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 ما على سبحانه نشكره عب،ــــالص ويسهل خرـــــالص يلين الله،ــــــج جل درتهـــــــبق هــــــــلل مدـــــالح

 ناحـــــــــــــــــــج لهما فضـــــواخ" جالله جل فيهما قال من إلى والمعرفة والعمل النعمة من لنا منحه

 ذات وهنا وسقتني وهنا حملتني من إلى"  صغيرا ربياني كما ارحمهما ربي وقل الرحمة من الذل

 وحسن ائهاـــــــــــــــــــودع نانهاــــــــــح بفيض علي تبخل لم والتي طيبـــــــال لبــــــوالق رحبــــال درـــــــالص

 طريقي أنارت التي إلىوالصداقة، انــــــالحن منبع غيري دون لي تكون أن اختارت من إلىرعايتها،

  .عمرها في اهللا أطال "الحبيبة أمي "المماة حتى أحبها التي إلى، نجاحي في بقوة وساهمت

 الذي طاء،ـــــوالع ضحيةـــــــــالت في األعلى ومثلي تعليمي في فضلــــــــــال وله نعمتي ولي هو من إلى

 إنسان أغلى إلى لم،ــــــــــــبالع الناس بين اسموا لنيــــــــوجع نانـــــــالح من يملك ما كل ووفر رعاني

  .عمره في وأطال اهللا حفضه " الكريم أبي" الوجود في

 ماعـــــــــــــــــــاالجت لمـــــــــــــــــــــــع اتذةــــــــــــــــــأس كل إلى ،العائلة أفراد وجميع واألخوات اإلخوة كل إلى

 إلى،الدراسة في وزميالتي صديقاتي كل إلىتربوي،ـــــــــــال ماعـــــــــــــاالجت علم أساتذة وباألخص عامة

 مداني « المحترم تاذـــــاألس الرسالة هذه عماد إلىالدراسة، هذه النجاز العون يد لي مد من كل

  .الكريمة وعائلته» مداني
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  الفصل الثاني

  الطالبة الجامعية والعالقات االجتماعية والعاطفية

  :تمهيد
يف اجلامعة نتيجة تواصلهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض  اجلنسنيتنشأ العالقات االجتماعية بني      

حيث ال خيلو أي جمتمع من هذه  ،وختتلف هذه العالقات من حيث الطبيعة واخلصائص والعصر
  .ابط، ومنها ما يؤدي إىل الصراع والعصبيةوالرتَ ون عاوالتَ لف آالتَ  العالقات اليت تؤدي بدورها إىل

باعتبار العاطفة ميول انفعايل واستعداد وتعد العالقات العاطفية جزءا من العالقات االجتماعية      
  .جلنسنياالختالط الدائم بني اخر وهذا نابع عن  د لدى الفرد يف عالقته بالطرف اآلوجداين يوج

 البة اجلامعية، تناولنا يف املبحث األول الطإىل ثالث مباحثومن هذا السياق قسمنا هذا الفصل     
جتماعية من حيث العالقات اال إىلأما يف املبحث الثاين فانتقلنا . ومشاكلها حاجاا، خصائصها

العالقات العاطفية بداية بنشأة العاطفة فذهبنا إىل يف املبحث الثالث  خصائصها وتصنيفها، أما
  .وتصنيفها، أنواعها ومراحل تطورها

  
  :الطالبة الجامعية :المبحث األول

 :خصائص الطالبة الجامعية :األولالمطلب 

فتميزها عن  ،معناه التطرق ملختلف التغريات اليت حتدث فيها ،إّن احلديث عن مسات مرحلة ما    
االجتماعية ، الروحية، العقلية، النفسية، يع جوانب النمو املختلفة اجلسميةبقية املراحل األخرى يف مج

والتحديد الزمين ملرحلة الشباب أمر صعب وخمتلف خاصة فيما يتعلق ببدايتها أو ايتها،  .والثقافية
  : وذلك لألسباب التالية
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ن أإن تقسيم منو الكائن البشري إىل مراحل عمرية أمر اصطالحي فقط ألن واقع احلياة ال ميكن     
  (1).ميكن جتزئتها إىل مراحلخيضع لتقسيم زمين حمدد، فحياة اإلنسان تعترب وحدة متصلة ال 

بل هي ممتدة من مرحلة الرضاعة يف  ،فالطالبة اجلامعية ال تبين شخصيتها منذ دخوهلا اجلامعة   
مث االنتقال إىل مراحل التعليم ... وسط العائلة اليت تنشئها دينيا واجتماعيا ونفسيا وأخالقيا وجسميا

  .ومواهبهان تنمي قدراا أاملختلفة حماولة يف كل مرحلة 

يف ايتها، كما أن و إن هناك فروقا فردية واضحة بني األفراد يف بداية أية مرحلة من مراحل النمو     
عوامل بعضها عدة هناك فروقا فردية يف معدل أو درجة النمو لكل مرحلة وهذه الفروق ترجع إىل 

األخالقي السائد يف اتمع كما ط بالنمو االقتصادي واالجتماعي و البعض اآلخر مرتبوراثية وبيئية و 
ف غالبا بأا مرحلة فإذا كانت الطفولة تعرَ . أن هلذه العوامل أثر يف طول فرتة الشباب وقصرها

تتضمن ) البلوغ(االعتماد على الغري فإن الشباب هو مرحلة يف جمرى احلياة بني الطفولة والرجولة 
  (2).انتقاالت متعددة يف املكانة 

لرغم من هذه الصعوبات فقد حاول بعض علماء النفس واالجتماع حتديد هذه ولكن على ا    
املرحلة حتديدا تقريبيا فقد أكد بعضهم على أن التعليم اجلامعي ميكن تقسيمه إىل مرحلتني، يطلق 

سنة من العمر واليت ) 21-18(مرحلة الشباب املبكر، وهي مرحلة تشمل بني : على املرحلة األوىل
يصل فيها النمو العقلي مداه، وتتجه فيها التغريات العاطفية و  مو البدين اجتاها وظيفيا،يأخذ فيها الن

  من العمر واليت يتحقق فيها الفرد قمة النضج ) 25- 21(أما املرحلة الثانية فهي متتد من 

  

  

                                                           
  .309 ،ص2001،دار املعرفة اجلامعية:اإلسكندرية،1ط.دور اجلامعة يف مواجهة التطور الفكري .حممد الربعي ،وفاء (1)
املكتب اجلامعي :اإلسكندريةد ط،.القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعية. ميفهحممد منري حسن  ،نورهان (2)

  .244،ص1999،احلديث
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تؤدي والتأقلم مع احلياة واتمع وال شك أن هذه االنتقاالت تصاحبها تغريات يف خمتلف اجلوانب 
  (1):إىل تشكل خصائصها الشخصية العامة ومن هذه اخلصائص جند

 :النفسيةالخصائص الجسمية و  /أوال

  :الخصائص الجسمية -1

تعيش الطالبة يف فرتة التعليم العايل مرحلة الشباب، وهي ذا يف قمة الصحة وتعرتيها جمموعة من     
وعالقتها بالغدد األخرى، فالغدة النخامية تفرز التغريات اجلنسية بنشاط الغدد اجلنسية ونضجها 

الطول، وتؤثر بدورها على الغدد يف النمو العظمي وحتديد الوزن و  هرمونات النمو، وهي اليت تتحكم
أما الغدة الدرقية فتتحكم يف السرعة اليت يستهلك ا . التناسلية مما يؤدي ا إىل القيام بوظائفها

  (2).يف تنظيم احمليضاجلسم األكسجني، كما تتحكم 

مع حتقيق النضج اجلنسي، وتتصل الغدد اجلنسية اتصاال مباشرا بالنمو  الغدة اجلنسية ويقل إفراز    
  (3).ن التغريات اجلنسية املصاحبة لتغري الصوت لدى الطالبة اجلامعية عاجلنسي، وذلك ألا مسؤولة 

إىل حتريك الرغبة لدى الطالبة يف اجلنس اآلخر وتؤدي نشاط الغدد اجلنسية وإفرازها بنسب كبرية     
تصل إىل حتقيق التوازن خلصائص اجلنسية الثانوية لديها ويستقر صوا، و بالتدريج، ويكتمل نضج ا

الغددي، ملا يطرأ عليها زيادة طفيفة من الوزن والطول ويتعدل نسب الوجه وتستقر مالحمه، تقريبا بني 
  (4).املرحلة تظهر أربعة أضراس تعرف باسم أضراس العقل السن السابع عشر إىل اية هذه

  

                                                           
(1)

دار الراتب :لبنان،1ط.يف تفسري السلوك اإلنساين دراسات.تصميم البحوث النفسية واالجتماعية والرتبوية.  حممد العيسوي ،عبد الرمحن  
  .269،ص 1673،اجلامعية

(2)
  .400،ص 1990،عامل الكتب:القاهرة،5ط.علم النفس النمو. عبد السالم زهران ،حامد  

(3)
  .47 ،د ت،صمطبعة اهلضبة:القاهرة د ط،.الرتبية السياسية للشباب ودور الرتبية الرياضية. أبو العال ،عواطف  

(4)
  .401ص مرجع سبق ذكره. عبد السالم  زهران حامد،  
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 سعد جاللوتكون الطالبة يف اية مرحلة الشباب ناضجة جسميا وجنسيا، وهذا ما يؤكده الدكتور 
 إن منو الغدد اجلنسية قد اكتمل وأصبحت األعضاء التناسلية قادرة على القيام بوظيفتها : بقوله

  (1).اإلخصابكاملة والوصول إىل مرحلة 

ل، إذ تزداد قوة الدافع وهلذا تكون الطالبة قد وصلت إىل النضج اجلنسي والقدرة على التناس    
تزداد املشاعر اجلنسية خصوبة وعمقا، وتندرج مشاعر الرغبة اجلنسية مع احلب والتقدير، اجلنسي و 

حامد عبد "ّ هذا املعىن يقول  ويف. الرعاية والرفق، وتظهر رغبتها إلشباع حاجاا اجلنسية والعاطفية

حتديدا ويالحظ االجتاه حنو الزواج واالستقرار ح الدور اجلنسي ويصبح أكثر دقة و يتض" السالم زهران
إذ تصبح الطالبة يف مرحلة الشباب امرأة مكتملة األنوثة ومؤهلة على األقل ". العاطفي واألسري

ه خاصة إذا طرح عليها خالل فرتة الدراسة جسميا للزواج وقد تكون قادرة على حتديد موقفها من
خلصائص اجلسمية كالوزن، اجلامعية، مما جيعلها قد تقدم على االختيار مع من يتوافق معها يف مجلة ا

  (2).غريهاالطول، و 

ويف األخري نستخلص أنه حبكم هذه اخلصائص اجلسمية نستطيع أن خنلص إىل أن الطالبة امرأة     
  .مكتملة األنوثة

 :الخصائص النفسية -2

املسألة اجلوهرية أثناء مرحلة الطالبة هي التوتر بني الذات واتمع ففي تلك املرحلة متيل الشابات     
وتتعقد  ،متمردات وهاربات من املدرسة وممثالت وبطالت رياضية أمإىل قبول تعريفات جمتمعهم 
الصراع وعدم قبول الواقع االجتماعي يف  تدهور و ماعيا والطالبة وتتسم بالالعالقة بني القيم احملددة اجت

العزلة : كثري من األحيان، وتكافح الشابة لكي حتدد ماهيتها، وينتاا أيضا عددا من املشاعر مثل
وعدم الواقعية والسخط وعدم االرتباط بالعامل الظاهري واالجتماعي والشخصي، وهذه املشاعر تنبع 

  .ني الذات والعاملمن اإلحساس النفسي بعدم التوافق ب

                                                           
(1)

  .235 ،دت،صدار الفكر العريب:القاهرةد ط،.الطفولة واملراهقة. جالل ،سعد  
(2)

  .276،ص 1998،دار الفكر العريب :القاهرةد ط،.للنمو من الطفولة إىل الشيخوخةاألسس النفسية . البهي السيد ،فؤاد  



21 

 

وقد ترجع مشاعر اخللل والتوتر إىل هذه املرحلة اليت تتخطاها بني اإلعداد للدور والقيام به وما 
  (1).يصاحب ذلك من اختيارات قد تفرض عليها وال تالئمها أو تطلبها وقد ال تواتيها

  .إىل إقامة العالقة العاطفيةومن هنا ويف سبيل التقليل من حدة هذا التوتر، تسعى الطالبة اجلامعية    

 :الخصائص العقلية /ثانيا

اهود العقلي تاج إىل درجة عالية من التفكري و إن الطالبة اجلامعية حبكم املوقع املوجودة فيه حت    
وبالتايل يستمر منو ذكائها أكثر من اليت تركت دراستها مبكرا، وعلى هذا األساس جندها تبحث 

إىل اردات  تاألشياء بدقة وال تكتفي بالسطحيات بل تنقل تفكريها من احملسوسادائما عن معرفة 
وتفضل دائما املناقشة يف خمتلف املواضيع واآلراء فتصبح حساسة وعرضة جلذب القوى اليت تنادي 
بالتجديد والتغيري، وحبسب قوة املعايري اليت تأصلت لديها يف مرحلة ما قبل اجلامعة تكون استجابتها 
لتلك القوى، وكثريا ما يستهويها بريق االيدولوجيا حيث تتطلع إىل الكمال والتغري وكلما كانت لديها 
مبادئ ثابتة وقيم تقتنع ا كلما اتسعت قدرا على ربط األسباب باملسببات فتصري أكثر تفهما 

  . للواقع

د ثوابت األمة وذلك مبا تتيحه من وهنا نشري إىل الدور البالغ واخلطري الذي تلعبه اجلامعة يف تأكي    
تناول املوضوعات على ضوء مناقشات مفتوحة لتشجيع احملاوالت املستمرة لتقريب وجهات النظر و 

  ع، وعلى األساتذة سواء قصدوااالطالع كي تقرتب آراء الطلبة بآراء اتمالفكر واملنطق والبحث و 

  

ن ميارسوا األساليب الصحيحة ليساعدوا أليهم  يقصدوا، ويف سبيل قيامهم ذه املسؤولية عمل أو 
  (1).الطلبة على اكتشاف أرقى القيم مث العمل على التمسك ا وتطبيقها يف عامل احلاضر وعامل الغد

 :الثقافيةالخصائص االجتماعية و  /ثالثا

 :الخصائص االجتماعية -1

                                                           
(1)

  .249ص مرجع سبق ذكره. منري حسن فهمي ،اننوره  
(1)

  .75، ص2005-2004ي،جامعة منتور :قسنطينة ،رسالة ماجستري.الطلبة اجلامعيون بني القيم السائدة والقيم املنتجة .عمريش ،جنوى  
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نتاجا لتفاعل خصائصها اجلسمية ن تكون أإن اخلصائص االجتماعية للطالبة اجلامعية ال تعدو     
والنفسية والعقلية واملؤثرات البيئية واالجتماعية والثقافية اليت تعيش فيها، فهي من شأا أن تؤثر يف 
سلوكها ويف ردود أفعاهلا ويف استجاباا للمؤثرات االجتماعية املختلفة، ويتضح النمو االجتماعي 

ا األكيدة يف إثباا يف الوسط اجلامعي كما جندها دائمة وتتجلى آثاره يف أحاسيسها بذاا ورغبته
الرغبة يف التحرر من السيطرة املتمثلة أساسا يف األسرة واألساتذة واحلرس اجلامعي فهي يف نظر نفسها 

  (2).مل تعد الطفلة الصغرية اليت ال يباح هلا أن تتكلم أو تسمع

الطالبة يزيدها وعيا مبفاهيم اجتماعية أساسية   وهلذا فإن االستقالل التدرجيي الذي تطمح إليه    
األسرة، املسؤولية، الزواج وهذا ما يدفعها للتفكري يف اختيار املهنة املناسبة و  ،كاملكانة االجتماعية
  . شريك احلياة املرتقي

  :الخصائص الثقافية -2
  . يعيشها اتمع الطاليب أما اجلانب الثقايف فيمكن من خالله التمييز بني نوعني من الثقافة اليت    

هو الثقافة الوطنية والعربية واإلسالمية اليت ينتمي إليها اتمع تارخييا ويتعلق النوع اآلخر : النوع األول
  (3).بتلك الثقافة الغربية اليت تعكس اإلرث الثقايف اللغوي االستعماري

  
  

  :حاجات الطالبة الجامعية :الثاني المطلب

بعضها ثانوي، لكن هذا ال يعين أن لكل اد يف حاجات متعددة بعضها أويل و يشرتك مجيع األفر 
مرحلة من مراحل العصر حاجاا اليت ختتص ا دون غريها من املراحل، والطالبة اجلامعية تنتمي إىل 

ن احمليط اجلامعي ينتج حاجات ختتص ا أف إىل ذلك اب، هاته األخرية هلا حاجاا، ضمرحلة الشب
  :ومن أبرز هذه احلاجات الطالبة

 :الحاجة إلى تأكيد الذات/ أوال
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وسط آالف من الطلبة واألساتذة واإلداريني ونتيجة لالحتكاك االجتماعي فإنه ينمو لدى 
الطالبة ذلك الشعور وتلك الرغبة يف متييز ذاا عن البقية، وإزاء هذه الرغبة امللحة فإا تتخذ وسائل 

تأخذ املظهر اخلارجي كوسيلة إلبراز وجودها، وهناك من تستخدم العلم عديدة إلشباعها، ومنهن من 
واملعرفة والتفوق الدراسي سبيال لتأكيد ذاا، وهناك أيضا من حتاول اإلكثار من احلضور إىل 

تكون حدة املناقشات واحلوارات واالس التنظيمية والثقافية إلشباع هاته الرغبة وبقدر ما . املناقشات
  .التوترل يف الوصول إليها مصدرا للقلق و إحلاح هذه الرغبة الشديدة بقدر ما يكون الفشت و احلواراو 

 :الحاجة إلى االستقرار العاطفي/ ثانيا

يف جو تفشت يصبح النضج اجلنسي أمام الطالبة عاملا جديدا فيه لّذة وفيه إثبات لنفسها خاصة 
د طرف آخر الطالبة ذلك الشعور يف إجياوسط إحلاح الدافع اجلنسي يعرت فيه ظاهرة االختالط و 

القيود  لكنليت مل تشبعها يف مراحل سابقة، و ميألها بالعاطفة ايشاركها يف طموحاا وآماهلا و 
بني إشباع هذه احلاجة عن طريق شرعي أي االجتماعية واألخالقية وحىت االقتصادية حتول بينها و 

ئل فإن الطالبة تستقر أو ره اتمع من بداالزواج وحبسب درجة حدة هذه احلاجة وبقدر ما يوف
  (1).األخالقياف اجلنسي و االحنر  إىل تسوء أحواهلا حىت تصلتضطرب و 

 :الحاجة إلى فهم وتقدير االتجاهات والقيم االجتماعية واألخالقية والروحية / ثالثا

معايري القبول والرفض ال شك أن الطالبة هي من أبرز الفئات الشبابية اليت حتاول أن تفهم وتناقش 
يف جمتمعها وذلك رغبة يف االقتناع وليس بدافع الرفض، والشك مرحلة هامة يف حياة اإلنسان وبقدر 
ما يعطي اتمع صورة فعلية ملا متليه عقيدته وإطاره املرجعي بقدر ما ميحو هذا الشك اليقني وتكون 

وم على فكرا الدينية وتتناسب مع منط بذلك الطالبة وقد ارتضت لنفسها فلسفة حمددة للحياة تق
حياا ومطالب عصرها وتظل تعيش يف إطار هذه الفلسفة دون تغيري يذكر طوال حياا الباقية أما 
إذا مل يعط اتمع تلك الصورة الفعلية من سلوك وأقوال وأفعال فإن الشك سيزيد وال حمال وختتلط 

ومتيل إىل ما هو سائد من القيم واالجتاهات سواء .خصوصا معايري التقومي لدى الفرد عموما والطالبة
  .يف حميطها الواسع أو احمليط الضيق حىت إذا كانت تتناقض مع قناعاا النظرية واملرجعية
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 :الحاجة إلى تنمية االهتمامات الخارجية والمساهمة في تقدم الجامعة التي تنتمي إليها/ رابعا

 نة التفكري يف أوضاع جمتمعها فتحستكوينها العلمي والثقايف جندها كثري إن الطالبة اجلامعية حبكم     
طريقها إىل الفعالية يف هذا اتمع، وهي يف ذلك حتاول فهم مشكالت اتمع من خالل مناقشتها 
مع زمالئها وأساتذا وحتاول أن تقارن أوضاع جمتمعها مبجتمعات أخرى من خالل ما تطالعه من 

معارف عرب تلفزيونات عاملية، وميتد الطموح ببعضهم الت وما تشاهده من أخبار و تب وجمجرائد وك
مال الطالبة يف الرقي والتقدم مبجتمعها آفنجدهم ينشطون سياسيا، وقد تتسع املشاركة يف السلطة  إىل

و هذه احلاجة حنخري جه وبقدر ما تتفهم اتمع واحمليط اجلامعي وباألخص هاته الرغبات بقدر ما تو 
قد تصبح  مصدرا  اتطوير بالدها، أما إذا مهُّشت وأحيطت بالتهكم والسخرية والتعتيم فإجمتمعها و 

  .للقلق والتوتر لدى الطالب وينعكس ذلك على اتمع سلبا

  

  

 :تنمية المهارات والميول والمواهب إلىالحاجة  / خامسا

ويشبع ميوهلا حيث جند  يبالطالبة فيما يلوتتمثل هذه احلاجة يف االستعمال احلكيم ألوقات فراغ     
النشاط الرتبوي والرياضي املتكامل خارج أوقات الدراسة والبحث يعود على الطالبة بالفائدة، وعليه 

نوادي تشغل كل هذه املواهب استغالال اهد رياضية و ـمعمن الواجب تنمية مؤسسات شبابية و ف
  (1).رشيدا 

 :أثر البيئة الجامعية على قيم الشباب الجامعي :الثالث المطلب

اجلامعة هي واحدة من أهم املؤسسات اليت تعىن ببناء القيم وترسيخها يف عقول الناشئة ويؤكد     
الكثري من الباحثني أن احلياة األكادميية مصدر أساسي للنمو القيمي حيث أكدت الدراسات أن 

ألفق من طالب اجلامعة يف السنوات النهائية لدراستهم، يكونون أكثر تعامال مع القيم وأكثر اتساعا ل
إىل اكتساب القيم  مييلونطالب السنة األوىل وأن املعايشة واخلربة مع احلياة اجلامعية جعلت الطلبة 
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ليكون عنصرا الطالب جبميع جوانبها، وإعداده  هدف التعليم اجلامعي إىل تنمية شخصيةياملختلفة و 
من خالل احلوار والتفاعل،  بناءا وعامال يف احلاضر واملستقبل وتكوين االجتاهات اإلجيابية لديهم

  .وتوليد املعارف والعمل على تقدمها

للقيم، ومن يولون اهتمامهم جبماعة األقران أ وإىل جانب من يولون اهتماما باألسرة كمنش    
ووسائل اإلعالم، هناك من يرون يف احلياة األكادميية مصدرا أساسيا للتنشئة القيمية فقد أكد ليهمان 

)Lehmann (ياة اجلامعية أثرا كبريا يف القيم اخللقية والسياسية واالجتماعية والدينية عند أن للح
الطالب، كما أكد على أن التفكري النقدي عند الطالب يزداد بازدياد سنوات دراستهم اجلامعية  

قل إىل التوجهات القيمية احلداثية وأ كذلك فهم أكثر تقبال لآلراء واألفكار اجلديدة، وإم أكثر ميالً 
  .توجها للقيم التقليدية

وهناك العديد من الدراسات اليت توصلت إىل أمهية دور اجلامعة يف خلق توجهات قيمية، وبالرغم     
عن هذه التغريات يف التوجهات القيمية لدى الطالب،  من صعوبة الوقوف على سبب يكون مسؤوالً 

