین علیه من افراد العینـة عـن (

احثـــة، كمـــا ناقشـــت االســـباب التـــي أدت الـــى تكـــوین الفـــروق فـــي نســـبة ولـــم ینـــاقش مـــن قبـــل الب

.  )٤(االجابات بین االناث والذكور كما موضح في جدول 

نتائج البحث 
التي تعبـر عـن اجابـات افـراد عینـة البحـث  )٤(تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم . اوال ً 

ها قد انحصرت بین درجة المتوسط الحسابي حول الظواهر السلوكیة البارزة في الوسط الجامعي أن

كحـد أدنـى ووفقـاً  للمعیـار الـذي  )١،  ٦٥(كحـد اعلـى والدرجـة  )٢،  ٧٠(المرجح او الوزني فـي 

) ظــواهر ٩اعتمدتــه الباحثــة فقــد اظهــرت النتــائج بــان افــراد عینــة البحــث قــد اتفقــوا علــى انتشــار (

درجــة كحــد ادنــى  )٢، ٣٣(د اعلــى و ) درجــة كحــ٢، ٧٠ســلوكیة ســلبیة انحصــرت درجاتهــا بــین (

 )٥(فـي حـین اتفقـوا علـى ان هنـاك  )١٤،  ١١،  ١٠،  ٨،  ٧،  ٦،  ٤،  ٣،  ١(وهي الفقـرات 

 ٦٥(كحد اعلى و )١،  ٩٥(ظواهر لم تكن بارزة في الوسط الطالبي وقد انحصرت درجاتها بین 

وبـذلك تكـون نسـب  )٤(كما في الجدول  )١٣،  ١٢،  ٩،  ٥،  ٤(كحد ادنى وهي الفقرات  )١، 

انتشار الظواهر السلبیة والمدانة فـي الوسـط الطالبـي الجـامعي فـي ضـوء هـذه النتـائج تشـكل نسـبة 

مـن الظـواهر الســلوكیة التـي تضــمنتها اداة البحـث ،  وتـم ترتیــب تلـك النتــائج تنازلیـا فــي  )% ٦٤(

تجــول الطلبــة فــي (درجــة ظــاهرة  )٢،  ٧٠(وكانــت أعلــى درجــات تحقــق انتشــارها هـي  )٤(جـدول 

وهذا یعنـي انهـا ظـاهرة غیـر مقبولـة مـن قبـل الطلبـة النهـا تحـدث )ممرات الكلیة اثناء المحاضرات

الضوضاء مما یؤدي الى تشتت انتباههم ویعود ذلك الى عدة اسباب هي عدم محاسبة المقصرین 
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ریاضــیة او او لعــدم وجــود ســاحات مهیئــة النتشــارهم او عــدم وجــود قاعــات او ســاحات لالنشــطة ال

الفنیة . 

حیـث یتفـق افـراد  )٢،  ٦٥(فقد حصلت علـى درجـة )التغیب عن المحاضرات(اما ظاهرة 

عینة البحث بان الغیابات عن المحاضرات اصبحت ظاهرة سلوكیة مدانة فهي منتشرة فـي الوسـط 

بـة عـن الطالبي الجامعي وهناك جملة اسباب كما یراها افراد عینة البحث منهـا عـدم محاسـبة الطل

غیابــــاتهم المتكــــررة او ان الطلبــــة یجمعــــون بــــین العمــــل والدراســــة فــــي نفــــس الوقــــت ام ان الطلبــــة 

معتمدین على المحاضرات الجـاهزة وهـي المـالزم كـذلك ان بعـض التدریسـین الیتـابعون الطلبـة وال 

یسجلون غیاباتهم كما ان بعض المحاضرین والذین هم من خارج الكلیـة تغیـبهم یـؤدي الـى غیـاب

لها اثر على غیابات الطلبة وترى الباحثة ان  ونالطلبة كذلك طریقة التدریس التي یتبعها التدریسی

بروز هذه الظاهرة قد یعود الى ان شـبابنا قـد اضـحى قلیـل الصـبر علـى البحـث والمطالعـة والعمـل 

الجــدي والمثــابرة فــي دراســته حیــث اصــبح هروبــه مــن العمــل الجــدي صــفة بــارزة مــن صــفاته غیــر 

الحمیــدة فــي الوقــت الــذي یكــون االلتــزام والحضــور والــدوام المنــتظم واحتــرام الــزمن والتفــوق العلمــي 

  .  )١٧٢:  ١٩٦٣حافظ ، (مظهر من مظاهر الشخصیة المتكاملة في المجتمع الجدید 

حیـث یـرى افـراد  )٢،  ٦٣(فقد حصلت علـى )أستعمال الهاتف النقال(اما الظاهرة الثالثة 

هــذه الظــاهرة منتشــرة فــي الوســط الطالبــي بشــكل ملفــت للنظــر وقــد یعــود ســبب عینــة البحــث بــان

بروزهــا وأنتشــارها الــى عــدة اســباب هــي عــدم وجــود تعلیمــات تمنــع ادخالــه الــى قاعــة المحاضــرات 

كــذلك اســتعماله لتبــادل الرســائل اثنــاء الــدرس والمحاضــرة كــذلك یســتخدم كوســیلة لتبــادل الغــش او 

النقل في االمتحانات . 

فقـــــد حصـــــلت علـــــى درجـــــة )تاجیـــــل االمتحانـــــات مـــــن قبـــــل الطلبـــــة(امـــــا الظـــــاهرة الرابعـــــة 

حیث یرى افراد عینة البحث ان هذه الظاهرة بارزة بشكل كبیر نتیجة لعدة اسباب منها  )٢،  ٦٠(

تحانـات كمـا المرونة الزائـدة مـن قبـل بعـض االسـاتذة كـذلك ان ادارة القسـم لهـا دور فـي تاجیـل االم

مــن الطلبــة لــیس لــدیهم الشــعور بالمســؤولیة اتجــاه ذلــك كــذلك ان حالــة عــدم اً كبیــر اً ان هنــاك عــدد

وجــود جــدول لالمتحانــات مــن قبــل القســم یســاعد علــى انتشــار هــذه الظــاهرة ایضــاً  ، هــذا وكانــت 

درجتهــا قــد حصــلت علــى المرتبــة الرابعــة وكانــت )عــدم االســتفادة مــن مكتبــة الكلیــة(درجــة ظــاهرة 

حیث یـرى افـراد عینـة البحـث ان مـن اسـباب بـروز هـذه الظـاهرة هـي نقـص المصـادر   )٢،  ٦٠(

الطلبة حیث یرى الـبعض تعقیـد نظـام االسـتعارة او افتقـار الكلیـة الـى الیهااو المراجع التي یحتاج

باحثـة ان المكتبة أو عدم تهیئة الجو المناسب فـي المكتبـة ان وجـدت قاعـة فیهـا للمطالعـة وتـرى ال

هــذه الظــاهرة مــن الظــواهر الســلوكیة المدانــة والمستشــریة فــي االوســاط الطالبیــة بشــكل عــام حیــث 

انخفــض عــدد المســتفیدین مــن المكتبــات حیــث یــرى المربــون ان هــذه الحالــة اخــذت بالتزایــد ولهــذا 

درة علـى اصبحنا نفتقر الى النبوغ في صفوف الشباب ونفتقـر اكثـر الـى جهـد االفـراد والهیئـات القـا
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سد الثغرات في مختلف المجاالت العلمیة والثقافیة والفنیـة الثبـات وجودنـا فـي هـذا العصـر النـووي 

فالطالــب فــي الجامعــة یفتــرض انــه اصــبح مــؤهالً  لتحمــل  )٧٦:  ١٩٧٠الكزیــري ، (والمتفجــر . 

والتحضـیر المسؤولیة وان علیه االفادة من كل لحظة یقضیها في الجامعة حیث االهتمام بالدراسة 

المستمر وتنظیم الوقت واالستفادة منه في المطالعة والبحث والدراسة . 

