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ّ
إدارة التغير القيمي واملعريف يف سلوك واجتاهاث الشباب
اجلامعي مبنطقت تبوك :آلياث مقرتحت
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى رصد التغيرات القيمية كالمعرفية
كانعكاسات تمؾ التغيرات عمى قضايا كمشكبلت الشباب الجامعي في

 .3تخصيص أسبكع لممينة في كؿ فصؿ دراسي يُدرب فيو الطبلب

عمى ميارات العمؿ المختمفة بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمي.

منطقة تبكؾ كمحافظاتيا ،كالتعرؼ عمى اآلليات المقترحة إلدارة ىذه

 .4تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ مساعدة الطبلب لمتخمص مف

التغيرات كمكاجيتيا كتقكيميا.

النزعات العدكانية كالقبمية كالعرقية.
 .5تدريب الطبلب عمى ميارات أداء األعماؿ عبر أنماطيا المختمفة

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كما
استخدـ استبانة تـ بناؤىا استنادان إلى مراجعة األدب النظرم التربكم

(العمؿ عف بعد ،العمؿ بالمشاركة ،العمؿ بالمراسمة).

السابؽ كعمى مشاىدات الباحث ،كلمتحقؽ مف صدؽ األداة تـ عرضيا

 .6تقديـ برامج أك مقررات دراسية تركز عمى منظكمة القيـ كاألخبلؽ

عمى عدد مف المحكميف كاألساتذة المتخصصيف في الميداف التربكم،

اإلسبلمية لمكاجية األخطار الناجمة عف التطكر العممي كالتقني.

كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )242طالبان كطالبة

 .1المقدمة

ك( )44مف القيادات األكاديمية في الكميات الجامعية بمحافظات

كثير
يشيد العالـ اليكـ في ظؿ العكلمة كالثكرة المعمكماتية ان

منطقة تبكؾ (أممج ،الكجو ،ضبا ،تيماء ،حقؿ).

مف التحكالت العالمية ،كما يترتب عمييا مف تغيرات مجتمعية

كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أبرزىا:

كثقافية كتكنكلكجية؛ مما كاف ليا األثر عمى قيـ الشباب كأفرزت

 .1ظيكر تغيرات قيمية سمبية عمى سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي

عدة مشكبلت منيا انتشار الجرائـ ،اتساع الفجكة بيف الفقراء

حصمت عمى درجة مكافقة عالية بمتكسط حسابي بمغ ( )3.7مف

كاألغنياء فانتشرت الثقافة االستيبلكية ،تنميط األذكاؽ ،تقكلب

كجية نظر عينة الدراسة.

السمكؾ ،المخدرات [.[1

 .2ظيكر تغيرات معرفية سمبية عمى سمكؾ كاتجاىات الشباب

كذلؾ فإف لئلعبلـ بما يممكو مف قكة كتأثير كخاصة بعد

الجامعي حصمت عمى درجة مكافقة عالية بمتكسط حسابي بمغ ()3.6

ظيكر الفضائيات ،كما يسمى بالسماكات المفتكحة تأثيرات عمى

مف كجية نظر عينة الدراسة.
 .3أف جميع اآلليات المقترحة لمكاجية التغير القيمي كالمعرفي مف

قيـ الشباب كتشكيؿ كعيو مثؿ :تأكيد القيـ النفعية كالفردية،

كجية نظر القيادات األكاديمية حصمت عمى درجة أىمية عالية

كانتشار ثقافة االستيبلؾ نتيجة االنفتاح ،باإلضافة إلى تسييؿ

كبمتكسطات متقاربة تتراكح بيف  3,8ك 3,4كبمتكسط حسابي عاـ

انتشار المخدرات ،تمجيد كؿ ما ىك أجنبي كتحكؿ الشباب إلى

(.)3.5

اتساؽ عالمي متحرر [ ]2كيضيؼ الباحث لذلؾ تأثير مكاقع

كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا أكصى الباحث بعدد مف

التكاصؿ االجتماعي كجزء مف اإلعبلـ الجديد عمى تشكيؿ

التكصيات مف أجؿ مكاجية التغيرات القيمية كالمعرفية في سمكؾ

عقيدة الشباب كقيمو الدينية كاالجتماعية كاألسرية.

كاتجاىات الشباب الجامعي مف أىميا:

كما أفرزت ىذه المعارؼ كالتقنيات الحديثة كثكرة

 .1تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ بناء الشخصية المسممة القادرة عمى

عددا مف المتغيرات في الكاقع
االتصاالت كالمعمكمات ،كالعكلمة ،ن

فيـ سماحة دينيا بعيدان عف التطرؼ الفكرم.

العربي كالسعكدم بشكؿ خاص إيجابان أك سمبان؛ انعكس عمى

 .2تقديـ برامج تدريبية لمطبلب تستيدؼ تنمية السمكؾ الديمكاقراطي

أساليب الحياة ،كالتفكير ،كالقيـ ،كأدل إلى تغيػ ػ ػ ػ ػ ػرات عمى كاف ػ ػ ػ ػة

لممكازنة بيف الحرية الشخصية كالمسؤكلية المجتمعية.
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تنميط أفكار البشر كفقان لمنمط الغربي ،فكما أف لكؿ مجتمع
خصكصيتو كثقافتو المتميزة فإف لو أيضان قيمو التي تميزه عف

أم أف التغيير ممتد إلى مجمؿ أنساؽ المجتمع في

غيره مف المجتمعات األخرل [.[6

السياسة ،كاالقتصاد ،كالثقافة ،كالتعميـ ،كاإلعبلـ ،كاألسرة ،كىك

كألف الشباب كخصكصان في المرحمة الجامعية ىـ أمؿ

كنماء [.[3
ما يدعك إلى القمؽ نحك المستقبؿ مصي انر
ن

كتأسيسان عمى ما سبؽ ،فإف ىذه التغيرات تفرض عمى

المستقبؿ ،كحممة الراية في المستقبؿ القريب كتحمؿ مسئكلياتو

القائميف برسـ السياسة التعميمية كتحديد أىدافيا كضع ذلؾ في

كقيادة قطاعاتو المختمفة ،كالدفاع عف الكطف ،كحماية مقدساتو

االعتبار ،كعمى الجامعات السعكدية القياـ بدكرىا في تكعية ىذه

كحريتو كاستقبللو كثركاتو؛ لذلؾ فإف نجاح المجتمع في إعدادىـ

الفئة مف الشباب كتقكيـ السمكؾ القيمي كالمعرفي لدييـ؛ ففي

كتأىيميـ كتنشئتيـ تنشئة صالحة ينعكس عمى تنمية المجتمع

سياؽ عالـ متغير ال تككف كظيفة التعميـ النقؿ المنظـ

كالنيكض بو كرفع شأنو ،كمف ىنا يجب عمى المجتمع أف يبذؿ

لممعمكمات ،بؿ تتجاكز ذلؾ إلى التأكيد عمى عدد مف الميارات

كؿ ما يمكنو في سبيؿ تربية الشباب عمى قيـ الكطنية كاالنتماء

الرئيسية مثؿ :القدرة عمى التكيؼ كالمركنة مع التغير السريع،

كاإلخبلص كالكفاء كالفداء كالتضحية [.[4

كالقدرة عمى نقؿ األفكار كاستشراؼ التغير كاالستعداد لو كالتييؤ

كبناء عمى ما سبؽ؛ يجب أف تتحمؿ المؤسسات التعميمية
ن

كيعد البعد القيمي مف أىـ العناصر الداعمة الستقرار

باعتبارىا مؤسسات اجتماعية تربكية ليا رسالتيا ،كرؤيتيا

المجتمع كتحديد كجيتو في عمميات التغيير ،فإف القيـ ىي التي

كقيميا ،كمسؤكليات محددة تجاه المجتمع كانت في السابؽ

تمنح اإلنساف مسؤكلية دعـ اإلنجازات كالحفاظ عمى المكتسبات

تتصؼ بقدر مف الثبات ،لكنيا أصبحت في العقكد األخيرة

كتجاكز مشكبلت الكاقع ،كمف ثـ فإف المضاميف القيمية في

عرضة لمتغير السريع ،فجاء ىذا البحث لرصد كاقع التغير

ثقافة التغيير تُعنى بمنيجية التفاعؿ مع المستجدات ،كالعمؿ

القيمي كالمعرفي كانعكاساتو عمى قضايا كمشكبلت الشباب

عمى تأكيد ثكابت اليكية الدينية كالكطنية الستيعاب المتغيرات

الجامعي ،كتفعيؿ دكر المؤسسات األكاديمية في تنمية القيـ

بطريقة كاعية [.[4

الثقافية كالمعرفية كالعمؿ عمى ترسيخ القيـ اإليجابية في نفكس

بصفة عامة ،كالعالي خاصة مسؤكلية دعـ القيـ كالحفاظ عمييا؛

لمتأثير فيو.

الشباب لئلسياـ في حؿ قضاياىـ كمشكبلتيـ.

كما أف لمقيـ أىميتيا بالنسبة لمفرد كالمجتمع فيي تمثؿ
إطا انر مرجعيان يحكـ تصرفات اإلنساف في حياتو ،كما أنيا تمكنو

كتمعب المؤسسات األكاديمية بما تممكو مف قيادات أكاديمية

مف مكاجية األزمات .كفيـ اإلنساف عمى حقيقتو ىك فيـ لمقيـ

كتربكية دك انر ميمان في ترسيخ القيـ اإليجابية ،كتحقيؽ القيـ

التي تمسؾ بزمامو كتكجييو فيي تحدد لمفرد السمكؾ كترسـ

المرغكبة ،مف خبلؿ رسـ فمسفة السياسية التعميمية ،ككضع

مقكماتو ،كتعينو عمى بنيانو ]5[.حيث تعمؿ عمى كقاية الشباب

المناىج الدراسية الداعمة [ ،]7كىك األمر الذم دعا إلى كضع

مف االنحراؼ كتساىـ في بناء شخصيتيـ ،كقدرتيـ عمى التكيؼ

الجامعات في مكقع المساءلة عف مدل قدرتيا عمى تحقيؽ

مع قضاياىـ كمشكبلتيـ فتجعميـ أكثر قدرة عمى اتخاذ ق ارراتيـ

التكازف كالحفاظ عمى قيـ المجتمع كىكيتو ،كتمبية متطمبات سكؽ

كانياء صراعاتيـ كمكاجية أزماتيـ كتحدياتيـ كتنمية مجتمعيـ.

