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  المتغيرات النفسية والبيئية المرتبطة بعالقة الشباب بالسلطة
 لى عينة من طلبة جامعة الفيومدراسة ميدانية مق ارنة ع

               [31] 
 (1)أحمد محمد أحمد محمد أبو بكر -(2)مصطفي إبراهيم عوض -(3)جمال شفيق أحمد

 ،البيئيةالدراسات والبحوث  معهد( 6 جامعة عين شمس، معهد دراسات األمومة الطفولة( 0
 جامعة الفيوم( 3 جامعة عين شمس

 
 المستخلص

نوع السكن على الحالة  تأثير)مثل  المتغيرات النفسية تسعى هذه الدراسة إلى تحديد
تأثير نوع السلطة داخل األسرة على الحالة المزاجية أثناء ، المزاجية للطالب داخل الجامعة

حصيل التعالقة اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى تأثير ال، التعامل مع األسرة
مثل  والبيئية (المشاركة في األنشطة الجامعية تعمل على تحسين الحالة المزاجيةتأثير ، الدراسي

فيما يتعلق بعالقتهم  التي تؤثر على الشباب الجامعي (الجمعيات األهلية، األسرة، الجامعة)
 .بالسلطة

نوع السكن على  تأثير)مثل تحديد المتغيرات النفسية التعرف على  إلىتهدف نها أأي 
تأثير نوع السلطة داخل األسرة على الحالة المزاجية ، الحالة المزاجية للطالب داخل الجامعة

تأثير العالقة اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى التحصيل ، أثناء التعامل مع األسرة
مثل  والبيئية (المشاركة في األنشطة الجامعية تعمل على تحسين الحالة المزاجيةر تأثيي، الدراس

المرتبطة بهذه العالقة وكيفية  التي تواجه الشباب (الجمعيات األهلية، األسرة، الجامعة)
تدعيمها والعمل على اإلشارة إلى أهم المعوقات التي يجب مواجهتها تدعيمًا للعالقة اإليجابية 

فيما يتعلق بعالقتهم بالسلطة مع محاولة لعدد  وخاصة الشباب الجامعي ب والسلطةبين الشبا
في البحث للتعامل مع المتغيرات النفسية والبيئية التي تواجه الشباب الجامعي  من التوصيات

 .خالل هذه الفترة العمرية
 لجمع كأداة االستبيانالدراسة األسلوب الوصفي التحليلي واستخدم ت وقد استخدم

طالب جامعة  مفردة من (48)على عينة عشوائية قوامها  االستبيانالبيانات وتم تطبيق أداة 
 .الفيوم

ضرورة عمل برامج وأنشطة تدعو الشباب إلي  :صلت الدراسة الى عدة نتائج أهمهاوتو 
توعية الشباب بأهمية التمسك بالقيم الدينية  .التمسك بالوالء الوطني والقيم األخالقية

البد من  .اعية األصيلة والتي تميز المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات األخرىواالجتم
الحفاظ على الهوية الثقافية للشباب وذلك من خالل إكسابهم الخبرات التدريبية المختلفة وتنمية 
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ضرورة تفعيل دور األسرة في توعية الفرد  .معارفهم ووضع خطوط إرشادية يمكن االلتزام بها
ثراء م البد من  .عارفه وثقافته للعادات الصحيحة والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئةوا 

 .شة أبنائهم عند الجلوس في المنزلتفعيل دور اآلباء في متابعة ومناق
 

 مقدمة
يعد أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطًا بحكم سنهم وهم مصدرًا من مصادر التغيير 

تاج والعطاء واإلبداع في كافة المجاالت، فهم المؤهلون االجتماعي، كما تتصف هذه الفئة باإلن
هي الضابط والمعيار األساسي للسلوك الفردي  القيم للنهوض بمسئوليات بناء المجتمع وتعد

، وانتشار صور من السلوك االنحرافلوان واالجتماعي، األمر الذى يتمثل بوضوح في تزايد أ
لم تكن مألوفة من قبل مما يهدد األمن واالستقرار االجتماعيين ومن أبرز ألوان هذا االنحراف 

أو على مقربة ، هو السلوكيات العدوانية التي يقوم بها الطالب داخل المؤسسات التعليمية
األحداث الذين تتراوح أعمارهم ما حيث تشير تقارير مركز بحوث الشرطة إلى أن عدد  ،منها
، ويدخل ضمنهم بعض من طالب الجامعات الذين صدرت ضدهم أحكام قد 04-01بين 

أي تضاعف النسبة خالل سبعة  ،0994عام  6143إلى  0990عام  0112تزايد من حوالي 
، %21بنسبة  0991مقارنة بعام  0994كما أن جرائم الطلبة قد زادت خالل عام  ،أعوام 
وهذا كما أشارت  .من جرائم الطلبة% 81تزايد حجم الجرائم الجنائية حيث أصبحت تمثل  كما

 الجامعة فى مصر شباب لدى القيم)الرازق ابراهيم  الدراسات المختلفة ومنها دراسة محمد عبد
اتجاهات الشباب )ودراسة احمد حمدي شوره  ،0999( والعشرين الحادي القرن ومتغيرات

 6112( الجامعي نحو برامج تنمية المجتمع المحلي في ضوء األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة
 /6111 . 

 :وأشارت الدراسات األجنبية ومنها
 Hornby, S. & Christina Ruse: Oxford  Students Dictionary of:دراسة 

Current  English, 2
nd

 ed., Oxford, Oxford University Press, 1988. 
 : ودراسة

Robert Perlman & Arnold Gurin: Community Organization and Social 

Planning, N.Y., John Wiley & Sons, Inc., 1972. 
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بأوضاع الشباب في المجتمع  مباشراً  ير في المجتمع وايقاعه تأثراً ويتأثر معدل التغ
 واألدوار التي يقوم بها وطبيعة ونوع المسئوليات واألعباء التي يتحملها والوظائف المتعددة التي

، وال يقتصر األمر علي قطاع التعليم والجامعة بل يمتد يؤديها الشباب في مختلف قطاعاته
اعة واالنتاج والزراعة والخدمات وغيرها من قطاعات النشاط في ويتسع ليشمل قطاع الصن

المجتمع ويعتبر علماء السكان أول من حاولوا تقديم تحديد لمفهوم الشباب، وفي هذا المجال 
نجدهم قد استندوا إلى معيار خارجي يتمثل في العمر الذي يقضيه الفرد خالل التفاعل 

ديد بداية ونهاية هذا العمر، فمنهم من يؤكد أن الشباب االجتماعي، ويختلفون فيما بينهم في تح
 ،هم الفئة تحت سن العشرين، وبذلك يحدد هذا الفريق نقطة النهاية دون تحديد لنقطة البداية

من سن الخامسة عشر  اً ومنهم من يرى بأن الشباب هم من يقعون في الشريحة العمرية ابتداء
ن، وبذا فهم يحددون نقطة البداية والنهاية كما إلى سن الخامسة والعشرين أو سن الثالثي