ویـرى افـراد عینـة  )٢،  ٥٥(فقـد حصـلت علـى درجـة )الغـش فـي االمتحانـات(امـا ظـاهرة 

البحــث ان مــن أســباب بــروز هــذه الظــاهرة المرفوضــة قــد یكــون الرغبــة فــي الحصــول علــى درجــات 

عــدم جدیـة بعـض المــراقبین اثنـاء المراقبـة فــي قاعـة االمتحانــات عالیـة وضـمان النجــاح وقـد یكـون

یشجع الطلبة الذین اكتسبوها كعادة من المراحل الدراسیة السابقة على ممارستها وتـرى الباحثـة ان 

ظاهرة الغش من الظواهر التي تؤدي الى ضعف المستوى العلمي حیث انها تشجع على االتكالیة 

ابرة على التحصیل اضافة الى انهـا مـن العـادات الذمیمـة فاكتسـابها قـد والخمول وعدم الجدیة والمث

یدفع الطالب الـى ممارسـتها فـي حیاتـه المهنیـة واالجتماعیـة وهـذا فیـه مـن الضـرر للمجتمـع كونهـا 

تتنافى مع القیم واالخالق العربیة واالسالمیة االصیلة . 

حیث یرى افراد عینة البحث  )٢،  ٥٠(فغكانت درجتها )التدخین لدى الطلبة(اما ظاهرة 

بان هذه الظاهرة منتشرة في الوسط الطالبي بشكل ملفت للنظر وقد یكون سـبب بروزهـا وانتشـارها 

الى عدة اسباب هي تقلیـد االصـدقاء وقـد تكـون لوجـود معانـاة نفسـیة لـدى هـؤالء الشـباب او الجـل 

جــود ضــوابط تمنــع التــدخین فــي التســلیة وقضــاء وقــت الفــراغ او المباهــات والغــرور كمــا ان عــدم و 

الحرم الجـامعي وتـرى الباحثـة ان هـذه الظـاهرة غیـر صـحیحة كمـا انهـا غیـر اقتصـادیة كـذلك انهـا 

غیـر الئقـة فــي الوسـط الطالبــي فـي الوقــت الـذي یجــب ان یكـون فیــه الطالـب الجــامعي لدیـه وعــي 

صـحي باضـرار التـدخین باهمیة الجامعة واكتساب السلوك الالئق به في هذه المرحلـة ولدیـه وعـي 

وعلیه تجنبها . 

) ویــرى ٢،  ٤٨(امــا ظــاهرة (ضــعف دافعیــة التحصــیل لــدى الطلبــة) فقــد حصــلت علــى 

المبحوثین بان من االسباب التي ادت الى بروزها في الوسط الطالبي هي عدم رغبـة الطالـب فـي 

یحصـل علیـه مـن التخصص الذي قبل فیه ، اضافة الـى الـدخل المتحقـق للخـریج یقـل كثیـراً  عمـا

المهن الحرة ، كما ان شعور الطالـب بضـألة الفـرص المتاحـة الكمـال دراسـته العلیـا فـي حـین تـرى 

الباحثة ان معظم طلبتنا بعیدین عن السؤولیة وغیر قادرین على تحملها بسبب اسلوب تربیتهم في 

ن صــفوة ابنائنــا فــالطموح بــیخــرینالبیــوت والمــدارس اذ ان اســلوب تنشــأتهم هــو االعتمــاد علــى اال

لالسف قلیل الن القدوة الحسنة والتوجیه الصحیح والمثل االعلى كعوامل حیاتیـة هامـة اخـذت فـي 

ـــم نقـــل  ـــرة . فشـــبابنا قـــانعون بـــالحلول المتوســـطة ان ل االنحســـار فـــي مجتمعنـــا فـــي الســـنوات االخی

فــي العــالم  خــاملین یشــكون مــن الفــراغ فــي مختلــف بیئــاتهم فــي الوقــت الــذي نالحــظ اتجــاه الشــباب

خاصة في البالد المتحضرة . بعلى االبداع والتحدي العلمي و 
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درجـة حیـث  )٢،  ٣٣(اما ظاهرة (عدم مشاركة الطلبة في المحاضرة) فقد حصلت علـى 

رغم انتشـارها وهنـاك بـیرى افراد عینة البحث ان هذه الظـاهرة اصـبحت مدانـة فـي الوسـط الطالبـي 

البحـث وهـي ان الطالـب اصـبح فـي الوقـت الحاضـر یعتمـد كلیـا جملة اسباب كما یراها افراد عینة

على االستاذ فلم یحضر المادة مسبقاً  كما ان عـدم وجـود حالـة الرسـوب مـن قبـل الجامعـة جعلـت 

الطلبة یستمرون علـى ذلـك الحـال ممـا ادى الـى تشـجیعهم علیـه كمـا ان المـالزم الجـاهزة اصـبحت 

تجعل الطالب یعتمد علیها كلیاً  . 

  ) ٤د رتبت الفقرات تنازلیا وفق القیم االحصائیة الموضحة في جدول (وق

  )٤(جدول ال

فقرات االستبانة مرتبة تنازلیاً  حسب درجات الوسط المرجح لها مع النسب المئویة السباب 

البحث

  ت
الوسطالدرجة  بسباالفقرة واأل

المرجح للفقرة ضعیفةمتوسطةكبیرة

  ٢،  ٧٠  ١٠  ٨٠  ٤٥٠كلیة اثناء المحاضراتالتجول في ممرات ال  ١

النسبة %التكراراالسباب

  % ٧٠  ١٤٠  الطلبة الذین یحدثون الضوضاء.أ . عدم محاسبة

  % ٤٧  ٩٤  ب .عدم وجود ساحات مهیئة لجلوس الطلبة.

  % ٤٩  ٩٨  ج . عدم وجود قاعات لالنشطة والهوایات

  % ٤٨  ٩٥  د . عدم وجود مالعب ریاضیة داخل الكلیة

  % ٤٨  ٩٥  هـ . سوء توزیع جدول المحاضرات .

  % ٨٤  ١٦٨  و . قلة قاعات المحاضرات

  ٢،  ٦٥  ٢٠  ٨٠  ٤٥٠التغیب عن المحاضرات  ٢

النسبة %التكراراالسباب

  % ٨٢  ١٧٤  أ . عدم محاسبة الطلبة عن تغیبهم .

  % ٨٣  ١٧٦  ب . الجمع بین العمل والدراسة في نفس الوقت .

االعتماد على المالزم على انها تغني عن  ج .

حضور المحاضرات
٧٨  ١٥٦ %  

  % ٤٦  ٩٢  .بعض التدریسیین بتسجیل الغیاباتد . قلة اهتمام

هـ . غیاب بعض المحاضرین الذین من خارج 

الكلیة .
٤٦  ٩٣%  

  % ٤٨  ٩٥  و . التدریس یتم بطریقة مملة .

  ٢،  ٦٣  ٢٠  ٧٠  ٤٣٥ستعمال الهاتف النقالا  ٣

النسبة %التكراراالسباب
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  ت
الوسطالدرجة  بسباالفقرة واأل

المرجح للفقرة ضعیفةمتوسطةكبیرة

أ. عدم وجود تعلیمات تمنع إدخاله إلى قاعة 

  الدرس .
٨٧  ١٧٣ %  

  % ٨٥  ١٧١  ب. تبادل الرسائل أثناء المحاضرة .

  % ٦٨  ١٢٠  ج. تبادل النقل او الغش في االمتحان .

  ٢، ٦٠  ٢٢  ٨٣  ٤٢٠تأجیل االمتحانات من قبل الطلبة  ٤

%النسبةالتكراراالسباب

  % ٤٦  ٩٢  أ. المرونة الزائدة من قبل بعض التدریسیین.

  % ٤٨  ٩٦  ب. ضعف ادارة القسم .

  % ٨٧  ١٧٤  ج. عدم الشعور بالمسؤولیة من قبل الطلبة

  % ٨٣  ١٦٥  د. عدم وجود جدول لالمتحانات من قبل الكلیة .

  ٢،  ٦٠  ٢٠  ٦٠  ٤٥٠عدم االستفادة من مكتبةالكلیة  ٥

النسبة %  رالتكرااالسباب

أ . عدم معرفة اكثر الطلبة لكیفیة الحصول على 

المصادر.
٨٦  ١٧٣ %  

  % ٨٣  ١٦٦  ب . عدم تهیئة الجو المناسب للمطالعة والقراءة

  % ٧٨  ١٥٦  ج . قلة أعداد المراجع والمصادر في المكتبة.

  % ٤٧  ٩٤  مة قاعات المطالعة في المكتبة.ءد . عدم مال

  % ٤٩  ٩٨  الستعارة في المكتبة .هـ . تعقید نظام ا

  % ٤٨  ٩٥  و . عدم وجود مكتبة في الكلیة .

  ٢،  ٥٥  ٢٠  ٧٥  ٤١٢الغش في االمتحانات  ٦

النسبة %التكراراالسباب

  % ٧٠  ١٤٠  أ. الرغبة في الحصول على درجات عالیة

  % ٧٠  ١٤٠  ب. ضمان النجاح .