العمؿ [.[8

كما أنيا تحفظ لممجتمع تماسكو كتحدد لو أىدافو كمثمو

حيث أكدت نتائج بعض الدراسات أنو يمكف تجنب ىذه

العميا لممارسة حياة اجتماعية سميمة ،إضافة إلى تحقيؽ األمف

المشكبلت أك الحد منيا مف خبلؿ التركيز عمى دعـ السمكؾ

الفكرم كحمايتو مف خطر الغزك الخارجي الذل يعمؿ عمى

اإليجابي ،كرصد االنحرافات الناتجة مف السمكؾ السمبي كالعمؿ
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عمى تقكيميا ،كاتخاذ اإلجراءات الكقائية البلزمة التي تسيـ في

الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ مف كجية نظر القيادات

تككيف اتجاىات كمعايير التربية السمككية السميمة [.[9

األكاديمية كطبلب كطالبات الكميات الجامعية بالمحافظات؟
 .2ما التغيرات المعرفية التي طرأت عمى سمكؾ كاتجاىات

 .2مشكمة الدراسة

الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ مف كجية نظر القيادات

إف أزمة القيـ التي يعانى منيا المجتمع المعاصر أكثر
حدة عند جيؿ الشباب الجامعي الذل يعانى غمكضان في اليكية

األكاديمية كطبلب كطالبات الكميات الجامعية بالمحافظات؟

كضبابية في األىداؼ ،كقمقان مف المستقبؿ خاصة بعد األزمات

 .3ما كاقع انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية عمى قضايا

االجتماعية كالسياسية العميقة التي عصفت بالعالـ العربي ،كمف

كمشكبلت الشباب في منطقة تبكؾ مف كجية نظر القيادات

ثـ أدت ىذه التغيرات إلى تغير قيمي لدل أفراد المجتمع،

األكاديمية كطبلب كطالبات الكميات الجامعية بالمحافظات؟

كالسيما الشباب ،كمف ثـ تغير في قيمو كسمككو كأكلكياتو.

التغير القيمي كالمعرفي في سمكؾ
 .4ما اآلليات المقترحة إلدارة ّ

كاتجاىات الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ مف كجية نظر

حيث تتشكؿ ثقافة الشباب في الكقت الحالي كفؽ المتغيرات
المحمية كالعالمية ،كذلؾ برفض القيـ السائدة عبر أشكاؿ كصكر

القيادات األكاديمية بالكميات الجامعية بالمحافظات؟

بديمة لمتعبير الثقافي ،كىك ما يمثؿ استجابة لمطالب مف ينتمى

 .5ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجية نظر أفراد

إلييا ،فالخركج مف ثقافة كالرككف ألخرل يؤدل بالشباب لمثكرة

العينة تعزل لمتغير (الجنس ،المرحمة الدراسية ،المحافظة،

عمى المعايير كالقيـ السائدة كمحاكلة لبلستقبلؿ عف سمطة كنمط

الكظيفة)؟

حياة المجتمع ،لخمؽ نكع خاص مف المغة كالقيـ كالتصرفات

ب .أهداف الدراسة
يأتي البحث الحالي لرصد التغير القيمي كالمعرفي

كالسمككيات ،كىك ما يطمؽ عميو الصراع الثقافي [.[35
كيشيد الكاقع االجتماعي في الكطف العربي مشكبلت

كانعكاسات تمؾ التغيرات عمى قضايا كمشكبلت الشباب

شبابية تتخذ صك انر مختمفة مف حيث مضمكنيا كحدتيا ،خاصة

الجامعي كخاصة في منطقة تبكؾ كمحافظاتيا ،كالتعرؼ عمى

اىتزاز القيـ كاضطراب المعايير االجتماعية كاألخبلقية ،األمر

اآلليات المقترحة إلدارة ىذه التغيرات كمكاجيتيا كتقكيميا،

الذل يتمثؿ بكضكح في تزايد ألكاف االنحراؼ ،كانتشار صكر مف

كيسعى الباحث لتحقيؽ األىداؼ التالية:

السمكؾ لـ تكف مألكفة مف قبؿ؛ مما ييدد األمف كاالستقرار،

 .1التعرؼ عمى طبيعة التغيرات القيمية التي طرأت عمى سمكؾ

كيتضارب مع القيـ كالعادات كالتقاليد ،بؿ كيتناقض مع تعاليـ

كاتجاىات الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ.

دينينا االسبلمي الحنيؼ.

 .2التعرؼ عمى طبيعة التغيرات المعرفية التي طرأت عمى

أ .أسئمة الدراسة

سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ.

بناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ

 .3رصد كاقع انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية عمى قضايا

الرئيس التالي:

كمشكبلت الشباب الجامعي في منطقة تبكؾ.

التغير القيمي كالمعرفي في سمكؾ
ما اآلليات المقترحة إلدارة
ّ

 .4التعرؼ عمى اآلليات المقترحة إلدارة التغيرات القيمية
كالمعرفية كتعزيز قدرة الشباب الجامعي عمى مكاجية قضاياىـ

كاتجاىات الشباب الجامعي بمنطقة تبكؾ؟

كمشكبلتيـ.

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية
التالية:

 .5رصد كتفسير الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف كجية نظر

 .1ما التغيػ ػ ػرات القيمي ػ ػة الت ػ ػي طػ ػ ػرأت عم ػ ػى سمػ ػ ػكؾ كاتجاى ػ ػ ػات

أفراد العينة تعزل لمتغير (الجنس ،المرحمة الدراسية ،المحافظة،
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الكظيفة).

أكالن :الحدكد المكضكعية :اقتصرت الدراسة عمى دراسة التغيرات

ج .أهمية الدراسة

القيمية كالمعرفية في سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي كاقتراح
آليات لمكاجيتيا في الكميات الجامعية بالمحافظات.

إف الشباب الجامعي ىك الجيؿ الصاعد الذم سيبنى

ثانيان :الحدكد المكانية :اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طبلب

كعمميا ،كلذلؾ جاء التركيز في ىذا
مستقبؿ المجتمع فكرنيا
ن

كطالبات كالقيادات األكاديمية في الكميات الجامعية بأممج كالكجو

نظر لسرعة ككطأة كعمؽ
البحث عمي فئة الشباب الجامعي؛ نا

التغيرات كالتحكالت التي يمر بيا المجتمع السعكدم ،مع فعالية

كضبا كتيماء كحقؿ التابعة لجامعة تبكؾ.

تأثير تمؾ التحكالت عمى الفئة المستيدفة مف البحث؛ حيث تنبع

ثالثان :الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي

أىمية البحث مف التالي:

1435 / 1434ىػ.

 .1مكاكبة الحركة العالمية لبلىتماـ بالشباب ففي  18ديسمبر

ه .التعريفات اإلجرائية

 2009اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ق ار انر بإعبلف

يرتكز البحث الحالي عمى المصطمحات التالية:

السنة الدكلية لمشباب ،التي تبدأ مف  12أغسطس ،2010

أكالن :التغيرات القيمية:
تبنى البحث الحالي مفيكمان إجرائيان لمتغير القيمي تمثؿ

كيدعك القرار المشاركة الكاممة لمشباب في المجتمع.
 .2تعزيز العبلقة بيف الشباب كالجامعة بحيث تتمكف الجامعة

في أنو :مجمكعة مف المعايير السمككية كاالتجاىات التي

مف ممارسة دكرىا القيمي تجاه الطبلب إضافة إلى دكرىا

يكتسبيا الفرد مف المكاقؼ كالخبرات التي تحدد أىدافو كتكجياتو

األكاديمي كالتعميمي.

الحياتية ،تتمثؿ في االىتمامات كاالتجاىات كالسمكؾ العممي

 .3طبيعة المرحمة الراىنة التي تتسارع فييا الحضارات كالثقافات

كالمفظي أثناء تعاممو مع اآلخريف سكاء بطريقة مباشرة أك غير

التغيرات
التغيرات كالتحديات المتبلحقة ،في ظؿ العكلمة ك ّ
ك ّ

مباشرة.
ثانيان :التغيرات المعرفية:

المجتمعية كالثقافية كالتكنكلكجية حتى أصبح العالـ ككخ

تبنى البحث الحالي مفيكمان إجرائيان لمتغير المعرفي تمثؿ

إلكرتكني ،كذلؾ في ضكء اىتماـ القائميف عمى العممية التعميمية

في أنو :التأثير الذم أحدثتو الطفرة التكنكلكجية ككسائط اإلعبلـ

التغيرات كآثارىا عمى الشباب.
بتمؾ ّ

 .4إلقاء الضكء عمى عدد مف القضايا الميمة كالخطيرة التي

الجديد مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى سمكؾ الشباب كعمى

تتعمؽ بالشباب الجامعي في مجتمع البحث ،كىك بذلؾ يسيـ في

طبيعة شخصية المتمقي كميكلو ،كمياراتو ،كبيئتو االجتماعية،

تحقيؽ الكعي المجتمعي بتمؾ القضايا.

كنكع ثقافتو.

 .5االستفادة مف التكصيات لمعمؿ عمى تعديؿ سمككيات

ثالثان :الشباب الجامعي:

كاتجاىات الشباب نحك أىـ قضايا الشباب في المجتمع

المقصكد بمصطمح الشباب الجامعي في ىذا البحث إجرائيان:

السعكدم ،مثؿ االتجاه نحك األعماؿ المينية ،أك بعض

بأنيـ الذككر كاإلناث الذيف يقعكف في الفئة العمرية ما بيف سف

الممارسات الشبابية المستحدثة في المجتمع.

( 18إلى  25سنة) مف فئة( :طبلب كطالبات جامعة تبكؾ
كفركعيا).