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال : أشارت دراسة ماهر أبو المعاطي علي وآخرون
 ( 0999وق الريادي بجامعة حلوان، القاهرة، الس)رعاية الشباب 

 Netherlands Institute of Care and Welfare: Source of Knowledge:دراسة

and Inspiration, Netherlands, NIZW Publishing Department, 1999.  
الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة، فهي محاولة للتعرف على بعض المؤشرات التى تسهم 

ذات األولوية لدى الشباب، وخاصة لدى  مالقي بشكل أو بآخر فى إلقاء الضوء على بعض
هى والتنشئة العلمية فى كلية التربية مفاهيم تكونت  القيم طالب كلية التربية، باعتبار أن هذه

كما  .بها خالل التنشئة االجتماعيةكتسالدى طالب كلية التربية من خالل الخبرات التى يتم ا
أشارت دراسة عبد النبي أحمد عبد النبي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وزيادة مشاركة 

، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، كلية الخدمة في المشروعات االنتاجية الصغيرة الشباب
 .6113االجتماعية، قسم مجاالت الخدمة االجتماعية، 

 

 اسةمشكلة الدر 
امل محمد  –تشير الدراسات االجتماعية التي اجريت مثل دراسة محمد سيد فهمي 

عن وجود مشاكل مرتبطة بعالقة الشباب بالسلطة : 6110( دارة األزمة مع الشبابإ)سالمة 
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تأثير نوع السكن على الحالة )األمر الذي يؤكد على أهمية تحديد اهم المتغيرات النفسية مثل 
تأثير نوع السلطة داخل األسرة على الحالة المزاجية أثناء  -داخل الجامعة  المزاجية للطالب

تأثير العالقة اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى  -التعامل مع باألسرة 
( تعمل على تحسين الحالة المزاجية تأثير المشاركة في األنشطة الجامعية –صيل الدراسي التح

علها ال تتجه التي تعوق تلك العالقة وتج( الجمعيات االهلية –األسرة  –عة الجام)والبيئية مثل 
 .نحو االسلوب الصحيح

تأثير نوع السكن على الحالة المزاجية للطالب داخل )المتغيرات النفسية مثل  وأيضاً 
 -تأثير نوع السلطة داخل األسرة على الحالة المزاجية أثناء التعامل مع باألسرة  -الجامعة 

تأثير  –ثير العالقة اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى التحصيل الدراسي تأ
 –الجامعة )والبيئية مثل ( تعمل على تحسين الحالة المزاجية المشاركة في األنشطة الجامعية

التي تواجه الشباب وخاصة تلك التي تواجههم أثناء فترة الدراسة ( الجمعيات االهلية –األسرة 
 .ةجامعيال

 لذا في ضوء ما تقدم تسعي الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي
 .نحو برامج تنمية المجتمع المحلي

ب كما تسعى إليجاد مدى تأثر الشباب باألحداث الحالية وتأثير ذلك على عالقة الشبا
 . الجامعي بالسلطة ونظرتهم إليها

ا االنتباه إلي مجموعة من المتغيرات ذات الطابع استكشاف قضية الشباب يفرض علين

العالمي، كالحضور المفروض لمتغير العالمية الذي تأكد من خالل ثورة المواصالت 

، ومن المحلية التي اتخذت طابعا عالميا  واالتصاالت، كذلك الحضور المكثف لبعض األحداث 

كي ينتقل بالمحلية إلي العالمية، الطبيعي أن يكون لذلك أعباء ومعاناة يتحمل وقعها الشباب 

، غير أنه النجاز ذلك هناك محاذير االنتقال من الحاضر إلي المستقبلبحيث يتوازي مع ذلك 

الشباب في مجتمع : وهذا ما أكدته دراسة علي ليلة. وضرورات البد وأن نأخذها في االعتبار

 .1002معرفة الجامعية دار ال’االسكندرية ’ تأمالت في ظواهر األحياء والعنف  -متغير

 

 تساؤالت البحث
ما المتغيرات النفسية والبيئية التي تواجه الشباب وخاصة الشباب الجامعي وعالقتها  -0

 بالسلطة؟ 
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 ما نمط العالقات االجتماعية التي تؤثر في شخصية الشباب الجامعي وتكوينها؟ -6
 ؟يما المتغيرات المتعلقة بالعالقات األسرية لدى الشباب الجامع -3
ا الدور الذي يمكن أن يقوم به الباحث لتحسين العالقات االجتماعية والنفسية المرتبطة م -8

السلبية على شخصية  ثارهاآبعالقة الشباب الجامعي بالسلطة والعمل على التخفيف من 
 ؟شباب الجامعة

 

 أهمية ال بحث
طالب داخل تأثير نوع السكن على الحالة المزاجية لل)إن تحديد المتغيرات النفسية مثل 

 -تأثير نوع السلطة داخل األسرة على الحالة المزاجية أثناء التعامل مع باألسرة  -الجامعة 
تأثير  –تأثير العالقة اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى التحصيل الدراسي 

 –معة لجاا)والبيئية مثل ( تعمل على تحسين الحالة المزاجية المشاركة في األنشطة الجامعية
المرتبطة بعالقة الشباب بالسلطة ومدى تأثيرها على مشاركة ( هليةالجمعيات األ –األسرة 

رة الشباب ووزارة الشباب الجامعي داخل الجامعة واألسرة والبيئة المحلية أمرًا هامًا قد يفيد وزا
 .التعليم العالي

 

 أهداف ال بحث
 : يسيين همادفين رئتسعى الدراسة الحالية إلى تحـقـيـق هـ

تحديد المتغيرات النفسية والبيئية التي تواجه الشباب وخاصة : الهدف الرئيسي األول
 .شباب الجامعي وعالقتها بالسلطةال

التوصل لدور مقترح في البحث للتعامل مع المتغيرات النفسية : الهدف الرئيسي الثاني
 .ريةل هذه الفترة العموالبيئية التي تواجه الشباب الجامعي خال

 نوع الدراسة
يحاول الباحثون وصف وتحليل أهم المتغيرات النفسية والبيئية المرتبطة بعالقة الشباب 

 .إلى الدراسات الوصفية التحليلية بالسلطة فإن الدراسة الحالية تنتمي
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 منهج البحث
 سح االجتماعيمتمشيًا مع أهداف الدراسة وجد الباحثون ضرورة االستعانة بمنهج ال

 .ةبالعين
تم اختيار العينة من عدد من الطالب الذين ترددوا على إدارة الجامعة في  :عينة البحث
والذين قدمت لهم خدمات في هذا العام قد تراوح عددهم ما بين  6102-6101العام الدراسي 

ويرى العديد من المتخصصين في مجال البحث العلمي أن . طالب وطالبة 811إلى  811
من حجم % 01إلي % 01عينة في ضوء مجتمع البحث الكلي تتراوح بين النسبة المالئمة لل