فميزة احلياة األكادميية هي خربة متعددة اجلوانب واألبعاد إال أن بعض الدراسات أشارت إىل أن 
شباب اجلامعة قد ارتأى يف اخلربات األكادميية تأثريا أكرب على القيم، مما ارتآها يف اخلربات غري 

  .األكادميية

توصل إىل وجود عوامل أخرى، وهي أساسية يف احلياة اجلامعية ذات أثر يف التوجهات وهناك من     
احملتوى املنهجي، أسلوب التعليم، التصريح املباشر من املدرسني عن : القيمية لدى الطالب منها

قيمهم يف مواقف خارج نطاق حجرة لعارض قيمهم يف حجرات الدراسة أو تعبري املدرسني امل
  (1).الدرس

ويف عصر ميوج بالتغريات العاملية املعاصرة، عصر العوملة واملعلوماتية والذي أثر تأثريا كبريا على     
اتمعات اإلنسانية وثقافاا وأنساقها القيمية السائدة، ذلك التأثري الكبري الذي ميارسه النظام 

واليت تعمل بصورة مستمرة  اإلعالمي العاملي، عرب االنرتنيت والفضائيات ووسائل امليديا واالتصال
على تشكيل نظام تربوي ضوئي وإلكرتوين يعمل على تعزيز القيم العوملية اجلديدة واليت تصب يف 
خدمة املصاحل االقتصادية الكربى للمؤسسات والشركات العاملية ومن حيث انعكاسات هذه التغريات 
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تعليمية أصبحت يف كثري من األحيان على اجلامعة، مبا فيها البيئة اجلامعية حيث أن املؤسسات ال
وسائل مسخ للهوية العربية اإلسالمية، فمعظم اجلامعات العربية تعطي للرتبية العربية واإلسالمية قدرا 
ضئيال جدا، مقارنة مبا ختصصه للنظريات واألفكار واملذاهب الرتبوية الغربية من حيث تارخيها 

  .ومؤسساا وقواعدها وروادها

العربية أصبحت استعارة ثقافية من الغرب وقد صيغت على غرار جامعات الغرب  فاجلامعة    
من املناهج الدراسية، وطرق البحث والتدريس حيث أن مظاهر الطالب يف اجلامعات العربية بدءا ً 

، ومن هنا كان أحد مصادر األزمات املزمنة يف احلياة اجلامعية العربية مطالبتها أصبحت منطا أمريكياً 
  .يف نفسها للخصائص الثقافية املوروثة يف اتمع العريببتكي

وفيما يتعلق بالتغري يف نسق القيم لدى الشباب اجلامعي فقد تبني أن هناك كثريا من القيم     
التدخني،االختالط اجلنسي، :واالجتاهات السلبية اليت انتشرت بني الشباب اجلامعي من أمهها

كشف عن خلل واضح يف منظومة قيم الشباب اجلامعي، حيث حدث االهتمام الزائد باملوضة وهي ت
وعموما فإن  .نوع من التخلي عن العديد من القيم االجيابية وتبين بعض القيم السلبية أو احتضاا

الثقافية و غرس القيم االجتماعية خصوصا الدور الرئيسي يف تأسيس و  البيئة اجلامعيةللجامعات و 
 ال يكون هذا الغرس قّيما إالّ من خالل جلامعي و لفاضلة يف نفوس شبابنا اا
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 م، يشارك يف تنفيذتم حبل مشكالت الشباب اجلامعي و وضع برامج إرشاديةها مجيع تلبية احتياجا
  .الطالبالسيما األساتذة و أعضاء اتمع اجلامعي و 

 :مشكالت الطالبة الجامعية :الرابع المطلب

 :اإليديولوجية الموحدة إلىاالفتقار / أوال

أسلوب يم واألهداف الرتبوية والوطنية و تفتقد الطالبة لعقيدة أو مذهب واضح تستمد منه الق
الدول الشيوعية يؤمن مباركسيته ويعي مبادئها احلياة وضوابط السلوك، فالشباب على سبيل املثال يف 

باملثل جند الشباب يف اتمعات الذي يهتدي به يف نواحي حياته، و جيد فيها املنهج وأصوهلا و 
احلرية الفردية وجيد التطبيق لكل املبادئ املشتقة يؤمن باالقتصاد احلر واملنافسة و الرأمسالية فهو ينشأ ل

  ما هي عقيدتنا؟ وما هو مذهبنا الفكري؟ وما هي  إيديولوجياتنا؟من خالهلا وأن التساؤل هنا هو 

بعد شرتاكية دون فهم ماهيتها و ورفعت شعارات اال"رأمسالية يوم ملعونة هي ال"قيل للشباب ذات     
، فحار شبابنا اجلامعي بني "ملعونة هي االشرتاكية"فرتة من الزمن طالت أو قصرت، قيل له ثانية 

حىت رجال الدين فكل هؤالء لبعض ميينا والبعض اآلخر يسارا و اإليديولوجيات شرقا وغربا وتشرذم ا
قدموا هذه الثقافة للشباب مشوهة، ن األصول واجلذور و ابتعدوا عشربوها و بية، فمن الثقافة الغر  اغرتفوا

  .الضياع  إىلمزيفة يف أشكاهلا املادية دون الروحية، ليهتدي ا 
 :سوء استغالل وقت الفراغ/ ثانيا

واحي اجلسمية االستفادة منها للنهوض بالشباب من الناملتقدمة بتنظيم أوقات الفراغ و  تم الدول
برية يف إيقاظ الوعي ذلك أن تنظيم أوقات الفراغ له أمهية ك إىلالروحية، ضف النفسية، اخللقية و 

 (1).تنشيطهاالجتماعي و 
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ما نقصده بوقت الفراغ هنا هو تلك الفرتة اليت تكون الطالبة فيها متحررة من االلتزامات و 
عشوائية يضيعون فيها حلظات لن يدركوا الدراسية، هاته الفرتة يقضيها عدد كبري من الطلبة بطريقة 

العمل كان االعرتاف بوقت الفراغ و   إذاو لضرر الناتج عن سوء استغالهلا، قيمتها إّال بعدما يلحقهم ا
من املشاكل ما إساءة استعماله خيلق هلا بري لإلنسانية، فإن عدم تنظيمه و على زيادته مكسب ك
  .(2)خسارة إىلحيوله يضيع هذا املكسب و 

 :مشكالت تعليمية/ ثالثا

ما يرتبط بالشباب دة ترتبط مبجال دراسته سواء فييواجه الشباب اجلامعي مشكالت عدي
 و.أنفسهم أو باملقررات الدراسية أو العملية التعليمية، فكلها معوقات حنو حتقيق األهداف املنشودة

املعلومات دون أن تقوم الشباب اجلامعي ال يشعر بأن اجلامعة تقدم له أكثر من جمرد كم من 
ومن املشكالت التعليمية اليت . بوظيفتها اإلرشادية والتثقيفية اليت تزوده مبا حيتاجه من ثقافة عامة

  :الشخصي واالجتماعي ما يليتب عليها سوء التوافق الدراسي و تواجهها الطالبة اجلامعية واليت يرت 
دراستها عامل مهم لضمان جناحها وتفوقها فإن حرية اختيار الطالبة ل :تيار الكلية المالئمةاخ

 .وذلك يف ضوء إمكانياا واستعداداا العقلية وميوهلا املهنية

وجيب أن تكون املناهج متنوعة ووظيفية، حبيث يكون ما درسه الطالب مرتبط  :لمنهج الدراسيا
 .ذهن الطالببكيفية إعدادهم للمواطنة الصاحلة وحتقيق أهدافهم بدال من املناهج اليت ترهق 

  فهم الكتب مكان املذاكرة وطريقة املذاكرة و وتشمل تنظيم أوقات املذاكرة و : لعادات الدراسيةا
 .اجلامعية

ويلعب عضو هيئة التدريس دورا هاما يف توجيه الطالب داخل احملاضرات : عالقة المدرس بطالبه
يف أما دوره خارج احملاضرة فهو ال يقل عنه شيئا من خالل الزيادة الطالبية، فيستطيع أن يساعدهم 

التغلب على بعض املشكالت الدراسية والشخصية، ويغرس بعض القيم الدينية اليت توجه سلوك 
 إىلالثقافات الوافدة اليت قد تؤدي بالشباب جها سليما بعيدا عن التيارات و تو الطالبة اجلامعية 

  .االحنرافات والتطور
 .مشاكلهم األكادميية توجيها سليماالطالب حلل مشاكلهم الشخصية و  توجيه-

 .توضيح أي صعوبات ميكن أن تواجه الطالب من خالل احملاضرات والدراسات العملية-
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 .النجاح يف عملهم مستقبالً  وإكمال دراستهم  نميكنهم متوجيه الطالب توجيها مباشرا -
 .غرس القيم الدينية واالجتاهات املرغوبة لكي تكون أساسا يف انتماء الطالب تمعهم-
 .تسطحات فكرية عند الطالب إىلتوضيح بعض املفاهيم الغامضة اليت قد تؤدي -

  .الشخصية يف حل املشكالت ومواجهة التغيريات اليت حتدث يف اتمعتقدمي مناذج من خربته -
 

أن عدم االتصال الكايف بني األستاذ والطالبة ميكن أن يعترب " Brookبروك "ويف ذلك يقول     
  .عامل هام يف فشل بعض الطالب يف احلصول على مؤهالم اليت يدرسون من أجل احلصول عليها

الدراسية وطرق التدريس وأساتذة اجلامعة هلم عظيم األثر يف املشكالت التعليمية وإذا كانت املقررات 
اليت تواجه الطلبة اجلامعيني فإن أجهزة رعاية الشباب وبرامج األنشطة اليت تقدمها ال تقل أمهية وأثرا 

مقررات  بالنسبة هلذه املشكالت ودعم القيم املرغوبة هلذا الشباب ألن احلياة اجلامعية ليست دراسة
  (1).دراسية فحسب، بل هي وسط اجتماعي تنمو فيه الطالبة

  
 :المشكالت النفسية / رابعا

لة املراهقة و النمو االنفعايل ملرح مشكالتترتكز معظم املشكالت النفسية لطالب اجلامعة حول 
  .االستقالل عن األسرةاالستعداد للرشد وحتمل املسؤولية  و 

اخلجل واالرتباك القلق والتوتر والشعور بالنقص و والطالبة يف مرحلة التعليم اجلامعي تعاين كثريا من 
واخلوف من املستقبل، تأنيب الضمري، االنقباض وعدم السعادة، ضعف الثقة يف النفس، الشعور 

  (1).بالفراغ والضياع 
اهات الشباب وعادام املختلفة، وتؤثر هذه املشاعر على الصحة النفسية والنشاط العقلي، واجت

ويظهر ذلك يف شعور الطالبة باألرق والتعب املزمن والصداع والنسيان وعدم القدرة على ضبط 
اإلشباع  إىلالنفس، كما تعاين الطالبة اجلامعية من صراعات نفسية متباينة مثل الصراع بني احلاجة 

قيم مثل الصراع بني ما تعتنقه من مبادئ وقيم اجلنسي وبني التقاليد الدينية واالجتماعية وصراع ال
ونتيجة ، اختيار العمل أو الوظيفةإضافة إىل صراعها مع املستقبل و .وبني ما ميارسه اآلخرون من حوهلا

التطرف وكثرة االندفاع املتحمس والعمل على حتقيق القبول له من مجاعات  إىللذلك مييل الشباب 
                                                           

  .267-165مرجع سبق ذكره ص. منري حسن فهمي ،نورهان  (1)
  .499مرجع سبق ذكره ص. عبد السالم زهران ،حامد  (1)
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ات والتجمعات واأللعاب اجلماعية كما تكثر لدى الطالبة أحالم األقران واالهتمام بعضوية اجلماع
اليقظة نظرا لكثرة تفكريها يف املستقبل واملسؤوليات اليت تنتظرها، كما تعاين يف مرحلة الشباب من 
بعض االضطرابات يف األجهزة اجلسمية الناجتة عن سوء التغذية أو التعب واإلرهاق وعوامل نفسية 

ولعل مشكلة االغرتاب . ر الوسواسية وحدة االنفعاالت واإلسراف يف التأمل الذايتمثل العقد واألفكا
  (2).أو افتقاد اهلوية من أبرز املشاكل النفسية اليت تعاين منها

 :مشكالت اجتماعية / خامسا

ومن مظاهرها االنسحاب واالنطواء والعدوان والتمرد واالحنراف ومصاحبة أقران السوء ومغايرة املعايري 
   ."خالف تعرف" االجتماعية وحتديدها بطريقة 

الرغبة يف االشرتاك يف نواد أكثر، عدم فهم اآلخرين، عدم اللياقة، عدم وجود من يناقش مشكالا 
 (1).الشخصية معها، القلق خبصوص التعصب االجتماعي وعدم التسامح واادلة
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  .258مرجع سبق ذكره ص . منري حسن فهمي ،نورهان  
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 :جنسيةمشكالت عاطفية و  :سادسا

لقد و يرى العديد من العلماء أن املسائل اجلنسية هي أساس الصعاب اليت تكتنف حياة الفرد،     
أحيطت األمور اجلنسية منذ أمد بعيد جبو من الكتمان واعتربت من املسائل ذات طابع السرية، 

قته التعرف عليها بطري إىلاندفاع الشباب يف كثري من اتمعات  إىلونتيجة لذلك أدى هذا الغموض 
سبل الضغط االجتماعي اليت حترم الشباب من إظهار مشاعره  إىلاخلاصة دون توجيه، هذا باإلضافة 

الطبيعية وكما نعلم مهما كان هذا الضغط فلن يتالشى الدافع اجلنسي بل سوف يظهر يف صورة 
د وعالقاته ملتوية ضارة، وتبني الدراسات العلمية أن املشكالت اجلنسية بأنواعها مرتبطة بنمو الفر 

ببيئته وخرباته السابقة وأا غالبا ما تنشأ  بسبب انعدام االستقرار يف اجلو العائلي، وكذلك ملوقف 
  .الوالدين من املسائل اجلنسية جتاه األبناء ومقدار ما يوضع عليها من قيود غامضة

أما بالنسبة للقضايا العاطفية فهي عادة ما متتلك مشاعر الطالبة وقد تشغلها وتقلل من حتصيلها     
القلق  إىلاالهتمام بدراستها، وقد تؤدي عاطفة احلّب  إىلالدراسي يف وقت هي أحوج ما تكون فيه 
  (1).واالضطراب وتقمص احلّب العذري اخليايل

 :مشكلة البطالة/ سابعا

لة اقتصادية، كما هي مشكلة نفسية، اجتماعية، أمنية وسياسية وهلا أثرها الكبري البطالة مشك    
التخصص واكتساب طر املهم من حيام يف الدراسة و بالنسبة خلرجيي اجلامعة الذين أمضوا الش

  (2).اخلربات العملية

                                                           
(1)

  .40 -39 ،دت،صدار القلم العريب:القاهرة،1ط.الوظيفة االجتماعية املدرسية. سليمان ،عديل  
(2)

  .36 ،ص 2006 ،دار الكلمة للنشر والتوزيع:املنصورة،1ط،5ج.اليأس إىلمنتصف العمر من الشباب  أزمة. رياض ،سعد  
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ادرة ـــــاملبالة هلا أكثر من معىن فهي تعين أن هذه الدول أو اتمعات ختنق روح ـــهاته البط
ربوية ــــل مؤسساا التـــا تكّون شبابا عاطال عن العمل داخـــالبة، كما تعين أــــــــــموح لدى الطــــوالط

 زائرــــــــــاقة املتعلمني، ففي اجلــــــمانينات مصطلح بطــــطلق عليه منذ بداية الثـــــوجامعاا وهذا ما أصبح ي
 
 
 
 
حامال شهادات علمية أو تكوين مهين، وهو بطال  65000 إىلدد البطالني وصل ع 1992عام  

 (1).من مثة التشاؤم من املستقبلالطلبة اجتاه الدراسة والتفوق و  اخنفاض معنويات إىلما يؤدي 
  

  :العالقات االجتماعية :المبحث الثاني

  :الخصائص العامة للعالقات االجتماعية :األول المطلب
حيدد علماء النفس ج العالقة بني ما هو نفسي وما هو اجتماعي و ذ منا االجتماعية عنتعّرب العالقات 

  :االجتماعي أهم خصائص العالقات االجتماعية يف اآليت

بقدر ما يغلب على واجلماعات و  األفرادلتفاعل بني تنظيم العالقات االجتماعية يف إطار من ا: أوال
بقدر ما تكون طبيعة هذه العالقات اليت هي إما إجيابية اختالف هذا التفاعل من تفاهم أو تعارض و 

 .أو سلبية أو حمايدة

االجتماعي على اعتبار غري الدينامي يف بعديها النفسي و تتميز العالقات االجتماعية بنوع من الت: ثانيا
من هنا و ياة االجتماعية أيا كان موقعها وجماهلا الدينامية تعّد من أهم خصائص احلالتغري والتحول و  أن

وال تتخذ على الدوام  انافس وسواها ال تستقر على حاهلفإن العالقات االجتماعية كالتعاون أو الت
دل مستمر خيتلف من حيث الطبيعة والدرجة وباختالف تببل هي يف تغري و  .ثابتةصورة حمددة و 

 .اخل...قتصاديالوضع االبعدة عوامل كاجلنس واملهنة واملستوى الدراسي و  تتأثرالزمان واملكان و 

                                                           
(1)

  .80مرجع سبق ذكره ص . عمريش ،جنوى  
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ملواجهة متطلبات و  ،حلاجة لالجتماع البشري من جانبتعكس العالقات االجتماعية مفهوم ا: ثالثا
مجيع حاجاته  إشباعيعترب مبفرده عاجزا عن  اإلنسانذلك ألن حلياة وضروراا من جانب آخر، و ا

 .العقوبة األشد صرامةهلذا اعترب عزل الفرد عن العيش مع اجلماعة مبثابة مل، و متكابشكل متزن و 

لتوازن يف حياة األفراد ويف بناء اتمع تعرب العالقات االجتماعية عن االجتاه حنو إحداث ا: رابعا
العديد من  جتمعهم باعتبارهم أعضاء يف مجاعة أو جمتمع ،من خالهلا األفرادوظائفه إذ يطّور ونظمه و 

وغريها وحيافظوا تبعا لذلك على تواصل  ةاألخالقياالقتصادية والسياسية و ماعية و النظم االجت
  .تطورهاواستمرار احلياة االجتماعية و 

حلاجات من هنا فإن منظومة العالقات االجتماعية االجيابية تساهم بدور كبري يف إشباع او : خامسا
هو أهم أنواع العالقات والتآزر بل أن التعاون مثال بنوع من التكامل اإلنسانية بطريقة منظمة و 

  (1).تماعية يعترب على رأي ابن خلدون أساس العمران البشرياالج

ه ككيان وجود اتمع يف مشوليتة إىل ثنائية وجود الفرد بذاته و تشري العالقات االجتماعي: سادسا
نظمه عن الطبيعة الذاتية  بنائه ووظائفه و االستمرارية مبعىن أن اتمع يتميز يفمنفرد له صفة األسبقية و 

 .فيه على حدهلكل فرد 

و  ،بقاءه ال يرتبط بشكل قطعي باستمرارأيضا إىل أن استمرارية اتمع و تشري هذه الثنائية : سابعا
بل أنه يستمر رغم تغري األفراد واختفاء بعض اجلماعات  ،بقاء فرد بعينه أو جمموعة من األفراد

  .انقراض بعض األسرو 

هذا يشري إىل أن ة يف الفعل أو العمل االجتماعي و املشاركتعين العالقات االجتماعية مفهوم : ثامنا
هو ذه الصورة يكون معها حبسب موقعه أو دوره ء احلياة االجتماعية وتواصلها و لكّل فرد دوره يف بنا

 .أو مكانته

يقوم بتأدية  اإلنسانالفاعلة من كون  اإلنسانيةتستمد العالقات االجتماعية مفهوم املشاركة و : تاسعا
  .أمهية وجود اآلخرينوالقيام ا يعين ضرورة و  األدوارهذه  إدراكوباعتبار أن  ،األدوارديد من الع

                                                           
(1)

  .64مرجع سبق ذكره ص. الدوييب ،عبد السالم  
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هكذا يتضح من خالل العرض السابق للخصائص العامة للعالقات االجتماعية أن هذه و : عاشرا
وأا على عمليات التفاعل االجتماعي هي تقوم عن مزيج ما هو نفسي واجتماعي و  العالقات تعّرب 

  .تنوع احلياة االجتماعية تشري إىل دينامية و 

 :تصنيف العالقات االجتماعية :الثاني المطلب

 :)C.Hcooley" (تشارلس كولي " تصنيف العالقات االجتماعية عند  :أوال

    يعترب تصنيف كويل من أبرز تصنيفات العالقات االجتماعية فقد ميز بني شكلني أساسيني    
  :للعالقات مها

قات األولية بالقوة و تتميز العال : (Relations primaires):العالقات األولية -1
اليت يكون فيها الرتكيز ) اجلماعات األولية(تسود داخل اجلماعات الصغرية و ، التعاونالتماسك و 

اعة واالرتباط ا ليس عبارة األنا مما يشري إىل قوة االنتماء إىل اجلمو ) we(على عبارة حنن
 .هلاالوالء و 

اجلماعات اليت تتسم بكرب هي تلك تسود داخل اجلماعات الثانوية و و  :العالقات الثانوية  -2
كالعالقات اليت  سيادة العالقات الرمسية التعاقديةاحلجم وضعف العالقات الشخصية املباشرة و 

  .غريهاحتكم املؤسسات واجلمعيات و 
 :F-Tonniesفردناند تونيز " تصنيف العالقات االجتماعية عند  :ثانيا

بني تلك اليت تسود داخل اتمع احمللي أو الصغري و بني العالقات اليت تسود  فردناند تونيزمّيز 

بني العالقات "   Durkheimيم دوركا" داخل اتمع الكبري أو العام، كذلك ميز 
تلك اليت و ) اتمعات البسيطة(اآليل االجتماعية اليت تسود داخل التجمعات اليت تتسم بالتضامن
هناك جانبان و  ).اتمعات املركبة(تسود داخل التجمعات اليت تتسم بالتضامن العضوي 

  :أساسيان لدراسة العالقات االجتماعية مها
                    متماسكة أو غري أو حيث تصنف العالقات بأا قوية أو ضعيفة  :الجانب الكيفي أو الوصفي -1

 (1).متماسكة

                                                           
(1)
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عضاء الذي يعتمد على قياس العالقات قياسا كميا حيث توضح عدد األ :الجانب الكمي -2
هي مسألة املشاركني يف هذه العالقة ودرجة مشاركة كل عضو ونسب ثبات العالقات أو متاسكها و 

 .االتفاق بشأا العتمادها معايري كمية ميكن

 :" Parsonsبارسونز " تصنيف العالقات االجتماعية  :ثانيا

الوجداين  أوطفي يعد النمط االجتماعي من النوع العا :الوجدانية في مقابل الحياد الوجداني -1
على العكس من ذلك فان املباشر حلاجاته ومطالبه و  اإلشباعالقائم بدور  أوكان يتيح للفاعل   إذا

ئم بالدور أن كان يفرض على الفاعل أو القا  إذاالعالقة تكون من النوع احملايد من الناحية الوجدانية 
ن أن حياول حتقيق صاحل اآلخرين فقد يغلب الطابع العاطفي على نوع معني ميلتزم بنظام معني و 

 (1).اخل...عالقات الصداقةالعالقات، كالعالقات األسرية و 

يتمثل التوجيه الذايت يف سعي أعضاء النسق أو  :التوجيه الذاتي في مقابل التوجيه الجماعي -2
  اتمع لتحقيق صاحلهم اخلاص، بينما يتمثل التوجيه اجلماعي يف سعي أعضاء  أواجلماعة 

