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جامعة الباحة
محور االتجاھات العالمية المعاصرة فى مجال التوجيه واإلرشاد النفسى

مقدمة :
شھدت األلفية الثالثة تحوالت عميقة شكلت في حد ذاتھا  ،أحداثا ً
وتغيرا ٍ
ت مھمة في مجاالت الحياة المعاصرة انعكست جميعھا على
حركة المجتمع المادية والفكرية والخلقية والروحية والمثل
والقيم والمعايير وأنماط الحياة وطرائقھا وأساليب سلوكھا  ،والبد
من االعتراف بأن الشباب الجامعي ھم أكثر فئات المجتمع تأثراً
بتلك التحوالت فقد أدت تلك التحوالت إلى أشكال مختلفة من
التغيرات في الحياة الفكرية ومظاھر العادات والقيم االجتماعية
وخاصة تغير الصورة الذھنية المدركة عن الطالب الجامعيين من
قبل أعضاء ھيئة التدريس .الرشيد ).(2000

وبالبحث فى التراث السيكولوجي للدراسات التى ھدفت إلى التعرف
على الصورة الذھنية  Imageالمدركة نجدھا تعددت واتسعت لتشمل
جميع مجاالت الحياة تقريبا حيث نجدھا :
فى مجال اإلعاقة والمعاقين القريطى ) ( 2012
فى مجال السياحة بن جدو ) ( 2008
فى مجال اإلعالم العسكر ) ( 1411
فى المجال األمنى الشاعر) ( 1418
فى مجال اإلرشاد النفسى الخليفى ) ( 2002

فى المجال التجارى قطب وعتريس )( 2007
فى مجال التعليم قبل الجامعى عبد القادر ) ( 2007والعطوى )( 2008
وفى مجال التعليم الجامعى دراسة المشھدانى ) ، ( 2005طشطوش
وآخرون) ، ( 2012دراسة العامرى وبرينستون ) ،( 2005دراسة الباقيرى
وشميس ). ( 2005

إال أنه من بين كل ھذه الدراسات لم توجد دراسة واحدة – على حد
علم الباحث – اھتمت بدراسة الصوره الذھنية المدركة لسمات
وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة كما يدركھا أعضاء
ھيئة التدريس ) عينة الدراسة الحالية ( .

وقد تزايد االھتمام بموضوع الصورة الذھنية وأھميتھا بالنسبة
نظرا للقيمة التي تؤديھا في تشكيل اآلراء
للمجتمعات والمؤسسات ً
وتكوين االنطباعات لألفراد نحو اآلخرين .
وتشكل الصورة الذھنية بنا ًء في النسق المعرفي للفرد  ،وھذا البناء
يتميز بمجموعة من السمات ل ّعل أبرزھا استقراريتھا ومقاومتھا
للتغير.
كما تقوم الصورة الذھنية
بدور ھام ومحوري في تكوين اآلراء
ٍ
واتخاذ القرارات وتشكيل سلوك األفراد وتؤثر في تصرفاتھم تجاه
الجماعات والقطاعات المختلفة فھي تعكس الواقع وتحمل المعلومات
عنه إلى العقل اإلنساني الذي ال يواجه الواقع مباشرة وإنما يواجھه
بشكل غير مباشر يعتمد على الوصف .عجوة ).(2003

كما أشارت الدراسات إلى أن الصورة الذھنية تتأثر بعدة عوامل
بعضھا يتعلق بالشخص ذاته  ،والبعض اآلخر يتعلق بالفرد المستقبل
للمعلومات عن الشخص وكالھما يتأثر بالخصائص االجتماعية
والثقافية للمجتمع  ،حيث أورد عجوة) ( 2003ستة عوامل تؤثر
على تكوين الصورة الذھنية أسماھا بالعوامل السته المؤثرة على
تكوين الصوره الذھنية وھى :
 الخبرات المكتسبة  -قدرة الفرد على االنتقال  -التخيل والتذكر -العواطف  /المشاعر  -العقيدة
 مركز التمييز فى العقل  :ويقصد به )القدرة االنتقائية( أى قدرةالعقل على التمييز وانتقاء المعلومات وتصنيفھا وتقويمھا مع عدم
إغفال أو إھمال العوامل الوسيطة فى العملية االتصالية.