كمف ىنا يعد البحث خطكة يمكف أف يبنى عمييا بحكث لضبط
التغيرات كحؿ تمؾ المشكبلت في ظؿ متطمبات كاحتياجات
ىذه ّ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كتغيرات كتحديات العالـ المتبلحقة.
الحاضرّ ،

أكال :مفيكـ التغير القيمي Value Change
تعددت كجيات النظر بشأف تحديد مفيكـ القيـ ،كيرجع ذلؾ

د .حدود الدراسة:
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لتعدد مجاالتيا ،كاختبلؼ االعتبارات األيديكلكجية كالمدارس

كمف الكاضح أف المجتمع العربي بصفة عامة كالسعكدم

الفمسفية حيث ينظر المثاليكف لمقيـ عمى أنيا مطمقة كثابتة ال

خاصة تأثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر بتمؾ التغيرات

تتغير بتغير الزماف كالمكاف ،بينما الكاقعيكف كالبراجماتيكف

كالمكجات العالمية المتبلحقة حيث كاف ليا تأثير كبير عمى قيـ

ينظركف لمقيـ عمى أنيا تعتمد عمى خبرة اإلنساف كذكائو كتجاربو

المجتمع كخاصة الشباب ،كتمثمت ىذه المكجات في مجمكعة

لذلؾ فيي نسبية تتغير بتغير الزماف كالمكاف كالمكاقؼ ،بينما

مف التحكالت العالمية ىي:

تؤكد الفمسفة اإلسبلمية عمى كجكد قيـ مطمقة ال تتغير كىى التي
كرد فييا نص صريح ككجكد قيـ نسبية متغيرة تتعمؽ بحياة

ػر كتطبيقنا :فالعكلمة ظاىرة مركبة كليا أشكاؿ
• العكلمػة فك نا
مختمفة ،منيا العكلمة االقتصادية ،كالعكلمة السياسية ،كالعكلمة

األفراد [.[10

الثقافية كتعد البعد األكثر غمكضان في أشكاؿ العكلمة ،كقد

كيعرؼ الطراح القيـ بأنيا :معايير لمسمكؾ كاالتجاىات

انيارت كثير مف القيـ التي كانت سائدة في العصكر السابقة،

المرغكبة كغير المرغكبة التي يكسبيا المجتمع ألفراده مف خبلؿ

كظيرت قيـ مستحدثة عرفت باسـ تيارات العكلمة ،كعكاصفيا

عمميات التنشئة االجتماعية التي تقكـ بيا األسرة ،كالمدرسة

نظر لما
التي يضطرب فييا العالـ ،كىى تغيرات غير مسبكقة نا

كالجامعة ،ككسائؿ التنشئة المختمفة ،كتعد مف أىـ مكجيات

تحممو مف فرص كمخاطر تفرض عمينا االستجابة كالتفاعؿ معيا

السمكؾ ،كتمعب كظيفة رئيسية في تنظيـ العبلقات االجتماعية

مف أجؿ البقاء كالنماء [.[3
كمف المتكقع تزايد التغيرات خبلؿ الفترة القادمة ،كزيادة

سكاء بيف األفراد بعضيـ البعض أك بيف األفراد كالنظاـ السائد،

المنافسة العالمية؛ مما يدعك إلى ضركرة االىتماـ بتنمية الفكر

كتتميز منظكمة القيـ بالثبات النسبى [.[11
أم أف الفرد ال يكلد مزكدان بأم قيـ كانما يكتسب قيمو في

االستراتيجي لمكاجية ىذه التحديات في مختمؼ المجاالت كاال

سياؽ احتكاكو بمكاقؼ كثيرة كمتباينة في بيئة يككف ليا تأثير

ستصبح المؤسسة في عزلة حاؿ استمرارىا في تطبيؽ مفاىيميا

عميو فيتككف لديو بعض االتجاىات الخاصة التي تتجمع بعد

كاستراتيجياتيا التقميدية ،مستخدمة األساليب الدفاعية القديمة؛

ذلؾ فيما يسمى بالقيـ.

ليحؿ محميا التكجو اليجكمي في عصر االنفتاح العالمي [.[12

كقد تبنى البحث مفيكمان إجرائيان لمتغير القيمي بأنو:

كيثير التكجو نحك العكلمة الكثير مف المخاكؼ كالشككؾ

مجمكعة مف المعايير السمككية كاالتجاىات التي يكتسبيا الفرد

اقتصاديا
سياسيا ك
مف سيطرة قكة عظمى عمى الكيانات الكطنية
ن
ن

تتمثؿ في االىتمامات كاالتجاىات كالسمكؾ العممي كالمفظي أثناء

عامة لمطالب تعالج بمكضكعية تامة إيجابيات كسمبيات مظاىر

تعاممو مع اآلخريف سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

العكلمة ،كما تعالج بفكر تحميمي ناقد اليكية الثقافية الكطنية،

ثانيا :مفيكـ التغير المعرفي Cognitive Change
ن

كيتضمف ذلؾ أف تيتـ البرامج الجامعية بحماية الثقافة الكطنية،

كثقافيا ،كيتطمب ذلؾ أف تتناكؿ البرامج الجامعية ثقافة
كعمميا
ن
ن

مف المكاقؼ كالخبرات التي تحدد أىدافو كتكجياتو الحياتية،

يعرؼ التغير المعرفي  Cognitive Changeإجرائيان بأنو:

كال يعني ذلؾ انعزاليا ،بؿ أف يككف ذلؾ في إطار تكامؿ

التأثير الذم أحدثتو الطفرة التكنكلكجية ككسائط اإلعبلـ الجديد

الحضارات كالثقافات [.[13
خطر ألنيا
كتعتبر العكلمة الثقافية ،ىي أكثر أشكاؿ العكلمة نا

مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى سمكؾ الشباب كعمى طبيعة
شخصية المتمقي كميكلو ،كمياراتو ،كبيئتو االجتماعية ،كنكع

تعمؿ عمى ذكباف الثقافات الكطنية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ

ثقافتو.

كالتقنيات الحديثة ،كتكظيؼ العمـ لبلختراؽ الثقافي كالييمنة عمى

ثالثان :التغيرات المعرفية كتأثيراتيا عمى سمكؾ الشباب:

الثقافات التقميدية بيدؼ طمس ىكية الشع ػكب [.[14
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كما أنو في ظؿ تأثيرات العكلمة صار األمر يتطمب مف
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كاألجيزة عالية الطاقة ذات التكمفة الزىيدة [.[18

الشباب ضركرة تطكير إمكاناتو كقدراتو كمياراتو ،بحيث تتككف

 .3بدأت كثير مف القيـ في االنتشار لدل الشباب كخاصة تمؾ

لديو القيـ العممية المختمفة ،كالرغبة الممحة في المعرفة كالفيـ،

المرتبطة بالسبلـ كالمحبة كاحتراـ البيئة كحمايتيا ،كبدأت الدعكة

كاإليماف بالتفكير العممي ،كالقيـ المرتبطة بالبيئة مف حيث

إلى قيـ إنسانية جديدة كاحتراـ الحياة كالمسئكلية تجاه األجياؿ

حمايتيا ،كالحفاظ عمييا ،كتحسيف مستكل حياتيـ مف خبلؿ

القادمة كحماية البيئة [.[19

النمك االقتصادم كدكف تعريض البيئة لمخطر ،مع الحفاظ عمى
حؽ األجياؿ المقبمة [.[15

كبناء عمى ما سبؽ؛ يرل الباحث أف ىذه الثكرة العممية
ن

كالتكنكلكجية تتطمب ضركرة العمؿ عمى تنمية بعض القيـ التي

• التغيرات العممية كالتكنكلكجية :يعيش العالـ ثكرة عممية ىائمة،

تؤمف بأىمية العمـ كالتفكير العممي ،كذلؾ في ضكء القضايا

كيتعاظـ حجميا كتأثيرىا يكمان بعد أخر مما ينتج عف ذلؾ

كالمشكبلت التي يكاجييا الشباب ،نتيجة عدـ إيماف بعض أفراد

إسقاطاتيا الفكرية كاالجتماعية كالسياسية عمى مختمؼ مناطؽ

المجتمع بقدرة التعميـ عمى إحداث الحراؾ االجتماعي ،كلعؿ أىـ

العالـ ،كبالتالي فإف تشكيؿ النظاـ العالمي سيتكقؼ عمى

السمككيات التي يتطمبيا ىذا التقدـ التكنكلكجي اليائؿ ىك تقدير

منجزات ىذه الثكرة العممية كالتكنكلكجية التي تتدفؽ اآلف بشدة،

قيمة الكقت ككيفية إدارتو ،كقيمة العمـ كالمعرفة كالتخطيط

كالدليؿ عمى ذلؾ ما تعرض لو االتحاد السكفيتي مف سقكط مريع

كتحمؿ المسئكلية في إدارة شئكف الحياة كمجاالتيا بدءان مف

في أكاخر القرف العشريف نتيجة الفجكة التكنكلكجية التي اتسعت

محيط األسرة إلى مكقع العمؿ إلى المشاركة المجتمعية.

باطراد بينو كبيف النظاـ الغربي [.[16

• التغيرات الثقافية :إف مف أىـ المستجدات التي طرأت عمى

كقد أصبحت المعرفة في عصر المعمكماتية كالتطكر

النظاـ اإلعبلمي العربي ىك تعثر االستجابة لتحديات عكلمة

السريع لمفاىيميا تمثؿ تحدل حقيقي ،حيث انتقاؿ المجتمع

اإلعبلـ ،كاألداء الضعيؼ كالتنافس السمبى ،كضعؼ اليياكؿ

المعرفي التكنكلكجي كضركرة متابعة ىذا التطكر أصبح يشكؿ

التمكيمية كالفنية األمر الذل أدل إلى زيادة الضغكط لفرض

عامبلن ميمان في بناء كمضاعفة فرص المؤسسة كقكتيا أك

أسس ثقافية نمطية تستغؿ منيا دعاكل الديمقراطية كالمشاركة

العكس ،مما يتطمب التعامؿ كفؽ أساليب كطرؽ جديدة

كالمكاشفة كحقكؽ اإلنساف ،كصارت أدكات االتصاؿ كالمعمكمات

كاستغبلليا [.[17

كاإلعبلـ تعمؿ بكؿ قكاىا لغرس قيـ ثقافية معينة مف خبلؿ
تمجيدىا لثقافة عالمية غربية [.[20

كمف الطبيعي أنو لف تحدث أم تغيرات عممية أك
تكنكلكجية دكف أف يككف ليا سمسمة مف التكابع كاالنعكاسات

كقد أثرت الثكرة االتصالية عمى التكازف الثقافي ،فأصبح

عمى المستكل العالمي ،أك المحمى سكاء كانت اقتصادية أك

إخضاع العقكؿ العربية اختياريان لمجمكعة مف القيـ كالمعتقدات

اجتماعية أك ثقافية ،أك قيمية ،أك معرفية سكاء بصكرة سمبية أك

كأنماط السمكؾ ،فظير الصراع بيف الكافد كالمحمى ،كظاىرة

إيجابية ،كمف ىذه االنعكاسات اآلتي:

االغتراب بيف الشباب ،كالبحث عف اليكية كالذاتية الثقافية

 .1التراكـ الكبير في المعمكمات كالمعارؼ العممية كالتقنية،

كالصراع بيف تراثو اإلسبلمي األصيؿ كبيف ما تقدمو الحضارة

فالنظريات العممية التي كانت في الماضي مجرد كتابات نظرية،

المادية الغربية ،كصار الشباب ال يعمـ ما األىداؼ التي يسعي

صارت تمثؿ العديد مف االختراعات كاالكتشافات.