  % ٤٦  ٩٢  ج. الخوف من الرسوب .

  % ٨٤  ١٦٨  بعض المراقبین في قاعة االمتحان .د. عدم جدیة

  % ٨٧  ١٧٣  هـ. اكتسابها عادة من مراحل دراسیة سابقة.

  ٢،  ٥٠  ٢٠  ٨٠  ٤٢٠التدخین لدى الطلبة  ٧

النسبة %التكراراالسباب

  % ٤٨  ٩٥  أ. تقلید االصدقاء .

  % ٥٠  ١٠٠  ب. وجود معاناة نفسیة .

  % ٧٤  ١٤٨  ج. التسلیة وقضاء وقت الفراغ .

  % ٤٦  ٩٢  د. المباهاة والغرور .
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  ت
الوسطالدرجة  بسباالفقرة واأل

المرجح للفقرة ضعیفةمتوسطةكبیرة

هـ. عدم وجود ضوابط تمنع التدخین في الحرم 

الجامعي .
٧٤  ٤٧ %  

  ٢،  ٤٨  ٢٠  ٦٥  ٤١٠ضعف دافعیة التحصیل لدى الطلبة  ٨

النسبة %التكراراالسباب

  % ٨١  ١٦٢  أ.عدم رغبة الطالب في التخصص الذي یدرسه .

قلیل مقارنة باالعمال ب.الراتب المخصص للخریج

الحرة .
٧٩  ١٥٧ %  

ج. عدم صلة كثیر من المواد الدراسیة بالواقع 

العملي .
٦١  ١٠٢ %  

  % ٤٩  ٩٨  د. مستوى التحصیل یؤثر في المستقبل المهني .

  % ٤٧  ٤٤  هـ. شعور الطالب بقلة الفرص الكمال دراسته .

  ٢،  ٣٣  ١٥  ٥٠  ٣٩٠عدم مشاركة الطلبة في المحاضرة  ٩

النسبة %التكراراالسباب

  % ١٤٠  ٧٠  أ. عدم تحضیر المادة مسبقاً  .

  % ٧٥  ١٥٠  ب. ان الطالب متأكد من النجاح .

  % ٨١  ١٦٢  ج. ال یوجد رسوب في نهایة العام الدراسي.

  % ٦٥  ١٣٠  د. وجود مالزم جاهزة لذلك .

١٠  
ضعف الشعور بالمسؤولیة من قبل الطلبة اتجاه 

النظام العام للكلیة .
١،  ٩٥  ٦٥  ١٦٠  ١٦٥  

النسبة %التكراراالسباب

  % ٤٩  ١٠٩  أ. التربیة العائلیة .

  % ٤٨  ١٠٥  ب. ضعف االدارة .

  % ٦٩  ١٣٥  ج. محاباة االدارة للطلبة لمنافع شخصیة .

  % ٧٧  ١٤٥  العائلة.د. التهاون معهم في الحساب من قبل 

  ١،  ٩٥  ٤٠  ١٠٨  ٣١٨ضعف العالقة بین الطلبة والتدریسیین  ١١

النسبة %التكراراالسباب

ت االنسانیة بینهم وبین أ. سوء فهم العالقا

.االساتذة
٧٠  ١٤٠ %  

ب. تخوف بعض التدریسیین من تجاوز الطلبة 

لحدود العالقة.
٧٥  ١٥٠ %  

  % ٨١  ١٦٢  جتماعیةج. ضعف ممارسة النشاطات اال

  % ٦٥  ١٣٠د. عدم وجود متخصصین في االرشاد والتوجیه 
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  ت
الوسطالدرجة  بسباالفقرة واأل

المرجح للفقرة ضعیفةمتوسطةكبیرة

التربوي .

  % ٤٧  ١٠٢هـ. كثرة الطلبة نسبة الى اعضاء الهیئة التدریسیة .

  ١،  ٧٧  ٤٠  ١٣٠  ٢٨٥التبرج بین الطالبات  ١٢

النسبة %التكراراالسباب

  % ٤٨  ١٠٤  أ. عدم وجود الزي الموحد .

  % ٤٢  ٩٢  ظر االخرین .ب. جذب ن

  % ٤٨  ١٠٥  ج. عدم محاسبة االدارة للطالبات .

  % ٤٧  ٩٨  د. عدم محاسبة االهل لبناتهم .

  ١،  ٦٥  ١٠٠  ٩٠  ١٣٥عدم الحفاظ على ممتلكات الكلیة .  ١٣

النسبة %التكراراالسباب

  % ٧٥  ١٥٠  أ . التعبیر عن حب الظهور امام الزمالء

  % ٤٩  ٩٧  ین الطالب وادارة الكلیة. العالقة السیئة بب  

. عدم وجود عقوبات صارمة او تهاون في ج

تطبیقها .
٤٥  ٩٠ %  

. ردة فعل نتیجة لبعض التجریح الذي یمس د

  الطالب .
٦٦  ٩٢ %  

  ١، ٩٠  ١٥  ١١٠  ٢٢٥الرسوب بین صفوف الطلبة  ١٤

النسبة %التكراراالسباب

  % ٤٨  ٩٩  یة فقط .أ . اقتصار الدراسة على الجوانب النظر 

ب . انخفاض المستوى العلمي الذي قدم به 

الطالب من الثانویة .
٤٧  ٩٤ %  

  % ٤٤  ٩٦  ج . السرعة في تدریس المقررات .

  % ٤٣  ٩١  د . عدم رغبة الطالب في الدراسة

  % ٤٧  ٩٧  هـ . كثرة اعداد الطلبة في القاعات الدراسیة
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التـي ادت الـى بـروز هـذه الظـواهر السـلوكیة السـلبیة فـي . اما فیمـا یتعلـق باالسـبابثانیا ً 

   )٥(الوسط الطالبي الجامعي فقد اظهرت النتائج المعروضة في الجدول 

  )٥(جدول ال

% فاكثر للفقرات  ٥٠النسبة المئویة لالسباب وفقا لمتغیر الجنس والتي حصلت على نسبة 

نة البحثالسلوكیة السائدة ومعنویة الفرق بین النسب الفراد عی

االسباب  الفقرة
٢قیمة كاالناث  الذكور

المحسوبة %التكرار%التكرار

١١، ٥٠٦٥٩٠٧٥٤٠أ . عدم محاسبة الطلبة الذین یحدثون الضوضاء .  ١

٠، ٨٤٨٠٨٤٨٩٤٧و . قلة قاعات المحاضرات .

٨٢٨٢٩١٩٢٤٦.٠أ . عدم محاسبة الطلبة عن تغیبهم . ٢

٢، ٩٤٩٦٧٢٨٠٩. الجمع بین العمل والدراسة في نفس الوقت . ب

ج . االعتمــاد علــى المــالزم علــى انهــا تغنــي عــن حضــور 

المحاضرات 

٦٦٨٠٩٠٧٦٦٩،٣

٠، ٨٨٩٥٨٥٨٠٥٢٠أ. عدم وجود تعلیمات تمنع ادخاله الى قاعة الدرس .٣

٠، ٩٠٩٣٨١٨٢٤١ب. تبادل الرسائل اثناء المحاضرة . 

١، ٨٠٧٢٤٠٦٥٣٣ج. تبادل النقل او الغش في االمتحان . 

٠، ٧٩٧٤٨٤٨٨١٥أ. المرونة الزائدة من قبل بعض التدریسیین. ٤

٢، ٦٠٨٥٩٣٧٠٢١ب. ضعف ادارة القسم . 

١، ٦٥٧٩٨٥٨٩٠٢ج. عدم الشعور بالمسؤولیة من قبل الطلبة . 

٠، ٩٣٧٩٨١٩٥٨٢عدم معرفة اكثر الطلبة لكیفیة الحصول على المصادر. أ . ٥

٢، ٧٣٨١٩٢٨٢٢١ب . عدم تهیئة الجو المناسب للمطالعة والقراءة 

١، ٧٨٧٧٧٦٨٤٠٢ج . قلة أعداد المراجع والمصادر في المكتبة.

٢، ٨٠٦٢٦٠٧٤٨٢أ. الرغبة في الحصول على درجات عالیة ٦

٠، ٧٥٦٤٦٥٧٢٧١ب. ضمان النجاح . 

٠، ٨٣٨٠٨٥٨٨٠١د. عدم جدیة بعض المراقبین في قاعة االمتحان . 

٠، ٨٥٨٥٨٨٩٠٠١هـ. اكتسابها عادة من مراحل دراسیة سابقة.