 .طالب وطالبه من الجامعة 48ى عدد المجتمع األصلي وقد طبقت استمارة االستبيان عل
 :أدوات البحث

البيانات )تتكون اإلستبانة في الدراسة الراهنة من عدة محاور أساسية وهي  :صحيفة اإلستبيان
والمشاركة في البيئة  –والمشاركة داخل األسرة  –الب داخل الجامعة مشاركة الط –األولية 
أكثر من أو  ويهدف كل قسم منها الحصول على معلومات وبيانات تخدم غرضاً ( المحلية

 .األهداف البحثية للدراسة
وللتحقق . معنى صدق المحتوى مدى تمثيل بنود األداة للمحتوى المراد قياسه :صدق المحتوى
وى أداة الدراسة تم حساب معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أبعاد االستبانة من صدق محت

بعضها ببعض وارتباطها بالمجموع الكلى ، وكذلك حساب معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين 
درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، والعالقة بين درجة كل محور والدرجة 

 .ةالكلية لألدا
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 يوضح المصفوفة االرتباطية بين ابعاد االستبانة والمجموع الكلى :(3)جدول رقم
 المجموع الكلى االبعاد

 **1710 المشاركة داخل الجامعة
 **1743 المشاركة داخل األسرة

 **1742 المشاركة في البيئة المحلية
 .(1710)تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى ** 

بعضها البعض بمستوى داللة دول السابق ارتباط أبعاد االستبانة بيتضح من الج
 .الصدق وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من. (1710)

تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من االتساق الداخلي لفقرات األداة، حيث : ثبات األداة
وعلى مستوى المحاور، والجدول التالي  تم استخراج معامل الثبات على مستوى األداة بالكامل

 .يبين معامل الثبات ألداة الدراسة ومحاورها
 معامالت الثبات لألبعاد ولألداة ككل :(2) جدول

 معامل الثبات االبعاد
 1710 المشاركة داخل الجامعة
 1711 المشاركة داخل األسرة

 1711 المشاركة في البيئة المحلية
 1718 المقياس ككل

ظر إلى النتائج الموجودة بالجدول السابق يتضح أن معامل ثبات بالنسبة لمحاور وبالن
وبناء على هذه النتيجة فإن مستوى الثبات لمحتوى األداة . االستبانة والمجموع الكلي مرتفعة

 . يعد مالئمًا من وجهة نظر البحث العلمي
 

 مجاالت البحث
وقد راعى الباحثون  (الشباب الجامعي) تم إجراء الدراسة على عينة من :المجال البشري

 إختاركليات جامعة الفيوم بحيث يكون لديهم احتكاك اكثر مع إدارات الجامعة وقد التنوع 
 .إدارة رعاية شباب الجامعة للتطبيق على عينة من المترددين عليها ونالباحث

 .جامعة الفيوم :المجال المكاني
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إالى نهاية ابريل  6102راير نية في الفترة من أول فبتم إجراء الدراسة الميدا :المجال الزمني
6102. 

 

 اإلطار النظري للدراسة
 :Communication Theoryنظرية االتصال 

يعني توصيل فكرة أومعنى أو خبرة أو حالة عاطفية : واالتصال في الخدمة االجتماعية
( 88: ص ،6113 ،حمدي محمد منصور. ) من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة

 إذ إن نظرية االتصال ال تعد نظرية مستقلة بذاتها، ولكن يمكن اعتبارها مدخاًل يغطي عدداً 
من جوانب الدراسة، والتي يتعلق بعضها بدراسة طرق المعلومات ومصادرها ويتعلق البعض 

 ،بدراسة تأثير تلك المعلومات على األنساق الميكانيكية واألنساق اإلنسانية ،اآلخر
((JudithC.Nelsen،1986، p219 . 

 :مفاهيم رئيسية في نظرية االتصال
وهو الهيئة أو الفرد الذي يود التأثير في اآلخرين؛ ليشاركوه في أفكار ومشاعر  :المرسل

واتجاهات معينة وقد تكون هذه األفكار أو المشاعر من ابتكار المرسل نفسه أو من ابتكار 
 .قطة التي تبدأ عندها عملية االتصالوبالتالي فهو مصدر الرسالة أو الن ،غيره

هو الفرد أو الجماهير التي يوجه إليها المرسل رسالته، ويقوم هذا الفرد رموزها بغية  :المستقبل
 .وينعكس ذلك في أنماط السلوك التي يقوم بها ،التوصل إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها

ت التي يرغب في إشراك اآلخرين فيها، أو وهي األفكار والمفاهيم والمشاعر واالتجاها :الرسالة
 . بمعنى آخر نقلها إلى األطراف المختلفة

هي المنهج الذي تنقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل، أو القناة التي تمر من  :الوسيلة
خاللها الرسالة بين المرسل والمستقبل، فاللغة اللفظية واإلشارات والحركات والصور والتمثيل 

 :و دراسة  (.12:ص ،0994 عايدة حمادة محمد حسان،)ما كلها وسائل لنقل الرسالة والسين
Neil  Thompson: Understanding Social Work – Preparing for Practice, 

N. Palgrave, 2000, PP. 36 – 37.   
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 Latte Marcus, p. 375سياق عملية االتصال  (:3)شكل

نـى نظريـة النسـق أساسـًا علـى فكـرة النسـق العضـوي تب : System Theoryنظرية النسق 
Organic System  سواء كان كائنا حيـًا أو اجتماعيـًا، (وهي الفكرة التي مؤداها أن كل شيء

يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره نســقًا كليــًا  (وســواء كــان فــردًا أو مجموعــة صــغيرة أو تنظيمــًا رســمياً 
وأن لكل نسق احتياجاته األساسية التي ال بـد مـن  متكاماًل، يتكون من أجزاء مثل الكائن الحي،

 ،وهذه االحتياجات يمكن إشباعها أو تحقيقها بوساطة عدد من البـدائل أو المتغيـرات ،الوفاء بها
ــة تــوازن، ولكــي يتحقــق ذلــك البــد أن تلبــي أجــزاء  كمــا أن النســق ال بــد أن يكــون دائمــًا فــي حال

وهـــي ( 049-044 :، ص0946 ر نعـــيم احمـــد،ســـمي) .النســـق المختلفـــة احتياجاتـــه األساســـية
تفيدنا في تفهم وتفسير الواقع األسري والضغوط المختلفة الواقعة على الفرد، والدافعة لهذا النـوع 
من االضطرابات، على أساس أن األسـرة نسـق مزيـد مـن عناصـر بيولوجيـة واجتماعيـة ونفسـية، 

عالقــات أنســاق الموقــف اإلشــكالي، والتــدخل المهنــي فــي نظريــة األنســاق يســتهدف تعــدياًل فــي 
ووســاطة مخططــة تتــدخل لتيســير العالقــة، ومــن هــذه األنســاق مــا هــو لتحســينها أو تــدعيمها أو 
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ــة بحــل  ،ضــبطها حســب طبيعــة الموقــف مــع تيســير عالقــة العميــل بنســق المــواد المتاحــة الكفيل
 .الموقف