لتحقيقيا [.[21

 .2االتجاه المتزايد نحك استخداـ اآللة في مجاالت الحياة

كأصبحت المغة اإلنجميزية ىي لغة االتصاالت العالمية،

المختمفػ ػ ػ ػة ،كتط ػ ػكر تكنكلكجيػ ػ ػا اآلالت المتناىي ػ ػ ػة فػ ػ ػ ػي الصغ ػ ػر،

كأصبح تعمميا ضركرة لمكاكبة العصر ،األمر الذل أدل إلى
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إىماؿ المغة العربية ،مما أدم إلى ضعؼ قيـ الكالء كاالنتماء

منصبان عمى قيـ السمع كالربح كاستيبلؾ السمع األجنبية مف مأكؿ

لدل الشباب كعدـ تمسكيـ بيكيتيـ الثقافية العربية كاإلسبلمية

كممبس كمشرب ،مما يؤدل إلى تشكيؿ قيـ االتكالية كاضعاؼ

مثؿ :إقحاـ الشباب لبعض الكممات األجنبية في الكبلـ دكف

ركح النقد كاإلبداع [.[1

الحاجة لذلؾ سكل التأثر البلكاعي أك التفاخر ،كما يظير تأثير

إذ يصعب فيـ طبيعة القضايا كالمشكبلت كتشخيصيا دكف

ذلؾ في العديد مف السمككيات مثؿ :ارتداء بعض الشباب

دراسة عممية عميقة لمتعرؼ عمى أسبابيا كالظركؼ المحيطة بيا

المبلبس كالقبعات المرسكـ عمييا العمـ األمريكي [.[22

كسمات األفراد (الشباب) كاىتماماتيـ [.[26

كلذلؾ يكجو كثير مف عمماء النفس كالتربية كاالجتماع

الدراسات السابقة:

االتيامات بآثار ما يبثو التمفاز ،مف قتؿ عكامؿ االبداع كاالبتكار

في ضكء األىمية التي تحظي بيا التغيرات القيمية

كالبعد عف القراءة كاالطبلع؛ مما يضعؼ الميارات الفكرية

كالمعرفية كخاصة آثارىا عمى فئة الشباب في المجتمع ،جاء

كالعقمية ،كيصيب بعض الشباب باالكتئاب مما يدفعيـ الرتكاب

االىتماـ بالتراث البحثي المتعمؽ بالشباب كقضاياىـ ،فيناؾ

جرائـ العنؼ كالقتؿ كالسرقة ،كما أنو يضعؼ مف قكة إبصار

دراسات تناكلت قضايا الشباب في التراث البحثي ،منيا دراسة

المشاىد [.[23

صبحي [ ]27بعنكاف" :الشباب كأزمة التعبير" ،ركز فييا عمى

كىكذا يتضح أف انحراؼ الشباب جاء نتيجة لغياب المثؿ

مشكمة أزمة التعبير لدم الشباب ،مكضحا أف ىذه األزمة " تمثؿ

العميا التي يمكف االحتذاء بيا ،كليس غيابيا فحسب ،بؿ تـ

محكر رئيسيا لمشكبلتو ،فبعض الشباب قد
نا
لدم بعض الشباب

• التغيرات االقتصادية :شيد العالـ في السنكات األخيرة تغيرات

عما يشعركف ،أك أنيـ يفتقركف إلي كجكد قنكات االتصاؿ حقيقية

كثيرة في جميع النكاحي كمنيا النكاحي االقتصادية ،ككاف لمعظـ

يعمنكف عف مشكبلتيـ مف خبلليا كمف ىنا تنشأ أزمة التعبير

ىذه التغيرات تأثيراتيا عمى المجتمع ،التي تمثمت في انخفاض

لدم بعض الشباب .كما قاـ مركز أسبار [ ]28أيضا بدراسة

مستكل الدخؿ ،كفى ظؿ انعكاس آليات السكؽ لـ تعد قيـ

بعنكاف" :مشكبلت تكاجو المجتمع السعكدم مف كجية نظر

الكفاءة العممية كالقدرة الذىنية تؤىؿ الشباب لشغؿ الكظائؼ،

الشباب" ،كقد تمثمت ىذه المشاكؿ في :المخالفات الدينية،

كحمت قيـ النفعية التبادلية كقيـ الكاسطة كالمحسكبية كالنفكذ

مستكل التديف في المجتمع ،مشكمة الغمك كالتطرؼ ،تكفير

كغيرىا مف القيـ السمبية [.[24

األنشطة الترفييية ،مشكمة المخدرات ،كخمصت الدراسة لعدد مف

إحبلؿ ُمثؿ أخرل غير سميمة محميا.

ال يجدكف مجاال يكتبكف مف خبللو ما يعتقدكف ،أك يعبركف فيو

كما انتشرت قيـ االستيبلؾ عمى حساب قيـ اإلنتاج لدل

النتائج ،مف أىميا ضركرة مكاجية المخالفات الدينية ،كيركف أف

الشباب ،فقد أشارت إحدل الدراسات إلى أف إنتاجية المكاطف

المجتمع السعكدم معتدؿ التديف كأنيـ راضكف عف مستكم تديف

العربي تقؿ  20مرة عف إنتاجية الفرد اليكلندم ،كبحكالي 17

مجتمعيـ ،كيعتقدكف أف مشكمة الغمك كالتطرؼ الديني مشكمة

مرة عف الفرد الفرنسي ،ك 15مرة عف الفرد اإليطالي ،ك10

جدا ،كفيما يتعمؽ بمشكمة إدماف المخدرات ،يركف أنيا
ميمة ن

مرات عف اإلسباني [.[25

مشكمة منتشرة كخطيرة .كما قامت الضبع كآؿ سعكد []29

كيبلحظ ذلؾ بكضكح في سمككيات الشباب ،حيث يكجد

بدراسة مشكمة االغتراب لدل عينة مف طالبات الجامعات

تطمع شديد لدل الشباب لمبحث عما ىك جديد في السكؽ،

السعكدية في ضكء عصر العكلمة ،سعت الدراسة إلى التحقؽ

كالعمؿ عمى اقتنائو ،مثؿ السيارات الفخمة ،كاقتناء أخر

مف فرضية أنو يكجد االغتراب بدرجة أعمى مف المتكسط لدل

إصداارت الجكاالت رغـ تكمفتيا العالية ،كصار تركيز الشباب

طالبات جامعة الممؾ سعكد في ضكء متغيرات العصر،
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كتكصمت النتائج إلى كجكد االغتراب بدرجة قريبة مف المتكسط

شتى جكانب الحياة ،كأف ىذا التغير الذل حدث كاف بفعؿ

أك فكؽ المتكسط قميبلن ،قد يككف مف أسباب ذلؾ أف مجتمعات

عكامؿ كمتغيرات تعرض ليا المجتمع عامة كتأثر بيا الشباب

الخميج بصكرة عامة محافظة ،كخصكصان عند الحديث عف

بصفة خاصة .كما قامت دراسة العسيمي [ ]33برصد كاقع

المجتمع السعكدم ،فقد يككف أكثر مجتمعات الخميج محافظة،

التغير القيمي كالمعرفي كتأثيره عمى تككيف شخصية الشباب

مما يكفر عكامؿ تساعد عمى مقاكمة االغتراب .كما بحثت آؿ

الجامعي الفمسطيني ،كقد تكصمت الدراسة في نتائجيا الى أف

الشيخ [ ]30اتجاىات الشباب السعكدم نحك أثر ثقافة العكلمة

الذككر كانكا أكثر استجابة حكؿ اآلثار السمبية لمتغير القيمي،

عمى القيـ المحمية ،كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف االتجاه

كاإلناث أكثر استجابة لآلثار اإليجابية ،كأف أعضاء ىيئة

السائد بيف الطبلب كالطالبات الجامعييف ىك التأثر بقيـ العكلمة،
كيؤيد أغمبية أفراد العينة أنو البد أف تككف ىناؾ حرية في اتخاذ

آثار
التدريس في جامعة الخميؿ يركف أف لمتغير القيمي كالمعرفي نا
سمبية عمى تككيف الشباب الجامعي ،في حيف يرل أعضاء ىيئة

القرار الخاص بشريؾ الحياة دكف تدخؿ الكالديف ،كىناؾ اقتناع

التدريس في جامعة القدس المفتكحة في الخميؿ أف لمتغير القيمي

بأف مف الطبيعي فرض رأم الكبار عمى الصغار في األسرة،
كتشير نتائج الدراسة إلى اتفاؽ أغمبية أفراد العينة عمى أف

آثار إيجابية أعمي ،كأكصت الدراسة المسئكليف في
كالمعرفي نا

الجامعات مراعاة متغيرات عصر المعمكماتية كالعكلمة،

مشاىدة القنكات الفضائية ساىمت في ارتفاع سمككيات العنؼ

كمسايرتيا في جكانبيا اإليجابية القيمية كالمعرفية كالتي تفيد

لدل الشباب .كجاءت دراسة صابر [ ]31بعنكاف" :كاقع

الشباب في حياتو العممية كالعممية .أما دراسة الحسف [ ]34فقد

المشكبلت السمككية المتعمقة بالعممية التعميمية كما يدركيا

استيدفت تكضيح الدكر الكظيفي لمجامعات في تنمية قيـ ثقافة

الشباب في عبلقتيا ببعض المتغيرات الشخصية كالديمكغرافية

التغيير لدل الطبلب ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج

لدل عينة مف طبلب كمية المعمميف بالدماـ" ،كقد استيدفت

أىميا أف لمجامعة دك انر ميمان في ثقافة التغيير ساعدت عميو

الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف مشكبلت الشباب السمككية

عكامؿ مختمفة ،كقد أكصت الدراسة بأنو يجب االىتماـ بالبرامج

المدركة في نطاؽ العممية التعميمية كبعض المتغيرات الشخصية

االكاديمية التي تعمؿ عمي تغيير المجتمعات نحك االفضؿ،

كالديمكغرافية ،كقد تكصمت الدراسة في نتائجيا الى كجكد فركؽ

كمسايرة التطكر الكبير في مجاؿ التكنكلكجيا كثكرة المعمكماتية،

إحصائيا في المشكبلت السمككية كفقنا لممتغيرات
ذات داللة
ن

كالتأكيد عمى أىمية كدكر األنشطة الطبلبية في تنمية قيـ ثقافة
التغيير لدل الطبلب.