  ...أهدافهاو  ختتلف اجلماعات يف هذا الشأن حسب معايري اجلماعةق لتحقيق الصاحل العام و النس      

تتمثل العمومية يف احلكم على األشخاص أو األشياء يف ضوء و  :العمومية مقابل الخصوصية -3   
على العكس من ذلك فإن و  إجراءات رمسية مقننةعامة غالبا ما تتحدد يف قواعد و  معايري موضوعية

  .األشياء يف ضوء معايري ذاتيةصوصية تشري إىل تقييم األشخاص و اخل
ختتلف النظم االجتماعية من حيث أسلوب  :الميراثواالنجاز في مقابل النوع و األداء  -3

هناك نظم يتحدد داخلها مراكز األعضاء من خالل ما و  :املراكز االجتماعية ألعضائها حتديد 
ختصصات كتحديد املراكز من ون به من أعمال وإجنازات وما يتمتعون به من مؤهالت و يقوم

على  العكس من ذلك هناك أنساق تتحدد و  ،املؤسسات الرمسيةسيم العمل يف خالل تق
داخلها  مراكز األعضاء من خالل عوامل وراثية مثل ما حيدث يف اتمعات التقليدية و 

 (1).القبلية
 

                                                           
(1)

  .34ص ، 2008، دار اجلسور للنشر والتوزيع:مصر،1ط.املدخل إىل علم االجتماع .حامد ،خالد  
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 :"K.Davisدافيز " تصنيف العالقات االجتماعية : ثالثا

  :الثانوية نوضحها يف اجلدول التايلخصائص كل من اجلماعات األولية و  دافيزحّدد 

  :دافيز" الثانوية يوضح العالقات األولية و ) أ(جدول

  العالقات الثانوية  العالقات األولية  

الظروف 
  الطبيعية

  القرب املكاين
  صغر العدد

  طول مّدة التفاعل

  البعد املكاين
  كرب العدد

  قصر مّدة التفاعل

اخلصائص 
  االجتماعية

  حتديد األهداف
  ذاتية التقييم

  ذاتية التقييم للشخص اآلخر
  املعرفة الكاملة بالشخص اآلخر

  التلقائيةالشعور باحلرية و 
  توافر الضبط غري الرمسي

  عدم حتديد األهداف
  التقييم غري الشخصي للعالقة

  التقييم غري الشخصي ألعضاء اجلماعة
  خراملعرفة احملدودة بالشخص اآل

  الضغوط اخلارجيةالشعور بالقيود و 

 عينة

  العالقات

  عالقة الصداقة

  عالقة الزوج بزوجته

  عالقة املذيع باملستمع

  عالقة املمثل باملشاهد
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  عالقة الوالد بطفله

  عالقة التلميذ مبدرسه

  عالقة الرئيس باملرؤوس

  عالقة املؤلف بالقارئ

  عينة

  اجلماعات

  مجاعة اللعب

  مجاعة األسرة

  العملفريق 

  الشركات

  اإلدارات احلكومية

  الدولة

    

  :العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني اإلفراد تكون أيضا على النحو التايل نأمن املالحظ و        

 هي منوذج التفاعل املتبادل الذي يستمر فرتة معينة من الزمن و  :عالقات اجتماعية وقتية- 1    

    تعترب عالقة الدور املتبادل بني الزوجة و جمموعة توقعات اجتماعية ثابتة و  ظهور إىليؤدي و     

 .الزوج

ميثل هذا ل االجتماعي بني شخصني أو أكثر و منوذج التفاع :عالقات اجتماعية محدودة -2

اهلادف النموذج البسيط وحدة من وحدات التحليل السوسيولوجي كما أنه ينطوي على االتصال 

  (1).املسبقة بسلوك الشخص اآلخراملعرفة و 

خمتلفة يف شكلها فقد تكون العالقات  األفرادبالتايل فإن العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني و 

فية تساهم يف تثبيت هذه هناك عالقات عاططويلة األجل وقد تكون حمدودة و  االجتماعية مؤقتة أو

االتصال إنساين تساعد يف تواصل األفراد و تساعد يف استمرارها باعتبار العاطفة سلوك و .العالقات

 .بينهمفيما 

 

 

 

  

                                                           
(1)

    http://www.alhadiah.com/page 5 ملوقع 29/04/2010يوم  زيارة  
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 :العالقات العاطفية :الثالثالمبحث 

 :أهميتهانشأة العاطفة و  :األول المطلب

وقت طويل حىت تتبلور  إىلنفسية مبراحل عديدة يف نشأا وحتتاج  متّر العاطفة كما متر كل ظاهرة

التعمق بفضل اخلربة قلقة مبهمة، مث تأخذ بالتثبت و ا تبدأ بأول أمرهوترتكز يف موضوع معني، و 

من مث ر حتت تأثري التجارب والعادات و تتطو عات هذه العواطف، فتنمو وتقوى و املتكررة مبوضو 

  (2).التفكري

ن و تقدمه يف العمر ترتكز عواطفه حنو أمه نظرا ملا تقدمه له من ضروب احلنافالطفل بعد والدته و       
ن، كما أا مصدر احلناالطعام والشراب والدفء و  إىلحاجاته  إشباع، فهي مصدر اإلشباعالعطف و 

داد يصبح لديه استعّون لدى الطفل عاطفة حّب األم، و هكذا تتكشعوره باألمن وعدم اخلوف و 
  .يسلك سلوكا خاصا اجتاههامكتسب جيعله يعاين انفعاال و 

املدرسة دخلت  إىلما ذهب  فإذاأقاربه،  باقيو  إخوتهو  أبيهمبرور الوقت تشمل عاطفة حب و       
باقرتاب ، و األنداداهه العاطفي كاملواد الدراسية واملدرسني واألقران و دائرة اجت إىلموضوعات جديدة 

ردة كحب الطفل من مرحلة النضج يصبح قادرا على تكوين عواطف حنو املوضوعات املعنوية ا
يأيت تكوين هذه العواطف متأخرا اع والكذب والرياء، و ة وكره الغش واخلدالشجاعالعدالة واألمانة و 

نسبيا بسبب ما حتتاجه هذه العواطف من نضج عقلي لكي يسمح للطفل بادراك معاين مثل معىن 
مواقف عملية يثبت له فيها خبربات و  ال يتسىن له ذلك إّال إذا مرّ والعفة والشجاعة واألمانة، و  العدالة

فالبّد أن يلمس الطفل يف موقف أو مواقف عملية يف حياته اليومية بأن فوائدها، قيمة هذه املبادئ و 
دي عقابا عادال و رأى أن مدرسته عاقبت املعتو  ، فإذا ما وقع عليه عدوان مثالً للعدالة قيمة عظيمة

تتكّون لديه من ّمث حياته فإنه يؤمن بقيمة العدالة و إذا ما تكرر مثل هذا املعىن يف رّدت له حقه، و 
ة، فالطفل إن متطور ف اجتاهات جامدة بل أا نامية و ليست العواطو . حّب العدالة ومناصرا عاطفة

ح يقبل عن رضا كل مظاهر السلطة أصبل سلطته منت عنده هذه العاطفة و تقبّ نشأ على حّب أبيه و 
ره  جتاه إىل كالتمّرد على سلطته امتّد هذا االرجي، أما إذا شّب على كره أبيه و يف اتمع اخلا. القيادةو 

إن تربية الطفل على زمالئه، كذلك فكل مظاهر السلطة يف اتمع وأصبح متمردا على رؤسائه و 

                                                           
(2)

  .70،ص 2005،الدار العربية للعلوم:بريوت،1ط.أساسيات يف علم النفس. حوسعيد الرَ  ،جنان  
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لنسبة للقيم مثل هذا بالتكوين عاطفة حب الوطن بأسره، و  الوالء هلا هي النواة احلقيقيةحّب األسرة و 
نشأم نشأة  إىلطفال مدعما السلوكية، ألّن غرس هذه القيم مبكرا يف نفوس األاملبادئ اخللقية و و 

  (1).اجتماعية صاحلة
ا كان أمر ، ومل]وحدة اخللق[ نظرنا عبارة عن للعواطف أمهية كربى يف توجيه السلوك، فهي يفو   

بالطفل وتشمل تلك البيئة، املنزل واملدرسة والشارع و  تكوينها خيضع خضوعا خاصا للبيئة اليت حتيط
كان ذلك من قريب أو بعيد، كل من يتعامل معهم الطفل، سواء  اجلامع، واجلريان واملسرح والسينما، و 

إعدادها إعدادا طيبا يكون له أثره الصاحل يف كل العناية بإصالح هذه البيئة و   فمن املهم إذن أن نعتين
ثريا يف الطفل لعّله من املالحظ أن من أهم العوامل البيئية تأشون فيها ويتأثرون ا، و الذين يعياألفراد 

ل مناذج حسنة من هنا وجب أن يكون للكبار الذين خيتلط م الطفل يف املنز منزله ومدرسته، و 
صدر ده يف كّل ما يمن يكربه حماوال تقلي إىلالعواطف السامية، ألن الطفل ينظر لألخالق الفاضلة، و 

  .يشعر بهمشاركته يف كل ما جيده و عنه، و 
الطفل يف املنزل، بأن يعمل جهد طاقته على أالّ  رفقاءجانب ما يُطالب به  إىلواملّدرس مطالب 

، نفوره من املدرسة  إىلاملدرسة، حّىت ال يكون إمهال ذلك مدعاة ر الطفل بفارق كبري بني املنزل و يشع
واملّدرس،  الوئام بني الطفليف جّو يسوده الصفاء و إال ام األداء بل إّن رسالة املدرسة ال تؤدي مت

حلّب االطفل عاطفة تتجه حنوه بامليل و  التلطف يف املعاملة، يستطيع املّدرس أن يكّون يففبالعطف و 
  (1). معّلمهيتبعها جتارب بني التلميذ و 

 :تصنيف العاطفة :الثاني المطلب

ّدة من االستعدادات الكره، إمنا هي منظومات معقكاحلّب والبغض و ان أن احملفزات املهّمة  استبي    
ليست انفعاالت أو حاالت انفعالية، فالعاطفة تعترب منظومة من االستعدادات االنفعالية االنفعالية و 

 إىلتصّنف العواطف عادة غاية معّينة، و  إىلدف خمتلفة ترتبط بغرض معّني و  ،يةزوعذات اجتاهات ن
 .االحرتامكاحلّب و : إيجابية/أوال :األصناف التالية

 .الكرهكالبغض و : سلبية/ثانيا                  

 .كحب شيء معني، حمدد: خاصة/ثالثا                  

                                                           
  .48مرجع سبق ذكره ص .عبد الرمحن العيسوي ،حممد  (1)
(1)

  .109 ،ص1973،دار مصر للطباعة:القاهرة د ط،.الدوافع النفسية .فهمي ،مصطفى  
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 .كحّب جمموعة من األشخاص: عامة/رابعا                  

 .مثل كره الشرّ : مجّردة معنوية/خامسا                  

الوجدانية درجة التأثر االنفعايل باملوقف الذي يثري احلاالت وتصّنف أيضا حبسب أبعاد شّدا و      
  :ثالثة أقسام إىلهناك من يقسم العواطف حبسب موضوعها الذي تدور حوله و 

و  ألوالده، األبالبنها، و  األممثل عاطفة حّب  عواطف تدور حول موضوعات مادية/أوال .1
  .اخل...ربّة البيت لبيتهامعني، واملوسيقي آللة خاصة، و القارئ لكتاب 

أو حزبه أو  عاطفة املرء حنو عائلته :مثل :عواطف تدور حول موضوعات جمعية/ثانيا .2
  .اخل...ترىب فيها    مدرسة 

(  األخالقيةاملثل العليا  إىلكعاطفة امليل عواطف تدور حول موضوعات مجّردة /ثالثا .3
هناك من يصنف العواطف حسب اجلدول قوى و أو عاطفة التَ ) اخل...األمانة، الصدق، الكرم

 :التايل
  :يوضح تصنيف العواطف) ب(الجدول 

  مفردات التصنيف  موضوع التصنيف  

  اجيابية، سلبية  الّنوع  1

  اجتاههاملوضوع و   2
  معنويةمادية و  :الموضوع

  غرييةذاتية، و  :اتجاه الموضوع

  مركبةبسيطة و   التكوين  3

  هّدامةبّناءة و   الطبيعة  4

  عامةخاصة و   العمومية  5

شخص ليت جتمع بني الطالبة اجلامعية و حنن يف حبثنا هذا سوف نلقي الضوء على عاطفة احلّب او     
  (1).آخر

  
  

                                                           
(1)

�����،:د ط،ا����در��.ا��� ا����� وا���وق ا�درا�� .
	د ا���د �دت ،
	د ا��ط�ف  �  .41ص ، 1996دار ا���ر�� ا�
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 :أنواع العالقات العاطفية :الثالث المطلب

العاطفية و ة باحلديث على األمور احلميمية حيث اللغتتميز من  :العالقات العاطفية الغرامية / أوال
 إغراءيهتم أصحاا بالشكل من أجل اجلنسية و  األمورو والرسائل الغرامية وتتكلم عن قصص احلّب 

اخلالية من املهجورة و كالم معسول كما تتميز بالّلقاءات يف األماكن الطرف الثاين من لباس ورائحة و 
رمبا البيوت غري املسكونة، يتم فيها الرتكيز على التالمس من أجل املتعة اجلنسية من بداية املارة، و 
قد تكون مبنية على ى من حياة الطرف الثاين غالبا، و ايته، ال تم متاما باجلوانب األخر  إىلاللقاء 

 فشل يفلشابة، و ان ضعف الوازع الديين لدى الشاب و االستمتاع بني الطرفني، هذه العالقة تعّرب ع
  .انعدام املراقبة األبويةالرتبية األخالقية داخل البيت و 

  :العالقات العاطفية المادية / ثانيا

امليل غالبا، تم باستغالل احلالة املادية للطرف دي والطمع والكذب و يغلب عليها االستغالل املا
 ..سلفني كذا :بالعبارات التاليةالثاين، فغطاؤها عاطفي لكن مضموا استغالل مادي، فهي مملوءة 

حياول أحد الطرفني التهرب من احلوار أو تغيريه و ...ماعنديشو ...ماعندكش دراهم؟ باغية نشري
أو املستقبل،  أو الزواج موضوع مهم كاحملبة إىلما حاول أحدمها التعرض  إذابسرعة أو خلق أعذار 
  اخل...تتوتر عند غياب املال أوتنتهي العالقة مباشرة 

  :العالقات العاطفية االنتقامية / ثالثا

اآلخر الطرف  إزعاجحماولة عدم النتقام من الطرف الثاين وباخلضوع التام و على امبنية  أاتتميز ب
تكون إّما بسبب خالفات عائلية قدمية أو بسبب حتّدي الطرف الثاين مع به يف مشكلة و  اإليقاعحىت 

  (1).السخرية
  :العالقات العاطفية التعويضية / رابعا

ض منها متضية الوقت يف الغر امها فقط وجود فراغ لدى الشباب والشابات و هي عالقة سبب قيو     
  .اللهو فقطالتسلية و 

  :العالقات العاطفية الزوجية / خامسا

                                                           
(1)

  )http ://www.djelfa.info/ub: املوقع 2010/ 29/04  
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من ممّيزاا ال تم كثريا باجلانب الغرامي، و وهي عالقة نّيتها وهدفها الزواج وبناء عش زوجي، و     
الزواج من حيث ما  تقريبا من سلوكيات العالقة الغرامية، تتميز باحلديث حول أمور 95%ختلو بنسبة 

وطريقة التعامل  األوالدالعمل وتربية نظرة كل طرف ملوضوع حيّب كل طرف ويكره الطرف الثاين، و 
 األخالقو ن البيت وكيفية تنظيمه، ويتحدثون أيضا عن الفضائل مع أهل الزوج والزوجة، واحلديث ع

يغلب عليها طابع احلذر من جنبان الشبهات من أماكن احلديث وعبارات احلديث، و يتاحلميدة و 
  .اخل... األهل إىلالتقّدم  إىل الرجلجرح مشاعر الطرف الثاين، يشري فيها 

 :مراحل تطور العالقات العاطفية :الرابع المطلب

ور كخلفية اجتماعية و الفلكلاحلّب فإنه يستخدم تراث األدب و  إن علم االجتماع حني يعاجل مسألة
 اإلنسانيف نفس الوقت يعاجله كظاهرة ال يغفل عنها أو ينكر األمهية اليت يشّكلها يف حياة تارخيية، و 

ّنها ال يأيت دفعة واحدة لك املتمثّلة أساسا يف احلبّ ككل، كما أّن العالقة العاطفية و يف توازن اتمع  و 
  (1):تطّورها كاآليتمتّر مبراحل أثناء منّوها و 

  :الفتاةالتواعد بين الفتى و  :األولىالمرحلة :أوال

املواعدة بأا عالقة غريبة أو فريدة يف نوعها بني الشباب من اجلنسني، وهي ليست " وولر" يعّرف 
بالزواج، وأّا نوع من العالقات الغرامية، أو نوع من  اخلطبة املبدئية ألنه ليس من املتوقع أن تنتهي

يضيف أن اخلطبة املبدئية أحيانا ما تنبثق عن عملية املواعدة على الّرغم من  " وولر" التسلية ، لكن 
  .كّل القوى اليت قد تعارضها

صلة عن الزواج تأييد ذلك االجتاه الذي جيعل املواعدة منف إىليف تعريفه للمواعدة " بومان "ومييل     
والتفكري فيها على أا شيء وقيت ميّثل غاية يف ذاته لكّنه على الّرغم من ذلك يرى أّن املواعدة متصلة 

هي حينما خيتار الشريكان املنتظران مرحلة املواعدة و الة واحدة فقط، و اتصاال وثيقا بالزواج يف ح
بصرف النظر عّمن يعطي زوجة و زوج و باعتبارمها سيصبحان يبدأ كل منهما يف التفكري يف اآلخر 

  الزواج إىلعن املوعد نفسه، فإن املواعدة جزء من خربات احلياة اليت تؤدي عاجال أو آجال موعدا و 
أن يكون اهلدف منه على موعد مسبق بينهما، و  م بناءاً الفتاة يتتواعد هو لقاء بني الفىت و كما أن ال

املعايري اليت رغبته يف بدء عالقة تنتهي بالزواج يف إطار اآلخر وأن يعلم قّوته و يتعّرف كّل منهما على 
الفتاة سواء كان حتت إشراف أسرتيهما أو خارج نطاق يقبلها اتمع، ويُعّد الّلقاء األول بني الفىت و 

                                                           
(1)

  املرجع نفسه. http ://www.djelfa.info/ub: املوقع      
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لى ما يعتمد جناح هذا اللقاء عوضها، و فهم قد يدّعم العالقة بينهما أو ياملعرفة األسرية حدث م
  (1).يصدر عن كل منهما من سلوك

  :لأللفة المصاحبة :المرحلة الثانية:ثانيا

وذلك أنه  self-revelation"البوح الذايت "املصاحبة لأللفة وهي اليت تسمى مرحلة     
عندما يشعر الفرد باالطمئنان إىل عالقة اجتماعية، فإنه يبدأ باملصارحة مبا تكنه نفسه فيتكلم عن 

ورغباته وخماوفه وطموحاته، وهنا تعمل اخللفية الثقافية املشرتكة على سرعة التقبل والتفاهم، أمانيه 
فللخلفية الثقافية األثر الكبري يف استمرار العالقة ومنوها وتوجيهها بعالقة زواج أو اية العالقة 

  .اة تساعد على التفاهمباالنفصال ألن التقارب الثقايف والطبقة االجتماعية املشرتكة بني الفىت والفت

  )the development of dependencies(نمو التبعية المتبادلة :المرحلة الثالثة:ثالثا

ويف هذه احلالة يصبح الفرد معتمدا على اآلخر يف إجناز احتياجاته ورغباته الشخصية، وهذا راجع     
وأحزانه ومشاعره وأن يقامسه إىل أن كل منهما حيس بعمق أنه يف حاجة لآلخر ألن يشاركه أفراحه 

  (2).املرح واملزاج، وباختصار أن يعيش معه احلياة

  

  

  :تحقيق الحاجة الشخصية :المرحلة الرابعة:رابعا

ختتلف احلاجات الشخصية باختالف اخللفية الثقافية، كما هو الشأن يف التآلف والبوح والتبعية 
  .املتبادلة

نظرية العجلة " REISS" " رايس" وميكن تلخيص هذه املراحل يف دائرة أو كما يطلق عليها 
الدائرة، ألنه عندما يشعر شخص باأللفة يبوح لآلخر بذلك، مث يصبح تابعا ومعتمدا، وبذلك حيقق 

هي  احتياجاته الشخصية، وتقوم هذه النظرية الدائرية على أن الرغبة يف حتقيق االحتياجات الشخصية

                                                           
(1)

  .39 ،ص1971،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع: بريوتد ط،.للزواج والتغري االجتماعياالختيار .  حسني الساعايت،سامية   
(2)

����� :ا����در��د ط،.ا%�رة وا�����#.ا���د وآ!رون ،
	د ا���ط�  �  .27-26 ،ص2002،دار ا���ر�� ا�
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السبب األصلي يف الشعور باأللفة، وميكن أن تدور الدائرة يف اجتاهني إما اجتاه سليب حيد أو ينقص 
  .من درجة األلفة والبوح الذايت، واجتاه إجيايب يزيد من كثافة كل عملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  (1).يف منو احلب) الدائرة(يوضح نظرية العجلة ): ج(شكل رقم 

  :المقاربات السوسيولوجية للعالقات العاطفية :الخامس المطلب

 :I.L. Reisيس ار  إيرا*

نظرية اجتماعية يف احلّب هي نظرية العجلة الدائرة، اليت "  رايس" وضعت  1960 يف عام          
أخريا احلاجات بوح الذايت، التبعية املتبادلة و األلفة، ال: هياحلّب ينمو من خالل أربع مراحل و ترى أن 

  .الشخصية
  
  
  
  

                                                           
(1)

  .172،ص 1995،املعرفة اجلامعيةدار :اإلسكندريةد ط،. الزواج والعالقات األسرية .اخلويل ،سناء  

    

 

��
ذا�

 ا�
��

�
ا�

- 
  

  
  

�
ذا�

 ا�
ح

	و
ا�

 
��

�
!(

 ا�
ت

��
�

 ا�
ق

�)
�

 

 ا��	��ـ� ا���	�د�� ا%��ــ�



46 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



47 

 

  :R.Winckروبرت وينك  : ثانيا

اليت أقّر فيها أن األفراد من ذوي االحتياجات و  1963نظريته يف احلّب عام " وينك" وضع       

بأنه لو كان فردا يشعر  إحساساقد أعطت هذه النظرية هم أكثر اجنذابا لبعضهم البعض، و املكملة 

األكرب هلذا االحتياج عند شخص آخر حيتاج ألن يكون  اإلشباعجيد  أنباحتياجه للسيطرة فيجب 

  .مستسلما

  :W.Goodeوليم جود : لثاثا

يتفرع يف قنوات  أناليت أقّر فيها أن احلّب جيب  احلّب و نظريته يف" جود" وضع  1959يف عام     

يؤدي  أنجوانبه العديدة املتفككة، فاحلّب من املمكن  أوذلك الجتاهاته ما وجد يف جمتمع كبري و  إذا

مناذج البشر الطبقات االجتماعية و الفروق بني تضعف من  أنوحدات ميكنها  أواحتادات  إىل

  .باتمع

تذيب ما بينها من تربه ظاهرة تؤّلف بني اجلماعات و تعّد نظرته للحّب نظرة اجتماعية، فهو يعو     

  .اختالفات بني طبقات اتمع الذي يتواجد فيهو فروق، 

  :J.A.Leeجون أالن : رابعا  

ام عندما ظاهرة احلّب مرجعه أن الناس خيتلفون يف لغ إىلالفشل يف التعّرف  أنفقد قّرر         