 :أما عناصر الموقف اإلشكالي فهي تنقسم إلى
أيا كانت المشكلة المتقدمة ( منظمة)سواء فرد أم أسرة أم هيئة  :ءنسق العميل أو العمال

 (.تغييره)للمؤسسة فالعميل هو النسق المطلوب تعديله 
 .كاألسرة ، الجامعة ، المستشفى ، المؤسسة، وغيرها :األنساق المؤثرة في الموقف

قارب والجيرة سواء الموارد الطبيعية غير الرسمية كاأل :المتاحة Resonrأنساق الموارد 
أم الرسمية كالنقابات واالتحادات التي يكون العميل عضوًا فيها ومستحقًا لخدماتها  ،واألصدقاء

 (. 333: ص ،0991 ،عبد الفتاح عثمان)
والتحليالت المختلفة في سياق في ضوء العرض السابق،  :مؤشرات نظرية مستخلصة

دمة المجتمع وعالقته باستقاللها، ، حول أداء جامعات العالم المعاصر والطالب في خهذا
يمكن الخروج بعدة مؤشرات نظرية مستخلصة، يمكن أن تعبر في مجموعها عن أداء 
 :الجامعات المعاصرة والطالب في خدمة المجتمع وعالقته باستقاللها، وذلك على النحو التالي

في المقابل يؤكد ليس ثمة اتفاق على أهداف التعليم الجامعي المعاصر، غير أن ثمة اتفاقًا  .0
على أن الجامعة المعاصرة تهتم بالتنمية المتكاملة لألفراد والمجتمعات، وتسعى في إطار 
ذلك لتفعيل عالقتها بالسياق المجتمعي المحيط بها، وفي مقابل تلك العمومية في تلك 
األهداف، فإنها البد وأن تكتسب الخصوصية عند تطبيقها بالجامعات بحيث يمكن أن 

مكاناتها وظروف مجتمعها وبنيته  تتباين من جامعة ألخرى، وفق رؤية الجامعة وظروفها وا 
 .الثقافية

: أداء ثالث وظائف رئيسة، تتحدد فيإن ثمة اتفاقًا على أن الجامعة المعاصرة منوط بها  .6
التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، غير أنه من الصعب إقامة حدود فاصلة بين 

يث إنها متكاملة في مجموعها، إال أنه على الرغم من ذلك يمكن تحديد تلك الوظائف، ح
 .ثمة مالمح مميزة لكل وظيفة من تلك الوظائف

إن التنظيم اإلداري للتعليم الجامعي المعاصر يمكن معالجته من خالل ثالثة مستويات  .3
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على مستوى الجامعات، على مستوى الجامعة، وأخيرًا على مستوى الوحدات : رئيسة
 .العلمية التابعة للجامعة

، بوصف الجامعة مؤسسة ذات صبغة ارة الجامعية تتميز بخصوصية خاصةإن اإلد .8
وطبيعة خاصة، تعمل على تحقيق أهداف محددة، من خالل أدائها للوظائف الجامعية 
المختلفة، مما يجعلها تتعامل مع قطاعات عريضة من المجتمع، ومن ثم تعمل على تلبية 

 .القطاعات احتياجات تلك
إن عالقة الجامعة بالدولة تتحدد في ضوء الظروف السياسية واالقتصادية واأليديولوجية  .1

 .بالمجتمع
اهتمت العلوم اإلنسانية بدراسة الشباب  :المتغيرات النفسية والبيئية للشباب الجامعي

و حجم واتجاهاتهم وقيمهم ودورهم في المجتمع ومن هذا وجب تحديد مفهوم الشباب الجامعي 
فئة الشباب وخصائص الشباب الجامعي واحتياجات الشباب الجامعي و المراحل التي يمر بها 

 . الشباب الجامعي
، من من قضايا العمل الجامعي الطالبي قضية هامة وحيوية :السلطة والشباب الجامعي

، وأثر عيةامعي، والسلطة األبوية الجامخالل رصد عالقة الطالب الجامعي بالبنيان القيمي الج
ومن هذا وجب تحديد مفهوم السلطة . ذلك علي شيوع أو انحسار االنحرافات السلوكية الطالبية

ات الشباب نحو السلطة وأنواع السلطة والتنشئة والمشاركة السياسية والشباب الجامعي واتجاه
 .الجامعية وعالقة الشباب بالسلطة االجتماعية

قناعية ومتالعبة أكثر من ت الديمقراطية سلطة إفي المجتمعا" المعاصرة"وتعد السلطة 
والتهديد  ،يضية، كما يظهر في إصدار األوامر، أو تحر (معتمدة علي القوة المادية)رية أنها قس

، إذ يترتب عليه الحصول علي من الواضح أن للخطاب دورًا مهماً أو العقوبات االقتصادية، و 
  Herman، Chomsky، 1988موافقة األخرين
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فإن المهمة األخري البارزة في تحليل الخطاب النقدي هي دراسة بني اإلدراك  لذلك
واإلستراتيجيات الدقيقة المشتركة في هذه العمليات التي تؤثر في اإلدراك االجتماعي 

 (.Fiske 0990و  Taylar، راجع من التفصيل عن اإلدراك االجتماعيلمزيد )للمجموعات 
أحمد بن محمد )ة الي علم االجتماع، مثل الدراسات الدراسات االجتماعية نسب وهناك

ودراسة محمد  .006، ص 0941المصباح المنير، بيروت ، مكتبة لبنان ، : الفيومي المقري
. 031، ص0991مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان، : بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي

ت، .، دية، دار المعرفة الجامعيةقـاموس علم االجتماع، اإلسكندر : محمد عاطف غيثودراسة 
، 0مصطلحات الخدمـــة االجتماعيـــة، طمعجـــم : حسن درويشودراسة يحيى . 333ص

جوردون ودراسة  .061، ص 0994، (لونجمان)، الشركة المصرية العالمية للنشـر القـاهرة
اعيل على إسمودراسة . 432، مرجـع ســبق ذكـره ، ص مـوســــوعة علم االجتمـاع: مارشال
ات في النظريات والمذاهب والنظـم، اإلسكندرية، دار المعرفـة دراســ.. المجتمع والسـياسة: سعد

عجـم مصطلحات العلـوم االجتماعية، م:  أحمـد زكى بدوىودراسة . 11، ص 0999، الجامعية
حيث يرى معجم مصطلحات العلوم االجتماعية أن  .396، ص 0993، بيروت، مكتبة لبنان

، وأنها وجه التخطيط والبرامج االجتماعيةياسة االجتماعية هي نتائج التفكير المنظم الذى يالس
تنبع من أيديولوجية المجتمع لتعبر عن أهدافه البعيدة وتوضح مجاالت البرامج والخطط 

، وأن السياسة االجتماعية تؤثر على تجاهات العامة لتنظيمها وأدائهااالجتماعية وتحدد اال
أحمد وكما ترى دراسة . االجتماعية لألفراد وعلى عالقتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه العالقات