٦٥٦٥٣٥٥٥٣ب. وجود معاناة نفسیة . ٧

٧، ٨٨٧٨٥٥٧٠٦٢ج. التسلیة وقضاء وقت الفراغ . 

١، ٦٧٦٨٨٠٨٠٥١هـ. عدم وجود ضوابط تمنع التدخین في الحرم الجامعي .

٢، ٩٢٨٢٧٠٦٨٤٦أ.عدم رغبة الطالب في التخصص الذي یدرسه . ٨

٠، ٧٩٨٤٧٨٧٥٠٠٦ب.الراتب المخصص للخریج قلیل مقارنة باالعمال الحرة . 

٧، ٦٥٦٠٣٧٦٣٦٨واد الدراسیة بالواقع العملي .ج. عدم صلة كثیر من الم

٠، ٧٢٧٤٦٨٦٨١١أ. عدم تحضیر المادة مسبقاً  . ٩

٠، ٧٣٧٧٧٧٧٢١٠ب. ان الطالب متأكد من النجاح . 

٠، ٨٢٧٩٨٠٨٢٠٢ج. ال یوجد رسوب في نهایة العام الدراسي.
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االسباب  الفقرة
٢قیمة كاالناث  الذكور

المحسوبة %التكرار%التكرار

٠، ٦٢٦٣٦٨٧٠٢٢د. وجود مالزم جاهزة لذلك . 

١، ٥١٦٥٦٣٧٧٦٢ج. محاباة االدارة للطلبة لمنافع شخصیة .١٠

٢، ٧٥٧٤٦٠٨٨٠٤د. التهاون معهم في الحساب من قبل العائلة.

٠، ٧٢٧٠٦٩٧٥٣٢أ. سوء فهم العالقات االنسانیة بینهم وبین التدریسیین . ١١

طلبة لحدود ب. تخوف بعض التدریسیین من تجاوز ال

  العالقة.

٠، ٧٠٧٠٧٨٧٤٤٣

٦، ٦٠٦٣٧٢٦٩٦٣د. عدم وجود متخصصین في االرشاد والتوجیه التربوي .

صفرصفر ١٢

صفرصفر١٣

صفرصفر١٤

ــا الهــدف الثالــث وهــو الكشــف عــن داللــة الفــروق بــین اســباب هــذه  نامــا االجابــة عــ.ثالث

  : يأتیر الجنس فكانت كما یالظواهر وفقا لمتغ

-فیما یتعلق باسباب بروز ظاهرة (التجول في ممرات الكلیة اثناء المحاضرات) هي : . ١

منهم اكدوا على عدم محاسبة  )% ٦٥(أ . من وجهة نظر افراد العینة من الذكور بینت النتائج ان 

.ات المحاضراتمنهم على قلة قاع )% ٨٠(الطلبة الذین یحدثون الضوضاء في حین اكد 

من الطالبات اكـدت علـى عـدم محاسـبة  )% ٧٥(من وجهة نظر الطالبات اوضحت النتائج ان . ب

علــى قلــة قاعــات المحاضــرات وبعــد  )% ٨٩(الطلبــة الــذین یحــدثون الضوضــاء فــي حــین اكــد 

) لهـذه االسـباب اظهـرت النتـائج ان القیمـة المحسـوبة ٠١,٠حساب معنویة الفروق عند مستوى (

االنـــاث حیـــث تعتقـــد الباحثـــة ان االنـــاث اكثـــر  ةصـــلحممـــن الجدولیـــة للســـبب االول ول )٠،  ٧(

اي فــروق ذات  )قلــة القاعــات للمحاضــرات(تحسســاً  مــن الضوضــاء فــي حــین لــم تظهــر لســبب

داللیة احصائیة . 

فقد أظهرت النتائج: )التغیب عن المحاضرات(. أما فیم یتعلق باسباب ظاهرة ٢

مــنهم علــى عــدم محاســبة الطلبــة علــى تغیــبهم واتفــق )% ٨٢(اتفــق مــن وجهــة نظــر الــذكور . أ

علــــى  )% ٨٠(مــــنهم علــــى الجمــــع بــــین العمــــل والدراســــة فــــي نفــــس الوقــــت واتفــــق  )% ٩٦(

االعتماد على المالزم على انها تغني عن حضور المحاضرات . 

م مــن الطالبــات اكــدت علــى عــد )% ٩٢(امــا وجهــة نظــر الطالبــات فقــد اوضــحت النتــائج ان . ب

من الطالب اكدت على الجمع بـین العمـل والدراسـة  )% ٨٠(محاسبة الطلبة عن تغیبهم وان 

مــن الطالبــات اكــدت علــى االعتمــاد علــى المــالزم علــى انهــا تغنــي  )% ٧٦(فــي نفــس الوقــت 

عن حضور المحاضرات وبعد حساب معنویة الفروق بین التكرارات ظهر بان القیمة الجدولیة 
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وهـــذا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق بـــین  )٠،  ٠١(ســـوبة عنـــد مســـتوى اكبـــر مـــن القیمـــة المح

االناث والذكور في التغییب حیث ان هذه االسباب تـؤدي الـى حالـة نفسـیة لـدى الطالـب مثـال 

 )١٥٠: ص  ١٩٦٨أسعد ، (كراهیة المدرس او المادة مما یسبب كثرة التغییب عن الدوام 

  .  )٥( قد أظهرت النتائج في جدولف )استعمال الهاتف النقال(اما اسباب ظاهرة .٣

 ٩٣( مــن الــذكور علــى عــدم وجــود تعلیمــات تمنــع أدخالــه الــى قاعــة الــدرس و )% ٩٥(أتفــق . أ

ومن الذكور كذلك اعلى تبادل الغش او  )% ٧٢(على تبادل الرسائل اثناء المحاضرة و )%

النقل في االمتحان .

علـى عـدم وجـود تعلیمـات تمنـع ادخالـه من الطالبات )% ٨٠(اما بالنسبة للطالبات فقد اتفق . ب

مــن  )% ٦٥(علــى تبــادل الرســائل اثنــاء المحاضــرة واتفــق  )% ٨٢(الــى قاعــة الــدرس واتفــق 

الطالبات على تبادل الغش او النقـل فـي االمتحـان فـي حـین حسـاب معنویـة الفـروق لـم تظهـر 

)٢قیمــة (كــالالسـباب الثالثــة حیــث كانــت )٠،  ٠١(فـروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى 

وهذا یعني ان هناك تشابها في اراء الذكور  )١،  ٣٣(،  )٠،  ٤١(،  )٠، ٠٥(على التوالي 

واالنـاث مـن افـراد العینـة حــول اثـر هـذه االسـباب بالنسـبة للظــاهرة والفـروق الظـاهرة قـد جــاءت 

مصادفة . 

لنتائج فكانت ا)تأجیل االمتحانات من قبل الطلبة(اما فیما یخص اسباب ظاهرة  .٤

مــن الــذكور علــى ان المرونــة الزائــدة مــن قبــل بعــض االســاتذة هــي التــي تشــجع  )% ٧٤(أتفــق  أ.

 )% ٧٩( على عدم شعور بعض الطلبة بالمسؤولیة وان )% ٨٥(الطلبة على ذلك كما واتفق 

أكد على عدم وجود جدول لالمتحانات من قبل الكلیة . 

من الطالبات على ان المرونة الزائدة من قبـل بعـض  )% ٨٨ب. اما بالنسبة للطالبات فقد اتفق (

%) مـــن الطالبــات علـــى عـــدم شـــعور  ٧٠التدریســیین هـــي الســـبب وراء تلــك الظـــاهرة واتفـــق (

) على عدم وجود جدول لالمتحانات من قبـل الكلیـة وبعـد ٨٢بعض الطلبة بالمسؤولیة واكد (

 )٠،  ١٥(ة كانت على التوالي حساب معنویة الفروق بین التكرارات ظهر بان القیم المحسوب

حیـث انهـا  )٧،  ١١( وهي لیست ذات داللة معنویة عـدى القیمـة )٢،  ٦٦(،  )٧،  ١١(، 

اكبر من الجدولیة ولصالح الذكور .

فقد اظهرت النتائج في جـدول )عدم االستفادة من مكتبة الكلیة(اما فیما یتعلق باسباب ظاهرة  .٥

)٥(  .  