نوع من احلّب  لكن أيمقدار ملا يشعرون به من احلّب، و أن املشكلة ليست يتحدثون عن احلّب ، و 

ك لكن الشريّب ال تتأتى مبجرد وجود حمبوب، و بذلك فالطريقة لإلشباع يف احلالذي يشعرون به، و 

  .لديه تعريف نفسهالذي يعتنق اجتاه احلّب نفسه و 

يرى أن للحّب أنواع و  "ألوان الحبّ "قد ظهر هذا يف كتابه هو عبارة عن لون و " لي"احلّب عند و 

  (1).، العملي، اهلزيل أو اهلوائي الذي يعترب مبثابة لعبةسيّب الشهواين، الرومانتيكي، اهلو احل: وهي

  
  

                                                           
(1)

  .57ص�ر�# �	ق ذ�ره . 
	د ا��ط�ف، 
	د ا���د �دت  
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أن  العجلة الدائرية مل تقّدم الدليل الذي يثبتيف نظريتها " رايس" من خالل ما سبق ذكره نرى أن 
مل تسر العجلة يف حركة  فمثال ماذا حيدث لو ،أن هذه املراحل دائريةاحلّب يسري وفق أربع مراحل و 

  ع يف مسار احلّب؟ا قطانهل ميكن أن حيدث دائرية و 
بعا اشرتاكيا للحّب و اليت تلمح فيها طا"  جود" نظرية و "  وينك "كذلك احلال بالنسبة لنظرية  و     

  .هذا ما عّرضه لكثري من أوجه الّنقد
كذلك قيامه عّرف على ألوان احلّب املختلفة و فنجده قد أصاب يف حماولته الت"  جون لي" أما نظرية 

بدراسات مع اآلخرين، لكّنه يف نفس الوقت مل يفسر لنا ديناميات احلّب املتنامية يف التشابك و 
  (1).التعقيد

 :خصائص العالقات العاطفية :السادس المطلب

اتمع الذي منت فيه  إىلختتلف خصائص العالقات العاطفية حسب طبيعة هذه العالقة ،إضافة     
اتمع الغريب لذا  إليهاالعالقة العاطفية كما ينظر  إىلال ينظر  اإلسالميهذه العالقة، فاتمع العريب 

  : هي متمثلة فيما يلياجلانب النفسي واالجتماعي فقط و سيكون إدراجنا للخصائص متمركز على 

الطرفني بنظرة مثالية،   إليهاا خلالية متاما من املوضوعية فينظر اف العالقات العاطفية باملثالية و تتص /أوال
  .اجلمالوالذكاء، ويرى هو فيها مثاال للعّفة و فرتى الفتاة فتاها مثاال للنبل والفروسية والشجاعة 

خلق التوافق بني حاجات  إىلاجتماعية دف اطفية بني اجلنسني عملية نفسية و العالقات الع /ثانيا
  .الظروف االجتماعيةاألساسية و  اإلنسان

ة تكون الفتاة من طبق القضاء على الفوارق، فعندماتقريب بني الطبقات االجتماعية  و ال /ثالثا
أي [ التآلف جيعلها تقضي على هذا الفارقفاحلّب و  الفىت من طبقة اجتماعية أخرى،اجتماعية و 

  ].االقتصاديةتكافؤ املكانة االجتماعية و  إىلتسبب نوعا من احلراك االجتماعي ممّا يؤدي 
  .تعترب من بني الدوافع اليت جتعل الزوجني يف املستقبل يتحمالن متاعب احلياة /رابعا

                                                           
(1)

  .57املرجع نفسه ص. عبد اللطيف عبد احلميد مدحت  



49 

 

رة متكررة العالقات العاطفية ختتلف عن عالقة الصداقة اليت تتكون نتيجة انفعاالت سا /خامسا
هي تصّنف ضمن العالقات املستمرة على عكس العالقات وتربط بني األفراد، وتتميز بالثقة و 

  .(1)العاطفية اليت قد ال تستمر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  :خـالصــة
  

 األساسيللحياة االجتماعية، حيث متثل امليكانيزم  األساسيةالدعائم  أحدتعترب عملية االتصال   
، حيث تنشأ اإلنسانيةن االتصال ضرورة من ضروريات احلياة مث فإلعملية التفاعل االجتماعي ومن 

                                                           
(1)

  .25املرجع نفسه ص. اخلويل ،سناء  
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واخلربات يف ظل ظروف من خالله عالقات اجتماعية تعتمد على تبادل اآلراء واملعلومات واألفكار 
ثل اجلامعة جراء االختالط الدائم بني اجلنسني الذي قد يؤدي بدوره إىل وعناصر متغرية باستمرار م

  .عالقات غرامية عمادها تبادل العواطف واملشاعر واالهتمام بالطرف اآلخر
العالقات االجتماعية تعد أساس التفاعل بني أفراد اتمع وتبادل اخلربات املختلفة، باعتبار أن     

اهم يف تفعيل هذه العالقات وعليه فللعالقة االجتماعية خصائص والعاطفة هي سلوك إنساين يس
متيزها عن باقي العالقات األخرى من خالل تصنيف العديد من العلماء هلاته العالقة كل حسب 

ا باإلضافة إىل أنواع العالقات العاطفية منظرومتكنا من معرفة نشأة العاطفة وأمهيتها وأهم تصنيفا ،
  .ومراحل تطورها

 



  

  

  :ل األولـــــــــــــــــــالفص

 وعـــــــــــــــــام للموضــــور العــــــــــــــــــــــالتص

 

  

  دــــــــــــــــــــــتمهي

  هجيــــــــــــراب المنـــــــــــــــــاالقت :المبحث األول

  رائيـــــــــــــراب اإلجـــــــــــــاالقت :المبحث الثاني 

  ةــــــــخالص

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   :ـي ناـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــالفص

  اطفيةــــــــاعية والعــــــالقات االجتمـــــــعالامعية،ـــــــــالبة الجـــــــــالط 

  

  

  دــــــــــــــــتمهي

  الجامعيةالبة الط :المبــــحث األول

  العالقات االجتماعية :المبــحث الثاني

  العالقات العاطفية :المبـــحث الثالث

  ةــــــــخالص

   



  

  

  :الثــــــــــــــل الثـــــــــــــــالفص

 ةـــــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــالدراس 

 

 

  

  دـــــــــــتمهي

  التعريف بميدان البحث وخصائص المبحوثين :حث األولـــــــــالمب

  عرض وتحليل البيانات الميدانية: حث الثانيـــــــــالمب

  خالصة
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 :مقــــدمـــــة
، بينهم صالت وارتباطاتتربط إن اتمع عبارة عن حشد من األفراد واألسر ذكور وإناث     
لذلك جنده مفطور  ،، وذا فاإلنسان اجتماعي بطبعهوجداينتوادد و  تشارك ماديو  تكافلنهم وبي

عتربت لباسا وإذا كان وإذا كانت العالقة يف القرآن الكرمي ا .على امليل لتكوين عالقات اجتماعية
اءا، كانت العالقات االجتماعية  ويضفي عليه اللباس من مهامه أنه يسرت صاحبه وحيفظه، ويقيه

النمو فمىت وثقت الصالت أمكن تمع ركيزة أساسية يف االرتباط و عامال هاما من عوامل بقاء ا
  .البقاء وخّف االنقطاع

أشكاال عّدة، فهناك عالقات وطيدة ثابتة جتتمع فيها وتتنوّع العالقات االجتماعية لتأخذ     
والعالقات األخرى متغّرية بتغّري اجلوار  ،الصداقةو  العواطف واملصاحل واحلياة املشرتكة كعالقات الزواج،

وطبيعة العمل ولكّنها أساسية يف حياة اإلنسان ألّا تليب حاجاته االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
  .الستغناء عنهاوال يستطيع ا

يف عّدة  ني أفراده عالقات خمتلفة، تظهرواتمع اجلزائري كسائر اتمعات األخرى جتمع ب    
مؤسسات اجتماعية، فالفرد ال يكون يف عالقة مباشرة مع اتمع إّال من خالل هذه املؤسسات اليت 

طلبة تضم عددا كبريا من ال اليت اجلامعةوخاصة ينتمي إليها كاألسرة، الدولة، احملكمة، اجليش،
 .  ختلق فرصا ال حدود هلا من التبادل االجتماعي هاوالقائمني على مصاحل واألساتذةوالطالبات 

إىل وسائل االنتقال احلديثة اليت جعلت االتصال على أوسع نطاق، وهيأت فرصا أوسع  باإلضافة
   .للتبادل الثقايف

فعليها تقع مسؤولية نشر الثقافة وألوان املعرفة تماعية االجاملؤسسات  تعترب من أهماجلامعة و     
ألا تتوىل إعداد العلماء ،نموانطالق اتمع حنو ال واملسامهة يف حّل املشكالت اليت تعرتض

الباحثني واملفكرين، فهي معقل الفكر اإلنساين يف أرقى صوره ومستوياته وموطن لنمو املعرفة واخلربة و 
تضم قطاعا كبريا ذو تأثري فّعال ال ميكن جتاهله يف احلاضر أو املستقبل أال فهي  .العلمية وتطبيقاا

البيولوجي العقلي و بعة من تكوينه النفسي و وهو قطاع الشباب، هذا األخري له حاجات متنوعة نا
  .واالجتماعي تساعده على التكّيف واالندماج يف اتمع

يف تزويد الطالب باملعارف والبحث العلمي تسعى إىل وبغض الّنظر عن الدور الذي تلعبه اجلامعة   
تدعيم القيم اإلنسانية النبيلة يف ظل التغريات العاملية املعاصرة والسيما العوملة وانتشار وسائل 
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وحيدث  نت من حتقيق هذا اهلدف أدى ذلك إىل االستقرار يف اتمعالتكنولوجيا احلديثة، وكلما متكَ 
وخري مثال على ذلك انتشار العالقات العاطفية يف الوسط  .ام بوظائفهايف القي تالعكس إذا أخفق

اجلامعي خاصة لدى الطالبة اجلامعية باعتبارها أهم طرف يقبل مثل هذه العالقة كما أا املتضررة 
  .بنسبة كبرية يف جمتمع ما زال يقيم وزنا كبريا لقيم العفة واالحتشام

إىل اجلامعة ترى فيها احلرية اليت ال تدرك كيف تتعامل معها، إىل  فالطالبة اجلامعية مبجرد دخوهلا    
جانب هذا تطمح يف التحّرر من كل القيود فتلجأ بذلك إىل إقامة العديد من العالقات كعالقات 

الزمالة، لكن أخطرها يف األمر كّله هي العالقات العاطفية اليت جتمع بني اجلنسني، هذه و  الصداقة
رة يف جامعاتنا لكّنها يف حقيقتها قد حتمل نزوة عابرة أو قضاء للوقت ال غري، و العالقة توجد بكث

بالرغم من وصول الطالبة اجلامعية ملستوى وعي يؤهلها ملعرفة اخلطأ والصواب واحلالل واحلرام إّال أا 
  .تقع يف مثل هذه العالقات، وقد يرجع ذلك إىل أسباب عديدة و متنوعة

اول الوقوف على أهم األسباب اليت أدت إىل إقامة الطالبة اجلامعية للعالقات ويف حبثنا هذا حن    
  .العاطفية من خالل خطة حبث مشلت مقدمة وثالثة فصول وخامتة

، مبحثنيأما الفصل األول فقد انقسم إىل إثارة املوضوع، و ارة عن تقدمي و عباملقدمة فقد كانت     
، الية، الفرضياتللبحث حيث مت حتديد اإلشكاب املنهجي االقرت األول  املبحثحاولنا أن حندد يف 

ومن أجل إزاحة الغموض على  ،أمهية الدراسة ،وضوعذكر أسباب اختيار امل ،أهداف الدراسة
وأخريا عرض الدراسات  .املوضوع حمل الدراسة قمنا بتحديد املفاهيم املكونة لعنوان هذا البحث

  .السابقة
   .حتديد جمتمع البحث واختيار العينة ، ملنهج، تقنيات البحثين فتم عرض االثا املبحث ويف
العالقات االجتماعية والعاطفية وانقسم بدوره  الطالبة اجلامعية، أما الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل    

  :مباحثإىل ثالثة 
الثاين  املبحثمشكالا، بينما تناولنا يف و  حاجاا، األول لدراسة الطالبة اجلامعية املبحثخصص 

الثالث فتطرقنا إىل نشأة العاطفة وتصنيفها  املبحثالعالقات االجتماعية خصائصها وتصنيفها أما يف 
  .وأمهيتها وأنواع العالقات العاطفية وخصائصها ويف األخري مراحل تطور العالقات العاطفية

 التعريف مبيدان ليكون الفصل الثالث واألخري متضمنا الدراسة امليدانية من خالل التطرق إىل    
إىل جانب عرض البيانات وحتليلها وتفسري النتائج يف  يف املبحث األول البحث وخصائص املبحوثني

  .ليُتوج البحث يف األخري بالنتائج واالقرتاحات والتوصيات واخلامتة يف املبحث الثاين ضوء التساؤالت
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  ل األولــــالفص

 اإلطار المنهجي

   :منهجياالقتراب ال :المبحث األول

 :إشكالية البحث :األول المطلب

يعترب اتمع واحد من أهم األنساق الثابتة، يضم عددا كبريا من األفراد يتكاتلون و     
يتساندون فيما بينهم، تربطهم عالقات خمتلفة وجتمعهم مشاعر وأحاسيس تفرضها طبيعة احلياة 

ع ونتائج التفاعل سواءا داخل االجتماعية وهذه العالقات ختتلف باختالف ظروف االجتما 
  .األسرة أو يف ميدان العمل أو الشارع وغريها من التنظيمات االجتماعية

وميكن أن تظهر هذه العالقات وبشكل واضح يف مؤسسات متنوعة كاملؤسسات     
تعمل مجيعها على خدمة اتمع والتعليمية حيث  االجتماعية، االقتصادية، السياسية، العسكرية

ق غاياته على أحسن وجه، كما أا ضرورية ألداء العمل االجتماعي املشرتك، ومن أهم وحتقي
احي هذه املؤسسات مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تعمل على إعداد الفرد من مجيع النو 

اخللقية وتسّهل له التكيف واالندماج يف حياته الشخصية والعملية، ومن بني العقلية واجلسمية و 
سات جند األسرة باعتبارها الراعي األّول للطفل حيث تقوم بعملية التنشئة االجتماعية هذه املؤس

تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، وصوال للمدرسة اليت على صياغة النمو االجتماعي له و  وتشرف
تعد مبثابة املؤسسة االجتماعية الثانية من حيث األمهية وقدرا على الضبط االجتماعي، حيث 

لية التعليم اليت تعترب من أهم العوامل املساعدة على تطّور األمم وتقّدمها إذ باتت حمط تقوم بعم
أنظارهم ومعقد اآلمال اليت ينشدوا من خالهلا، كما أا العامل الفاصل بني تقّدم األمم 
وختّلفها وبني قّوا وضعفها، وكل هذا يربز من خالل التخطيط والتجهيز هلا وصرف املبالغ 

  .اهظة يف سبيلهاالب
ويعّد اتمع اجلزائري أحد اتمعات اإلنسانية اليت ميّر فيها التعليم مبراحل عديدة تبعا لتطور     

وصوال إىل مرحلة التعليم العايل  وزارة الرتبية والتعليم تشرف عليهاواليت . املراحل العمرية لإلنسان 
تؤهلهم للدخول إىل البكالوريا اليت دة شها الطلبة على حبصولوالبحث العلمي واليت تبدأ 

تساهم يف نشر الثقافة اجلامعة، هذه األخرية تعترب من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية لكوا 
املفكرين يف العلماء والباحثني و حّل املشكالت اليت تعرتض اتمع، كما أا تتوىل إعداد واملعرفة و 
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تلعب دورا كبريا يف التأثري على سلوك الشباب، حيث شّىت أصناف املعرفة إىل جانب هذا فهي 
تمامات الشباب وسلوكهم ة يف اهـة مرحلة حتّوالت واضحة وهامّ ـــــــة اجلامعيــــتوافق مرحلة الدراس

ينصرف كل منهما إىل ) أنوثتها(اةـــــــويف الفت) رجولته(، فبعد أن يستيقظ يف الشاب االجتماعي
فراد من جنسه ويتجه حنو عالقات مع أفراد من اجلنس اآلخر، ومييل االهتمام بالعالقات مع أ

ام ــــــإىل تضييق نطاق عالقاته وتعميمها وتصبح هذه العالقات مركز اهتمام خاص يف حي
والسيما النفسية، ) العضوية، العقلية(رات ـــــــبدون التقليل من أمهية هذه التغيو  .وتشغلهم أكثر

يف منوه اجلسمي واجلسدي الذي ال يوازي منوه العقلي واالجتماعي خاصة فإن األزمة قد تكون 
وع بتنوع والذي تتسع فيه دائرة العالقات اإلنسانية اليت تتن) اجلامعة(يف هذا الفضاء املفتوح 

زمالة، وقد تتعدى ذلك إىل نوع من العالقات غري احلقيقية أو و  األشخاص من عالقة صداقة
تتناىف مع عادات اتمع اجلزائري وتقاليده وحّىت ) عالقات عاطفية(رضية الظواهر الزائفة أو امل

قيمه الدينية إّال أا تبقى منتشرة وبشكل ملحوظ وما هي إّال انعكاس ملوجة من االمتزاج 
تسهيالت التكنولوجيا مبختلف اإلعالم و احلضاري مع الثقافات والقيم الوافدة عرب وسائل 

طر الواقع يف أى أوما حتمله من أشعار ت) الفضائيات... واتف النقالة، االنرتنت، اهل(أنواعها 
جتعل الشباب يعيش يف وعي زائف بعيدا عن احلقيقة، وإذ توحي وتوهم الشباب بأن مثل حّلة و 

هذه العالقات الغرامية أمر ضروري يف حياة اإلنسان إىل جانب التشجيع على التمّرد على 
  .ا دافع عنها الكبار يف ضبط العالقات بني اجلنسنياملبادئ والقيم اليت طامل

وإن كان هذا الكالم ميّس اجلنسني الذكر واألنثى، إّال أن الطالبة اجلامعية ونظرا خلصوصيتها     
وما تتميز به داخل منظومة قيمنا االجتماعية وأعرافنا هي املتضّرر األول من مثل هذه العالقة، 

 عالقة هاّمة والبّد منها يف نظرها باعتبار أن احلياة اجلامعية متتازوبالرغم من ذلك تبقى هذه ال
باالنفتاح واحلرية مما يؤدي إىل إقامة عالقات عاطفية قد تكون متعددة وهلا أهداف وأغراض 

  .اخل...التسلية، الزواج، مأل الفراغ، احلاجة املادية : خمتلفة منها
العالقات الزائفة يف حياة الطالبة اجلامعية وما انطالقا من كل هذا وبالضبط من خطورة هذه    

األسباب اليت  البحث عنحتمله من انعكاسات عليها وعلى أسرا وجمتمعها، هذا ما دفعنا إىل 
إىل إقامة مثل هذه العالقات من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي اجلامعية تدفع الطالبة 

  اطفية ؟ـــــــــــــــــالقات العـــــــــــــامعية للعــــــــــالبة الجــــــــالط امةـــــــــاب إقـــما هي أسب     :اآليت
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  :ويندرج عن هذا التساؤل أسئلة فرعية تتمثل يف
  هل تساهم الظروف االجتماعية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقات العاطفية ؟ -1
  عيشها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقات العاطفية ؟هل تساهم الظروف االقتصادية اليت ت -2
 هل يساهم التطور التكنولوجي  يف تفعيل العالقات العاطفية للطالبة اجلامعية ؟ -3

  :فرضيات البحث: الثاني المطلب

  .هم الظروف االجتماعية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقة العاطفيةتس:الفرضية األولى
 .هم الظروف االقتصادية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقة العاطفيةتس:الفرضية الثانية

 .هم التطور التكنولوجي يف تفعيل العالقات العاطفية للطالبة اجلامعيةيس:الفرضية الثالثة

 :أهداف الدراسة :الثالث المطلب
 .توجد بكثرة يف جمتمعناالتعرف على ظاهرة العالقات العاطفية اليت أضحت  �
 .عوامل إقامة هذا النوع من العالقاتالتعرف على أسباب و  �
 .احلث على التقيد بتعاليم ديننا احلنيف الذي يعارض هذا النوع من العالقات بشدة �
امعيات لالهتمام أكثر بالدراسة وجتنب التقليد كما تعترب هذه الدراسة دعوة للطالبات اجل �

 .الغزو الثقايففة الغربية و الثقا كل ما تروج لهاألعمى و 
 :أسباب اختيار الموضوع :الرابع المطلب

 .اإلقبال الكبري للطالبات اجلامعيات على إقامة هذا النوع من العالقات �
األخالقية كالتغري يف طريقة التفكري الذي ميكن إرجاعه إىل االنفتاح تغري بعض القيم االجتماعية و  �

 .الكبري على وسائل اإلعالم
 .نتشار العديد من الظواهر السلبية جراء العالقات العاطفيةا �
 .التأكد من التحقيق الذي صرحت به قناة النهار عن طالبات اجلامعة �

 :أهمية الدراسة :الخامس المطلب

اهرة اجتماعية كثر احلديث عنها هو يعاجل ظنه يندرج ضمن ختصصنا و تكمن أمهية املوضوع يف كو  �
  .دوىكثر انتقادها لكن دون جو 
  .ضرورة متابعة بنامخبطورة هذه العالقات العاطفية و  كما تتجلى أمهية الدراسة يف توعية األولياء �
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ؤالت، نقدم من أما األمهية العلمية فتكمن يف حماولة الوصول إىل نتائج علمية تؤكد صحة التسا �
 .توصياتخالهلا اقرتاحات و 

 :تحديد المفاهيم :السادس المطلب

فاهيم مرحلة هامة يف البحث وذلك لدورها يف تدعيمه، حىت تسّهل للقارئ الفهم يعترب حتديد امل
  :أما مفاهيم دراستنا فقد متثلت يف. وإدراك منحى وأهداف الدراسة

  : Relationالعالقة / أوال
السوط رابطة وبالكسر هي كعالقة التوس و حسب املوسوعة اإلعالمية فالعالقة هي  :اصطالحا -1

ل يف احملسوسان وبالفتح كعالقة اخلصومة واحملّبة، أما العالقات فهي الروابط واآلثار وحنومها وتستعم
املتبادلة اليت تنشأ استجابة لنشاط أو سلوك مقابل، واالستجابة شرط أساسي لتكوين عالقة وقد 
تكون هناك عالقة متبادلة بني الظواهر والنظم وقد تكون العالقات خارجية بني مجاعات ومجاعات 

  (1)خرى، ومعظم العالقات، اليت تقوم يف احلقل االجتماعي سببية أو وظيفية أ

 .العالقة هي اتصال بني طرفني :إجرائيا -2

  :العالقات االجتماعية /ثانيا

تدل العالقات االجتماعية يف مفهومها على نوع من االنتظام والتّنوع وعلى دينامية  :اصطالحا -1
تضمن يف طياا خصائص الفعل أو العمل الذي يعترب من لوازم استمرار وحيوية جماالت احلياة ألّا ت
 كما ترتك العالقات االجتماعية دالالا على خمتلف جماالت احلياة. وتواصل احلياة االجتماعية

وكذلك هي الروابط واآلثار املتبادلة بني األفراد يف  ،  )2(غريهااالجتماعية، االقتصادية والسياسية و 
هي تنشأ من طبيعة اجتماعهم، وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهم واحتكاك بعضهم بالبعض اتمع و 

  ) .3(تفاعلهم داخل اتمع اآلخر، ومن

   االتـهي مجلة التفاعالت اليت تتم بني أفراد اتمع يف مجيع ا العالقة االجتماعية :إجرائيا -2
اجيابية كاحلب واالحرتام أو سلبية كالبغض  واليت قد تكون) ...صناعية، التعليمية، االجتماعيةال( 