 .61ص الســياسـة االجتماعيـــة، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،: كمال أحمد
 :ويتبين للباحث من هذا التعريف هأن
 .ن أيديولوجية المجتمع وترتبط بهاأن السياسة االجتماعية تنبع م -
 .فًا إستراتيجية بعيدة المدىسة االجتماعية أهداأن للسيا -
مجال رعاية الشباب، األحداث، )للرعـاية مثل أن للسياسـة االجتمـاعيـة مجـاالت متعـددة  -

 .(إلــخ ... الطفولة
 . أداء وتنفيذ السياسة االجتماعية كما يبين اتجاهات -
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جتماعية تعد إلى أن السياسة اال(  Perlman & Gurin )   :0916ويذهب كل من
. بمثابة الموجهات العامة لعملية اتخاذ القرارات التخطيطية المؤيدة لتحقيق أهداف مرغوبة

دراسة في علم االجتماع  –السلطة والبيروقراطية : الحميد احمد رشوانودراسة حسين عبد 
ودراسة محروس محمد . 33، ص 6108، ، االسكندريةلسياسي، المكتب الجامعي الحديثا

خدمة دراسـات فى التغيير المخطط ، قراءات نقدية في ال.. ممارسـة الخدمة االجتماعية :خليفة
التي ترتكز . 010، ص0996، ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةاالجتماعية، الكتاب الثالث

عادة علي الجوانب البيئية ، حيث يعتبر علم االجتماع األمريكي الذي نما علي يديه علم 
، لبحوث العلمية حول مشكلة الجريمةل وتنظيماً  عقاب، أكثر هذه الفروع اهتماماً اإلجرام وال

وهناك الدراسات النفسية التي تركز علي العوامل الفردية، وهناك الدراساته ذات االتجاه الطبي 
، وهناك اك الدراسات ذات الطابع القانونيالنفسي التي تأخذ في اعتبارها النواحي العضوية وهن

، وهناك الدراسات االقتصادية المتعلقة بالجريمة نثروبولوجية ذات الجانب الثقافيت األالدراسا
 .إلي غير ذلك

 

 نتائج الدراسة
  :ومن تحليل الجداول اإلحصائية تبين ما يلي: أساليب التحليل والتفسير

ذ هل ترى أنه يجب أن يشترك الطالب في اتخا :بالنسبة إلى المشاركة داخل الجامعة: أوالا 
 ؟القرارات الجامعية

حول المشاركة في اتخاذ القرارات ( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(1)جدول
 الجامعية
هل ترى أنه يجب أن 

طالب في اتخاذ يشترك ال
 ؟القرارات الجامعية

 T-test اإلجمالي االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17249 17816 98711 19 93716 81 91706 39 نعم
 17926 17184 8712 8 8721 6 8744 6 ال
 17336 17912 0709 0 6733 0 1711 1 عرفأال 

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
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في يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على ضرورة المشاركة 
الجدول السابق أن الذكور أعلى من االناث فى  كما يتضح من. اتخاذ القرارات الجامعية

توجد فروق  ويتضح من الجدول السابق أنه ال. في اتخاذ القرارات الجامعيةضرورة المشاركة 
، وهذا يعنى ان الذكور واالناث ( 1711)بين الذكور واالناث عند مستوى داللة  دالة إحصائياً 

 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية ت الجامعيةفي اتخاذ القرارايتوافقون على ضرورة المشاركة 
 ؟على زيادة مستوى تحصيلك الدراسي هل تؤثر عالقتك اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس

عالقتك اإليجابية  حول تأثير( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(4)جدول
 بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى تحصيلك الدراسي

عالقتك هل تؤثر 
اإليجابية بأعضاء هيئة 
التدريس على زيادة 
مستوى تحصيلك 

 الدراسي؟

 T-test اإلجمالى االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17291 17390 48716 10 42711 31 46793 38 نعم
 17291 17390 01784 03 03791 2 01711 1 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
 ةعالقالتؤثر يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 

كما يتضح من الجدول . تحصيل الدراسيالاإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى 
اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة  ةعالقالسابق أن االناث أعلى من الذكور فى ال

ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة إحصائية بين . تحصيل الدراسيالمستوى 
وهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على أنه . (1711)واالناث عند مستوى داللة  الذكور
وأن  تحصيل الدراسيالاإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة مستوى  ةعالقالتؤثر 

 .ةالفروق بينهم غير جوهري



 

 وآخرونأحمد  جمال شفيق
 

 261  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 ؟زمالئك في الكلية واألنشطة ما مدى التعامل بينك وبين كل من
مدى التعامل بينك وبين كل حول ( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(5)جدول

 زمالئك في الكلية واألنشطة :من
ما مدى التعامل بينك 

وبين كل من زمالئك في 
 ؟الكلية واألنشطة

 T-test اإلجمالي االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17963 17192 43733 11 43716 32 46793 38 جيدة
 17811 17184 00791 01 9731 8 08723 2 متوسطة
 17331 17911 8712 8 2794 3 6788 0 ضعيفة
 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع

 كمدى التعامل بينكبيرة على  يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة
كما يتضح من الجدول السابق أن . تمثل عالقة جيدة وبين كل من زمالئك في الكلية واألنشطة

. وبين كل من زمالئك في الكلية واألنشطة كمدى التعامل بينالذكور أعلى من االناث فى 
الناث عند مستوى وا ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور

وبين كل من  كمدى التعامل بينن الذكور واالناث يتوافقون على أوهذا يعنى . (1711)داللة 
 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية زمالئك في الكلية واألنشطة

 ؟لموظفين اإلداريين داخل الجامعةا منما مدى التعامل بينك وبين كل 
مدى التعامل بينك وبين كل حول ( لذكور واالناثا)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(6)جدول

 .الموظفين اإلداريين داخل الجامعة :من
ما مدى التعامل بينك 

الموظفين  وبين كل من
 ؟اإلداريين داخل الجامعة

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17113 07922 66726 09 03791 2 30710 03 جيدة
 17416 17041 86742 32 80742 04 83791 04 متوسطة
 17111 07961 38716 69 88709 09 68739 01 ضعيفة
 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع

 



 مجلة العلوم البيئية
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 262  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 كمدى التعامل بينيتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 
كما يتضح من الجدول السابق أن . ة تمثل عالقة متوسطالموظفين اإلداريين داخل الجامعة و 

ويتضح . الموظفين اإلداريين داخل الجامعة و كمدى التعامل بينالذكور أعلى من االناث فى 
من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى داللة 

الموظفين اإلداريين و  كل بينمدى التعاموهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على (. 1711)
 .وأن الفروق بينهم غير جوهريةداخل الجامعة 

 ؟أعضاء هيئة التدريسا مدى التعامل بينك وبين م
مدى التعامل بينك وبين حول ( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(7)جدول