ويمكن إجمال أھم عنصرين مؤثرين في تشكيل الصورة الذھنية فى:
أوالً :العوامل الشخصية:
وتتمثل في السمات الذاتية للشخص المستقبل للمعلومات وتشمل
التعليم – الثقافة – القيم .
ثانيا ً:العوامل االجتماعية:
وتتمثل في تأثير ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه األفراد والقيم السائدة
فيه.

ولما كان الطالب الجامعيون ھم محور العملية التعليمية  ،حيث
أنھم مستقبلوا اليوم ومبدعوا الغد ويعتبرون أغلى ثروة قومية – إذا
أحسن توجيھھم – فإن العديد من الدراسات والبحوث العلمية قد
اھتمت بدراسة سمات وخصائص ھؤالء الطالب الذين تعمل الجامعة
جاھدة على رعايتھم وتزويدھم بالمعارف والمھارات واالتجاھات
االيجابية الالزمة للتعامل مع التطورات السريعة والمتالحقة ومھارات
حل المشكالت لتتميز سلوكياتھم بالسوية فى حياتھم اليومية  ،وھم
يعيشون عالما ً شھد ويشھد العديد من التحوالت االقتصادية
واالجتماعية والعلمية والتغيرات السريعة والمتالحقة.

وتغطى جامعه جنوب الوادى مساحه كبيرة فى صعيد مصر شملت ثالث
محافظات قنا واألقصر و الغردقة )البحر االحمر( ويقع الحرم الرئيسي
في مدينه قنا التي تقع على بعد  600كيلو متر جنوب القاھرة و تشمل
الجامعه ست عشرة كلية ومعھداً واحداً  ,فى حين بدأت الدراسة في
جامعة جنوب الوادي  ،فرع من جامعة أسيوط سابقا ً  ،في أكتوبر 1970
وتم فصل جامعة جنوب الوادي من جامعة أسيوط في  2يناير 1995
بالقرار الجمھوري رقم  ،142ويدرس بھا  28173طالب وطالبة في
العام الدراسي  2014/2013وتجذب الجامعة طالب من جميع المحافظات
بمصر والدول األخرى وبھا  1377عضو ھيئة تدريس ومعاون قد تم
تدريبھم في أفضل المؤسسات وجلبوا للجامعة األفاق العالمية التي تثرى
البيئة التعليمية  ،وبوصفھا جامعه مستقلة فإنھا تلتزم بتقديم رسالتھا
من خالل خدماتھا الثقافية والتعليمية والخدمية .

تحددت مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية :
 – 1ما الصورة الذھنية المدركة للسمات والخصائص االيجابية للطالب الجامعيين
فى األلفية الثالثة كما يدركھا أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة ؟
 - 2ما الصورة الذھنية المدركة للسمات والخصائص السلبية للطالب الجامعيين
فى األلفية الثالثة كما يدركھا أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة ؟
 – 3ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05فى الصورة
الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة كما يدركھا
أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة تبعا للتخصص ) علمي – أدبي (؟
 - 4ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05فى الصورة
الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة كما يدركھا
أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة )> 5سنوات  ،من – 5
 10سنوات  ،اكثر من  10سنوات(؟