  .والقسوة واالحتقار

                                                           

  105،ص2003،دار الفجر للنشر والتوزيع:،د ط،د بالد اخلامس.املوسوعة اإلعالمية .حجاب منري ،حممد) 1( 
  .64،ص 1998،جامعة الفاتح:ردناأل،1ط. متهيد يف علم النفس االجتماعي .الدوييب ،عبد السالم )2(
معهد علم ،ماجستريرسالة .أمناط العالقات االجتماعية بني األساتذة والتالميذ وعالقتها بالتوافق االجتماعي لتالميذ التعليم الثانوي.برغويت ،حممد )3(

  .32،ص1997- 1996 ،جامعة قسنطينة:االجتماع 
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  :العالقات العاطفية/ ثالثا

هي احلب  حسب معجم املصطلحات احلديثة يف علم النفس واالجتماع فالعاطفة :اصطالحا -1
هوى وإغراء، كما تطلق على وصال و و  جبميع مظاهره من شفقة وحنو وإعجاب وتقدير ونزوع

ع مظاهرها، والعاطفة منشطة للسلوك وموجهة ألحكامنا على األشخاص واجلماعات الكراهية جبمي
  (1).واألفكار واألشياء

الثابت  بأّا منوذج امليول االنفعايل" sentiment "ويف قاموس علم االجتماع تعّرف العاطفة    
اهات اليت الذي يوجد لدى الفرد يف عالقته بشخص أو شيء أو فكرة، وتشكل املعتقدات واالجت

  (2).تكّونت على حنو انفعايل جزءا من العاطفة
والعاطفة هي استعداد وجداين للشعور بتجربة وجدانية خاصة وللقيام بسلوك معني إزاء شيء أو  

  (3).شخص أو مجاعة أو فكرة جمّردة
يف تنظيم وهناك من يعّرف العاطفة على أا عبارة عن جمموعة انفعاالت أولّية ترتابط مع بعضها      

يتصل مبوضوع العاطفة، ونظرا إىل أن عدد االنفعاالت األولية حمدود فإن العواطف املختلفة تشرتك 
االنفعاالت مع بعضها البعض يف هذه االنفعاالت، ولكن االختالف بني عاطفة وأخرى هو يف عدد 

شرتكان يف االنفعاالت، الكراهية يفمثال عاطفيت احلّب و . كّل منها  طريقة تنظيمالداخلة يف كل منها و 
  وف بنسبة أقل ــــاخلغضب و ــــــعجب والـــــو واخلضوع والتــــــهالز و و ــــاالت احلنــــّب تظهر انفعــــطفة احلاــــــــفع

  (4).تدرجييا 
نالحظ أن التعريف األول تناول العاطفة من كل النواحي، أما التعريف الثاين والثالث فقد رّكزا     

األخري فنجد أنه تناول لتعريف انب النفسي للعاطفة دون التعرض للجوانب األخرى، أما اعلى اجل
  .تعريف العاطفة من مجيع اجلوانب الفيزيولوجية والنفسية باإلضافة إىل أنواع العاطفة

العالقة العاطفية هي تلك العالقة اليت جتمع بني طالبة وشخص آخر تقوم على أساس  :إجرائيا -2
  .تقاليد اتمعما ميليه الشرع وأعراف و  عنيدة لغرام من أجل حتقيق أهداف معينة بعاحلّب وا

  .ومبا أننا رّكزنا يف تعريفنا للعالقات العاطفية على احلّب وجب علينا تناول تعريف احلبّ 

                                                           
(1)

   219،ص2005سنة  د ط،دب،فرنسي، - عريب.ونظرية املعرفةمعجم املصطلحات احلديثة يف علم النفس واالجتماع .حجازي سعيد���ر،   

 
  .407،ص1995،دار املعرفة اجلامعية:ريةدسكناإلد ط،.قاموس علم االجتماع.عاطف غيث ،حممد (2)
(3)

  .166،ص1912،دار املعارف اجلامعية:مصرد ط،.مبادئ علم النفس العام.مراد ،يوسف  
(4)

  .76 ،د ت،صدار الغريب للطباعة: القاهرة د ط،.علم النفس والدين السلوك االجتماعي بني.فوزي سامل ،عفيفي  
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  :Amourالحّب / رابعا

لة، احلّب هو توحّد عاطفي قوي مع شخص آخر يشكل عالقة اجتماعية مفضّ  :اصطالحا -1
رفاهيته، ويعترب اقاا إلسعاد احملبوب ورعايته و ينطوي هذا التوّحد على انبثاق شخصية توجه كل ط

بطفلها وعالقة عالقة األم تنطوي على عالقة الزوج بزوجته و  عالقة اجتماعية ويتخذ صور كثرية
  .(1)هكذااألقارب و 

تربية وذيب والرتبية ليست شيئا هو عامل خلق وإبداع، بل هو عامل  "أفالطون "واحلّب عند     
   (2).آخر غري احلضور املستمر للحبّ 

نالحظ أن التعريف األول قد مشل كل نواحي احلّب باإلضافة إىل أنه تطّرق إىل أشكال احلّب     
املختلفة، أما التعريف الثاين فقد رّكز على الناحية النفسية وأمهل باقي النواحي األخرى، يف حني جند 

  .رّكز على عامل الرتبية يف احلّب، فاحلّب يكون متالزما بعامل الرتبية والتهذيب "الطونأف"أن 
وكلمة احلّب ظلت أكثر األلفاظ دورانا يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف من أي كلمة أخرى     

رة جاءت ميف القرآن مطلقا، و " العشق" ة تعّرب عن معناها أو جانب من هذا املعىن، فلم ترد كلم
  ".من عشق فعّف وكتم  مث مات فهو شهيد: " واحدة يف احلديث

ويقرر ابن القيم بأن لفظ العشق وصف بأنه الغرق يف احلب واملبالغة يف امليل، وصف بأنه تعبري     
عن االشتهاء، يف حني أن احلّب ميل قليب ليس االشتهاء دافعه أو غايته، أما احلّب فقد ورد يف 

أة، بل رد امليل القرآن كثريا، واألمر الالفت حقا أنه مل يرد وصفا للعالقة العاطفية بني الرجل واملر 
قل " و" حيّبونهحيّبهم و " ؤمنون بأن اهللا تعاىل أشد حّبا هللا، ووصف امللتعّلق، فوصف به الذين آمنوا وا

  (3)."إن كنتم حتّبون اهللا فاتبعوين حيّبكم اهللا
 م،التتي الكلف، احملّبة،العالقة،اهلوى،الّصبوة،الّصبابة،الشغف،الوجد،: أمساء عديدة منها وللحبّ     

  الّالعج، الّشجن، وهل،ـــــال الغمرات، ،التباريح البالبل، اخلالبة، شوق،ــــال الّشجو، الّدنف، العشق،
املخامر،الوّد،،لّرسيس،الداءاالكتئاب،الوصب،احلزن،الكمد،الّلذع،احلُرق،السهد،األرق،الّلهف،احلنني،ا

  (4).امساذكر له أمساء غري هذه وهي تقريبا ستني  وقد. اخلُّلة،احللم،الغرام،اهلُيام،الّتدليه،الوله،التعّبد
                                                           

(1)
  .107،ص2003،دار املدين:د ط،د ب.قاموس مصطلحات علم االجتماع  .مداس ،فاروق  

(2)
جامعة ، 4العدد،3الد،جملة العلوم االجتماعية.نسق العالقات العاطفية ومستواها عند بعض الطلبة يف سوريا.زحلوق ،مها .علي ،وطفة  

  .166ص،1995،جملس النشر العلمي:الكويت
(3)

  .23 ،ص1980 ،عامل املعرفة:الكويتد ط،.احلب يف الرتاث العريب.حسن عبد اهللا ،حممد  
(4)

  .14-13 ،ص2004،دار الكتاب احلديث:د ط،د ب.روضة احملبني ونزهة املشتاقني.اجلوزية ،ابن قيم  
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احلب هو حالة تعبري الفرد عن املشاعر واملزاج اليت مير ا، وهي تعبري ظاهر عن احلالة : إجرائيا -2
  .العاطفية اليت مير ا الفرد

  université:الجامعة /خامسا

اليت هلا عالقة بالتعليم  فاجلامعة هي جمموع املؤسسات التعليمية Larousseوحسب معجم     
  (1)..).كلية، معهد( العايل 

اجلامعة على أا تلك املنظمة اليت حتتوي عددا من املعاهد " Goodجود " يعّرف  :اصطالحا -1
التعليمية العليا، ويكون لديها غالبا كلية للفنون احلرّة، أو من املدارس أو الكليات املهنية وتقدم برامج 

  .وتكون قادرة على منح الدرجات العلمية يف خمتلف جماالت الدراسةللدراسات العليا، 
على أا املؤسسة الرتبوية اليت تقدم لطالا احلاصلني على شهادة الثانوية " الربعي" ويعرّفها     

العامة، أو ما يعادهلا تعليما نظريا معرفيا ثقافيا، يتبىن أسسا إيديولوجية وإنسانية، يالزمه تدريب مهين 
  (2).فين دف إخراجهم إىل احلياة العامة كأفراد منتجني

ويعّرف البعض اجلامعة على أا املكان الذي تتم فيه املناقشة احلرّة املتفتحة بني املعلم و     
املتعلم،وذلك دف تقييم األفكار واملفاهيم املختلفة، وهي أيضا املكان الذي يتم فيه التفاعل بني 

من خمتلف التخصصات، وكذلك بني الطالب املنظّمني يف هذه التخصصات،  أعضاء هيئة التدريس
وقد يعرّفها آخرون على أا مؤسسة هلا دور مهم يف احملافظة على املعرفة وتنميتها ونقدها ويف تبين 

  (3).الطاقات املبدعة
باملدرسة وتعرف اجلامعة أيضا بأا مؤسسة تعليمية يلتحق ا الطالب بعد إكمال دراستهم     

الثانوية، واجلامعة أعلى مؤسسة معروفة يف التعليم العايل، وهي مكان يضم جمموعة من الطلبة 
 ،واحد أو عدة أحياء جامعيةوالطالبات حيملون ثقافات خمتلفة وأمناط بيئية متنوعة جيمعهم حي 

  (4).وتستقبل اجلامعة الطالب من عدة واليات
عن جمموعة من الناس يبذلون جهدا مشرتكا يف البحث عن  كما تعّرف اجلامعة بأا عبارة    

  (5).احلقيقة والسعي الكتساب احلياة الفاضلة لألفراد واتمعات
                                                           

(1)
 Le petit Larousse illustres ,dictionnaire Larousse, paris2009.   

(2)
  .120 ،ص 2006 ،دار الشروق للنشر والتوزيع :األردن،1ط.الشباب والقيم يف عامل متغري.الزيود ،ماجد  

(3)
  .49،ص 2005،الدار العاملية للنشر والتوزيع:القاهرة،1ط.اجلامعة والسلطة.صقر الغريب ،عبد العزيز  

(4)
  .99صمرجع سبق ذكره .ماجد، الزيود  

(5)
  .73،ص1999،ديوان املطبوعات:اجلزائر،2ط،أصول الرتبية والتعليم.تركي ،رابح  
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كما تُعّرف أيضا بأا مؤسسة تعليمية وتكوينية دف إىل تغطية احتياجات البالد من اإلطارات 
سايرة التطور العلمي والتكنولوجي بصفة والتقنيني كما تعمل على تأهيل الشباب يف املضمار املهين وم

املخابر العلمية اليت تتطلبها العملية الرتبوية كل األجهزة اإلدارية واملادية و   عامة ويتضمن مفهوم اجلامعة
اجلامعية من أجل تكوين أفضل وبالتايل ميكن القول أن اجلامعة مؤسسة تربوية تعليمية تعمل على 

تأهيال علميا وعمليا يتوافق واحلاجات واملتطلبات االجتماعية من أجل إعداد القوى البشرية وتأهيلها 
  (1).حتقيق التنمية االجتماعية

اجلامعة هي مؤسسة تعليمية تقوم بتزويد الطالب اجلامعي باملعارف واخلربات، قصد  :إجرائيا -2
  .تأهيله للقيام بدوره املهين يف اتمع

  :Etudianteالطالبة الجامعية  /سادسا

يتابع الشخص الذي يقوم بدراسات عليا و  الطالب هو Larousseحسب معجم  :اصطالحا -1
  (2).دروسه يف اجلامعة

والطالبة هي املتعلمة اليت تطلب العلم وتشغل به إما جبهدها الذايت وإما بواسطة شيخ أو معلم     
  (3).يعّلمها أو يفيدها العلم أو يوجهها يف سبيل التعليم

رها شرحية من املثقفني يف اتمع بصفة عامة، إذ يرتكز املئات واآلالف من الشباب كما ميكن اعتبا
يف املؤسسات التعليمية، غري أنه ليست كل طالبة تنتمي إىل مؤسسة تعليمية، فمصطلح املثقف واسع 

  (4).وأمشل ملختلف ااالت، فهناك فرق بني الطالبة املثقفة والطالبة املتعلمة
ف الطالبة بأا تلك اليت مسحت هلا كفاءا العلمية باالنتقال من املرحلة الثانوية أو وكذلك تعرّ     

مرحلة التكوين املهين أو الفين العايل إىل اجلامعة تبعا لتخّصصها الفرعي بواسطة شهادة أو دبلوم 
وين اجلامعي إذ أا يؤهلها، وتعترب الطالبة أحد العناصر األساسية الفاعلة يف العملية الرتبوية طيلة التك

  (4).متثل عدديا النسبة العالية باملؤسسة اجلامعية
وبالنسبة للتعريف  ،عام تعريف فكاننالحظ أن التعريف األول تعريف شامل، أما التعريف الثاين     

  .شاملبالتايل فهو تعريف دقيق و بالطالبة اجلامعية و األخري فنجده تناول كّل ما يتعلق 
                                                           

(1)
  .21 ،ص1989،معهد علم االجتماع:جامعة عنابة،رسالة ماجستري.اجتاهام وأوضاعهم.العاملون يف التدريس اجلامعي.مربوحة ،نوار  

(2)
  Le petit Larousse    .393مرجع سبق ذكره ص.  

(3)
  .376،دت،صمركز البحوث الرتبوية:قطرد ط،.دراسة الرتاث الرتبوي اإلسالمي. عامل الطلبة.قمرب ،حممد  

(4)
       . 98،ص1987،دار املعرفة اجلامعية:اإلسكندريةد ط،.الشباب العريب والتغري االجتماعي.علي حممد  ،حممد  

(5)
         . 95 ،ص 2006 ،جامعة قسنطينة:اجلزائر،2ط،رب التطبيقات النفسية والرتبويةخم.املشاركة الدميقراطية يف تسيري اجلامعة.فوضيل دليو وآخرون  
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لبة اجلامعية هي فرد من أفراد اتمع مسحت هلا قدراا باالنتقال من املرحلة الثانوية الطا :إجرائيا -2
اليت تسعى من خالهلا إىل صر فّعال يف العملية التعليمية و إىل مرحلة التعليم العايل حيث تعترب عن

  .حتصيل جمموعة من املعارف واخلربات اليت تؤهلها ملمارسة مهنة معّينة يف املستقبل
  .ويف حبثنا سنرّكز على الطالبة اجلامعية املقيمة للعالقة العاطفية    

  :الدراسات السابقة :المطلب السابع
الباحث ال يستطيع االعتماد و إن االعتماد على الدراسات السابقة أمر ضروري يف بناء الفروض،     

تح أبواب للباحث يف فاالتصال بالدراسات السابقة بشأا ف. لوضع فرضيات مفيدة مالحظاتهعلى 
فمن خالل اعرتاضات تلك الدراسات جيد الطالب أن ما تطرق إليه وإن   ،بناء فرضيات البحث

كانت يف جوانب سابقة، فبخياله السوسيولوجي يستطيع أن يبين الفرضية، فالبحث العلمي مرتبط 
 .بالفروض وبواسطتها ترتقي الدراسة إىل مستوى البحث

أشكال االرتباط العاطفي بين الضوابط التقليدية وقيم ":داني بختهمدراسة :الدراسة األولى

  (1). "الحداثة
ه يف اتمعات إن حتديد أشكال االرتباطات العاطفية يف اتمع اجلزائري خيتلف متاما عن مفهوم     

كال الغربية وتتحكم فيه معايري وقيم يتبناها اتمع من خالل النظم القائمة واليت حتدد وظيفة  
اجلنسني، حيث يعترب مفهوم االرتباط العاطفي ذو داللة خاصة مرتبط بتقاليد وعادات هذا اتمع 

ن انفتاحه على ثقافات أخرى نتج عنه عوامل اجتماعية واقتصادية، إال أن هناك أمنذ القدم، غري 
ا للحفاظ على سالمة اتمع من اآلفات ضبطا اجتماعيا ودينيا حيدد معايري وقيم البد من مراعا

أما الثقافة اجلديدة اليت افرزها التغري الذي حدث على مستوى .األخالقية وهذا ما نص عليه ديننا
الفرد كونه مندمج فيها ألنه ال يستطيع أن حيقق رغباته يف اتمع احلقيقي احملاط باحملرمات، حيث 

لى ذلك إصرارها على إبقاء تلجأ الطالبة اجلامعية إىل التعرف إىل أكثر من شخص والدليل ع
العالقات العاطفية رغم معارضة اتمع هلا كوا أصبحت بالنسبة هلا وسيلة للتعبري عن ذاا وهذا ما 

  .مل نتوصل إليه من خالل الدراسة 
  
  

                                                           
(1)

  .2012،قاصدي مرباح، ورقلة،اجلزائر، رسالة ماسرت. "أشكال االرتباط العاطفي بني الضوابط التقليدية وقيم احلداثة."خبته، مداين  
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واالرتباط التلقائي الذي تدل عليه نسبة قليلة من الطالبات من الطرف األخر بشكل تلقائي يتم     
الزمالء أو عن طريق االنرتنت وبالتايل فهم يعيدون إنتاج قيم هذا العامل االفرتاضي فهو  التعرف على

مل يعد وسيلة فقط بل حتول إىل ثقافة جديدة افرزها التغري الذي حدث على مستوى الفرد كونه 
ذاا  مندمج فيها ألنه ال يستطيع أن حيقق رغباته، وبالنسبة للقيم احلديثة فالطالبة تريد أن تتحقق

ويكون القرار بيدها وتريد أن تتحرر من الضوابط التقليدية وأهلها، ألا تعترب راشدة وواعية تستطيع 
  .حتمل مسؤولياا دون أن تؤثر عليها  األسرة أو الدين أو اتمع 

والطالبات اجلامعيات هدفهن الزواج من أجل بناء أسرة والتخطيط للمستقبل، وأن أغلبيتهن     
بات، ويكون معظم حديثها عن الزواج مع الطرف األخر ورفض معظم الطالبات للزواج العريف خمطو 

  .املنايف للمجتمع والدين، ويتم تقبل الفتاة للزواج عن طريق أهلها يف اختيار الزوج املناسب
من  أما عن االرتباط العاطفي املصلحي جند نسبة قليلة من الطالبات الاليت يستغلن الطرف األخر    

  .أجل حتقيق مطالبهن 
(1)."تمثالت المجتمع لعالقة الفتاة بالشاب":مريم رشيدةبن دراسة : الدراسة الثانية

  

يف الوقت ) واألنثىالذكر (أن العالقات بني اجلنسني ، تبني يل أجريتهامن  خالل املقابالت اليت     
جمتمعنا  أنحمدود مبا  إطاريبقون يف  مأاتمع وخاصة الشباب منهم، إال  أفراداحلايل عادية ملعظم 

عريب إسالمي، فيجب على فئة الشباب التزام بعض املعايري اليت يقوم عليها جمتمعنا واملعرتف ا، 
قة ب ين الفتاة واليت هي القيم والعادات، وبطبيعة احلال إتباع املنهج الديين والذي خيتم كل عال

البتعاد عن الشبهات والسلوكيات اليت تؤدي إىل االحنراف  ن اهللا يأمرنا بذلك لوالشاب بالزواج أل
غري أن ما استنتجته من حمور مكانة اجلنس يف اتمع هو . يف اتمع وبالتايل فساده األخالقي

  . تأكدي من خالل ما صرح به العديد من املبحوثني على انه حاجة ضرورية وأساسية يف احلياة
  
  
  
  
  

                                                           
(1)

  .2010مذكرة ليسانس ، جامعة عبد احلميد ابن باديس، مستغامن، اجلزائر،.بمتثالت اتمع لعالقة الفتاة بالشا. رشيدة، بن مرمي  
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  :اإلجرائياالقتراب  :المبحث الثاني

  :منهج البحث :األول المطلب
 أوباحث يف دراسته وحتليله لظاهرة معينة  أودارس  أياملنهج هو عبارة عن تلك الطريقة اليت ينتجها 

املعرفة اليقينية بشأن موضوع الدراسة  إىلملعاجلته ملشكلة معينة وفق خطوات من اجل الوصول 
  (1).والتحليل

على انه جمموعة اإلجراءات واخلطوات الدقيقة املتبناة من اجل وعرف موريس أجنلس املنهج     
  (2).الوصول إىل نتيجة

ونظرا خلصائص الظواهر االجتماعية ومتيزها فإن أي ظاهرة أو مشكلة هي اليت تفرض نوع املنهج     
املتبع واملناسب له إذ مبوجبه ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة، وموضوعنا الذي يبحث عن أسباب 

العتبارات املسح االجتماعي نهج م ت العاطفية، فرض علينا اختيارقامة الطالبة اجلامعية للعالقاإ
  . حتليل وتفسري ما مت رصده من معطيات حول الظاهرةعلمية أّمهها طبيعة املوضوع الذي يستدعي 

  :تقنية البحث :الثاني المطلب
 ،ات مستخدمة شأنه شأن العلوم األخرىوتقني لعلوم االجتماعية له تطبيق علميكل حبث يف ا    

تعّد تقنية البحث من أهم عناصر البحث ويقصد ا األداة اليت ميكن ا مجع البيانات الالزمة يف و 
أي دراسة ميدانية، أما عن التقنية اليت اعتمدا يف حبثنا هذا ونظرا حلساسية املوضوع ومن اجل 

هي االستمارة و.هي املناسبة جلمع البيانات ةستمار االوصول إىل معلومات صحيحة فكانت ال
جمموعة من املؤشرات ميكن عن طريقها اكتشاف أبعاد املوضوع عن طريق االستقصاء التجرييب أي 
إجراء حبث ميداين على مجاعة حمددة من الناس، كما أا وسيلة االتصال الرئيسية بني الباحث و 

  (3).القضايا اليت نريد معلومات عنها من املبحوثاملبحوث وحتتوي على جمموعة من األسئلة ختص 
كما تعّرف بأا جمموعة من األسئلة املرتبطة حول موضوع معّني، ترسل لألشخاص املعنيني     

بالربيد أو جيري تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها، بواسطتها ميكن 
  (4).ن معلومات متعارف عليها لكّنها غري مدعمة حبقائقالتوصل إىل حقائق جديدة أو التأكد م

                                                           
(1)

  .14 ص،2007 ،ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر،2ط .تقنيات ومناهج البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية .جنديل ،عبد الناصر  
(2)

   .14 ،ص2007،ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر ،2ط.مناهج البحث العلمي يف اإلعالم واالتصال.بن مرسلي ،امحد  
(3)

  .77،ص 2007 ،ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائرد ط،.أسس البحث العلمي.بلقاسم ،سالطنية  
(4)

  .104،ص 2007،جامعة قسنطينة :اجلزائر،1ط.منشورات مكتبة اقرأ.يف منهجية البحث االجتماعي.عبد احلميد بوطة وآخرون.زرارقة ،فريوز  
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استمارة على الطالبات اجلامعيات الّلوايت يقمن عالقات عاطفية يف خمتلف  132حيث قمنا بتوزيع 
  :حماور وهي4سؤال انقسمت إىل37تضّمنت -مستغامن - بن باديسد التخصصات جبامعة عبد احلمي