 أعضاء هيئة التدريس

ما مدى التعامل بينك وبين 
 ؟أعضاء هيئة التدريس

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17092 07318 38716 69 61790 06 80782 01 جيدة
 17223 17831 84740 80 10702 66 82738 09 متوسطة
 17649 07124 02721 08 61793 9 06761 1 ضعيفة
 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع

 كمدى التعامل بينسابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على يتضح من الجدول ال
كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور أعلى . تمثل عالقة متوسطةأعضاء هيئة التدريس و 

ويتضح من الجدول السابق أنه . أعضاء هيئة التدريسو  كمدى التعامل بينمن االناث فى 
وهذا يعنى ان ( . 1711)الناث عند مستوى داللة التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور وا

وأن الفروق بينهم  أعضاء هيئة التدريس و كمدى التعامل بينالذكور واالناث يتوافقون على 
 .غير جوهرية

هل يؤثر نوع سكنك على (: وتأثير نوع السكن)داخل األسرة المشاركة  بالنسبة إلى: ثانياا 
 ؟ءك داخل الجامعةء تعاملك مع زمالحالتك المزاجية أثنا



 

 وآخرونأحمد  جمال شفيق
 

 263  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

نوع سكنك على  حول تأثير( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(8)جدول
 حالتك المزاجية أثناء تعاملك مع زمالءك داخل الجامعة

هل يؤثر نوع سكنك على 
ء تعاملك حالتك المزاجية أثنا

 ؟مع زمالءك داخل الجامعة

 T-test اإلجمالي االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17988 17111 38716 69 38744 01 38701 08 نعم
 17988 17111 21784 11 21706 64 21741 61 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
 هسكن على حالتاليؤثر نوع يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة ترى أنه ال 

كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور . داخل الجامعة مع زمالءك هالمزاجية أثناء تعامل
مع زمالءك داخل  هالمزاجية أثناء تعامل هسكن على حالتالنوع  أعلى من االناث في تأثير

ويتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند . الجامعة
سكن اليؤثر نوع ر واالناث يتوافقون على أنه ال وهذا يعنى ان الذكو ( . 1711)مستوى داللة 

 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية مع زمالءك داخل الجامعة هالمزاجية أثناء تعامل هعلى حالت
 ؟يهل تري أن الجو األسري ديمقراط

 الجو األسري حول ( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(9)جدول
هل تري أن الجو 

 ؟قراطياألسري ديم
 T-test اإلجمالي االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17118 67981 90721 11 011711 83 46793 38 نعم
 17118 67981 4733 1 1711 1 01711 1 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
األسري  الجويتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 

الجو األسري كما يتضح من الجدول السابق أن االناث أعلى من الذكور فى رؤية . ديمقراطي
ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث . ديمقراطي

الجو األسري وهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على رؤية ( . 1711)عند مستوى داللة 
 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية  قراطيديم



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 264  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 هل تؤثر نوع السلطة داخل األسرة على حالتك المزاجية أثناء تعاملك معهم باألسرة؟
نوع السلطة داخل  حول تأثير( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(31)جدول

 األسرة على حالتك المزاجية أثناء تعاملك معهم باألسرة 
وع السلطة داخل هل تؤثر ن

األسرة على حالتك المزاجية 
 أثناء تعاملك معهم باألسرة؟

 T-test اإلجمالي االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17113 17216 18712 82 10702 66 14718 68 نعم
 17113 17216 81768 34 84748 60 80782 01 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
تؤثر نوع يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة متوسطة على أن 

كما يتضح من الجدول . باألسرة معهم هالمزاجية أثناء تعامل هالسلطة داخل األسرة على حالت
نوع السلطة داخل األسرة  تأثيرفي السابق أن الذكور أعلى من االناث فى ضرورة المشاركة 

ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق . ية أثناء تعاملك معهم باألسرةعلى حالتك المزاج
وهذا يعنى ان الذكور واالناث ( . 1711)دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى داللة 

 نوع السلطة داخل األسرة على حالتك المزاجية أثناء تعاملك معهم باألسرة يتوافقون على تأثير
 .م غير جوهريةوأن الفروق بينه

 هل تتحمل المسئولية في أسرتك؟ 
تحمل المسئولية في حول ( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(33)جدول
 أسرتك

هل تتحمل المسئولية 
 ؟في أسرتك

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17118 67932 42791 13 12718 33 91712 81 نعم
 17118 67932 03701 00 63762 01 6788 0 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
 



 

 وآخرونأحمد  جمال شفيق
 

 265  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

تحمل المسئولية في يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 
تحمل المسئولية في كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور أعلى من االناث فى . ة سر األ
ويتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند . ة سر األ

 .أكثر تحمال للمسئولية فى االسرة لصالح الذكور ، أعلى أن الذكور( 1711)مستوى داللة 
 ؟ دك بمناقشتك في األمور الخاصة بكهل يهتم وال

والدك بمناقشتك  أهتمام حول( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(32)جدول
 في األمور الخاصة بك

دك هل يهتم وال
بمناقشتك في األمور 

 ؟الخاصة بك
 T-test اإلجمالى االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17116 17348 21784 11 21788 69 23780 62 يهتم بمناقشتي
 17926 17184 8712 8 8721 6 8744 6 يفرض رأيه
 17104 17326 62709 66 61790 06 68739 01 محدد ليس له موقف
 46.=ح.د 011 40 13719 83 82790 34 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على أن الوالد يهتم 
كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور االناث من أعلى . بمناقشته فى االمور الخاصة به

ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد . والد بمناقشته فى االمور الخاصة بهفى اهتمام ال
وهذا يعنى ان الذكور ( . 1711)فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى داللة 

واالناث يتوافقون على اهتمام الوالد بمناقشته فى االمور الخاصة به وأن الفروق بينهم غير 
 .جوهرية

 ؟هزة اإلعالم تسهم في توعية الناسهل أج :سبة إلى المشاركة داخل البيئة المحليةبالن: ثالثاا 
أجهزة اإلعالم في دور  حول( الذكور واإلناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(31)جدول

 توعية الناس
هل تري أن 

هزة اإلعالم أج
تسهم في توعية 

 ؟الناس

 T-test اإلجمالي اإلناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17080 07841 36708 61 39713 01 68739 01 نعم
 17080 07841 21742 11 21781 62 11720 30 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 266  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

ال أجهزة اإلعالم يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 
لجدول السابق أن اإلناث أعلى من الذكور فى أن كما يتضح من ا. تسهم في توعية الناس

ويتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة . أجهزة اإلعالم تسهم في توعية الناس
وهذا يعنى أن الذكور واإلناث ( . 1711)إحصائية بين الذكور واإلناث عند مستوى داللة 

 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية تسهم في توعية الناسال أجهزة اإلعالم يتوافقون على أن 
 ؟هل أنت عضو نادي أو مؤسسة اجتماعية 

نادي أو  ية فىعضو ال حول( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة : (34)جدول
 مؤسسة اجتماعية