أھمية الدراسة :تنبع أھمية ھذه الدراسة من أھمية الصورة الذھنية
 Imageالمدركة التي يكونھا أعضاء ھيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي
عن سمات وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة  ،ويمكن إيجاز
أھمية الدراسة فى النقاط التالية :
 – 1تعد الدراسة الحالية – على حد علم الباحث – من الدراسات
المستقبلية التي اھتمت بدراسة الصورة الذھنية المدركة لسمات
وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة كما يدركھا أعضاء ھيئة
التدريس بالجامعة .
 – 2تكمن أھمية الدراسة فى اھتمامھا بشريحة الشباب الجامعي والصورة
الذھنية التي يدركھا أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة عن السمات
والخصائص التي تشكل شخصياتھم فى األلفية الثالثة حيث يعد الشباب ھم
عماد األمم  ،ومصدر قوتھا وتقدمھا ومنھم يتشكل مجتمع الغد بكل
تفاصيله وعناصره .

 – 3تسھم ھذه الدراسة أيضا ً فى التعرف على أثر بعض المتغيرات
مثل التخصص وسنوات الخبرة لدى عينة من أعضاء ھيئة التدريس
بالجامعة فى تشكيل الصورة الذھنية لديھم عن سمات وخصائص
الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة .
 – 4يمكن لنتائج ھذه الدراسة أن تساعد فى تبصير أعضاء ھيئة
التدريس واألخصائيين النفسيين وإدارات رعاية الشباب بالجامعات
العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة بالتعرف على أبرز
سمات وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة وفھمھا
والتعامل معھا مما يساعد فى وضع البرامج اإلرشادية والتوعوية
التي تسھم فى تعديل وتنمية ھذه السمات والخصائص الطالبية.

أھداف الدراسة :
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف اآلتية :
التعرف على الصورة الذھنية Imageالتي يدركھا أعضاء ھيئة التدريس
) عينة الدراسة( ألبرز السمات والخصائص االيجابية للطالب الجامعيين
فى األلفية الثالثة.
التعرف على الصورة الذھنية  Imageالتي يدركھا أعضاء ھيئة التدريس
) عينة الدراسة( ألبرز السمات والخصائص السلبية للطالب الجامعيين
فى األلفية الثالثة.
التعرف على الفروق فى الصورة الذھنية  Imageالتي يدركھا أعضاء
ھيئة التدريس ) عينة الدراسة( لسمات وخصائص الطالب الجامعيين فى
األلفية الثالثة تبعا لمتغيرات ) التخصص – سنوات الخبرة(

مصطلحات الدراسة :
الصورة الذھنية المدركة : Image
" ھى نوع من التصور أو اإلدراك الذاتى الذى يختلط بالواقع الذى
يتبناه الشخص حيال شخص أو موضوع ذي داللة بالنسبة له "
حجاج ) ( 2009
" ھى ما يعتقده المرء ويستدمجه فى ذھنه عن موضوع ما ويحكم
اتجاھه نحو ھذا الموضوع ) كالمرأة  ،الديمقراطية  ،الشباب  ،ذوى
اإلعاقة " القريطى )( 2012

سمات وخصائص الطالب الجامعي:
ھى كل ما يتمتع به الطالب الجامعي من صفات يستدل عليھا من خالل ما
يقوم به من سلوك وممارسات ،وتتحدد إجرائيا ً فى الدراسة الحالية
بمجموع الدرجات التي يحددھا عضو ھيئة التدريس لكل عامل من عوامل
مقياس الصورة الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب الجامعي فى
األلفية الثالثة) أداة الدراسة (.
عضو ھيئة التدريس ) المدرس الجامعي(:
"ھو أھم عنصر من عناصر العملية التعليمية باعتبارھا نظاما ً  ،فھو
الميسر والمنظم والمطور لعملية التعليم والتعلم  ،وھو القائم مباشرة على
تنفيذ مھمة تدريس المقررات الدراسية من أجل إحداث التغير المرغوب
فيه فى أي نمط من أنماط السلوك لدى المتعلمين "  .دياب )( 2006