  .أسئلة 9ويتضمن  ية للمبحوثنييتعلق بالبيانات الشخص :المحور األول

 الظروف االجتماعية اليت تقيمها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقات العاطفية تسهم:المحور الثاني
  .أسئلة8ويتضمن

تسهم الظروف االقتصادية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف إقامتها للعالقات  :المحور الثالث
  .أسئلة 6وحيتوي  العاطفية
  14ويتضمن  يسهم التطّور التكنولوجي يف تفعيل العالقات العاطفية للطالبة اجلامعية: الرابع المحور

  .سؤال
  :مجتمع البحث :الثالث المطلب

تستند الدراسة امليدانية يف األساس على حتديد جمتمع البحث ومبا أن موضوعنا هذا اقتصر على     
ن تكون دراستنا ختص الطالبات اجلامعيات املقيمات العالقات العاطفية للطالبات اجلامعيات فالبد أ

بن اعبد احلميد "يف جامعة حيث قمنا بتوزيع االستمارة على جمموعة من الطالبات  .هلذه العالقة
  .ويف خمتلف التخصصات عاطفيةات الاليت يقمن عالقبوالية مستغامن " باديس

  :بحثعينة ال :الرابع المطلب

ختتلف حسب  ألاعليها البحث، وذلك رب من أهم اخلطوات اليت بين ن اختيار العينة يعتإ      
اختيار العينة كوسيلة وأداة للتحقق من صحة نتائج  إىلطبيعة املوضوع، وهذا ما يدفع الباحث 

الدراسة، ومبا أنه يصعب علينا وعلى أي باحث أن يتصل بعدد كبري من املعنيني بالدراسة لكي يطرح 
أخذ العينة اليت متثل اتمع  أسلوب إىل، فانه ال مفر من االجتاه األجوبةعلى  وحنصل األسئلةعليهم 
  (1).نأخذ صورة مصغرة عن التفكري العام أنللبحث حىت نستطيع  األصلي

  
  
  

    

                                                           
(1)

  .35ص،1999،دار وا�ل:���ن ،2ط.������ ا���ث ا����.�����ن .���ر ��� ،���د.���دات ،���د  
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  خالصة

  

نظرا حلساسية املوضوع وصعوبة تكوين قاعدة عينّية ذات مصداقية مقبولة، ولكون دراستنا دف     
باب إقامة الطالبة اجلامعية هلذه العالقة، هذا فرض علينا التوجه مباشرة للطالبة إىل استكشاف أس

يات اليت قامت بدورها بتوزيع االستمارات على الطالبات األخر معية املقيمة للعالقة العاطفية و اجلا
 حمّدد،  عليه فعّينة دراستنا هي عيّنة كرة الثّلج لكون جمتمع البحث غرياملقيمات للعالقة العاطفية و 

وتستعمل هذه الطريقة يف املعاينة يف حاالت خاصة أمهها يف حالة عدم إجياد أي خمرج للحصول على 
إحصائيا والتمكن من احلصول على نتائج دقيقة عندما يكون موضوع البحث عينة للدراسة مقبولة 

كثرة العدد   لكن بسببن من األرجح توسيع حجم العّينة و كا.حساس وهذا نظرا خلصوصيات اتمع
  .مفردة) 132(فقد اقتصرت الدراسة على  وضيق الوقت
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  الفصل الثالث

 الجانب الميداني

  :تمهيد

به يف  ءا الطريقة الوحيدة إلثبات ما جاألو أي حبث علمي من الدراسة امليدانية لال خي    

كلة ـــــــــــشملحث يف اـــــــدان من أجل البــــــروج للميـــــــــــــوفيها يتم اخل. ةـــــــالنظري ةالدراسة االستطالعي

الذي قمنا فيه بالتعرف على دراستنا هذه و  منظري ـــــانب النـــــبعد إائنا للجو  مباشرة،قة ــــــبطري

إسقاطه على الواقع قمنا بإجناز وعنا و ــــع حبثنا، و من أجل ربط موضاملعلومات اخلاصة مبوضو 

دان تقسيمه إىل مبحثني، يف املبحث األول مت التعريف مبيمت اجلانب امليداين الذي من خالله 

يف ضوء البحث وخصائص املبحوثني أما يف املبحث الثاين مت عرض وحتليل البيانات امليدانية 

  .التوصياتأخريا االقرتاحات و التساؤالت والنتائج العامة و 

  :وثينــــــــائص المبحـــــحث وخصـــــدان البـــــف بميــــــالتعري :المبحث األول

  :حثـــــــدان البـــــــميريف بــــــــالتع :األول المطلب

جبامعة عبد احلميد "يتمثلفيه الدراسة امليدانية للبحث وجمال دراستنا  أجريتويقصد به املكان الذي 

  .واليت تقع يف اجلهة الشرقية ملدينة مستغامن طريق سيدي علي وهي تقابل البحر" ابن باديس

: حتتوي على التخصصات التالية 2005/2006فتحت موقع خروبة أبواا خالل املوسم اجلامعي  

كما حتتوي على . علم النفس،علم االجتماع،علوم العالم واالتصال،الرتبية البدنية ،العلوم االقتصادية

  . بلعريب عبد القادر وتستقبل الطلبة من خمتلف الواليات"سرير2000إقامة جامعية خاصة للبنات

  

  :ينــــــــــــــــائص المبحوثــــــــــــــــخص :الثاني المطلب

ية ــــــــاء األساسي للبحوث االجتماعــــتعّد عملية اختيار جمتمع البحث أحد العناصر اجلوهرية يف البن    

ه ــــــتم بـــــعليه فإن جمتمع البحث الذي امسة يف جناح البحث االجتماعي، و حى و ملا هلا من أمهية قصو 

املقيمات و اإلقامة اجلامعية بلعريب عبد القادر املسّجالت يف  ياتهذه الدراسة هو كل الطالبات اجلامع

ابعا ــــــألن مثل هذه العالقات تكتسي طو  اإلجرائيريف ــــــالقات كما ّمت توضيحها يف التعــــــملثل هذه الع

البات ــــلينا معرفة عدد الطــــــــــذر عـــــــحث غري حمّدد حيث تعــــــمع البــــــسرية، األمر الذي جعل جمتــــــمن ال

  .حتديد عّينة الدراسةفيم بعد سيتم ملثل هذا النوع من العالقات و ت ااملقيم
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  ينحوثـــــالمب نــــــيوضح س) 1(جدول رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من املبحوثات ترتاوح ) 67%(راد العينة حسب السن حيث أن نسبة توزيع أف) 1(يوضح اجلدول رقم 

و تليها نسبة سنة  20-18من املبحوثات تبلغ أعمارهم ) 22%(بنسبة و سنة   23-21أعمارهم بني 

  .سنة 26-24من املبحوثات الّلوايت تبلغ أعمارهن ) %11(

  .السنوات الدراسيةتوزيع عّينتنا على خمتلف  إىلقد يعود هذا االختالف يف األعمار و 

  

من الطالبات يف سن ) 67%(سنة إالّ أننا سجلنا نسبة  26-18 ترتاوح أعمار املبحوثات من :النتيجة

  .سن الدراسةسنة وهذه نتيجة منطقية تتوافق و  23- 21ترتاوح من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  كرارتال  السن

18-20  29  22 

21-23  88  67  

24-26  15  11  

  100  132  اموع
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  سيوى الدراـــــــــالمستة حسب التخصص و ــــع أفراد العّينـــــوزييوضح ت) 2(جدول رقم 
  المستوى         

  التخصص

  اموع  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل

  %  كرارت  %  كرارت  %  كرارت  %  كرارت  %  كرارت %  كرارت

  4.55  06              9.76  04  6.26  02  علوم جتارية

  1.52  02          3.70  01      3.12  01  تسيري واقتصاد

  3.04  04  50  01      7.41  02  2.44  01      فلسفة

  4.55  06              9.75  04  6.26  02  وم إنسانيةعل

  8.33  11  50  01  16.66  05  7.41  02  4.88  02  3.12  01  علوم اجتماعية

  4.54  06      10  03  3.70  01  2.44  01  3.12  01  علم املكتبات

  3.78  05              9.76  04  3.12  01  واتصال إعالم

  18.94  25      6.67  02  25.93  07  21.95  09  21.87  07  علم النفس

  18.18  24      6.67  02  33.33  09  21.95  09  12.5  04  أدب عريب

  32.57  43      60  18  18.52  05  17.07  07  40.63  13  علم االجتماع

  100  132  100  02  100  30  100  27  100  41  100  32  اموع

  

  

 أن أكرب نسبة للطالبات املقيمات للعالقة العاطفية وجدت يف) 2(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم

السنة  ،الرابعةيف السنة  %60:النحو التايل موزعة على%32.57بنسبة علم االجتماع ختصص

مث يليه . %21.87السنة االوىل،%21.95، السنة الثانية%18.52،السنة الثالثة%40.63وىلاال

سنة ثالثة، السنة %25.93موزعة على النحو التايل%18.94 بنسبة علم النفسختصص 

مث ختصص أدب عريب  . 6.67%،السنة الرابعة 21.87%ألوىلا،السنة 21.95%الثانية

،السنة 33.33%السنة الثالثة بنسبة:موزعة على النحو التايل18.18%بنسبة

علوم اجتماعية  مث يليه ختصص ،6.67%،السنة الرابعة12.5%األوىل،السنة 21.95%الثانية

،السنة 16.66%بعة،السنة الرا50%السنة اخلامسة:موزعة على النحو التايل8.33%بنسبة

،ويليه ختصص علوم إنسانية 3.12%،السنة األوىل4.88%،السنة الثانية7.47%الثالثة

،وجند نفس نسبة ختصص 6.26%األوىل،السنة 9.75%السنة الثانية:،توزع كالتايل4.5%بنسبة

   9.75%السنة الثانية:العلوم التجارية موزعة على الشكل التايليف ختصص 4.55% اإلنسانيةالعلوم 
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السنة :موزعة على النحو التايل4.54%،ويف علم املكتبات سجلنا نسبة6.26%ونسبة 

،مث يليه ختصص 2.44%السنة الثانية،3.12%األوىلالسنة ،3.70%،السنة الثالثة10%الرابعة

مث .3.12%،السنة األوىل9.76%السنة الثانية:،موزعة كالتايل3.78%إعالم واتصال بنسبة

وجند .2.44%،السنة الثانية3.41%،توزع على السنة الثالثة بنسبة3.04%ختصص فلسفة بنسبة

  .3.12%بنسبة  األوىل،والسنة 3.70%الثالثة بنسبة ،توزع على السنة1.52%آخر نسبة

طالبات علم االجتماع كوننا اعتمدنا على عّينة كرة الثلج يف حبثنا مث توزيع  نسبةقد يرجع ارتفاع و 

هذا ما اع لكوننا ندرس يف هذا التخصص، و لبات علم االجتمأكرب عدد من االستمارات على طا

  .وعين أقل خربة و لكو 32.57%بنسبةنتج عنه أن أغلبية الطالبات هن يف السنة الثانية 

  

  :النتيجة

و  النسبخمتلف السنوات رغم االختالف يف ت هن طالبات يف خمتلف التخصصات و املبحوثا    

  ).الثلج كرة( طبيعة العّينة  إىلذلك راجع 

  

  :نيـــــــــال الزمـــــــالمج :الثالث المطلب

امليدان  إىللقد مت النزول الدراسة امليدانية و  هو املّدة الزمنية اليت تستغرقها جمموعة البحث يف إجراءو  

للحصول على معلومات أولية حول  2014مارس  25للقيام بالدراسة االستطالعية ابتدءا من 

 .املوضوع

ن هذه املعطيات ّمت إجراء تعديالت على االستمارة، مث ّمت توزيعها على جمتمع البحث انطالقا مو 

  .2014افريل 12يف يوم 
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 :وتقييم النتائج في ضوء التساؤالت دانيةـــــــــانات الميــــــلبيال ــــــــتحليعرض و  :المبحث الثاني

  :الميدانية اناتـــــل البيــــــــتحليعرض و  :األول المطلب

  )الحي الجامعي ، خارج الحي( ات ــــــبالنسبة للطالب امةــــــاإلقان ـــــيوضح مك) 3(جدول رقم 

 %  كرارتال  اإلجابة

 31  41  مقيمة باحلي اجلامعي

  69  91  مقيمة خارج احلي اجلامعي

  100  132  اموع

  

قيمات باحلي اجلامعي،حيث أن أكرب غري املتوزيع الطالبات املقيمات و ) 3(م يوضح اجلدول رق    

فهي  (31%)، أما نسبة (69%)نسبة مسجلة للمبحوثات غري املقيمات باحلي اجلامعي نسبة 

هذا يبني أن اجلامعة تستقطب عددا من الطالبات غري املقيمات باحلي ي و للمقيمات باحلي اجلامع

يقطّن  اللوايت يقمن باحلي اجلامعي فهن اجلامعي لكون يقمن باملنطقة احلضرية ملدينة مستغامن بينما

  .الريفيةيف املناطق الشبه حضرية و 

  

مقارنة بالطالبات املقيمات  (68%)الطالبات غري املقيمات باحلي اجلامعي ميثلن أكرب نسبة :النتيجة

 .باحلي اجلامعي

  

  

  امعيـــــــلوسط الجالبة في اــــــة التي تقيمها الطـــــــعة العالقــــــيوضح طبي) 4(جدول رقم 

  %  كرارتال  السن

 48.48  64  صداقة

  40.15  53  زمالة
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  11.36  15  غرامية

  100  132  اموع

طبيعة العالقات اليت تقيمها الطالبة اجلامعية يف الوسط اجلامعي، حيث  ) 4(يوضح اجلدول رقم   

مث أخريا ) (40.15%متثل عالقة الصداقة مث تليها عالقة الزمالة ) 48.48%(كانت أكرب نسبة 

  ).11.36%(العالقات الغرامية بنسبة 

 جتمع الطالبة هي عالقة صداقة قد يرجع ارتفاع نسبة الصداقة لكون معظم العالقات اليتو     

  .زمالة، بينما تقل العالقة الغرامية لكون بعضهن يقمن العالقات الغرامية خارج اجلامعةو 

  :النتيجة

  .داخل الوسط اجلامعي) 48.48%(صداقة بنسبة أكثر الطالبات يقمن عالقات 

  ا للعالقةامتهـــــــامعية وراء إقـــــــالبة الجـــــــيوضح دوافع الط) 5(جدول رقم 

  %  التكرار  إلجابةا

 71.21  94  اختيار شريك احلياة

  2.27  3  التسلية

  9.84  13  التجربة

  1.51  2  التقليد

  6  8  التباهي

  1.51  2  اجلنس اآلخر إىلامليل 

  00  0  اخلوف من العنوسة

  7.57  10  اهلروب من املشاكل

  100  132  اموع

أن معظم الطالبات اللوايت يقمن عالقات عاطفية كان ) 5(يتبني لنا من خالل اجلدول رقم     

فيما يبني لنا أن دافع ). 71.21%(ذلك بنسبة ذلك هو اختيارهن لشريك احلياة و  الدافع وراء

 )8%( للهروب من املشاكل و) 7.57%(بنسبة أقل من ذلك و ) 9.84%(بنسبة التجريب كان 

هي على اجلنس اآلخر فكانت نسب ضئيلة و  إىلامليل للتباهي، أما بالنسبة للتسلية والتقليد و 
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بنسبة  اإلجابةأما بالنسبة للخوف من العنوسة فقد انعدمت  (2.27%) (1.51%) (1.51%):التوايل

)%00.(  

  :النتيجة

  ).71.21%(بية الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية كان غرضهن اختيار شريك احلياة بنسبة أغل

  

  القةـــــــامتها لهذه العــــــة بإقـــــرة على معرفـــــراد األســــــكان أحد أف  إذايوضح ما ) 6(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 13.63  18  األم

  25  33  األخت

  16.66  22  كل العائلة

  44.69  59  ال أحد

  100  132  اموع

  

 ـــأن من ال يعرفون بإقامتها للعالقة هي أكرب نسبة حيث قدرت بـ) 6(يبني اجلدول رقم     

هي متوسطة، يف حني قدرت معرفة  و ) 25%(مث تليها معرفة األخت ذه العالقة نسبة ) %44.69(

أقل ذه العالقة فكانت  ضعيفة أما معرفة األمهي نسبة و ) 16.66%(كل العائلة ذه العالقة بنسبة 

  ).13.63%(ـ ـــقدرت بو  نسبة

  

  :النتيجة

  ).44.69%(أغلب الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية ال خيربن أفراد أسرهن عن هذه العالقة بنسبة 

  

لى هل يشجعونها عد األسرة أقام مثل هذه العالقة و كان أحد أفرا  إذايوضح ما ) 7(جدول رقم 

  ذلك

  %  التكرار  %  التكرار  اإلجابة
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ظم الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية يوجد يف أسرن من أن مع) 7(يوضح لنا اجلدول رقم     

الذين أقاموا مثل هذه العالقة تقدر  اإلخوةحيث أن نسبة أحد  (62%)أقام مثل هذه العالقة بنسبة 

متثل أن كل أفراد العائلة  (12%) ــــالنسبة املقدرة بـو  (15%) ــــأما نسبة األقارب فقدرت بـ (68%) ــــبـ

تظهر أن الوالدين أقاموا عالقة عاطفية، أما الذين  (5%)عالقة عاطفية من قبل أما نسبة أقاموا 

هن اللوايت ال  (4%)و (26%)هذا النوع من العالقات فقدرت النسبة بـ  إقامةيشجعون بنام على 

  .العالقة العاطفية إقامةتشجعهن أسرهن على 

  

من أحد أفراد األسرة ) 62%(عاطفية يؤكدن على أن أغلبية الطالبات املقيمات للعالقة ال :النتيجة

  .أقام مثل هذه العالقة

  والدينـــــــــماعية للـــــالة االجتــــــيوضح الح) 8(جدول رقم 

  %  كرارتال  اإلجابة

 92  121  يعيشان معا

  نعم

 68  56  اإلخوةأحد 

82 62 

  5  4  الوالدين

  12  10  كل العائلة

  األقارب

  
12  15  

يشجعونك على إقامة 

  هذه العالقة
 %  التكرار

  26  21  نعم

  74  61  ال

  38  50    ال

  100  132    المجموع
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  8  11  منفصالن

  100  132  اموع

  

لعالقة العاطفية يعيشون مع أوليائهن بنسبة أن أغلبية الطالبات املقيمات ل) 8(يوضح اجلدول رقم     

  .من الطالبات املقيمات للعالقة يعشن مع أحد الوالدين) 8%(بينما باقي النسبة ) (%92

  .بالرغم من أن أغلبية الطالبات والديهما يعشيان معا إالّ أن يقدمن على إقامة مثل هذه العالقات

  :النتيجة 

  .ة العاطفية يعشن مع أوليائهنأغلبية الطالبات املقيمات للعالق

  امعيةــــــالبة الجـــــو األسري الذي تعيش فيه الطــــعة الجـــــــيوضح طبي) 9(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 73  97  مستقر

  26  34  نوعا ما

  1  1  غري مستقر

  100  132  اموع

  

ة اجلامعية، حيث جند نسبة طبيعة اجلو األسري الذي تعيش فيه الطالب) 9(يوضح اجلدول رقم 

) نوعا ما( هي أكرب نسبة، بينما نسبة اجلو األسري املتقلب متثل اجلو األسري املستقر و ) %73(

) 1%( ـــهي متوسطة عموما، يف حني جند أن اجلو األسري غري املستقر قدر بـو ) 26%(فقدرت بـ 

قيمات للعالقة العاطفية يعشن يف جو بالتايل يتبني أن أغلبية الطالبات املوهي نسبة ضعيفة جدا، و 

  .هذه العالقات إقامةأسري مستقر إالّ أن يقبلن على 

  ).73%( أغلبية الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية يعشن يف جو أسري مستقر بنسبة : النتيجة

  هاـــــا لديهــــــاملة والــــــامعية لمعـــــالبة الجــــــم الطـــــيوضح تقيي) 10(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 58  77  جيدة
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  40  53  عادية

  2  2  قاسية

  100  132  اموع

  

يؤكدن على املعاملة اجليدة هلن، أما املعاملة العادية ) 58%(أن نسبة ) 10(يوضح اجلدول رقم     

  .يؤكدن أن يعاملن معاملة قاسية) 2%(يف حني تأيت النسبة أي ) 40%( ـــفقدرت بـ

  :يجةالنت

  .من طرف والديهن) 58%(أغلبية الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية يعاملن معاملة جيدة بنسبة 

  

  امعية في حالة مواجهتها لمشكلة ماــالبة الجــــالط إلىرب الناس ــــيوضح من أق) 11(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 39  52  األم

  3  4  األب

  7  9  اإلخوة

  27  36  األصدقاء

  24  31  احلبيب

  100  132  اموع

الطالبة اجلامعية يف حالة مواجهتها ملشكلة ما  إىلأن األم هي األقرب ) 11(يوضح اجلدول رقم     

ـ ــــفتقدر نسبتهم ب اإلخوةبينما  (24%) ـــاحلبيب بـو  (27%)بنسبة  األصدقاءمث يليها  )%39(بنسبة 

  .األب يف حالة مواجهتهن ملشكلة إىلقرتبن من الطالبات ي (3%)يف حني جند نسبة  (%7)

  

  .(39%)األم هي أقرب شخص للطالبة اجلامعية يف حالة مواجهتها ملشكلة ما بنسبة : النتيجة

  

  امعية مع صديقاتهاــالبة الجــعة المواضيع التي تتناقش فيها الطــــيوضح طبي) 12(جدول رقم 
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  %  التكرار  اإلجابة

 29  38  الدراسة

  15  20  املوضة

  5  7  املسلسالت

  51  67  احلبيب

  100  132  اموع

  

تبادل ذلك بقش مع صديقاا حول احلبيب و تتنا (51%)جند نسبة ) 12(من خالل اجلدول رقم     

يتناقشن يف  (29%)األخذ بنصائحهن، مث تليها نسبة املعارف حول الطرف اآلخر ومعرفة جتارن و 

هي احلديث عن املسلسالت ل املوضة، بينما جند أقل نسبة و و تتناقش ح (15%)الدراسة، مث نسبة 

  .(5%) ـــبـ

أغلبية املواضيع اليت تتناقش فيها الطالبات اجلامعيات مع صديقاا هي نقاشات حول  :النتيجة

  .(51%)احلبيب 

  

  امعيةــــــالبة الجــــــادية ألسرة الطـــــالة المـــــيوضح الح) 13(جدول رقم 

  %  تكرارال  اإلجابة

 6  8  دج100.000

  38  50  دج180.000و  100.000بني 

  45  60  دج300.000و  180.000بني 

  11  14  أكثــــــر

  100  132  اموع

أن أغلبية عّينة البحث تؤكد على أن املستوى االقتصادي ) 13(يتضح من خالل اجلدول رقم     

) %38(دج أما نسبة 300.000دج و180.000بني  (45%) ـــلألسرة جيد حيث قدرت النسبة بـ

أكدت أن حالتها ممتازة أكثر من  (11%)دج يف حني 170.000دج و100.000ترتاوح بني 
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مع لوايت يقمن عالقة عاطفية جّيدة و دج و بالتايل جند أن احلالة املادية ألسر املبحوثات ال300.000

  .ذلك يقيمون هذه العالقة

  :النتيجة

  .(45%)االقتصادي جيد بنسبة  ممستواه للعالقة العاطفيةالطالبات املقيمات أغلبية 

  