ى قلـة اعـداد المراجـع والمصـادر فـي المكتبـة مـن الـذكور علـ )% ٧٩(فـق فقـد اتبالنسبة للذكور - أ

 )% ٧٧(مــن الــذكور علــى عــدم مالئمــة قاعــات المطالعــة فــي المكتــب واتفــق  )% ٨١(واتفــق 

على عدم وجود مكتبة داخل الكلیة . 
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مـن الطالبـات علـى قلـة  )% ٩٥(علـى اتفـاق  ةاما بالنسبة للطالبات فقـد اظهـرت النسـب المئویـ- ب

مــة قاعــات المطالعــة فــي ءمــن الطالبــات علــى عــدم مال )% ٨٢((داد المراجــع والمصــادر و اعــ

على عدم وجود مكتبة في الكلیة .  )% ٨٤(المكتبة و 

وبعــد اســتقراء النتــائج المتعلقــة باســباب ظــاهرة عــدم االســتفادة مــن مكتبــة الكلیــة یظهــر ان 

حول اثر هذه االسباب حیـث الیوجـد فـروق هناك اتفاقا بین الذكور واالناث من افراد عینة البحث

،  )٢،  ٢١، ( )٦، ٨٢المحســوبة (٢حیــث ان قیمــة ك )٠،  ٠١(ذات داللــة معنویــة عنــد نســبة 

امــا الفــرق الظــاهر فجــاء عــن طریــق  )٦،  ٦٣٥(علــى التــوالي هــي اكبــر مــن الجدولیــة  )٠،  ٠٢

الصدفة . 

تائج : فكانت الن)الغش في االمتحانات(. اما اسباب ظاهرة ٦

مــن  )% ٦٤(مــن الــذكور فــي الرغبــة فــي الحصــول علــى درجــات عالیــة واتفــق  )% ٦٢(أ. أتفــق 

مـن الـذكورعلى عـدم جدیـة بعـض المـراقبین فـي  )% ٨٠(الذكور على ضـمان النجـاح . واتفـق 

.ابها عادة من مراحل دراسیة سابقةمن الذكور على اكتس )% ٨٥(قاعة االمتحان واكد 

مـن الطالبـات علـى الرغبـة فـي الحصـول علـى درجـات  )% ٧٤(الناث فقد اتفـق ب. اما بالنسبة ل

علـــى عــدم جدیـــة  )% ٨٨(مـــن الطالبــات علــى ضـــمان النجــاح واتفــق  )% ٧٢(عالیــة واتفــق 

مـن الطالبــات علــى اكتســابها عــادة مــن  )% ٩٠(بعـض المــراقبین فــي قاعــة االمتحــان . واتفــق 

مراحل دراسیة سابقة . 

النتائج المذكورة والمتعلقة باسباب هذه الظاهرة یظهر ان هناك اتفاقـاً  ومن خالل استقراء 

بـین الـذكور واالنـاث مـن افـراد عینـة البحـث حــول هـذه االسـباب وبعـد حسـاب معنویـة الفـروق عنــد 

،  ٨٢( ) المحسـوبة لالسـباب كانـت علـى التــوالي٢ك() اظهـرت النتـائج ان قیمـة ٠،  ٠١(مسـتوى 

ـــــي ان  )٠،  ٠١(،  )٠،  ٠١(،  )٠،  ٧١، ( )٢ ـــــة احصـــــائیة وهـــــذا یعن وهـــــي لیســـــت ذات دالل

ـــة یریـــدون النجـــاح فقـــط ، وتـــرى الباحثـــة ان الحـــد مـــن هـــذا الســـلوك الخـــاطىء یتطلـــب مـــن  الطلب

والوقایة منه حیث الشك ان الطالـب  يالتربویین ان یتعاونوا لمعرفة اسبابه ومعالجتها بشكل أساس

ص  : ١٩٥٥أولسـن ، (و علیه من سـلوك خـاطىءاستغرق اشهر وسنوات حتى اصبح على ماه

٣٥٩(.   

  ي : أتالى مای )٥(فقد أشارت النتائج في جدول )التدخین لدى الطلبة(. أما اسباب ظاهرة ٧

مـن الـذكور علـى ان هنالـك معانـاة نفسـیة لـدیهم جعلـتهم یقومـون بالتـدخین واكـد  )% ٦٥(أ. اتفق 

مـــن  )% ٦٨(وقضـــاء وقـــت الفـــراغ واكـــد علـــى انهـــم یقومـــون بـــذلك لمجـــرد التســـلیة )% ٧٨(

الذكور على عدم وجود ضوابط تمنع التدخین داخل الحرم الجامعي . 

علــى ان هنالــك معانــاة نفســیة تــدفع الطلبــة الــى ذلــك  )% ٥٥(ب. امــا بالنســبة لالنــاث فقــد اتفــق 

من االنـاث  )% ٨٠(من االناث على انه لغرض التسلیة وقضاء الوقت واكد  )% ٧٠(واكد 
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لى عدم وجود ضوابط تمنع التدخین داخل الحرم الجـامعي . وبعـد اسـتقراء النتـائج المتعلقـة ع

باســباب ظــاهرة التــدخین یظهــر ان هنــاك اتفاقــا بــین الــذكور واالنــاث مــن افــراد عینــة البحــث 

المحســوبة )٢ك(حیــث ان قیمــة )٠،  ٠١(حیــث ال توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة عنــد نســبة 

،  ٦٣٥(غر مــن القیمــة الجدولیــة هــي اصــ )١،  ٥١(،  )٧،  ٢(،  )٣(كانــت علــى التــوالي 

الـذكور  ةصـلحماكبـر مـن الجدولیـة ول )٧،  ٦٢(حیـث كانـت المحسـوبة  )ج() عدى الفقرة ٦

وانهم یقومـون بـذلك لغـرض التسـلیة وهـذه حالـة سـلبیة یقضـي مما یدل على وجود فراغ لدیهم

ا الوقـت فـي انجـاز اعمـال مهمـة ویسـتفاد منهـا فیها الشباب وقـتهم بـدال مـن االسـتفادة مـن هـذ

سواء أكانت الجل التحصیل او البحث العلمي . 

الــى  )٥(تشــیر النتــائج فــي جــدول )ضــعف دافعــة التحصــیل لــدى الطلبــة(. امــا اســباب ظــاهرة ٨

  ي . ًاتمای

مــن الــذكور یؤكــدون علــى عــدم رغبــة الطالــب فــي التخصــص الــذي یدرســه واتفــق  )% ٨٢(أ. ان 

مــن الــذكور علــى ان الراتــب الــذي سیحصــل علیــه الخــریج بعــد تخرجــه قلیــل مقارنــة  )% ٨٤(

من الذكور على قلة الفرص الكمال دراستهم العلیا .  )% ٦٠(باالعمال الحرة كما اتفق 

من االناث على عدم رغبـة الطالـب فـي التخصـص  )% ٧٨(ب. اما بالنسبة للطالبات فقد اتفقت 

مـــن االنـــاث علـــى ان الراتـــب المخصـــص للخـــریج قلیـــل مقارنـــة )% ٧٥(الـــذي یدرســـه . واكـــد 

من االناث بقلة الفرص الكمال دراسته العلیا .  )% ٦٣(بالمهن الحرة واكد 

وبعـد اسـتقراء النتـائج المتعلقـة باسـباب ظـاهرة ضـعف دافعـة التحصـیل لـدى الطلبـة یظهــر 

هذه االسباب حیث ال توجد فروق ان هنالك اتفاقاً  بین االناث والذكور من عینة البحث حول اثر 

،  ٤٦) المحسـبة كانـت علـى التـوالي (٢ك() حیـث ان قیمـة٠،  ٠١عنـد نسـبة (ذات داللة معنویـة

وهـي اكبـر  )٧،  ٦٨(حیث كانت القیمة المحسـوبة  )ج() بأستثناء السبب للفقرة ٠،  ٠٠٦() ، ٢

ك علـى وجـود طمـوح لـدیهم الذكور حیـث یـدل ذلـ ةصلحمول )٦،  ٦٣٥(من القیم الجدولیة البالغة 

اتجاه اكمال دراستهم العلیا ولكن قلة الفرص المتوفرة امامهم هي التي سببت لهم االحباط .