منھج الدراسة والعينة واألدوات :
 : 1منھج الدراسة
اس ُتخدم في ھذه الدراسة المنھج الوصفي بحدوده اإلحصائية
للتحقق من صحة الفروض .
 : 2عينة الدراسة -:
أوالً :عينة الدراسة االستطالعية :تكونت عينة الدراسة االستطالعية من
عدد) (100عضو ھيئة تدريس من األعضاء العاملين بجامعة جنوب
الوادي فى العام الجامعي  2013 – 2012م .
ثانيا :عينة الدراسة األساسية :تم اختيار أفراد عينة الدراسة األساسية
بطريقة عشوائية من األعضاء العاملين بجامعة جنوب الوادي  ،حيث بلغ
عدد أفرادھا ) (90عضوا من أعضاء ھيئة التدريس بالجامعه .

أداة الدراسة :
مقياس الصورة الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب الجامعيين فى
األلفية الثالثة ") إعداد الباحث (
موقع المقياس على االنترنت :
https://docs.google.com/forms/viewform?formkey=dH
Y5Qy1oeVh4eUdlVVZzMzRDeU
NXY0E6MQ
تم إجراء تحليل عاملى  Factor analysisمن الدرجة األولى مع التدوير
المتعامد باستخدام طريقة "الفاريماكس"  Varimax Rotationوذلك
لدرجات أفراد العينة االستطالعية )ن =  (100على مقياس الصوره
الذھنية المدركة لسمات وخصائص طالب الجامعه فى األلفية الثالثة الذى
يتكون من ) (75عبارة وفى ضوء ھذه الخطوه تم الحصول على ستة
عوامل ھى :

 -1العامل األول :
استوعب ھذا العامل نسبة تباين مقدارھا  %15.809من نسبة التباين
العاملى للمصفوفة ككل والتى بلغت ) ، (% 68.873تشبعت به )(6
عبارات سمى ھذا العامل  " :القدرة على التكيف وتحمل المسئولية".
-2العامل الثانى :
تشبعت به )  ( 7عبارات وتراوحت ھذه التشبعات مابين ) – 0.786
 ( 0.466حيث استوعب ھذا العامل نسبة تباين مقدارھا )(%10.898
من نسبة التباين العاملى الكلى للمصفوفة وقد سمى ھذا العامل " المبادأة
فى المحافظة على الھوية " .

 -3العامل الثالث :
تشبعت به ) (6عبارات تراوحت تشبعاتھا مابين ) ( 0.445 – 0.732
وقد استوعب ھذا العامل نسبة تباين مقدارھا ) (%9.166من نسبة
التباين العاملى للمصفوفة سمى ھذا العامل " الصحة النفسية للطالب فى
األلفية الثالثة ".
 -4العامل الرابع :
تشبعت به ) (5عبارات سمى ھذا العامل بـ" االھتمامات والمھارات
االجتماعية للطالب فى األلفية الثالثة " وقد تراوحت التشبعات على ھذا
العامل مابين ) (0.446 -0.726واستوعبت عباراته نسبة تباين مقدراھا
) (%7.613من نسبة التباين العاملى للمصفوفة.

 -5العامل الخامس :
تشبعت به ) (3عبارات تراوحت تشبعاتھا ما بين ) (0.540 – 0.661
واستوعب نسبة تباين مقدارھا ) (%6.647من نسبة التباين العاملى
سمى ھذا العامل بـ  " :المشاعر الذاتية لطالب االلفية الثالثة
للمصفوفة و ُ
".
 -6العامل السادس :
تشبعت به ) (3عبارات واستوعب نسبة تباين مقدارھا ) (%5.830من
نسبة التباين الكلى للمصفوفة ،تراوحت التشبعات على ھذا العامل مابين
) ، (0.607 – 0.678وقد سمى ھذا العامل " الدافعية وسمات الشخصية
لطالب األلفية " .

توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية :
 - 1أبرز السمات والخصائص االيجابية للطالب الجامعيين فى األلفية
الثالثة التى يدركھا أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة تمثلت فى أن
لديھم الدافعية نحو تحقيق الذات .
منفتحين على التجارب العالمية الجديدة .
يقدرون العلم والعلماء فى التخصصات المختلفة .
يتمتعون بروح الدعابة والمرح.
يتمتعون بالصحة النفسية والقدرة على االتزان .
لديھم قدرات عالية على تحمل اإلحباط والفشل .
لديھم مھارات متنوعة تمكنھم من التعايش مع التعددية الثقافية فى االلفية
الثالثة .

 -2أبرز السمات والخصائص السلبية للطالب الجامعيين فى األلفية
الثالثة التى يدركھا أعضاء ھيئة التدريس عينة الدراسة تمثلت فى :
لديھم قدر ضئيل من الثقافة العامة .
يفتقدون لروح المبادأة فى المحافظة على الھوية .
دافعية محدودة نحو حب االستطالع .
لديھم شعور بالخوف والقلق .
قدرات محدودة فى إقامة عالقات إنسانية مع زمالئھم .
لديھم شعور متدن بقيمة الوقت.
تنقصھم المرونة فى االختيار من بين البدائل الثقافية .
يتملكھم الخوف من المستقبل .
نقص فى القدرات والمھارات الالزمة لالختيار من بين مصادر المعرفة .

 - 3ال توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على
عوامل مقياس الصورة الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب
الجامعيين فى األلفية الثالثة تعزى لمتغير التخصص ) علمى  /أدبى (
حيث أوضحت النتائج :
 أن جميع القيم التائية للفروق بين متوسطات درجات أفراد عينةالدراسة على جميع عوامل مقياس الصورة الذھنية المدركة لسمات
وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية الثالثة تبعا لمتغير التخصص
) علمى – أدبى (لم تصل إلى حد الداللة االحصائية .

 – 4توصلت نتائج الدراسة أيضا :
 إلى وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطاتدرجات أفراد عينة الدراسة على العامل األول " القدرة على التكيف وتحمل
المسئولية".
 وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطات درجاتأفراد عينة الدراسة على العامل الثانى " المبادأة فى المحافظة على الھوية
”.
 وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطات درجاتأفراد عينة الدراسة على العامل الثالث " الصحة النفسية للطالب فى
األلفية الثالثة".
 وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطات درجاتأفراد عينة الدراسة على العامل الرابع ”االھتمامات والمھارات االجتماعية
للطالب فى األلفية الثالثة ”.

 وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطاتدرجات أفراد عينة الدراسة على العامل السادس ”الدافعية وسمات
الشخصية لطالب األلفية ”.
 وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )  ( 0.01بين متوسطاتدرجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس الصورة
الذھنية المدركة لسمات وخصائص الطالب الجامعيين فى األلفية
الثالثة .
 وللتعرف على اتجاه داللة الفروق بين المتوسطات تبعا ً لمتغيرسنوات الخبرة استخدم الباحث اختبار شافية  Chaffee testحيث
أوضحت قيم اختبار شافية أن جميع الفروق الدالة بين المتوسطات
كانت لصالح متغير سنوات الخبرة )أكثر من 10سنوات (

التوصيات :
على خلفية ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصى الباحث :
 - 1بضرورة عقد الدورات التدريبية وورش العمل واألنشطة التى من
شأنھا توعية أعضاء ھيئة التدريس  -خاصة حديثى الخبرة منھم -
واألخصائيين النفسيين العاملين بإدارات رعاية الشباب فى الجامعات
المصرية والعربية بأھم سمات وخصائص الطالب الجامعيين االيجابية
والسلبية وكيفية التعامل معھا .
 – 2عمل برامج إرشادية تھدف إلى تنمية السمات والخصائص اإليجابية
والتخفيف من حدة السمات والخصائص السلبية لدى الطالب الجامعيين
كما أشارت إليھا نتائج الدراسة .
وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ...