  روفـــــــــــان لها مصـــــديها يخصصــــــكان وال  إذايوضح ما ) 14(جدول رقم 

  %  التكرار  %  التكرار  هل هذا يليب حاجياا  اإلجابة

  نعم

 66  70  نعم

106 80 
  34  36  ال

ول على املزيد بعيدا يتم احلص أينمن 

  األسرةنحة و عن امل
    

  ال

  50  13  الفراغ أوقاتالعمل يف 

  19  5  األصدقاء  20  26

  31  8  احلبيب

  100  132  اموع

أغلبية الطالبات اجلامعيات خيصص هلن آبائهن مصروف  أن) 14(يوضح لنا اجلدول رقم 

ن املصروف كل ال يليب هل (34%)تلىب هلن حاجيان، بينما نسبة  (66%)فمن حوايل  (80%)بنسبة

فيتحصلن  (20%) ـــيف حني متثل نسبة الطالبات اللوايت ال خيصص هلن آبائهن مصروف بـ.حاجيان

من احلبيب مث تليها  (31%)بنسبة و  (50%)الفراغ بنسبة  أوقاتعلى املزيد من خالل العمل يف 

  .األصدقاءمن  (19%)نسبة 

  .(80%)بنسبة  أغلبية الطالبات خيصص هلن آبائهن مصروف: النتيجة

  

  لهــــالقة دخـــامعية عـــالبة الجــكان الذي تقيم معه الط  إذايوضح ما ) 15(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة
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 33  43  جيد

  51  68  متوسط

  16  21  ضعيف

  100  132  اموع

معظم عينة البحث تؤكد أن الذي تقمن معه عالقة عاطفية  أن) 15(يتضح من خالل اجلدول رقم 

بينما  (33%)أما ذوي الدخل اجليد فنسبتهم  (51%) ـــدخل متوسط، حيث قدرت النسبة بـ ذو

  .منهم ذوي دخل ضعيف (%16)

  .(51%)أغلبية الذين يقمن معهم عالقة عاطفية هلم دخل متوسط بنسبة :  النتيجة

  

  البةـــــــبيب للطـــــدمه الحــــة الدعم الذي يقــــيوضح نوعي) 16(جدول رقم 

  %  التكرار  %  التكرار  كيف يتم صرفه  اإلجابة

  نقدي

 40  20  بطاقات التعبئة

  43  20  اتاإلكسسوار املالبس و  36 47

  14  7  حاجات الدراسة

  5  7  اخلروج للسهر

  59  78  معنوي

  100  132  اموع

  

امعية بنسبة تبني لنا نوعية الدعم الذي يقدمه احلبيب للطالبة اجل) 16(من خالل اجلدول رقم     

دعم نقدي يتمثل يف  (36%)حل املشاكل، يليها نسبة دعم معنوي يتمثل يف املواساة، و  هو (%59)

، أما حاجات الدراسة فتمثلت اتونفس النسبة للمالبس واإلكسسوار  (43%)بطاقات التعبئة بنسبة 

  .للخروج للسهر  )%5(مث نسبة (14%) ـــبـ
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من ذلك و  (59%)احلبيب للطالبة اجلامعية دعم معنوي بنسبة نوعية الدعم الذي يقدمه : النتيجة

اخلروج للسهر بقية الدعم املتمثل يف النقدي و  مواساا، أماخالل احلديث معه عن مشاكلها و 

  .فيختلف باختالف الطالبات

  

  أمام الحبيب الذي ال يدعمها بالنقودالجامعية البة ـــيوضح وضعية الط) 17(جدول رقم 

  %  كرارالت  اإلجابة

 9  12  تتخلني عنه

  91  120  تستمرين معه

  100  132  اموع

  

كان ال يدعمهن   إذاأن أغلبية الطالبات اجلامعيات يستمرون مع احلبيب ) 17(يوضح اجلدول رقم 

  .فقط من الطالبات اللوايت يرفضن االستمرار يف العالقة (9%)يف حني جند  (91%)بالنقود بنسبة 

  .(91%)البات يستمرون مع احلبيب بالرغم من انه ال يدعمها بالنقود بنسبة أغلبية الط: النتيجة

  

  الجامعية يوضح في حالة ما احتاج الحبيب للنقود فهل تدعمه الطالبة) 18(جدول رقم 

  

  

  

  

  

تدعمه الطالبة اجلامعية أو ال، جند أن نسبة  احتاج احلبيب للنقود إذاما ) 18(يبني اجلدول     

  .ما احتاجها إذاترفض تقدمي املساعدة للحبيب  (43%)ما احتاج بينما  إذاتدعمه ) %57(

  .(75%)ما احتاج بنسبة  إذاأغلبية الطالبات يدعمن احلبيب  : النتيجة

  

  اغهار ـــــامعية وقت فــــــالبة الجـــــيوضح كيف تقضي الط) 19(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 57  75  نعم

  43  57  ال

  100  132  اموع
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  %  التكرار  نوعية الربامج  اإلجابة

الذي  ما

يستهويها يف 

  املسلسالت

  %  التكرار

  %  التكرار

مشاهدة 

  التلفاز

 14  19  مسلسالت عربية
  31.35  20  قصص غرامية

52 

  

 

39 

  

 

  29.43  15  اللباس

  24  32  مسلسالت مدبلجة

شخصيات 

  املسلسل

20  31.35  

  14.06  9  الديكور

  100  64  اموع  10  13  أجنبيةت مسلسال

    24  32  أغاين

  ال

  11  14  حصص دينية

  8  11  حصص تثقيفية

  8  12  حصص اجتماعية

  100  132  اموع

  36  47  احلديث مع الطرف اآلخر

  22  29  مساع الراديو

  2  3  املطالعة

  1  1  االنرتنت

  100  132  اموع

، جند أن نسبة مشاهدة التلفاز ت فراغهافية قضاء الطالبة اجلامعية وقكي) 19(يبني اجلدول رقم 

مث يليها  (24%)بنسبة  األغاينمساع سبة مشاهدة املسلسالت املدبلجة و جند أن ن (%39)

 األجنبيةمث تليها مشاهدة املسلسالت  (11%)مث احلصص الدينية  (14%)املسلسالت العربية بنسبة 

  .(8%)احلصص االجتماعية  متثل بنسبة فية و بينما احلصص التثقي (%10)

شخصيات قصص غرامية و  (31.35)أكثر ما يستهوي الطالبة اجلامعية يف املسلسالت جند نسبة و 

، بينما هناك من تقضني وقت (14.06%)الديكور بنسبة و  (23.43%)املسلسل مث تليها نسبة اللباس 
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لسماع الراديو مث املطالعة بنسبة  (22%)نسبة  مث تليها (36%)فراغهن يف احلديث مع احلبيب بنسبة 

  .(1%)تليها االنرتنت و  (%2)

بينما  (39%)أغلبية الطالبات اجلامعيات يقضني وقت فراغهن يف مشاهدة التلفاز بنسبة : النتيجة

  .موزعة حسب كل طالبة األخرىالنسب 

  

كيف يتم ت و العالقا إقامةكانت المسلسالت تشجع على   إذايوضح ما ) 20(جدول رقم 

  التشجيع

  %  التكرار  %  التكرار  كيف يتم التشجيع  اإلجابة

  نعم

 50  8  التقليد

  50  8  التأثر 25 16

  100  16  اموع

  75  48  ال

  100  64  اموع

  

العالقة العاطفية أم ال،  إقامةكانت املسلسالت تشجع الطالبة على   إذاما ) 20(يبني اجلدول رقم 

العالقة العاطفية وذلك من  إقامةمن الطالبات تشجعها املسلسالت على  (25%)نسبة  أنحيث جند 

العالقة  إقامةال تشجعها املسلسالت على  (75%) األغلبيةبينما كانت  (50%)التأثر خالل التقليد و 

  .العاطفية ألن املسلسالت بعيدة عن الواقع

  .(75%)لعالقة العاطفية بنسبة ا إقامةأغلبية الطالبات ال تشجعهن املسلسالت على :النتيجة
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كانت المسلسالت تقدم للطالبة تصور عن العالقة العاطفية   إذايوضح ما ) 21(جدول رقم 

  الناجحة

  %  التكرار  اإلجابة

 55  35  نعم

  45  29  ال

  100  64  اموع

  

لعالقة العاطفية كانت املسلسالت تقدم للطالبة اجلامعية تصور عن ا  إذاما ) 21(يبني اجلدول رقم     

ر عن العالقة العاطفية الناجحة تقدم هلن املسلسالت تصو ) 55%(الناجحة أم ال، حيث جند نسبة 

  .تقدم هلم املسلسالت تصور عن العالقة العاطفية الغري ناجحة (45%)نسبة و 

لناجحة كون الطالبة اليت تقدم هلا املسلسالت تصور عن العالقة العاطفية ا  إىليرجع هذا االختالف و 

العالقة العاطفية جيدة و  أنتشجعها على ت من قصص غرامية حتفزها و تتأثر مبا يعرض يف املسلسال

نسبة الطالبات اللوايت ال تقدم هلن املسلسالت تصور عن العالقة  أمابالتايل تقوم الطالبة بتقليدها، 

  .متثيل تبتعد عن الواقع املعاشطفية الناجحة لكوا جمرد خيال و العا

  .أغلبية الطالبات تقدم هلن املسلسالت تصورا ناجحا عن العالقة العاطفية:لنتيجةا

  

  المجالتة الجامعية من مقتنيات الجرائد و كانت الطالب  إذايوضح ما ) 22(جدول رقم 

  

  

    

  

  

  

  

  

  %  التكرار  %  التكرار  نوعية اجلرائد و االت  اإلجابة

  نعم

 38  25  اجتماعية

  31  20  ثقافية 49 65

  31  20  لشبابخاصة با

  51  67  ال

  100  132  اموع
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كانت الطالبة اجلامعية من مقتنيات اجلرائد أم ال، حيث جند أن   إذاما ) 22(يبني اجلدول رقم     

 ـــمبختلف أنواعها حبيث جند اجلرائد االجتماعية بـمن الطالبات يقتنني اجلرائد واالت و  (65%)نسبة 

الطالبات الغري مقتنيات  أما (31%) ــــاخلاصة بالشباب بـبة مث تليها الثقافية و ي أكرب نسهو  (%38)

  .األغلبيةهي و  (51%)للجرائد بنسبة 

  .(51%)أغلبية الطالبات اجلامعيات ال يقتنني اجلرائد واالت بنسبة :  النتيجة

  

لمجالت تشّد االعاطفية المنشورة في الجرائد و  كانت القصص  إذايوضح ما ) 23(جدول رقم 

  انتباهها

  %  التكرار  %  التكرار  نوعية التشجيع  اإلجابة

  نعم

 33  13  تصور عن العالقة

39 60 

  13  5  التجربة

  18  7  استخالص العرب

  36  14  معربة عن الواقع

  100  39  اموع

  ال

  %  التكرار  اإلجابة

26  40  
 50  13  تافهة

 50  13  كاذبة

  100  26  اموع

  100  65  اموع

  

  

االت تشّد انتباه الطالبة العاطفية املنشورة يف اجلرائد و  كانت القصص  إذاما ) 23(يبني اجلدول رقم 

العاطفية املنشورة يف اجلرائد  تشد انتباهها القصص (60%)اجلامعية املقيمة للعالقة أم ال، فنجد نسبة 

من الطالبات اللوايت تشد  (60%)يرجع ارتفاع نسبة ها و ال تشد انتباه (40%)تليها نسبة واالت و 
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ذلك الن هذه القصص معربة عن الواقع العاطفية املنشورة يف اجلرائد واالت، و  انتباههن القصص

مث تليها استخالص العرب من هذه  (33%) بـــــ  تصور عن العالقة العاطفية تليهاو  (36%)بنسبة 

  .(13%)التجربة و  (18%) بــــ القصص املنشورة

االت تشد انتباه الطالبة اجلامعية املقيمة للعالقة ائد و القصص العاطفية املنشورة يف اجلر  :النتيجة

  .(60%)العاطفية بنسبة 

  

المجالت عية تتأثر بما يكتب في الجرائد و كانت الطالبة الجام  إذايوضح ما ) 24(جدول رقم 

  حول العالقة العاطفية

  

  

  

  

  

االت حول عية تتأثر مبا يكتب يف اجلرائد و كانت الطالبة اجلام  إذاما ) 24(يوضح اجلدول رقم 

من الطالبات ال يتأثرن مبا يكتب يف اجلرائد و  (54%)العالقة العاطفية أم ال، حيث جند أن نسبة 

 .من الطالبات يتأثرن مبا يكتب يف اجلرائد و االت (46%)تليهاالت حول العالقات العاطفية، و ا

لكون  الطالبات اللوايت ال يتأثرن مبا يكتب يف اجلرائد و االت حول العالقة العاطفية أغلبيةترجع و 

يف االت فهي يف كل ما يكتب يف هذه اجلرائد و  بالتايل ال ميكن الوثوقما يكتب يبتعد عن الواقع و 

أثرن مبا يكتب يف اجلرائد من الطالبات اللوايت يت (46%)نسبة ن احلاالت جمرد خيال، و كثري م

ا يف حل املشكالت اليت يعتمدن عليهجتارب ميكن االستفادة منها و  إايعتربن  ألناالت و 

  .قد تكون مماثلة هلاتواجههن و 

  .الت حول العالقات العاطفيةاال تتأثرن مبا يكتب يف اجلرائد و أغلبية الطالبات : النتيجة

  

  

  

  %  التكرار  اإلجابة

 46  18  نعم

  54  21  ال

  100  39  اموع
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هل معية من مستخدمي شبكة االنترنت و كانت الطالبة الجا  إذايوضح ما ) 25(جدول رقم 

  تدعم عالقتها العاطفية

  

  

  

  

  

  

  

تقوم معية من مستخدمي شبكة االنرتنت و كانت الطالبة اجلا  إذاما ) 25(يبني اجلدول رقم     

بالتايل ال تدعم عالقتها ال تستخدم االنرتنت و  (51%)بتدعيم عالقتها أم ال، حيث جند أن نسبة 

دعم من ال ت (68%)متثل بنسبة من مستخدمي شبكة االنرتنت و  (49%)العاطفية و تليها نسبة 

  .ذلك من خالل الدردشة معهتدعم عالقتها و  اليتو  (32%)تليها نسبة عالقتها، و 

  .(51%)أغلبية الطالبات لسن من مستخدمي شبكة االنرتنت بنسبة : النتيجة

  

  كان الهاتف النقال يساهم في تدعيم العالقة العاطفية  إذايوضح ) 26(جدول رقم 

  اإلجابة
كيف يكون هذا 

  التدعيم
  %  التكرار  %  التكرار

  نعم

 45  42  احلديث معه

94 71 

  5  5  تسهيل املواعيد

  19  18  إرسال رسائل قصرية

  31  24  كلها

  100  94  اموع

  29  38  ال

  100  132  اموع

  %  التكرار  %  التكرار  هل تدعم عالقتها  اإلجابة

  نعم

 32  21  نعم

  68  44  ال 49 65

  100  65  اموع

  51  67  ال

  100  132  اموع
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كان اهلاتف النقال يساهم يف تدعيم العالقة العاطفية أم ال، جند   إذاما ) 26(يبني اجلدول رقم     

 (45%)ذلك من خالل احلديث معه بنسبة هلاتف النقال يف تدعيم عالقتها و ساهم اي (71%)نسبة 

  .(31%)مث تليها نسبة 

رسائل  إرسال (19%)جند نسبة ) رسائل قصرية إرسالاحلديث معه، تسهيل املواعيد، ( أما كلها 

يف تدعيم  ال يساهم اهلاتف النقال (29%)لتسهيل املواعيد، بينما جند نسبة  (5%)تليها قصرية و 

  .العالقة

 (71%)اهلاتف النقال يساهم يف تدعيم العالقة العاطفية بنسب  أنأغلبية املبحوثات يرون :النتيجة

  .تسهيل املواعيدرسائل قصرية و  إرسالو وذلك للحديث مع احلبيب 
  

  كانت العالقة العاطفية ضرورية أم ال بالنسبة للطالبة الجامعية  إذايوضح ) 27(جدول رقم 

  %  التكرار  بةاإلجا

 44  58  ضرورية

  56  74  غري ضرورية

  100  132  اموع

  

أن أكرب نسبة من الطالبات يرون أن العالقة العاطفية غري ) 27(يتضح من خالل اجلدول رقم 

  .العالقة العاطفية ضرورية أنمن الطالبات اللوايت يرون  (44%)تليها نسبة و  (56%)ضرورية بنسبة 

ترفيه عن الطالبات يعتربا جمّرد تسلية و العالقات العاطفية غري ضرورية كون  نأيرجع ارتفاع نسبة و 

العالقة العاطفية ضرورية ألا الطريقة  أنترى  (44%)نسبة  أنالنفس و مأل الفراغ يف حني نرى 

  .معرفة طريقة تفكريهاملثلى للتعرف على شريك احلياة و 

  .(56%)هذا ما تبني لنا بنسبة العاطفية غري ضرورية و العالقات  أنالطالبات يرون  أغلبية:النتيجة
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  يوضح معنى العالقة العاطفية بالنسبة للطالبة الجامعية) 28(جدول رقم 

  %  التكرار  اإلجابة

 15.90  21  التعرف على طريقة تفكري اآلخر

  46.21  61  )الزواج( جدية عالقة مستقبلية و 

  15.90  21  الطمأنينةاحلياة والسعادة و 

  1.51  02  نزوة عابرة

  7.57  10  تافهة من أجل مأل الفراغ

  12.87  17  مرضية

  100  132  اموع

  

 )الزواج(جّديةامعية تعين هلا عالقة مستقبلية و العالقة العاطفية للطالبة اجل أن) 28(يوضح اجلدول رقم 

خر واحلياة للتعرف على الطرف اآل (15.90%)هي اكرب نسبة مث تليها نسبة و  (46.21%)بنسبة 

تليها عالقة العاطفية هي عالقة مرضية و ترى بان ال (12.87%)السعادة والطمأنينة، بينما جند نسبة و 

  .هي عبارة عن نزوة عابرة (1.51%)هي رد مأل الفراغ، يف حني نسبة تافهة و  (7.57%)نسبة 

  .(46.21%)يقمن عالقات عاطفية دف الزواج بنسبة  تالطالبا أغلبية:النتيجة

  

  كانت العالقة العاطفية تجعل الطالبة الجامعية أكثر راحة  إذايوضح نسبة ما ) 29(جدول رقم 

  %  التكرار  إلجابةا

 47  62  نعم

  53  70  ال

  100  132  اموع
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أنه ليس هناك فرق كبري بني نسبة الطالبات اجلامعيات اللوايت يرون أن العالقة ) 29(يبني اجلدول رقم 

فيما ترتفع النسبة بقليل بالنسبة للطالبات اللوايت جتعلهن  (47%)م أكثر راحة بنسبة العاطفية جتعله

  .(53%)العالقة العاطفية أكثر راحة

وا جتعلهن للطالبات اللوايت ال جتعلهن العالقة العاطفية أكثر راحة لك )%53(يرجع ارتفاع نسبةو 

 (47%)، أما نسبة )حسب رأيهن(لدراسة تتسبب يف عدم الرتكيز يف ادائما يف حالة قلق واضطراب و 

  .يشعرن بالراحة إلقامتهن هلذه العالقة ألا جتعلهن فتيات مرغوب فيهن من طرف اجلنس اآلخر

رغم أن  (53%)أغلبية الطالبات اجلامعيات ال جتعلهن العالقة العاطفية أكثر راحة بنسبة :النتيجة

  .مقيمات هلا
  

ة الجامعية المقيمة للعالقة العاطفية للطالبة التي ترفض مثل يوضح نظرة الطالب) 30(جدول رقم 

  ذلك

  %  التكرار  إلجابةا

 7  9  معقدة نفسيا

  2  3  متخلفة

  91  120  طبيعية

  100  132  اموع

  

 إقامةالطالبة اليت ترفض  إىلأن معظم الطالبات اجلامعيات ينظرن ) 30(يبني لنا اجلدول رقم     

معقدة نفسيا بنسبة  أافيما يرى البعض منهن  (91%)ة طبيعية بنسبة عالقة عاطفية بأا عالق

  .مثل هذه العالقة متخلفة إقامةللذين يرون أن الطالبة اجلامعية اليت ترفض  (2%)بنسبة أقل و  (%7)

يرجع ارتفاع نسبة الطالبات اللوايت يرون أن الطالبة غري املقيمة للعالقة العاطفية طبيعية بنسبة و 

  .شخصيتها اليت متّيزها عن غريهاون أن كل طالبة هلا قناعتها و ك  (%91)

هذا ما تؤكد عالقة عاطفية و  إقامةمعظم الطالبات ينظرن نظرة طبيعية للطالبة اليت ترفض :النتيجة

  .(91%)عليه نسبة 
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  كانت العالقة العاطفية تؤثر على الطالبة الجامعية  إذايوضح ما ) 31(جدول رقم 

  %  التكرار  %  التكرار  ــــــــــــــــــــــــــــةاإلجابـ        

  نعم

 40  37  اجيايب

  60  55  سليب 70 92

  100  92  اموع

  30  40  ال

  100  132  اموع

كانت العالقة العاطفية تؤثر على الطالبة اجلامعية أم ال، جند نسبة   إذاما ) 31(يبني اجلدول رقم 

  .ال تؤثر عليهن هذه العالقة (30%)ثر عليهن أما نسبة أن العالقة العاطفية تؤ  (%70)

  الدراسة  إمهالتظهر يف  (60%)هذا يدل على أن العالقة العاطفية تؤثر على الطالبة اجلامعية سلبيا بـ 

تليها على هذه العالقة و  اإلدماناالبتعاد عن طريق اهللا، الشعور بالقلق الدائم، االكتئاب، والشرود و 

االرتياح، تساعد  إىلتؤدي  أا أيهذه العالقة هلا تأثري اجيايب عليهن  أنيرون من  (40%)نسبة 

  .على الدراسة الشعور باالهتمام من الطرف اآلخر

  

  .(55%)سلبيا و  (37%)اجيابيا ،  (70%)تؤثر العالقة العاطفية على الطالبة اجلامعية بنسبة :النتيجة

  

لعاطفية  تؤثر على االلتزامات الدينية للعالقة يوضح ما إذا كانت العالقة ا) 32(جدول رقم 

  العاطفية

  %  التكرار  اإلجابة

 48  64  نعم

  52  68  ال

  100  132  اموع

 كانت العالقة العاطفية تؤثر على االلتزامات الدينية للطالبة اجلامعية  إذاما ) 32(يبني اجلدول رقم     

تؤثر العالقات  (48%)تليها نسبة ن الدينية، و تؤثر على التزاما ال (52%)أم ال، حبيث جند نسبة 
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ذلك ألن  تؤثر على التزامان الدينية و ال (52%)العاطفية على التزامان الدينية وترجع نسبة األغلبية 

هي كالم فقط،بينما اليت تؤثر على التزامان الدينية بنسبة ة العاطفية بعيدة عن املمارسات و العالق

  .إمهاهلاال يؤدين الصالة يف وقتها و علهن ألا جت (%48)

  .(52%)أغلبية املبحوثات ال تؤثر العالقة العاطفية على التزامان الدينية بنسبة :  النتيجة

  

كانت العالقة العاطفية شرعية أو غير شرعية في نظر الطالبة   إذايوضح ما ) 33(جدول رقم 

  الجامعية

  %  التكرار  %  التكرار  ــــــةاإلجابــــــــــــــــــــــــــ         

  شرعية

 22  13  للدين

59 45 
  56  33  اتمع

الدين و اتمع 

  معا
13  22  

  55  73  غري شرعية

  100  132  اموع

  

كانت العالقة العاطفية شرعية أم غري شرعية، حيث جند أكرب   إذاما ) 33(يبني اجلدول رقم     

رون أن العالقة العاطفية ي (45%)تليها نسبة طفية غري شرعية و أن العالقة العايرون ب (55%)نسبة 

تشرة يف منلكوا ظاهرة عادية و  (56%)بــــــ  من هن من ترجعن شرعيتها بالنسبة للمجتمعشرعية و 