فكانت النتائج . )عدم مشاركة الطلبة في المحاضرة(. اما فیما یخص اسباب ظاهرة ٩

ذكور ایضـاً  مـن الـ )% ٧٧(من الذكور على عدم تحضیر المادة مسـبقاً  واكـد  )% ٧٤(أ. أتفق 

علــى انــه ال یوجــد رســوب فــي نهایــة العــام  )% ٧٩(علــى ان الطالــب متأكــد مــن النجــاح وأكــد 

من الذكور ایضاً  على وجود مالزم جاهزة لذلك .  )% ٦٣(الدراسي واكد 

مـن االنـاث علـى عـدم تحضـیر المـادة مسـبقاً  واكـد  )% ٦٨(ب. اما بالنسبة للطالبات فقد اتفقـت 

%) من االنـاث علـى انـه  ٨٢ث على ان الطالب متأكد من النجاح واكد (من االنا )% ٧٢(

%) ومــن االنــاث ایضــًا علــى وجــود  ٧٠(الیوجــد رســوب فــي نهایــة العــام الدراســي كمــا اكــد 

بــین االنــاث والــذكور فــي اُ مــالزم جــاهزة لــذلك . وبعــد اســتقراء النتــائج یظهــر ان هنالــك اتفاقــ



ة في الوسط الطالبي في جامعة كویةالظواهر السلوكیة الخاطئة والسائد

٦٤

المحســـوبة والتـــي كانـــت علـــى )٢ك (كانـــت قیمـــة عینـــة البحـــث حـــول اســـباب هـــذه الظـــاهرة و 

وهـي اصـغر مـن القیمـة الجدولیـة  )٠،  ٢٢(،  )٠،  ٠٢(،  )٠،  ٠١(،  )٠،  ١١(التوالي 

حیــث تــرى الباحثــة ان اكثــر الطلبــة اصــبحوا اكثــر اعتمادیــة  )٠،  ٠١(عنــد مســتوى الداللــة 

المتابعــة وهــذا یســتوجب علــى االســتاذ والمــالزم الجــاهزة ممــا ادى الــى انخفــاض روح البحــث و 

الوقــوف علــى طــرق التــدریس واســتخدام طــرق جدیــدة تجعــل الطالــب اكثردافعیــة واكثــر فاعلیــة 

فــي المؤسســة التربویــة حیــث ان الطریقــة المتبعــة حالیــاً  ادت الــى قصــورهم وعجــزهم التربــوي 

ه والمهنــي فمســاعدة الطالــب علــى معرفــة نــواحي ضــعفه ونــواحي قوتــه لهــا اهمیتهــا فــي دراســت

وفــي حیاتــه بوجــه عــام وعلــى المســتوى العلمــي فــي العملیــة التربویــة خاصــة وتــوجیههم نحــو 

  .  )٨٤:  ١٩٧٦مرسي ، (االختیار المناسب لقابلیتهم . 

ضعف الشعور بالمسؤولیة تشیر النتائج : (. اما فیما یتعلق باسباب ظاهرة ١٠

مـــن  )% ٧٤افع شخصـــیة واكـــد (مـــن الـــذكو اكـــد علـــى محابـــاة االدارة للطلبـــة لمنـــ )% ٦٥(أ. أن 

الذكور الى عدم الحزم معهم من قبل التدریسیین . 

مــن االنــاث علــى محابــاة االدارة للطلبــة لمنــافع شخصــیة  )% ٧٧ب. امــا بالنســبة للطالبــات اكــد 

من االناث على عدم الحزم معهم من قبل االساتذة .  )% ٨٨( واكد

كانـت القـیم علـى  )٠،  ٠١(مسـتوى داللـة عنـد )٢ك(وبعد اسـتقراء النتـائج وحسـاب قیمـة 

وهـــي اصـــغر مـــن القـــیم الجدولیـــة وهـــذا یـــدل علـــى اتفـــاق االنـــاث  )٢،  ٠٤(،  )١،  ٦٢(التـــوالي 

والذكور من عینة البحث على اسباب هذه الظاهرة وترى الباحثة ان على االدارة والهیئة التدریسیة 

ن هناك حزم من قبل االساتذة لكي تسیر ان تكون اكثر موضوعیة في تعاملها مع الطلبة وان یكو 

العملیة التربویة بطریقة سلیمة وتحقق اهدافها التي صیغت من اجلها . 

فتشیر النتائج : )ضعف العالقة بین الطلبة والتدریسیین(. اما فیما یتعلق باسباب ظاهرة ١١

بـین الـذكور واتفـقمـن الـذكور علـى سـوء فهـم العالقـات االنسـانیة بیـنهم و  )% ٧٠(أ. على اتفـاق 

من الذكور علـى تخـوف بعـض التدریسـیین مـن تجـاوز الطلبـة لحـدود العالقـة . واكـد  )% ٧٠(

من الذكور على عدم وجود متخصصین في االرشاد والتوجیه التربوي .  )% ٦٣(

من االناث على سوء فهم العالقات االنسانیة بیـنهم  )% ٧٥(ب. اما بالنسبة للطالبات فقد اتفقت 

مــن االنــاث علــى تخــوف بعــض المدرســین مــن تجــاوز الطلبــة  )% ٧٤(التدریســیین واكــدوبــین

من االناث اكد على عـدم وجـود متخصصـین فـي االرشـاد والتوجیـه  )% ٦٩(لحدود العالقة و 

التربوي . 

،  )٠، ٤٣( ،)٠، ٣٢(والتــي كانــت علــى التــوالي)٢ك(وبعــد اســتقراء النتــائج وایجــاد قیمــة 

لم تكن  )٠،  ٠١(عند مستوى الداللة  )٦،  ٦٣٥(ا بالقیمة الجدولیة والبالغة ومقارنته )١،  ٠٩(
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ذات داللة احصائیة حیث یدل على االتفاق في االراء بین االناث والذكور من عینـة البحـث علـى 

اسباب هذه الظاهرة . 

التوصیات والمقترحات
التوصیات

ي الوســـط الطالبـــي الجـــامعي قـــد اظهـــرت نتـــائج البحـــث ان الظـــواهر الســـلوكیة الســـلبیة فـــ

برزت وتحققت نتیجة لتظافر عدة اسـباب منهـا مـاهو تربـوي ومنهـا مـاهوعلمي وتقـدم الباحثـة ادنـاه 

توصـــیات والتـــي تعتقـــد ان فـــي تنفیـــذها حـــال لتالفـــي هـــذه الظـــواهر وتحقیـــق ذلـــك یتطلـــب االهتمـــام 

بجانبین هما . 

اوالً  . الجانب التربوي واالجتماعي : 

ذا الجانب ابعاد الحیاة الجامعیة وما تتطلبه من واجبات وعالقات جدیـدة والتاكیـد علـى ویتضمن ه

االلتزام بقیم المجتمع وتقالیده واحترام العمل واالبتعاد عن المظاهرالسـلوكیة المنحرفـة ویتطلـب ذلـك 

ذلـك علـى  التوعیة واالرشاد التربوي والتوجیه الجماعي كذلك عقد النـدوات الثقافیـة والتاكیـد فـي كـل

  ي : أتمای

احتـــرام قـــیم المجتمـــع وتقالیـــده وعـــدم تقلیـــد المظـــاهر الســـلوكیة فـــي المجتمعـــات االخـــرى وانـــه .١

بامكاننا االخذ باسباب الحضارة من العالم المتقدم في الجوانب العلمیة والتكنولوجیة .

وازالــة الفــوارق  احتــرام االنظمــة والتعلیمــات الصــادرة مــن المراجــع العلیــا والتــي تتعلــق بالمســاواة.٢

والتاكید على التقالید الجامعیة واحترام الحرم الجامعي والتاكید على احترام توجیهات العمادات 

ن ذلـك ســیؤدي الـى تطــویر إوان طاعتهـا وتنفیـذ التعلیمــات واالنظمـة واحترامهــا فـي المجتمـع فــ

وادوات علمیـة هـي التعلیم وتنمیـة المجتمـع وان مـاتوفره الدولـة مـن كتـب واثـاث وبنـاء ووسـائل 

ممتلكات عامة والحفاظ علیها یدل على الشـعور بالمواطنـة ومظهـر یـدل علـى نضـج المـواطن 

وشعوره 

االلتزام بالحضور والدوام المنـتظم واحتـرام الـزمن والتفـوق العلمـي حیـث ان االحتـرام لهـذه القـیم .٣

ي والعـائلي مظهر من مظاهر الشخصیة المتكاملة وان الفشل هـو فشـل علـى النطـاق الشخصـ

واالجتماعي . 

التاكید على المساهمة في النشاطات االجتماعیة داخل الكلیـة مـن حیـث تخطیطهـا والمشـاركة .٤

فیها وتشجیعها بمـا ینمـي العالقـات االجتماعیـة فـي المؤسسـة التعلیمیـة وتقـویم العالقـات علـى 

التفاهم واالخذ والعطاء بین الطلبة واالساتذة . 
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مـــالم یكـــن هنـــاك ســـتطیع المؤسســـة التربویـــة ان تعالجهـــا عالجـــا فعـــاالً كثیـــر مـــن االســـباب الت.٥

تعـــاون صـــادق مـــن جانـــب الوالـــدین ممـــا یســـاعد علـــى نجـــاح البرنـــامج التربـــوي والـــذي تضـــعه 

المؤسسة لمعالجة مشكالت الطالب . 