هل أنت عضو نادي أو 
 ؟مؤسسة اجتماعية

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17241 17818 03701 00 00723 1 08723 2 نعم
 17241 17818 42791 13 44731 34 41731 31 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
ية فى يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على عدم العضو 

لذكور أعلى من االناث فى كما يتضح من الجدول السابق أن ا. أى نادى أو مؤسسة اجتماعية
ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق . ية فى أى نادى أو مؤسسة اجتماعيةالعضو 

وهذا يعنى ان الذكور واالناث ( . 1711)دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى داللة 
 .جوهرية عية وأن الفروق بينهم غيريتوافقون على العضوية فى أى نادى أو مؤسسة اجتما

 ؟قق حرية التعبير عن الرأي والفكرنظام يحما رأيك في 
نظام يحقق حرية  رأيك في حول( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(35)جدول

 التعبير عن الرأي والفكر
نظام يحقق  ما رأيك في

حرية التعبير عن الرأي 
 ؟والفكر

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17184 17366 29711 14 21788 69 11713 69 مناسب جدا
 17841 17299 61768 01 63762 01 01711 1 مناسب

 17082 07821 6734 6 1711 1 8744 6 غير مناسب
 17336 17912 0709 0 6733 0 1711 1 مرفوض
 17916 17121 1708 2 2794 3 1736 3 ال أعرف
 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع



 

 وآخرونأحمد  جمال شفيق
 

 267  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

نظام يحقق حرية يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 
كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور أعلى . بشكل مناسب جدا التعبير عن الرأي والفكر

.  لفكرنظام يحقق حرية التعبير عن الرأي وارأيتهم لفي من االناث فى ضرورة المشاركة 
ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى 

نظام يحقق حرية التعبير عن وهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على ( . 1711)داللة 
 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية  الرأي والفكر

 ؟ ر عن مشاكله واحتياجاتهلشباب تعبهل تري أن الموضوعات التي تنشر عن ا
رأيك في الموضوعات  حول( الذكور واالناث)يوضح استجابات عينة الدراسة  :(36)جدول

 التي تنشر عن الشباب تعبر عن مشاكله واحتياجاته
هل تري أن الموضوعات 

لشباب التي تنشر عن ا
تعبر عن مشاكله 

 ؟واحتياجاته

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17141 17618 01710 9 00723 1 9712 8 تعبر
 17640 07141 29711 14 18786 36 23780 62 تعبر الى حد ما

 17082 07811 61768 01 03791 2 62743 00 ال تعبر
 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع

الموضوعات التي رة على أن يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبي
كما يتضح من الجدول . ما عنهمتعبر إلى حد  تنشر عن الشباب تعبر عن مشاكله واحتياجاته
الموضوعات التي تنشر عن الشباب تعبر عن السابق أن االناث أعلى من الذكور فى أن 

روق دالة ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد ف. تعبر إلى حد ما عنهم مشاكله واحتياجاته
وهذا يعنى ان الذكور واالناث . (1711)واالناث عند مستوى داللة  إحصائية بين الذكور

وأن الفروق  الموضوعات التي تنشر عن الشباب تعبر عن مشاكله واحتياجاتهيتوافقون على 
 .بينهم غير جوهرية
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 268  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 ؟ هزة اإلعالم تسهم في توعية الناسهل تري أن أج
أجهزة اإلعالم في دور  حول( الذكور واالناث)عينة الدراسة  يوضح استجابات :(37)جدول

 توعية الناس
هزة هل تري أن أج

اإلعالم تسهم في 
 ؟توعية الناس

 T-test اإلجمالى االناث الذكور
 الداللة القيمة % ك % ك % ك

 17080 07841 36708 61 39713 01 68739 01 نعم
 17080 07841 21742 11 21781 62 11720 30 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
أجهزة اإلعالم يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة كبيرة على 

كما يتضح من الجدول السابق أن االناث أعلى من الذكور فى أن . تسهم في توعية الناسال
ق أنه التوجد فروق دالة ويتضح من الجدول الساب. أجهزة اإلعالم تسهم في توعية الناس

وهذا يعنى ان الذكور واالناث ( . 1711)إحصائية بين الذكور واالناث عند مستوى داللة 
 . وأن الفروق بينهم غير جوهرية تسهم في توعية الناسالأجهزة اإلعالم يتوافقون على أن 

 ؟سبق لك المشاركة في عمل اجتماعي هل
المشاركة في عمل  حول( الذكور واالناث) يوضح استجابات عينة الدراسة :(38)جدول

 اجتماعي
هل سبق لك المشاركة 

 ؟مل اجتماعيفي ع
 T-test اإلجمالى االناث الذكور

 الداللة القيمة % ك % ك % ك
 17146 07123 10709 83 80742 04 21794 61 نعم
 17146 07123 84740 80 14708 61 39716 02 ال

 46.=ح.د 011 48 10709 83 84740 80 المجموع
سبق لك يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة وافقت بنسبة متوسطة على 

كما يتضح من الجدول السابق أن الذكور أعلى من االناث فى . المشاركة في عمل اجتماعي
ويتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق دالة . سبق لك المشاركة في عمل اجتماعي

وهذا يعنى ان الذكور واالناث ( . 1711)واالناث عند مستوى داللة إحصائية بين الذكور 
 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية المشاركة في عمل اجتماعييتوافقون على 
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 نتائج البحث
وأن الفروق  في اتخاذ القرارات الجامعيةالذكور واالناث يتوافقون على ضرورة المشاركة  -0

 .بينهم غير جوهرية
تحديد وتنظيم الطالب هي  التى يجب أن يشارك فيها لقرارات الجامعيةاترى أنه أعلى أهم  -6

 .، قرارات اخرىتحديد المناهج الدراسية، ثم اختيار األساتذة، يليها الخدمات الطالبية
 أسباب عدم ضرورة مشاركة الطالب في القرارات الجامعيةالذكور واالناث يتوافقون على  -3

 .ريةوحة وأن الفروق بينهم غير جوهالمطر 
مستوى فى المشاركة أنشطة االتحاد توجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث عند  -8

 .لصالح الذكور( 1711)داللة 
مع زمالءك  هالمزاجية أثناء تعامل هسكن على حالتالنوع  الذكور أعلى من االناث فى تأثير -1

ند مستوى داللة وأنه التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور واالناث ع داخل الجامعة
 هسكن على حالتاليؤثر نوع وهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على أنه ال(. 1711)

 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية مع زمالءك داخل الجامعة هالمزاجية أثناء تعامل
اإليجابية بأعضاء هيئة التدريس على زيادة  ةعالقالتؤثر الذكور واالناث يتوافقون على أنه  -2

 .وأن الفروق بينهم غير جوهرية تحصيل الدراسيالتوى مس
 .وبين كل من زمالئك في الكلية واألنشطة كمدى التعامل بينالذكور أعلى من االناث فى  -1
وأنه  الموظفين اإلداريين داخل الجامعةو  كمدى التعامل بينأن الذكور أعلى من االناث فى  -4