ية بالنسبة للدين شرع (22%)هي يف نظرهم اخلطوة األوىل للزواج مث تليها نسبة مجيع اتمعات و 

 .اتمع معاسّجلت بالنسبة للدين و س النسبة نفالزواج، و  لكوا عفيفة وهدفها

 .)55%(أغلبية الطالبات يرون أن العالقة العاطفية غري شرعية بنسبة : النتيجة
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  كانت الطالبة الجامعية مقتنعة بإقامتها لهذه العالقة  إذايوضح ما ) 34(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن نسبة الطالبات املقتنعات بإقامتهن للعالقة العاطفية هي ) 34(يتضح من خالل اجلدول رقم      

مث  (33%) ـــــمث تليها التعارف بـ (35%)باعتبار أن الدافع وراء هذه العالقة هو الزواج بنسبة  (%52)

  .(32%)جند التجربة بنسبة 

فيما ترى بعض الطالبات أن غري مقتنعات بإقامتهن هلذه العالقة باعتبار أا جمرد تسلية بنسبة 

  .(19%)بة أا عالقة حمرمة بنسو  (38%)تافهة بنسبة و  (%43)

  .(52%)هذا ما تؤكد عليه النسبة عات بإقامتهن للعالقة العاطفية و أغلبية الطالبات مقتن:النتيجة

  :فسير نتائج الدراسة في ضوء التساؤالتتمناقشة و  :الثاني المطلب

أن أكثر  إىلاملنهجية على جمموعة من الطالبات اجلامعيات توصلنا بعد الدراسة العلمية و     

سنة يتوزعن على خمتلف التخصصات يف خمتلف املستويات،  23-21ترتاوح أعمارهن بني  املبحوثات

هذا ما زمالة و غرامية و يقمن عالقات متنوعة بني صداقة و  كان أغلبهن غري مقيمات باحلي اجلامعي،و 

  .ميكّننا من حتليل النتائج يف ضوء التساؤالت

 إقامتهاتماعية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف الظروف االج إسهام" الذي مفادهو  :الفرضية األولى

  "للعالقة العاطفية 

  %  التكرار  %  رارالتك  اإلجابـــــــــــــــــــــــــــة        

  نعم

 33  23  التعارف

  32  22  التجربة 52 69

  35  24  الزواج

  ال

  19  12  حـــرام

  38  24  تافهــة  48  63

  43  27  التسلية

  100  132  اموع
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الطالبة اجلامعية  إقامةمن خالله حناول التعرف على الظروف االجتماعية اليت ميكن أن تسهم يف 

النتائج  إىلبالتايل توصلنا و ) 17(الرقم  إىل)06(االستمارة من الرقم  أسئلةللعالقة العاطفية من خالل 

  :يةالتال

تبني لنا أن معظم الطالبات اللوايت ) 7(و)6(و)5(ليل البيانات من اجلدول رقم حتبعد تفريغ و     

بالتايل فاجلو األسري ، و (92%)هذا ما ترتمجه النسبة العاطفية  والديهما يعيشان معا و يقمن العالقة 

ديها هلا بأا جيدة بنسبة هذا ما جعل الطالبة اجلامعية تقّيم معاملة والو  (73%)كان مستقرا بنسبة 

الطالبة اجلامعي للعالقة العاطفية هو  إقامةأن الدافع وراء ) 8(، فيما يوضح اجلدول رقم (%58)

  .(71.21%)اختيار شريك احلياة بنسبة 

ال خترب أحدا عن عالقتها  األحيانالطالبة اجلامعية يف أغلب  أنفتوضح  )10(و)9(أما اجلداول رقم 

 (62%)عالقة عاطفية بنسبة  أقاموا إنفإن معظم أفراد أسرا سبق هلم و رغم هذا  (44.69%)بنسبة 

مثل هذه العالقة  لكنهم يف املقابل ال يشجعوا على إقامة (68%)بنسبة  اإلخوةكانوا أكثرهم من و 

الطالبة يف حالة مواجهتها ملشكلة  إىلفيوضح أن أقرب الناس ) 11(، أما اجلدول رقم (74%)بنسبة 

ر املواضيع مناقشة بني الطالبة فيوضح أن أكث) 12(، أما اجلدول رقم (59%)األم بنسبة  هي

  . (51%)صديقاا هي عن احلبيب بنسبة و 

الظروف االجتماعية اليت تعيشها  أنبني ت الفرضية األوىل اليتبناءا على ما تقدم ذكره فان  �

  .تحققت قدللعالقة العاطفية  إقامتهاالطالبة اجلامعية تساهم يف 

  

 إقامتهاالظروف االقتصادية اليت تعيشها الطالبة اجلامعية يف  إسهام"الذي مفادهو  :الفرضية الثانية

   ."للعالقة العاطفية

 إقامتهامسامهتها يف  إمكانيةو ملادية ألسرة الطالبة اجلامعية من خالله حناول الكشف عن احلالة ا

 إىلو من هنا توصلنا ) 24(الرقم  إىل) 16(الرقم  للعالقة العاطفية من خالل أسئلة االستمارة من

  :النتائج التالية

  (45%)توضح لنا أن أغلبية املبحوثات حالة أسرهن املادية جيدة بنسبة ) 16(بعد حتليل اجلدول رقم 

و  (80%)الطالبات خيصص هلن أولياءهن مصروف بنسبة  أغلبية أن) 17(فيما يوضح اجلدول رقم 

الذي تقيم معه  أنفيوضح لنا ) 18(، أما اجلدول رقم (66%)ن حاجيان بنسبة هذا املبلغ يليب هل
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فيبني أن معظم ) 19(، أما اجلدول رقم (51%)الطالبة اجلامعية عالقة عاطفية له دخل متوسط بنسبة 

يوضحان ) 21،20(أما اجلدوالن رقم  (78%)الطالبات يتلقني دعم معنوي من طرف احلبيب بنسبة 

تقوم بدعمه كلما  أاو  (91%)يدعمها بالنقود بنسبة  كان ال  أنتستمر مع احلبيب حىت و ن الطالبة أ

  .(57%)احتاج بنسبة 

بني أن الظروف االقتصادية اليت تعيشها ت الفرضية الثانية اليتبناءا على ما تقدم ذكره فان  �

  .حققتت لم للعالقة العاطفية إقامتهاالطالبة اجلامعية تساهم يف 

  

و قد : التطور التكنولوجي يف تفعيل العالقات العاطفية لدى الطالبة اجلامعية إسهام" :لثالثةالفرضية ا

معظم  أن) 22(حيث يوضح اجلدول رقم ) 38(الرقم  إىل) 25(االستمارة من الرقم  أسئلةتضمنته 

 وقد نالت املسلسالت املدبلجة ،(39%)الطالبات يقضني وقت فراغهن يف مشاهدة التلفاز بنسبة 

شخصيات املسلسل هي القصص الغرامية و  أنفيما تبني لنا ) 24%( ـــــأكرب نسبة مشاهدة بـ األغاينو 

 أن) 24،23(فيما يبني لنا اجلدوالن رقم  (31.35%)ما تستهوي الطالبة يف املسلسالت بنسبة  أكثر

نفس الوقت  و لكنها يف (75%)العالقة العاطفية بنسبة  إقامةاملسلسالت ال تشجع الطالبة على 

 أنفتوضح ) 27،26،25(، أما اجلداول (55%)تقدم هلا تصور عن العالقة العاطفية الناجحة بنسبة 

االت تشد ن القصص اليت تنشر يف اجلرائد و أو  (67%)االت بنسبة لسن من مقتنيات اجلرائد و 

، فيما (54%)ر ا بنسبة ألا تعرب عن الواقع لكنها يف نفس الوقت ال تتأث (60%)انتباهها بنسبة 

ن الطالبات املقيمات للعالقة العاطفية ال يستخدمون شبكة االنرتنت أ) 29،28(يوضح اجلدوالن 

من اجل  (71%)ن اهلاتف النقال يساهم يف تدعيم العالقة العاطفية بنسبة أفيما يؤكدن  (5%)بنسبة 

فيوضح أن الطالبة اجلامعية ترى  )32،31،30(ما اجلداول رقم أ، (45%)احلديث مع احلبيب بنسبة 

الغرض اليت تقيمها هي عالقة مستقبلية و لكن العالقة  (56%)العالقة العاطفية غري ضرورية بنسبة  أن

، أما نظرا للطالبة (53%)رغم ذلك فهي ال تشعر بالراحة بنسبة  (46.24)منها هو الزواج بنسبة 

بينما ). 33(هذا ما يوضحه اجلدول رقم و  (91%)بنسبة  غري املقيمة للعالقة العاطفية فتعتربها طبيعية

كان هذا و  (70%)ن معظم الطالبات أثرت عليهن العالقة العاطفية بنسبة أ) 34(يوضح اجلدول رقم 

جانب الشعور  إىلاالبتعاد عن طريق اهللا للدراسة و  إمهاهلامن خالل  (60%)التأثري سليب بنسبة 

  .القلقباالكتئاب و 
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بني أن التطور التكنولوجي يساهم يف تفعيل ت الفرضية الثالثة اليت فان تقدم ذكرهبناءا على ما  �

 .قد تحققت خاصة اهلاتف النقالالعاطفية لدى الطالبة اجلامعية و العالقات 

  

  :النتائج العامة :الثالث المطلب

ن اجلامعية بالرغم م أن الطالبة إىلتفسريها، توصلنا حتليلها و اليت ّمت عرضها و انطالقا من النتائج     

مقيمة هلذا النوع من العالقات  أن معاملة والديها حسنة إّال أاأا تعيش يف جّو أسري مستقر و 

  إقامةبالتايل فالظروف االجتماعية ال تساهم يف وذلك بغرض اختيار شريك احلياة وألسباب أخرى و 

  .الطالبة اجلامعية للعالقة العاطفية

يتم ختصيص القة العاطفية دخل أسرا جّيد و الطالبة اجلامعية املقيمة للع أن إىلّمت التوصل أيضا و     

العمل  إىلإن مل يليب هلا هذه احلاجيات فهي تلجأ وحىت و  األحيانمبلغ يليب هلا حاجياا يف معظم 

 إذاتعطيه مل يدعمها فإا تستمر معه و  أنلدعم من احلبيب حىت و ال تطلب ايف أوقات الفراغ و 

  .الطالبة اجلامعية للعالقة العاطفية   إقامةفالظروف االقتصادية ال تساهم يف بالتايل و .تاجاح

إّال أن التطور التكنولوجي له دور يف تفعيل العالقات العاطفية لدى الطالبة اجلامعية خاصة     

الذي يوفرها  ةاهلاتف النقال الذي كان بدوره يقوم بتسهيل املواعيد خاصة من خالل اخلدمة ااني

كذلك لكون اهلاتف النقال يف متناول اجلميع على غرار الوسائل التكنولوجية بعد منتصف الليل و 

بالتايل فالتطور التكنولوجي يساهم يف تفعيل العالقات العاطفية لدى الطالبة اجلامعية و  األخرى

  .خاصة من خالل اهلاتف النقال
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  :االقتراحاتالتوصيات و 

 .أو العلوم األعمالالفراغ مبا يفيد من  أوقاتشغل  �

 .ذكر اهللا حىت ال جيد الشيطان سبيال إلغوائهامأل النفس بقراءة القرآن و  �

 .األصحابو  األصدقاءالدقة يف اختيار  �

احلنان بالعطف والدفء و  إشعارهمو يف البيت  األبناءعواطف  إشباعحماولة بية السليمة و الرت  �

 .فيبحثون عنه خارج املنزلحىت ال يعيشوا حمرومني من ذلك 

 .ابنتها يف خمتلف املواضيعضرورة احلوار بني األم و  �

 .أسراسيسها باملسؤولية اجتاه نفسها و حتمنحها الثقة و  �

، النرتنتاالنوادي العلمية، قاعات : خلق فضاءات داخل اجلامعة لقضاء وقت الفراغ مثل �

 .مكتبات

 .من انتشار هذه الظاهرة استخدام أسلوب الردع يف احمليط اجلامعي للحدّ  �

العمل على حماربتها اتمع هذا النوع من العالقات واعتبارها ظاهرة عادية وسوية و عدم تقبل  �

 .مبختلف الطرق
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  :اتمــــةــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

معية إلقامة العالقات حاولنا من خالل دراستنا التعرف على أهم األسباب اليت تدفع الطالبة اجلا    

هي بالتايل ظاهرة ال يتماشى مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا و  العاطفية، باعتبار هذا النوع من العالقات

الوسط اجلامعي بصفة خاصة نظرا لالختالط بني اجلنسني فيه و تمع بصفة عامة و دخيلة شوهت ا

  .معةاحلرّية اليت جتدها الطالبة اجلامعية مبجرد وصوهلا للجا

باعتبار الطالبة اجلامعية هي حاملة لواء الثقافة يف اتمع فمن املفروض أن تكون متحملة و     

ا عنصر مهم يف بناء اهذا ما أكّد عليه قول الشاعرتمع وصالحه و ملسؤوليتها كو:  

  األعراقأعددت شعبا طيب *   أعددتها إذااألم مدرسة                       

أن الطالبة اجلامعية رغم توفر هلا ظروف اقتصادية و  إىلا توصلنا من خالل دراستنا من هذو     

ر التكنولوجي هذه العالقة ألسباب أخرى نذكر منها، التطو  إقامة إىلاجتماعية مرحية إّال أا تسعى 

 تكون أسباب شخصية متعلقة بالطالبة اجلامعية ال أنميكن  إليهاأسباب أخرى مل نستطع الوصول و 

ن العالقات اليت ختّل باألخالق عدم وعي الطالبة اجلامعية بعواقب هذا النوع معنها، و  اإلفصاحتريد 

  :تؤثر سلبا على اتمع لقول الشاعرو 

  .فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا*    إنّما األمم األخالق ما بقيت                
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  .2006 جامعة قسنطينة،، اجلزائر،2ط .النفسية والرتبوية

يف منهجية البحث  .ميد بوطة وآخرونعبد احل ،فريوز زرا رقة )26

  .2007منشورات مكتبة اقرأ،  :،اجلزائر1ط.االجتماعي

، دار األردن، عمان، 1ط .الشباب والقيم يف عامل متغري .ماجد الزيود )27

  .2006 ،الشروق للنشر والتوزيع

عامل املعرفة، :دط،الكويت.احلب يف الرتاث العريب  .حممد حسن عبد اهللا )28

1980.  

دار  :دط،اإلسكندرية.الشباب العريب والتغري االجتماعي .مدحممد على حم )29

  .1987املعرفة اجلامعية، 

مركز  :دط،قطرعامل الطلبة دراسة الرتاث الرتبوي االسالمي .حممد قمرب )30

  .دتالبحوث الرتبوية، 

الصحة النفسية والتفوق .مدحت عبد احلميد عبد اللطيف )31

  .1996ية، دار املعرفة اجلامع :،دط،اإلسكندريةالدراسي

  .،دتدار مصر للطباعة :دط،مصر.الدوافع النفسية .مصطفى فهمي )32

دار املعارف اجلامعية،  :دط،مصر.مبادئ علم النفس العام .مراد يوسف )33

1912.  

القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة  .نورهان منري حسن فهمي )34

  .1999املكتب اجلامعي  احلديث،  :دط،االسكندرية.االجتماعية

 :،االسكندرية1ط.دور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري.مد برعيوفاء حم )35

  .2001دار املعرفة اجلامعية، 

 دار :دط،القاهرةالد اخلامس، .املوسوعة االعالمية .حممد حجاب منري )36

 .2003الفجر للنشر والتوزيع،

دار املعرفة  :دط،االسكندرية.قاموس علم االجتماع .حممد عاطف غيث )37

 .1995اجلامعية، 
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دار املدين،  :دط،دب.قاموس مصطلحات علم االجتماع .مّداس فاروق )38

2003. 

رسالة .الطلبة اجلامعيون بني القيم السائدة والقيم واملنتجة .جنوى عمريش )39

 .2005- 2004ماجيستري ، علم االجتماع والتنمية،جامعة منتوري، قسنطينة، 

رسالة  .اوضاعهمالعاملون يف التدريس اجلامعي، اجتاهام و  .نوار مربوحة )40

 1989-1990ماجيستري ، معهد علم االجتماع، جامعة عنابة، 

نسق العالقات العاطفية ومستواها عند بعض الطلبة  .وطفه علي، زحلوق مها )41

، جملس النشر العلمي، جامعة 3الد  .يف سوريا، جملةالعلوم االجتماعية

 ، منشورة1995، شتاء 4الكويت، العدد

Le petit LAROUSSE illustrés, dictionnaire Larousse, paris, 

2009 
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  :الجامعية السنة

2013/2014  

    


� ا������ ������ت ا���ط��                    أ�
�ب إ���� ا����  



  العامة البيانات :األول المحور

1س
  سنة    :السن/

2س
  :التخصص/ 

3س
    : الدراسي المستوى/ 

    سادسة      خامسة       رابعة     ثالثة     ثانية    أولى

4س
  ال             نعم           ؟ الجامعي بالحي مقيمة أنت هل/ 

5س
  ؟ الجامعة في تقيمينها التي العالقات طبيعة هي ما/ 

 غرامية       زمالة      صداقة  

6س
  ؟ للعالقة إقامتك وراء الدافع هو ما/ 

  التباهي            التقليد           التجريب   التسلية     الحياة شريك اختيار       

    المشاكل من الهروب                   العنوسة من الخوف        اآلخر الجنس إلى الميل       

7س
 ؟ العالقة لهذه بإقامتك معرفة على أسرتك في من/ 

..........................................................................................  

8س
  ال                   نعم         عاطفية؟ عالقة أقام من أسرتك في يوجد هل/ 

  ؟ الشخص هذا هو من بنعم، اإلجابة حالة في       

..........................................................................................  

9س
    ال                              نعم          ؟ عاطفية عالقة إقامة على يشجعك هل/ 

  .العاطفية للعالقة إقامتها في الجامعية الطالبة تعيشها التي االجتماعية الظروف إسهام :الثاني المحور

10س
      منفصالن                          معا يعيشان    ؟ للوالدين االجتماعية الحالة هي ما/ 

     

   

  

  

 

   

   

 

  

  

 



11س
  ؟ فيه تعيشين الذي األسري الجو هل/ 

 مستقر غير    مستقر غير  ما نوعا            مستقر  

  

12س
  ؟ لك والديك معاملة تقّيمين كيف/ 

    قاسية  عادية  جيدة  

13س
  ؟ لمشكلة مواجهتك حال في إليك الناس أقرب من/ 

    الحبيب  األصدقاء    اإلخوة              األب          األم    

14س
  ؟ صديقاتك مع فيها تتناقشين التي المواضيع هي ما/ 

    الحبيب           المسلسالت          الموضة            الدراسة    

15س
  ؟ الدينية التزاماتك على العاطفية للعالقة إقامتك تؤثر هل/ 

  ال      نعم  

16س
  ال                          نعم           ؟ شرعية نظرك في العالقة هذه هل/ 

  :                   من شرعيتها تأخذ هل نعم، بـ اإلجابة حالة في 

    الخاصة قناعتك           المجتمع          الدين    

    ؟ ذلك كيف األحوال جميع في       

.....................................................................................  

17س
          ال                   نعم    ؟ العالقة لهذه بإقامتك مقتنعة أنت هل/ 

  ؟ لمـــاذا الحالتين في       

 ......................................................................................  

   

  

     

    

  

  

  

  

 



           للعالقة إقامتها في الجامعية الطالبة تعيشها التي االقتصادية الظروف إسهام : الثالث المحور

  .العاطفية

18س
  ؟ أسرتك دخل يقدر بكم/ 

  دج 170.000 و دج 110.000 بين                       دج 100.000  

  أكثــــــــر                               دج 300.000 و دج 180.000 بين

19س
    ال             نعم                       ؟ مصروفا والديك لك يخصص هل/ 

      ال  نعم      ؟ حاجياتك لك يلبي المبلغ هذا هل نعم، بــــــــ اإلجابة حالة في -

  ؟ المزيد على تتحصلين كيف المنحة، و األسرة عن النظر بغض ال، بــــــــ اإلجابة حالة في -

    الحبيب              األصدقاء                    الفراغ أوقات في العمل  

20س
  ؟ دخله عاطفية عالقة معه تقيمين الذي هل/ 

    ضعيف               متوسط          جّيد                   

21س
  ؟ الدعم هذا طبيعة فما يدعمك الحبيب كان إذا/ 

  معنوي               للسهر الخروج                 نقدي                   

  صرفه؟ يتم فيما نقدي الدعم كان إذا ما حالة في     

                     الدراسة حاجيات                         اإلكسسوارات و المالبس            معه للحديث التعبئة بطاقات 

22س
    معه تستمرين                  عنه خلينتت             ؟ فهل بالنقود يدعمك ال الحبيب كان إذا/ 

23س
    ال          نعم        ؟ تدعمينه فهل للنقود احتاج إذا ما حالة في/ 

  .الجامعية الطالبة لدى العاطفية العالقة تفعيل في التكنولوجي التطور هميس: الرابع المحور

24س
  ؟ فراغك وقت تقضين أين/ 

  الحبيب مع الخروج او الحديث              الراديو سماع               التلفاز مشاهدة   

  

  

  

  

   

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  



    االنترنت                         المطالعة   

25س
  ؟ تشاهدينها التي البرامج نوعية هي ما/ 

  أغـــــــاني    أجنبية مسلسالت      مدبلجة مسلسالت             عربية مسلسالت   

    اجتماعية حصص                  تثقيفية حصص                     دينية حصص   

26س
  ؟ المسلسالت في يستهويك الذي ما/ 

    الديكور                      المسلسل شخصيات                    اللباس                     الغرامية القصص 

27س
  ال      نعم       ؟ عاطفية عالقة إقامة على المسلسالت تشجعك هل/ 

  

  ؟ ذلك كيف    

..........................................................................................  

28س
         ال                      نعم    الناجحة؟ العاطفية العالقة عن تصّورا المسلسالت لك تقدم هل/ 

29س
  ال                نعم                 ؟ المجالت و الجرائد يقتنين اللواتي من أنت هل/ 

  ؟ الجرائد و المجالت هذه طبيعة ماهي بنعم، اإلجابة حالة في    

    بالشباب خاصة         ثقافية       اجتماعية  

30س
  ؟ انتباهك تشدّ  الجرائد و المجالت في تنشر التي العاطفية القصص هل/ 

  ال      نعم  

  ؟ المجالت و الجرائد في يكتب بما تتأثرين هل بنعم اإلجابة حالة في    

  ال      نعم  

31س
  ال                       نعم    ؟ االنترنت شبكة مستخدمي من أنت هل/ 

  

   

  

 
 

  

   

    

 

 

  

  

  

  



  ؟ الحبيب مع العاطفية عالقتك لتدعيم تستخدمينها فهل بنعم االجابة حالة في   

  ال      نعم  

32س
  ال                    نعم      ؟ العاطفية عالقتك تدعيم في يساهم النقال الهاتف هل/ 

  ؟ ذلك كيف  بنعم اإلجابة حالة في  

    كلها                 قصيرة رسائل إرسال             المواعيد تسهيل        معه الحديث

33س
  ؟ نظرك في العاطفية العالقة هل/ 

  ضرورية غير               ضرورية       

34س
  ؟ العالقة هذه لك تعني ماذا/ 

....................................................................................  

35س
 ال                           نعم       ؟ راحة أكثر تجعلك العالقة هذه نظرك في هل/ 

  

36س
  ؟ نظرك في عاطفية عالقة إقامة ترفض التي الطالبة هل/ 

  طبيعية                       متخلفة  نفسيا معقدة  

37س
  ال                  نعم    ؟ العالقة هذه عليك أثّرت هل/ 

  ؟ التأثر هذا يتمثل فيما بنعم، اإلجابة حالة في    

..............................................................................................  

 

 
 

  

     

  

  

   

  