الجانب العلمي والفكري .ثانیا
بر لما كـان یتمتـع بـه سـابقاً  ان الجامعة مرحلة جدیدة تتمیز باعطاء الطالب استقالالً  اك

الذي یبحث ویبدع ویبتكر وعلى هذا  هوفشیاء مساعدة فأفي المدرسة الثانویة اما االستاذ والكتاب 

-یجب :

االهتمام بالدراسة والتحضیر المستمر وتنظیم وقت الدراسة ونبذ المظاهر السلبیة كالتاخر عن .١

وطلـب تقلـیص المـادة فـي االمتحانـات المحاضرة او اضاعة المحاضرة بمناقشات غیر مجدیة

المظاهر السلبیة لیسـت او طلب اعادة المواضیع لمجرد اضاعة الوقت ونؤكد هنا على ان هذه 

العلمي . مضرة باالستاذ بقدر كونها مضرة بالطالب وتعلیمه وتحصیله 

ت العالقة ونؤكد هنا على المتابعة العلمیة وزیارة المؤسسات ذا:البحوث والدراسات المكتبیة .٢

بالتخصــص واالطــالع علــى المصــادر الخارجیــة وكتابــة البحــوث والدراســات وحضــور النــدوات 

والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بدراسة الطالب وغیرها من النشاطات العلمیة . 

حیــث ان القبــول ینتهــي الــى قبــول الطلبــة فــي اقســام ال :معالجــة نظــام القبــول فــي الكلیــات.٣

شــكل احباطــاً  نفســیاً  یكــون فــي الغالــب احــد اســباب الرســوب او الغــش او یرغبــون فیهــا ممــا ی

والمشاكل بین التدریسیین والطلبة من جهة اخرى . الغیاب او التسرب من جهة

ـــة التدریســـیة .٤ ـــة :عضـــو الهیئ ـــة بـــان التدریســـي هـــو الـــركن االساســـي فـــي العملی تـــرى الباحث

یقــود العمــل التربــوي والتعلیمــي امــا العناصــر التدریســیة والتربویــة النــه العنصــر المباشــر الــذي 

والمســتلزمات االخــرى فتنــدرج مواقعهــا علــى ســلم االهمیــات بعــد عضــو الهیئــة التدریســیة وفــي 

ضــوء هــذه البدیهیــة یجــب االهتمــام بــه وكیفیــة اعــداده علمیــاً  ومهنیــاً  ومنحــه فــرص التكــوین 

تدریســي النــاجح االمــین علــى المســتمر لمواكبــة المســتجدات العلمیــة فــي حقــل تخصصــه الن ال

رسالته یؤثر في بناء شخصیة الطالب . واذا افلحنا في اعداده اعداداً  متیناً  ومسؤوالً  افلحنا 

المـنهج الجدیـد ، الوسـیلة التعلیمیـة الناجحـة، البحـث العلمـي الرائـد ، الفعـل (في تأمین فضائل 

.)التربوي الملتزم

المناهج الدراسیة هـي المضـمون العلمـي والتربـوي للعملیـة ترى الباحثة ان :المناهج الدراسیة .٥

تخطــیط المنــاهج ، الوحــدات الدراســیة المطلوبــة ، مفــردات (التعلیمیــة الجامعیــة والتــي تتضــمن 

المواد المنهجیة ، النظام الدراسي المعتمد). فالمناهج من اهم المحاور المعنیة العداد الشباب 

هذا یجب مالحظـة الدقـة فـي االعـداد العلمـي واالعـداد التربـوي علمیاً  وتربویاً  ومهنیاً  وعلى 
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واالجتمـاعي مــن خــالل تعزیــز العملیــة التربویــة بالمســتلزمات التــي تعــین علــى تطبیــق المنــاهج 

ووسائل البحث والكادر الكفوء .والمختبراتوالدوریاتالعلمیة بالكفاءة المطلوبة كالكتب

المقترحات 
جامعات اخرى لتحدید الظواهر السلوكیة الخاطئة لمعرفة اسبابها ومعالجتها . اجراء الدراسة في ١

ولمختلف الكلیات. 

. اجـــراء الدراســـة علـــى مراحـــل دراســـیة اخـــرى كاالعدادیـــة والمتوســـطة لغـــرض تحدیـــدها ومعرفـــة  ٢

اسبابها ومعالجتها .

المصادر
. ١٩٦١ریة ، دارالمعارف ، االسكند ١، طه ، منیر العمرة، أنحراف االحداث طابو الخیر.١

  م . ١٩٨٦أسعد یوسف میخائیل ، رعایة المراهقین ، القاهرة ، دار النهضة .٢

أولســـن میـــرل ،التوجیـــه فلســـفته واسســـه ووســـائله ، ترجمـــةعثمان لبیـــب وافـــراح، محمـــد نعمـــان .٣

.  ١٩٩٧صبري ، القاهرة مؤسسة طباعة االلوان المتحدة 

 .٢٠٠٥اخرون ، عمان ، دار الفكر ، جمة محمود عوض و ، مللیر ، نظریات النمو ، تر باتریشیا.٤

البیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق ، وزكریــا زكــي اثناســیوس ، االحصــاء الوصــفي واالســتداللي فــي .٥

م .  ١٩٧٧التربیة وعلم النفس ، بغداد ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ، 

التربیــة وعلــم الــنفس ، جــابر ، جــابر عبــد الحمیــد ،واحمــد خیــري كــاظم ، منــاهج البحــث فــي.٦

م . ١٩٧٣القاهرة ، دار النهضة 

.  ١٩٨٩جالل ، سعد ، علم النفس االجتماعي ، بنغازي .٧

م. ١٩٦٣حافظ ، محمد علي ،مستقبل الشباب العربي ، القاهرة ، دار المعارف.٨

–الخطیـــب ، جمـــال ومنـــى الحدیـــدي ، التـــدخل المبكـــر مقدمـــة فـــي التربیـــة الخاصـــة ، عمـــان .٩

م .  ١٩٨٨دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع االردن ، 

الـــداهري ، صـــالح حســـن ، مبـــاديء االرشـــاد النفســـي والتربـــوي ، عمـــان ، دار الكنـــدي للنشـــر .١٠

م. ٢٠٠٠والتوزیع ، 

ـــدار العلمیـــة .١١ ربیـــع ، هـــادي مشـــعان ، االرشـــاد التربـــوي مبادئـــه وادواره االساســـیة ، عمـــان ، ال

 . ٢٠٠٣زیع الدولیة ودار الثقافة للنشر والتو 

القــاهرة ، دار  ٢الســید ، فــؤاد البهــي ، االســس النفســیة للنمــو مــن الطفولــة الــى الشــیخوخة ، ط.١٢

م .  ١٩٦٠التالیف 
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، القــاهرة دار الكتــب العربــي  ٥ط  ١الشــافعي ، عبــد المــنعم ناصــر ، مبــاديء االحصــاء ، ج.١٣

م .  ١٩٦٧

. ١٩٨٩ دار المعرفة الشخصیةعبد الخالق ، احمد ، استخبارات الشخصیة ، االسكندریة ، .١٤

عیســوي ، عبــد الــرحمن محمــد ، القیــاس والتجریـــب فــي علــم الــنفس ، بیــروت ، دار النهضـــة .١٥

م .  ١٩٧٤العربیة 

فهمـي ، مصــطفى ، محمـد علــي القطـان ، علــم الـنفس االجتمــاعي ، مكتبـة االنجلــو المصــریة .١٦

١٩٧٥  .

م .  ١٩٩٨النبالء دار  –قائمي ، علي ، االسرة واطفال المدارس ، بیروت .١٧

االردن ، دار –قطـــــامي ، یوســـــف ونابغـــــة قطـــــامي ، ســـــیكولوجیة التعلـــــیم الصـــــفي ، عمـــــان .١٨

م .  ٢٠٠٠الشروق للنشر والتوزیع 

م.  ١٩٧٠ ، سنة ١٤٣الكزبري ، سلمى الحفار ، شبابنا ، مجلة العربي ، العدد .١٩

عـــة بغـــداد ، رســـالة مطلـــك ، فاطمـــة عبـــاس ، بنـــاء وتقنـــین مقیـــاس لالمـــن النفســـي لطلبـــة جام.٢٠

 . ١٩٩٤ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، 

، االسكندریة دار الفكـر  ٢معوض ، خلیل میخائیل ، سیكلوجیة النمو والطفولة والمراهقة ، ط.٢١

م .  ١٩٨٣الجامعي 

22. 22. Ebel , Robert , L. Essentials of Education Measurement. 2nd . ed,

Engle wood cliffs , N. J Prentic . Hall, 1972 .