ن أوهذا يعنى . (1711)عند مستوى داللة واالناث  التوجد فروق دالة إحصائية بين الذكور
وأن الموظفين اإلداريين داخل الجامعة و  كمدى التعامل بينالذكور واالناث يتوافقون على 

 .الفروق بينهم غير جوهرية
وأنه التوجد فروق  أعضاء هيئة التدريسو  كمدى التعامل بينالذكور أعلى من االناث فى  -9

وهذا يعنى ان الذكور (. 1711)ند مستوى داللة دالة إحصائية بين الذكور واالناث ع
وأن الفروق بينهم غير  أعضاء هيئة التدريس و كمدى التعامل بينواالناث يتوافقون على 

 .جوهرية
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نوع السلطة داخل األسرة على  تأثيرفي الذكور أعلى من االناث فى ضرورة المشاركة  -01
وجد فروق دالة إحصائية بين الذكور وأنه الت حالتك المزاجية أثناء تعاملك معهم باألسرة

نوع  وهذا يعنى ان الذكور واالناث يتوافقون على تأثير. (1711)مستوى داللة واالناث عند 
وأن الفروق بينهم  السلطة داخل األسرة على حالتك المزاجية أثناء تعاملك معهم باألسرة

 .غير جوهرية
نظام يحقق حرية التعبير عن هم لرأيتفي الذكور أعلى من االناث فى ضرورة المشاركة  -00

 .الرأي والفكر
 

 توصيات الدراسة
 .ضرورة عمل برامج وأنشطة تدعو الشباب إلي التمسك بالوالء الوطني والقيم األخالقية  -3
يجب تنمية وعي الشباب وجذبهم من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وكيفية الترشيد العقالني لها  -6

 .أداء الشباب خاصة المتغيرات المتعلقة بالقيم االجتماعية دون إحداث أي متغيرات تؤثر على

 .شة أبنائهم عند الجلوس في المنزلالبد من تفعيل دور اآلباء في متابعة ومناق -3

ضرورة االرتقاء بمستوى القيم االجتماعية وضرورة شعور الشباب بالتقبل واالحترام إلرثهم  -8
واالتجاه نحو التقليل والحد من تأثير كافة الثقافي والسعي الجاد لتنمية قدراتهم الذاتية 

 .التحديات التي تؤثر سلبًا على القيم االجتماعية بكافة مستوياتها

تزويد المناهج والمقررات الدراسية في الجامعة بمناهج تتضمن مشاركة الطالب داخل  -1
 .لجامعة واألسرة والبيئة المحليةا

 

 المراجع
ي الحاد القرن ومتغيراتـر مصـة في الجامع شبابى لـد القيــم :محمد عبدالرازق إبراهيم
 .، جامعة بنهاكلية التربيةوالعشرين، 

برامج تنمية المجتمع المحلي في ضوء  احمد حمدي شوره، اتجاهات الشباب الجامعي نحو
األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، المعهد العالي للخدمة االجتماعية بأسوان، 

6112  /6111. 
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دار ، اإلسكندرية ،تأمالت في ظواهر األحياء والعنف -الشباب في مجتمع متغير: علي ليلة
 . 69-61ص  .المعرفة الجامعية
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 . 231ص
، ت.قـاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، د: محمد عاطف غيث

 .333ص
، القـاهرة ، الشركة 2ـة، طـم مصطلحات الخدمـــة االجتماعيمعجــ: يحيى حسن درويش

 .  211، ص 2999، (لونجمان)للنشـر المصرية العالمية 
 . 938، مرجـع ســبق ذكـره ، ص مـوســــوعة علم االجتمـاع: جوردون مارشال

دراســات فى النظريات والمذاهب والنظـم، .. المجتمع والسـياسة: إسماعيل على سعد

 .10، ص 2999، المعرفـة الجامعية، دار كندريةاإلس

، 2993بيروت، مكتبة لبنان، ماعية، معجـم مصطلحات العلـوم االجت :أحمـد زكى بدوى

 .391ص
 .11، ص 2990، الســياسـة االجتماعيـة، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة: أحمد كمال أحمد

، دراسة في علم االجتماع السياسي –السلطة والبيروقراطية : حسين عبدالحميد احمد رشوان

 . 33، ص1022، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية
، قراءات دراسـات فى التغيير المخطط.. ممارسـة الخدمة االجتماعية: ليفةمحروس محمد خ

، دار المعرفة ية، الكتاب الثالث، اإلسكندريةنقدية في الخدمة االجتماع

 .202، ص2991الجامعية، 

التطبيقية، الخدمة االجتماعية ومجاالتها : السيد عبد الحميد عطية، هناء حافظ بدوى

 . 190 – 199، ص 2999، الحديث جامعي، المكتب الاإلسكندرية
الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب : ماهر أبو المعاطي علي وآخرون

 .(2999القاهرة، السوق الريادي بجامعة حلوان، )
في  عبد النبي أحمد عبد النبي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وزيادة مشاركة الشباب

، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، كلية الخدمة االنتاجية الصغيرة المشروعات
 .6113االجتماعية، قسم مجاالت الخدمة االجتماعية، 
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ABSTRACT 

This study seeks to identify the psychological variables (such as the 

impact of the type of accommodation on the mood of the students 

within the university - the impact of the type of authority within the 

family on the mood while dealing with the family - the effect of the 

positive relationship with members of the faculty to increase the 

academic achievement level -totar participate in university activities 

works to improve the mood)، environmental (such as university - the 

family - NGOs) that affect the university youth with respect to their 

relationship to power. It aims to identify the determining psychological 

variables (such as the impact of the type of accommodation on the 

mood of the students within the university - the impact of the type of 

authority within the family on the mood while dealing with the family - 

the effect of the positive relationship with members of the faculty to 

increase the academic achievement level -totar participate in activities 

the university is working to improve the mood)، environmental (such as 

university - the family - NGOs) facing young people associated with 

this relationship and how to consolidate and work on the reference to 

the most important obstacles that must be addressed in support of the 

positive relationship between the youth and power، especially 
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university students with respect to their relationship to power with an 

attempt to number of the recommendations in the search to deal with 

the psychological and environmental variables faced by university 

students during this age period has been used to study the descriptive 

analytical method and use the survey as a tool for data collection tool 

was applied questionnaire to a random sample of 84 individual students 

from Fayoum University. 

The study comes to several conclusions including: The need for the 

work programs and activities calling for young people to stick to the 

national loyalty and moral values. Educate young people about the 

importance of adhering to the religious and social values that 

distinguish authentic Egyptian society from other other communities. 

Must preserve the cultural identity of the youth through providing them 

with various training experiences and the development of knowledge 

and the development of guidelines can be adhered to. The necessity of 

activating the role of the family in educating the individual and enrich 

their knowledge and culture for the right habits and away from the 

wrong habits and behaviors. Necessary to activate the role of parents in 

monitoring their children and discuss when you sit at home. 