الديمكغرافية التخصص ،العمر ،المستكل الدراسي ،كأكدت
النتائج عمى أف متغير الشخصية ينبئ بالمشكبلت السمككية،

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
اتفقت ىذه الدراسة في بعض نتائجيا إجماالن مع دراسة

االجتماعية ،االنفعالية ،األدائية المتصمة بالعممية التعميمية.
كما تناكلت بعض الدراسات قضايا التغير القيمي

مركز أسبار [ ،]28كدراسة آؿ الشيخ [ ،]30كدراسة خالد [،]32

كالمعرفي ،حيث تناكلت دراسة خالد [ ]32التغير االجتماعي

كدراسة العسيمي [ ]33بكجكد تغيرات قيمية كمعرفية سمبية طرأت

كالقيمي لدل فئات الشعب المصرم فقد استيدفت التعرؼ عمى

عمى المجتمع العربي فرضيا عصر العكلمة كقد أثرت عمى

العبلقة المتبادلة بيف التغير االجتماعي كالقيـ خبلؿ النصؼ

قضايا كمشكبلت الشباب كانعكست عمى سمككيـ كاتجاىاتيـ،

الثاني مف القرف الماضي ،كقد تكصمت الدراسة إلى حدكث تغير

كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحسف [ ]34بضركرة

قيمي في المجتمع متمثبلن في زيادة قيمة العمؿ الحرفي كالعمؿ

االىتماـ بالبرامج األكاديمية التي تكاجو ىذه التغيرات القيمية

الحر كانخفاض أىمية إتقاف العمؿ كسيطرة القيـ المادية عمى

كالمعرفية كتساعد في تنمية قيـ ثقافة التغيير لدل الطبلب .كما
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اختمفت نتائج ىذه الدراسة جزئيان مع دراسة الضبع كآؿ سعكد

قيمية كمعرفية جديدة في سمكؾ كاتجاىات الشباب مف كاقع

[ ]29التي ترل أف االغتراب لدل طالبات جامعة الممؾ سعكد

الحاؿ أفرزتيا رياح التغيير بظيكر كسائؿ اإلعبلـ الجديد بجميع

في ضكء عصر العكلمة يحدث بدرجة أعمى مف المتكسط؛ بينما

مسمياتيا ،كما تميزت الدراسة الحالية برصد آليات مقترحة إلدارة

أظيرت الدراسة الحالية كجكد تغيرات قيمية كمعرفية سمبية في

ىذه التغيرات القيمية كالمعرفية مف قبؿ الجامعات حصمت عمى

سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعية بدرجة عالية ،كيعزك الباحث

درجة أىمية عالية.

الزيادة في التأثير السمبي عمى قيـ كاتجاىات الشباب إلى شيكع

 .4الطريقة واإلجرااات

استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في السنكات األخيرة كظيكر

أ .منهج الدراسة

كسائؿ إعبلـ جديدة في كؿ عاـ ليا تأثيراتيا ببل شؾ عمى قيـ

استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمناسبتو لمكضكع الدراسة.

كاتجاىات الشباب .كما اختمفت الدراسة الحالية جزئيان مع دراسة

ب .مجتمع وعينة الدراسة

خالد [ ]32كالتي ترل حدكث تغير قيمي في المجتمع المصرم

جتمع الدراسة مف عينة مف الطبلب كالطالبات
ت ّككف ُم َ

متمثبلن في زيادة قيمة العمؿ الحرفي كالعمؿ الحر؛ بينما أظيرت

كالقيادات األكاديمية مف الكميات الجامعية بالمحافظات التالية

الدراسة الحالية في نتائجيا عزكؼ الشباب السعكدم عف العمؿ

(أممج – الكجو – ضبا – حقؿ ،تيماء) ،كبمغ عدد الطبلب

الحرفي كاعتباره عيبان اجتماعيان؛ كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ

كالطالبات ( )242طالبان كطالبة ك( )44مف القيادات األكاديمية

إلى اختبلؼ مجتمع الدراسة حيث أف الطفرة النفطية التي حدثت

كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد الدراسة الذيف اعتمدت

في المممكة أثرت عمى قيـ الشباب كاتجاىاتيـ نحك بعض الميف

استجاباتيـ كفقان لمتغيرات الدراسة.

الحرفية.

كيكضح الجدكؿ رقـ ( )1التالي األعداد كالنسب المئكية

كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة برصد تغيرات

لخصائص عينة الدراسة مف الطبلب كالطالبات.
جدول 1

األعداد والنسب المئوية لخصائص مجتمع الدراسة (طالب وطالبات)
المتغيرات
الجنس
العمر

الكمية

التخصص
مكاف السكف

العدد

النسبة المئوية

القيم الناقصة

ذكر

93

38.4

0

أنثى

149

61.6

20-18

112

46.3

22-20

109

45.0

 22فأكثر

21

8.7

أممج

81

33.5

الكجو

64

26.4

ضبا

65

26.9

حقؿ

32

13.2

عممي

98

40.5

أدبي

144

59.5

داخؿ المدينة

134

55.4

خارج المدينة

108

44.6

كيكضح الجدكؿ التالي األعداد كالنسب المئكية لخصائص
مجتمع الدراسة لعينة (القيادات األكاديمية) ،كىى عمى النحك
التالي:
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جدول 2
األعداد والنسب المئوية لخصائص مجتمع الدراسة (القيادات األكاديمية)
المتغيرات
الجنس
الدرجة العممية

الكمية

نكع العمؿ

العدد

النسبة المئوية

القيم الناقصة

ذكر

6

13.6

1

أنثى

37

84.1

محاضر

26

59.1

أستاذ مساعد

14

31.8

أستاذ مشارؾ

2

4.5

أستاذ

1

2.3

أممج

15

34.1

الكجو

7

15.9

ضبا

14

31.8

حقؿ

7

15.9

عضك ىيئة تدريس

30

68.2

رئيس/ة قسـ

9

20.5

ككيؿ كمية

4

9.1

عميد كمية

0

0

سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي ( ،)0.726كما تـ حساب

ج .أدوات الدراسة

معامؿ الثبات الكمي باستخداـ التجزئة النصفية )(Spilt- Half

استخدـ الباحث أداة االستبياف كالتي صمميا الباحث
لتحقيؽ أغراض الدراسة عمى جزأيف :الجزء األكؿ :تضمف

كبمغ (.)0.866

العبارات التي ترصد كاقع التغيرات القيمية كالمعرفية الطارئة

خ .صدؽ أداة الدراسة :تـ حساب الصدؽ الذاتي (يساكم الجذر

عمى سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي مف كجية نظر القيادات

التربيعي لمعامؿ الثبات) حيث بمغ معامؿ الصدؽ الكمي

األكاديمية كالطبلب كالطالبات .أما الجزء الثاني :فقد تضمف

( ،)0.958حيث بمغت قيمة معامؿ الصدؽ لممحكر األكؿ:

العبارات التي ترصد اآلليات المقترحة إلدارة التغيرات القيمية

التغيرات القيمية الطارئة عمى سمكؾ الشباب الجامعي

كالمعرفية مف كجية نظر القيادات األكاديمية فقط.

( ،)0.885كالمحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى

ح .ثبات أداة الدراسة :تـ حساب ثبات أداة الدراسة باستخداـ

سمكؾ الشباب الجامعي كاىتماماتو ( ،)0.893كالمحكر الثالث:

معادلة ألفا كركنباخ ) ،(Cronbach’s Alphaحيث بمغ

انعكاسات التغيرات القيمية عمى الفرد كالمجتمع (،)0.925

معامؿ الثبات ( ،)0.917كبمغ قيمة معامؿ الثبات لممحكر

التغير القيمي كالمعرفي في
كالمحكر الرابع :آليات مقترحة إلدارة ّ

( )0.784كالمحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى

 .5النتائج ومناقشتها

سمكؾ الشباب الجامعي كاىتماماتو ( )0.797كالمحكر الثالث

كلئلجابة عمى السؤاؿ األكؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية

انعكاسات التغيرات القيمية عمى الفرد كالمجتمع ()0.856

كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

سمكؾ كاتجاىات الشباب الجامعي (.)0.852

األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة عمى سمكؾ الشباب الجامعي

التغير القيمي كالمعرفي في
كالمحكر الرابع :آليات مقترحة إلدارة ّ
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جدول 3
قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور االول :التغيرات القيمية الطارئة عمى سـموك الشباب الجامعي واتجاهاته
م

المتوسط

العـــبارات

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

المحكر األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة عمى سػمكؾ الشباب كاتجاىاتو:
1

تكجد فجكة بيف كاقع كطمكح الشباب بسبب قناعاتيـ نحك بعض الميف.

4.05

1.9

2

يقمد بعض الشباب النماذج الغربية إلظيار التغير الحضارم في حياتيـ.

4.04

1.06

3

يكجد تغير سمككي سريع يتعرض لو الشباب بسبب االنفتاح الثقافي.

3.99

1.03

4

يتقبؿ الشباب التغير الحضارم كيستجيبكف لو بسرعة.

3.9

1.1

5

تسيطر التعامبلت المادية كالمصالح النفعية عمى الشباب.

3. 9

1.1

6

يرل بعض الشباب بأف استخداـ الكاسطة أمر مشركع لمحصكؿ عمى مصمحة ال يستحقيا.

3.9

3.2

7

يكاجو الشباب مشكمة في المكاءمة بيف مظاىر الحياة العصرية كتعاليـ الديف

3.8

1.1

8

ينخفض مستكل طمكح الشباب بسبب انييار بعض القيـ.

3.8

1.1

9

يرفض بعض الشباب القيـ كالمعايير التقميدية كالسمطة االبكية كالمجتمعية كتسيطر عميو نزعتو نحك االستقبللية

3.7

1.5

10

يتشتت الشباب نتيجة كقكعو فريسة لمتيارات الفكرية المتصارعة كالمتناقضة.

3.7

1.04

11

تطغى القيـ المادية عند بعض الشباب عمى حساب القيـ الركحية.

3.7

1.0

12

يرل بعض الشباب أف التدخيف يدؿ عمى الرجكلة كاالستقبللية.

3.7

1.1

13

يرل بعض الشباب أف تجاكز السرعة المحددة لقيادة السيارة داخؿ المدينة أك خارجيا تمثؿ ميارة يفتخر بيا.

3.1

1.2

14

يرل بعض الشباب بأف الشخص شديد الحياء في ىذا العصر ضعيؼ الشخصية.

3.6

1.5

15

يبحث بعض الشباب عف أقرب الطرؽ إلى الثراء السػريع دكف التأكد مف مشركعيتيا.

3.6

1.1

16

يشعر الشباب باإلحباط بسبب تنامي الفجكة بيف التنشئة االسرية كالكاقع المعاش.

3.6

1.1

17

يرل بعض الشباب أف التفحيط بالسيارة ميارة يتمنى إتقانيا.

3. 6

1.2

18

يعتقد بعض الشباب أف االعتذار عف الخطأ نكع مف االستسبلـ أك الخضكع كاالنكسار.

3.5

1.1

19

يرل بعض الشباب أف غش اآلخريف كالتدليس عمييـ كخداعيـ نكع مف الذكاء كالدىاء يجب استخدامو لمحصكؿ عمى

3.5

1.2

منافع.
20

يرل بعض الشباب بأف استخداـ العنؼ كرفع الصكت ضد الغير لمحصكؿ عمى ما يريد ؛ ىك إثبات لمقكة كالشجاعة.