23. Guilford , J . P. Fandamental and statistics in psychology and

education , 4th ed. New york meerow Hill, 1956 .

24. lampe , Albart Merrit and exploratory stutly of major problem areas in

the administration of special education as perceived by sample of

urban special education administration in dissertation abstracts

international A – vol . 36, No.10 1976.
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ملحق الخبراء 

المستنصریة . أحالم شهید/ أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة م.د.أ. .١

ساعد في كلیة التربیة / جامعة بغداد . أزهار العاني / أستاذ م م.د.أ. .٢

زید بهلول / أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة المستنصریة. م.د.أ. .٣

سلمى العزاوي / أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة المستنصریة.  م.د.أ. .٤

االساسیة / الجامعة المستنصریة.صباح الطائي / أستاذ مساعد في كلیة التربیة  أ.م.د. ٥

عدنان غائب / أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة المستنصریة. م.د.أ.. ٦

م.د. عدنان قصاب / أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة المستنصریة.أ. .٧

بغداد .م.د. فاطمة هاشم / استاذ مساعد في الجامعة المفتوحة في أ. .٨

م.د. نشعة كاظم / أستاذ مساعد في كلیة التربیة االساسیة / الجامعة المستنصریة. أ. .٩
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  )١(ملحق 

عزیزتي الطالبة ..... عزیزي الطالب 

-الغراض البحث العلمي ارجو ملء المعلومات المطلوبة مما یأتي : 

   ذكر انثى–الجنس 

تحیة طیبة وبعد 

التـي تعكـس الظـواهر السـلوكیة الخاطئـة والسـائدة بـین  )الفقـرات(المواقـف بین ایدیكم مجموعـة مـن 

الطلبـة فــي الوســط الجــامعي والتــي تهــدف الباحثــة مــن خــالل اجــابتكم علیهــا الوقــوف علــى مــواقفكم 

بدرجـة كبیـرة ، بدرجـة متوسـطة ، بدرجـة (الحقیقیة بشأنها في ضوء ثـالث مسـتویات لالجابـة وهـي 

امــام كــل فقــرة حســب اختیــارك الحــد المســتویات الثالثــة . )×(عالمــة وعلیــك ان تضــع ال)ضــعیفة

علما انه ال توجد اجابة صحیحة واخرى خاطئة بقدر ماتعبر عن ارائكم نحوها . 

مع خالص شكري وتقدیري لتعاونكم العلمي .

الفقرة واالسبابت
الدرجــــــــــة

ضعیفةمتوسطةكبیرة
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الفقرة واالسبابت
الدرجــــــــــة

ضعیفةمتوسطةكبیرة

في ممرات الكلیة اثناء المحاضراتالتجول ١

االسباب

أ . عدم محاسبة الطلبة الذین یحدثون الضوضاء .

ب . عدم وجود ساحات مهیئة لجلوس الطلبة.

ج . عدم وجود قاعات لالنشطة والهوایات .

د . عدم وجود مالعب ریاضیة داخل الكلیة

ضرات .هـ . سوء توزیع جدول المحا

و . قلة قاعات المحاضرات .

عدم االستفادة من مكتبةالكلیة٢

االسباب

أ . عدم معرفة اكثر الطلبة لكیفیة الحصول على المصادر.

ب . عدم تهیئة الجو المناسب للمطالعة والقراءة

ج . قلة أعداد المراجع والمصادر في المكتبة.

الئمة قاعات المطالعة في المكتبة.د . عدم م

هـ . تعقید نظام االستعارة في المكتبة .

و . عدم وجود مكتبة في الكلیة .

التغیب عن المحاضرات٣

االسباب

أ . عدم محاسبة الطلبة عن تغیبهم .

ب . الجمع بین العمل والدراسة في نفس الوقت .

على المالزم على انها تغني عن حضور االعتمادج. 

المحاضرات

د . قلة اهتمام بعض التدرسیین بتسجیل الغیابات .

هـ . غیاب بعض المحاضرین الذین من خارج الكلیة .

و . التدریس یتم بطریقة مملة .

عدم الحفاظ على ممتلكات الكلیة .٤

االسباب

ب الظهور امام الزمالء .أ . التعبیر عن ح

ب . العالقة السیئة بین الطالب وادارة الكلیة .

ج . عدم وجود عقوبات صارمة او تهاون في تطبیقها .

د . ردة فعل نتیجة لبعض التجریح الذي یمس الطالب .

الرسوب بین صفوف الطلبة٥
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الفقرة واالسبابت
الدرجــــــــــة

ضعیفةمتوسطةكبیرة

اسبابها

انب النظریة فقط .أ . اقتصار الدراسة على الجو 

ب . انخفاض المستوى العلمي الذي قدم به الطالب من الثانویة .

ج . السرعة في تدریس المقررات .

د . عدم رغبة الطالب في الدراسة

هـ . كثرة اعداد الطلبة في القاعات الدراسیة

الغش في االمتحانات٦

اسبابها

ي الحصول على درجات عالیةأ. الرغبة ف

ب. ضمان النجاح .

ج. الخوف من الرسوب .

د. عدم جدیة بعض المراقبین في قاعة االمتحان .

هـ. اكتسابها عادة من مراحل دراسیة سابقة.

ضعف دافعیة التحصیل لدى الطلبة٧

أسبابها

یدرسه .أ.عدم رغبة الطالب في التخصص الذي 

ب.الراتب المخصص للخریج قلیل مقارنة باالعمال الحرة.

ج. عدم صلة كثیر من المواد الدراسیة بالواقع العملي .

د. مستوى التحصیل یؤثر في المستقبل المهني .

هـ. شعور الطالب بقلة الفرص الكمال دراسته .

التدخین لدى الطلبة٨

اسبابها

أ. تقلید االصدقاء .

ب. وجود معاناة نفسیة .

ج. التسلیة وقضاء وقت الفراغ .

د. المباهاة والغرور .

هـ. عدم وجود ضوابط تمنع التدخین في الحرم الجامعي .

ضعف العالقة بین الطلبة والتدریسیین.٩

أسبابها

نیة بینهم وبین التدریسیین .أ. سوء فهم العالقات االنسا

ب. تخوف بعض التدریسیین من تجاوز الطلبة لحدود العالقة.

ج. ضعف ممارسة النشاطات االجتماعیة .
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الفقرة واالسبابت
الدرجــــــــــة

ضعیفةمتوسطةكبیرة

د. عدم وجود متخصصین في االرشاد والتوجیه التربوي .

هـ. كثرة الطلبة نسبة الى اعضاء الهیئة التدریسیة .

اتف النقالأستعمال اله١٠

اسبابها

أ. عدم وجود تعلیمات تمنع ادخاله الى قاعة الدرس .

ب. تبادل الرسائل اثناء المحاضرة .

ج. تبادل النقل او الغش في االمتحان .

عدم مشاركة الطلبة في المحاضرة١١

أسبابها

أ. عدم تحضیر المادة مسبقاً  .

لطالب متأكد من النجاح .ب. ان ا

ج. ال یوجد رسوب في نهایة العام الدراسي.

د. وجود مالزم جاهزة لذلك .

ضعف الشعور بالمسؤولیة من قبل الطلبة اتجاه النظام ١٢

العام للكلیة .

أسبابها

أ. التربیة العائلیة .

ب. ضعف االدارة .

للطلبة لمنافع شخصیة .ج. محاباة االدارة

د. التهاون معهم في الحساب من قبل العائلة.

التبرج بین الطالبات١٣

أسبابها

أ. عدم وجود الزي الموحد .

ب. جذب نظر االخرین .

ج. عدم محاسبة االدارة للطالبات .

د. عدم محاسبة االهل لبناتهم .

متحانات من قبل الطلبةتأجیل اال١٤

أسبابها

أ. المرونة الزائدة من قبل بعض التدریسیین .

ب. ضعف ادارة القسم .

ج. عدم الشعور بالمسؤولیة من قبل الطلبة .

د. عدم وجود جدول لالمتحانات من قبل الكلیة .