3.5

1.2

21

يرل بعض الشباب بأف البطالة أفضؿ مف ممارسة بعض الميف كاألعماؿ الحرفية كالحدادة كالنجارة كالحبلقة كغيرىا.

3.5

1.2

22

يرل بعض الشباب بأف ممارسة بعض الميف الحرفية كالحدادة كالنجارة كالحبلقة كالعمؿ في المطاعـ يمثؿ عيبان

3.5

1.2

23
24

ينظر بعض الشباب إلى الرشكة بأنيا ضركرة لمحصكؿ عمى المصالح كنكعان مف اإلكرامية لتقديـ الخدمة.

يرل بعض الشباب أف التعالي عمى اآلخريف يدؿ عمى قكة الشخصية.

25

يرل بعض الشباب بأف المصداقية كقكؿ الحؽ كلك عمى حساب مصمحتو يمثؿ سذاجة غير مقبكلة اجتماعيان.

اجتماعيان يجب االبتعاد عنو.

المتكسط العاـ لممحكر

يتضح مف استعراض بيانات الجدكؿ رقـ ( )3ما يمي:

3.5

1.1

3.5

1.2

3.3

1.2

3.7

1.3

بيا المممكة ؛ مما جعؿ الشباب ينظركف إلييا نظرة ازدراء ،بؿ

• أف أعمى المتكسطات الحسابية مف كجية نظر فئتي عينة

كيفضمكف البطالة عمى ممارستيا.

الدراسة ىك ( )4,05كحصمت عميو العبارة رقـ ( )1التي تشير

• أف أقؿ المتكسطات الحسابية مف كجية نظر فئتي عينة

إلى " كجكد فجكة بيف كاقع كطمكح الشباب بسبب قناعاتيـ نحك

الدراسة ىك ( )3,3كحصمت عميو العبارة رقـ ( )25التي تشير

بعض الميف" ،كبدرجة مكافقة عالية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى

إلى أف " بعض الشباب يرل بأف المصداقية كقكؿ الحؽ كلك

ثقافة العيب التي سيطرت عمى تفكير الشباب نحك بعض الميف

عمى حساب مصمحتو يمثؿ سذاجة غير مقبكلة اجتماعيان "،

الحرفية التي مارستيا العمالة الكافدة خبلؿ فترة الطفرة التي مرت

كبدرجة مكافقة متكسطة ،كىذا يعني أف ىناؾ اختبلؼ في
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كجيات النظر بيف الشباب بدرجة متكسطة في نظرتيـ لمشفافية

( )3,7مف كجية نظر فئتي عينة الدراسة؛ مما يدؿ عمى كجكد

كالمصداقية ،فمنيـ مف يراىا قيمة إيجابية كمنيـ مف يراىا قيمة

تغيرات قيمية سمبية طرأت عمى سمكؾ الشباب بسبب متغيرات

سمبية.

العصر كتحتاج مف المؤسسات األكاديمية كالتربكية تشخيصيا

• ككخبلصة لما سبؽ ككما يتضح مف أسفؿ الجدكؿ :فإف درجة

كاقتراح البرامج لتقكيميا.

المكافقة عالية عمى محكر التغيرات القيمية الطارئة عمى سػمكؾ

كلئلجابة عمى السؤاؿ الثاني تـ استخراج المتكسطات الحسابية

الشباب كاتجاىاتو في العشر السنكات األخيرة التي كردت بعض

كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

مؤشراتيا في الجدكؿ السابؽ؛ حيث بمغ متكسطيا الحسابي
جدول 4
قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية المحور الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى سموك الشباب واهتماماته
العـــبارات

م

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

المحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى سمكؾ الشباب كاىتماماتو:
1

تستغؿ المنظمات اإلرىابية شبكات اإلنترنت كبرامجيا المختمفة في التغرير بالشباب كنشر التطرؼ الفكرم كالديني في

3.7

1.1

أكساطيـ
2

ينشغؿ بعض الشباب باستخداـ جكاالتيـ أثناء قيادة السيارة.

3.7

1.2

3

يتساىؿ الشباب في نشر الشائعات (معمكمات غير صحيحة) التي تصميـ عبر برامج التكاصؿ االجتماعي.

3.7

1.2

4
5

يقضي الشباب كقتان طكيبلن عمى برامج التكاصؿ االجتماعي.

3.7

1.1

ينشر الشباب أم بركد كاست ديني يصؿ إليو دكف التأكد مف صحتو كدقتو.

3.7

1.1

6

يتأثر تفكير بعض الشباب كتقييميـ لؤلشياء بكسائؿ االعبلـ المختمفة.

3.6

1.1

7

ينشغؿ بعض الشباب باستخداـ جكاالتيـ أثناء االجتماعات األسرية.

3.6

1.2

8

تشغؿ برامج التكاصؿ االجتماعي الشباب عف أداء الفرائض أك التقصير فييا.

3.6

1.1

9

يتعاطى بعض الشباب مع برامج التكاصؿ االجتماعي في حضكر الكالديف دكف مراعاة عدـ معرفتيـ ليذه البرامج.

3.5

1.1

10

يستمتع بعض الشباب بتصكير اآلخريف بكامي ار الجكاؿ دكف عمميـ.

3.5

1.2

11

يحتفظ بعض الشباب بصكر فاضحة عمى جكاالتيـ.

3.5

1.1

12

يستخدـ بعض الشباب كسائؿ التكاصؿ لئلساءة لؤلخريف بعبارات بذيئة خارجة عف األدب.

3.5

1.2

13

يعتمد بعض الشباب عمى مكاقع اإلنترنت كمصدر كحيد لممعمكمات.

3.5

1.2

14

يشاىد بعض الشباب برامج إباحية في القنكات الفضائية كاإلنترنت.

3.4

1.1

15

يفضؿ بعض الشباب استخداـ االنترنت في إقامة صداقات كعبلقات مع الجنس اآلخر دكف رقابة أحد.

3.4

1.2

16

يمجأ بعض الشباب إلى شبكات اإلنترنت كبرامج التكاصؿ االجتماعي الختيار شريؾ حياتو (الزكاج).

3.4

1.3

17

يقضي بعض الشباب معظـ أكقاتو بيف التمفاز كاالنترنت.

3.4

1.2

3.6

المتكسط العاـ لممحكر

1.2

يتضح مف استعراض بيانات الجدكؿ رقـ ( )4ما يمي:

الشباب في نشر الشائعات (معمكمات غير صحيحة) التي

• أف أعمى المتكسطات الحسابية مف كجية نظر فئتي عينة

تصميـ عبر برامج التكاصؿ االجتماعي " " ،قضاء الشباب كقتان

الدراسة ىك ( )3,7أم بدرجة مكافقة عالية كحصمت عميو خمس

طكيبلن عمى برامج التكاصؿ االجتماعي " " ،نشر الشباب أم

عبارات رقـ ( )4-1التي تشير إلى " استغبلؿ المنظمات

بركد كاست ديني يصؿ إليو دكف التأكد مف صحتو كدقتو" .؛

اإلرىابية لشبكات اإلنترنت كبرامجيا المختمفة في التغرير

كيعزك الباحث ذلؾ إلى سيطرة مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى

بالشباب كنشر التطرؼ الفكرم كالديني في أكساطيـ "" ،انشغاؿ

الشباب كشيكع استخداميا في جميع فئات المجتمع كبنسبة أكبر

بعض الشباب باستخداـ جكاالتيـ أثناء قيادة السيارة" " ،تساىؿ

في فئة الشبػ ػاب كالتأث ػ ػر السمب ػ ػي بي ػ ػا ال سيمػ ػا مع ضعؼ الثقافة
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العممية كالكازع الديني لدل ىذه الفئة مف الشباب.

الشباب كاتجاىاتو التي كردت بعض مؤشراتيا في الجدكؿ

• أف أقؿ المتكسطات الحسابية مف كجية نظر فئتي عينة

السابؽ؛ حيث بمغ متكسطيا الحسابي ( )3,6مف كجية نظر

الدراسة ىك ( )3,4كىي كذلؾ بدرجة مكافقة عالية مما يعني أف

فئتي عينة الدراسة؛ مما يدؿ عمى كجكد تغيرات معرفية سمبية

جميع عبارات محكر التغير المعرفي حصمت عمى درجة مكافقة

طرأت عمى سمكؾ الشباب بسبب الطفرة التكنكلكجية كتحتاج مف

عالية كحصمت عميو أربع عبارات رقـ (.)179-14

المؤسسات التربكية تشخيصيا كاقتراح البرامج لتقكيميا.

• ككخبلصة لما سبؽ ككما يتضح مف أسفؿ الجدكؿ :فإف درجة

كلئلجابة عمى السؤاؿ الثالث تـ استخراج المتكسطات الحسابية

المكافقة عالية عمى محكر التغيرات المعرفية الطارئة عمى سػمكؾ

كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

جدول .5

قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور الثالث :انعكاسات التغيرات القيمية والمعرفية عمى الفرد والمجتمع
م

المتوسط الحسابي

العـــبارات

اإلنحراف المعياري

البعد األكؿ :االنعكاسات النفسية كاألخبلقية:
1

ضعؼ الثقة في النفس كاالحساس بالفشؿ.

3.7

1.1

2

االنفعاؿ المستمر كسكء عبلقة األبناء باألسرة.

3.6

1.1

3

افتقاد أسمكب الحكار الراقي بيف اآلباء كاألبناء.

3.6

1.1

4

ظيكر بعض االضطرابات النفسية مثؿ :االكتئاب كاالنطكائية.

3.6

1.2

5

التدخيف كاإلدماف عمى المخدرات لميركب مف المشكبلت.

3.5

1.18

6

تفشي ظاىرة المعاكسات لمجنس األخر في األسكاؽ كغيرىا.

3.5

1.16

7

افتقاد عفاؼ النفس كالتعقؿ كالتديف كالخمؽ الفاضؿ.

3.5

1.1

8

التقصير في أداء الفرائض الدينية.

3.5

1.2

9

انتشار حاالت الكذب كالتطاكؿ كالتحايؿ.

3.5

1.1

10

ظيكر بعض حاالت االنتحار كعدـ حرص الشباب عمى الحياة.

3.5

1.17

11

عقكؽ الكالديف كالخركج عف طاعتيـ.

3.4

1.2

3.5

1.1

المتكسط العاـ لبعد االنعكاسات النفسية كاألخبلقية
البعد الثاني :االنعكاسات الفكرية كاالجتماعية:
1

انتشار دعكات التضميؿ كالغكاية تحت مسمى ثقافة العكلمة.

3. 7

1.0

2

ضعؼ الترابط االجتماعي داخؿ األسػرة (التفكؾ األسرم)

3. 7

1.1

3

زيادة الصراع القيمي في المجتمع بيف الحؽ كالباطؿ كالحبلؿ كالحراـ.

3. 7

1.1

4

االنبيار بالثقافات كالحضارات الغربية.

3.6

1.1

5

زيادة معدالت العنؼ كالجريمة في المجتمع.

3.6

1.1

6

العزكؼ عف المشاركة في تقديـ خدمة لممجتمع بكفاءة كفاعمية.

3.6

1.1

7

انتشار التطرؼ الفكرم في المجتمع.

3.5

1. 2

8

عزكؼ الشباب عف الزكاج.

3.6

1.1

3.5

1.16

10

إباحة المحظكرات الثقافية تحت دعكل حرية اإلنساف.

3.5

1.2

11

ضعؼ حب الفرد ألسرتو كمجتمعة.

3.5

1.1

12

التأثير السمبي عمى القدرات االبداعية لمشباب كاىدار طاقاتيـ.

3.5

1.2

3.4

1.2

14

التطرؼ الفكرم في أكساط الشباب كالتغرير بيـ مف قبؿ المنظمات اإلرىابية.

3.3

1.2

15

تفشي ظاىرة البطالة بيف الشباب كسيطرة حب العمؿ المكتبي عمييـ.

3.2

1.3

3.5

1.14

9

13

اتساع الفجكة بيف الشباب كبيف مجتمعيـ.

قمة إخبلص الفرد في عممو كالتفاني فيو.

المتكسط العاـ لبعد االنعكاسات الفكرية كاالجتماعية
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• ككخبلصة لما سبؽ ككما يتضح مف أسفؿ الجدكؿ :فإف درجة

قضايا كمشكبلت لمشباب بسبب ىذه التغيرات التي أفرزىا عصر

المكافقة عالية عمى محكر انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية

العكلمة ،كىي ببل شؾ تحتاج مف المؤسسات األكاديمية كالتربكية

عمى قضايا مشكبلت الشباب في بعدييا النفسي األخبلقي

تشخيصيا كاقتراح البرامج لتقكيميا.

كالفكرم االجتماعي التي كردت بعض مؤشراتيا في الجدكؿ

كلئلجابة عمى السؤاؿ الرابع تـ استخراج المتكسطات الحسابية

السابؽ؛ حيث بمغ متكسطيا الحسابي ( )3,5مف كجية نظر

كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

فئتي عينة الدراسة؛ مما يدؿ عمى كجكد انعكاسات سمبية أفرزت
جدول 6
قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور الرابع :اآلليات المقترحة إلدارة ومواجهة التغيرات القيمية والمعرفية
م

المتوسط

العـــبارات

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

المحكر الرابع :اآلليات المقترحة إلدارة كمكاجية التغيرات القيمية كالمعرفية مف قبؿ الجامعات
3.8182

1.20854

1
2

تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ بناء الشخصية المسممة القادرة عمى فيـ سماحة دينيا بعيدان عف التطرؼ الفكرم.

1.12703

تقديـ برامج تدريبية لمطبلب تستيدؼ تنمية السمكؾ الديمكقراطي لممكازنة بيف الحرية الشخصية كالمسؤكلية المجتمعية.

3.7438

3

تخصيص أسبكع لممينة في كؿ فصؿ دراسي ُيدرب فيو الطبلب عمى ميارات العمؿ المختمفة بالتعاكف مع مؤسسات
المجتمع المحمي.

3.7190

1.19975

4

تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ مساعدة الطبلب لمتخمص مف النزعات العدكانية كالقبمية كالعرقية.

3.7025

1.16765

5

تدريب الطبلب عمى ميارات أداء األعماؿ عبر أنماطيا المختمفة (العمؿ عف بعد ،العمؿ بالمشاركة ،العمؿ بالمراسمة).

3.6983

1.13594

6

تحفيز أصحاب السمككيات الحسنة ،كدعميـ كنكع مف التشجيع ،حتى يككنكا قدكة كمحفزيف لزمبلئيـ.

3.6942

1.14756

7

تبني ثقافة تغرس في نفكس الطبلب احتراـ قيمة العمؿ كاإلنتاجية.

3.6901

1.15186

8

تقديـ برامج أك مقررات دراسية في الجامعات تستيدؼ تنمية المكاطنة الصالحة.

3.6653

1.14849

9

تعزيز اليكية اإلسبلمية كثرائيا ،كاالنتماء إلى ثقافتيا كالتمسؾ بالقيـ اإليجابية فييا في نفكس الطمبة.

3.6570

1.16401

10

االىتماـ بتغيير اتجاىات الشباب النفسية كالفكرية المتعارضة مع السمكؾ االجتماعي المرغكب.

3.6364

1.11199

11

دعـ الطبلب في المشاركة المجتمعية ،كربطيـ بمجتمعيـ كتأكيد انتمائيـ لكطنيـ كأمتيـ.

3.6116

1.10354

12

تقدـ برامج أك مقررات دراسية تركز عمى منظكمة القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية لمكاجية األخطار الناجمة عف التطكر العممي

3.6033

1.12666

كالتقني
13

االىتماـ بنشر كترسيخ القيـ الدينية.

3.5331

1.25608

14

االىتماـ بإكساب الطبلب ميارة التفكير الناقد لمتمييز بيف الجيد كالردئ كعدـ التسرع في إصدار األحكاـ عمى األشياء

3.5248

1.19187

كاألفكار كتمحيصيا.
15

ترسيخ الجكانب الحيكية في الثقافات (الديف كالمغة كالعمكـ النافعة كالقيـ كالعادات األصيمة).

3.5083

1.15317

16

مكاجية االنفتاح المفاجئ كالغزك الثقافي عمى المجتمع السعكدم.

3.4917

1.11289

17

التخطيط لتحقيؽ التكازف بيف القيـ األخبلقية النظرية كالقيـ الممارسة في المجتمع.

3.4876

1.18508

18

دعـ العادات كالتقاليد بما يتمشى مع قيـ اإلسبلـ كتدريب الشباب عمى ممارستيا في أفضؿ صكرة ممكنة.

3.4545

1.09317

19

دعـ نمكذج القدكة مف خبلؿ إكساب الشباب قيمة االقتداء بدالن مف التقميد.

3.4504

1.23890

3.4463

1.13379

3.4012

1.15948

20
21

كثير مف مشكبلت كقضايا الشباب االجتماعية كالنفسية.
معالجة األنشطة البلصفية نا
اىتماـ األنشطة البلصفية بتسمح الطمبة باإلرادة كالصبر لمكاجية مشكبلتيـ بعزيمة كثبات لتجنبيـ االنحرافات الخمقية
كاالجتماعية.

3.5

المتكسط العاـ لممحكر

1.1

يتضح مف استعراض بيانات الجدكؿ رقـ ( )6ما يمي:

تشير إلى " تقديـ المؤسسات األكاديمية برامج تدريبية تستيدؼ

• أف أعمى المتكسطات الحسابية مف كجية نظر القيادات

بناء الشخصية المسممة القادرة عمى فيـ سماحة دينيا بعيدان عف

األكاديمية ىك ( )3.8182كحصمت عميو العبارة رقـ ( )1التي

التطرؼ الفكرم" ،كبدرجة أىمية عالية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى
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أىمية ىذا الدكر الذم يجب أف تضطمع بو الجامعات في بناء

• ككخبلصة لما سبؽ ككما يتضح مف أسفؿ الجدكؿ :فإف درجة

الشخصية المسممة المعتدلة التي تفيـ سماحة الديف ككسطيتو

األىمية عالية لآلليات المقترحة لمكاجية التغيرات القيمية

لحماية الشباب مف الكقكع بأيدم المنظمات اإلرىابية التي تسعى

كالمعرفية التي كردت في الجدكؿ السابؽ؛ حيث بمغ متكسطيا

إلى استخداـ ىؤالء الشباب كالتغرير بيـ لئلساءة إلى دينيـ

الحسابي ( )3,5مف كجية نظر القيادات األكاديمية كبمتكسط

ككطنيـ كمجتمعيـ.

انحراؼ معيارم بمغ (.)1,1

• أف جميع اآلليات المقترحة لمكاجية التغير القيمي كالمعرفي

كلئلجابة عمى السؤاؿ الخامس كالذم ينص عمى :ىؿ ىناؾ

مف كجية نظر القيادات األكاديمية حصمت عمى درجة أىمية

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجية نظر أفراد العينة تعزل

عالية كبمتكسطات متقاربة تتراكح بيف  3,8ك ،3,4كيعزك

لمتغير (الجنس ،المرحمة الدراسية ،المحافظة ،الكظيفة)...

الباحث ذلؾ إلى استشعار عينة الدراسة ألىمية األدكار التي

أكالن :بالنسبة لمتغير الجنس لفئة الطبلب كالطالبات:

يجب أف تقكـ بيا الجامعات لترسيخ القيـ اإليجابية في نفكس

تـ حساب قيمة "ت" باستخداـ اختبار ت لممجمكعات

الطبلب كمعالجة القيـ السمبية الطارئة ككذلؾ االستفادة مف

المستقمة Independent –Samples T Test

كما ىك

إيجابيات العصر الرقمي كالحد مف سمبياتو.

مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول 7

قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات الذكور واالناث – درجة الحرية ()140
محاور الدراسة

الجنس

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

( )αقيمة

المحكر األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

ذكر

3.632769

1.4957

-0.48857

0.32112

كاتجاىاتو.

أنثى

3.716244

1.111175

المحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

ذكر

3.4516

1.17507

كاىتماماتو.

أنثى

3.5906

1.15087

المحكر الثالث :انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية عمى

ذكر

3.480146

1.195793

الفرد كالمجتمع.

أنثى

3.7047

1.1059

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

0.424333
0.60875

0.379944
0.331385

الجنسيف دكف استثناء ،فاإلعبلـ الجديد كتأثيراتو السمبية عمى

إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

القيـ تغمغؿ داخؿ األسر كأثر عمى كحدتيا كتماسكيا كقيميا.

(طبلب كطالبات) تعزل لمتغير الجنس (ذككر كاناث) ،كيعزك

ثانيان :بالنسبة لمتغير العمر لفئة الطبلب كالطالبات:
تـ حساب قيمة  Fباستخداـ  ،On –Way ANOVAكما

الباحث ذلؾ إلى أف رياح التغيير كتأثيراتيا السمبية شممت

ىك كاضح مف الجدكؿ التالي:
جدول .8

قيمة  Fباستخدام  On –Way ANOVAلمربع المتوسطات ألفراد عينة الدراسة " طالب وطالبات " من حيث متغير العمر
درجة الحرية

متوسط مجموع

قيمة

قيمة α

محاور الدراسة

مصدر التباين
مجموع المربعات

Df

المربعات أو

F

Sig.

المحكر األكؿ :التغيرات

بيف المجمكعات

3.545

2

1.772

1.642

.196

القيمية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

257.997

239

1.079

الشباب كاتجاىاتو.

المجمكع

261.541

241

المحكر الثاني :التغيرات

بيف المجمكعات

2.174

2

1.087

المعرفية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

314.223

239

1.315
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التباين

.827

.439
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الشباب كاىتماماتو.

المجمكع

316.397

241

المحكر الثالث :انعكاسات

بيف المجمكعات

.280

2

.140

التغيرات القيمية كالمعرفية

داخؿ المجمكعات

275.306

239

1.152

عمى الفرد كالمجتمع.

المجمكع

275.587

241

المحكر الرابع :اآلليات

بيف المجمكعات

.521

2

.261

المقترحة إلدارة التغيرات

داخؿ المجمكعات

320.194

239

1.340

القيمية كالمعرفية كمكاجيتيا

المجمكع

320.715

241

المجمكع الكمي

بيف المجمكعات

1.628

2

.814

داخؿ المجمكعات

296.372

239

1.240

المجمكع

298.000

241

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

.122

.194

.657

.885

.823

.520

مف الطبلب كالطالبات.

إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

ثالثان :بالنسبة لمتغير الكمية (المحافظة) لفئة الطبلب كالطالبات:

(طبلب كطالبات) تعزل لمتغير العمر في جميع فقرات الدراسة؛

تـ حساب قيمة  Fباستخداـ  ،On –Way ANOVAكما ىك

كيعزك الباحث ذلؾ لتقارب العمر الزمني بيف جميع أفراد العينة

كاضح في الجدكؿ التالي:
جدول 9

قيمة  Fباستخدام  On –Way ANOVAلمربع متوسطات افراد العينة "طالب وطالبات" من حيث متغير الكمية (أممج – الوجه -ضبا – حقل)
محاور الدراسة

مصدر التباين

المحكر األكؿ :التغيرات

بيف المجمكعات

القيمية الطارئة عمى سمكؾ

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع

قيمة

قيمة α

Df

المربعات أو

F

Sig.

التباين

داخؿ المجمكعات

7.067

3

2.356

المجمكع

254.475

238

1.069

المحكر الثاني :التغيرات

بيف المجمكعات

261.541

241

المعرفية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

3.454

3

1.151

المجمكع

283.393

238

1.191

المحكر الثالث :انعكاسات

بيف المجمكعات

286.847

241

التغيرات القيمية كالمعرفية

داخؿ المجمكعات

43.931

3

14.644

عمى الفرد كالمجتمع.

المجمكع

2989.143

238

12.559

المحكر الرابع :اآلليات

بيف المجمكعات

19.924

3

6.641

المقترحة إلدارة التغيرات

داخؿ المجمكعات

293.286

238

1.232

المجمكع

313.211

241

بيف المجمكعات

3.117

3

1.039

داخؿ المجمكعات

295.367

238

1.241

المجمكع

298.483

241

الشباب كاتجاىاتو.

الشباب كاىتماماتو.

القيمية كالمعرفية كمكاجيتيا
المجمكع الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

2.203

.967

1.166
5.390

.837

.088

.409

.323
.001

.475

محافظات المممكة دكف استثناء ،فالعالـ أصبح قرية ككنية

إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

كاحدة.

(طبلب كطالبات) تعزل لمتغير الكمية في المحافظة (أممج –

رابعان :بالنسبة لمتغير التخصص لفئة الطبلب كالطالبات :تـ

الكجو – ضبا – حقؿ) في جميع فقرات الدراسة كجميع محاكرىا؛

حساب قيمة "ت" باستخداـ اختبار ت لممجمكعات المستقمة ،كما

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التأثيرات التي طرأت شممت جميع

ىك كاضح مف الجدكؿ التالي:
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جدول 10
قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات تخصص عينة الدراسة (عممي وأدبي) لفئة الطالب والطالبات
محاور الدراسة

التخصص

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

( )αقيمة

المحكر األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

عممي

3.9388

1.08234

-1.232-

.219

كاتجاىاتو.

أدبي

4.1111

1.05851

المحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

عممي

3.7959

1.10257

كاىتماماتو.

أدبي

3.8681

1.18997

المحكر الثالث :انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية عمى

عممي

3.8571

1.18409

الفرد كالمجتمع.

أدبي

3.9444

1.06290

المحكر الرابع :اآلليات المقترحة إلدارة التغيرات القيمية

عممي

3.6735

1.13769

كالمعرفية كمكاجيتيا

أدبي

3.4792

1.32205

المجمكع الكمي

عممي

3.7449

1.06791

أدبي

3.6111

1.18328

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

-.477-.5991.186
.898

.634
.550
.237
.370

خامسان :بالنسبة لمتغير مكاف السكف لفئة الطبلب كالطالبات

إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

(مدينة أك قرية).

(طبلب كطالبات) تعزل لمتغير التخصص (عممي كأدبي) في

تـ حساب قيمة "ت" باستخداـ اختبار ت لممجمكعات المستقمة

جميع فقرات الدراسة؛ كىذا يعني عدـ تأثير التخصص عمى

 Independent –Samples T Testكما ىك كاضح مف

التغيرات القيمية كالمعرفية التي يتعرض ليا الشباب الجامعي.

الجدكؿ التالي:

جدول 11

قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة لمتغير السكن (داخل المدينة – خارج المدينة (القرى))
العبارات

مكان السكن

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

( )αقيمة

المحكر األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة

داخؿ المدينة

3.9552

1.10953

1.756

.080

عمى سمكؾ الشباب كاتجاىاتو.

خارج المدينة (القرل)

3.6944

1.19546

المحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة

داخؿ المدينة

4.0299

1.07564

عمى سمكؾ الشباب كاىتماماتو.

خارج المدينة (القرل)

3.7593

1.14280

المحكر الثالث :انعكاسات التغيرات

داخؿ المدينة

3.9328

1.06339

القيمية كالمعرفية عمى الفرد كالمجتمع.

خارج المدينة (القرل)

3.8519

1.19042

المحكر الرابع :اآلليات المقترحة إلدارة

داخؿ المدينة

3.9179

1.06233

التغيرات القيمية كالمعرفية كمكاجيتيا

خارج المدينة (القرل)

3.6759

1.28855

المجمكع الكمي

داخؿ المدينة

3.7761

1.04516

خارج المدينة (القرل)

3.6759

1.03967

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

1.892
.558
1.601
.743

.060
.577
.111
.458

قيمية كمعرفية.

إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

سادسان :بالنسبة لمتغير الجنس لفئة القيادات األكاديمية:

(طبلب كطالبات) تعزل لمتغير السكف (داخؿ المدينة – خارج

تـ حساب قيمة "ت" باستخداـ اختبار ت لممجمكعات المستقمة

المدينة (القرل))؛ كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العينة التي طبقت

 Independent –Samples T Testكما ىك كاضح مف

عمييا الدراسة كيدرسكف بالكميات الجامعية يسكنكف قرل قريبة

الجدكؿ التالي:

جدان مف المدف مما يعني تأثرىا بما تتأثر بو المدينة مف تغيرات

249

4

2015

11

جدول 12

قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية (ذكور واناث)
محاور الدراسة

الجنس

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

( )αقيمة

المحكر األكؿ :التغيرات القيمية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

ذكر

4.0000

.63246

.289

.774

كاتجاىاتو.

أنثى

3.8649

1.10961

المحكر الثاني :التغيرات المعرفية الطارئة عمى سمكؾ الشباب

ذكر

4.1667

.75277

كاىتماماتو.

أنثى

4.0000

.66667

المحكر الثالث :انعكاسات التغيرات القيمية كالمعرفية عمى

ذكر

4.8333

.40825

الفرد كالمجتمع.

أنثى

3.9730

.72597

المحكر الرابع :اآلليات المقترحة إلدارة التغيرات القيمية

ذكر

3.3333

1.50555

كالمعرفية كمكاجيتيا

أنثى

4.0000

.97183

المجمكع الكمي

ذكر

4.0000

.63246

أنثى

3.8378

.72700

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

.579

.559

.108

2.813
-1.441.515

.157
.610

سابعان :بالنسبة لمتغير الدرجة العممية لفئة القيادات األكاديمية:

إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

تـ حساب قيمة  Fباستخداـ  ،On –Way ANOVAكما

مف القيادات األكاديمية؛ تعزل لمتغير الجنس (ذككر كاناث).

كاضح مف الجدكؿ التالي:
جدول 13

قيمة  Fباستخدام  On –Way ANOVAلمربع المتوسطات ألفراد عينة الدراسة من فئة القيادات األكاديمية بالنسبة لمدرجة العممية
درجة

متوسط مجموع

قيمة

قيمة α

محاور الدراسة

مصدر التباين

مجموع المربعات

الحرية

المربعات أو

F

Sig.

المحكر األكؿ :التغيرات

بيف المجمكعات

2.076

3

.692

.534

.662

القيمية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

50.529

39

1.296

المجمكع

52.605

42

المحكر الثاني :التغيرات

بيف المجمكعات

2.565

3

.855

المعرفية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

59.900

39

1.536

المجمكع

62.465

42

المحكر الثالث :انعكاسات

بيف المجمكعات

4.994

3

1.665

التغيرات القيمية كالمعرفية

داخؿ المجمكعات

54.076

39

1.387

عمى الفرد كالمجتمع.

المجمكع

59.070

42

المحكر الرابع :اآلليات

بيف المجمكعات

13.584

3

4.528

المقترحة إلدارة التغيرات

داخؿ المجمكعات

54.090

39

1.387

المجمكع

67.674

42

بيف المجمكعات

4.389

3

1.463

داخؿ المجمكعات

50.076

39

1.284

المجمكع

54.465

42

Df

الشباب كاتجاىاتو.

الشباب كاىتماماتو.

القيمية كالمعرفية كمكاجيتيا
المجمكع الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

التباين

.557

1.200

3.265

1.139

.647

.322

.031

.345

ثامنان :بالنسبة لمتغير نكع العمؿ لفئة القيادات األكاديمية:

إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

تـ حساب قيمة  Fباستخداـ  ،On –Way ANOVAكما

(القيادات األكاديمية) تعزل لمتغير الدرجة العميمة (محاضر –

كاضح مف الجدكؿ التالي:

أستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ – أستاذ).
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جدول 13
قيمة  Fباستخدام  On –Way ANOVAلمربع المتوسطات ألفراد عينة الدراسة من فئة القيادات األكاديمية بالنسبة لنوع العمل (عضو هيئة
تدريس ،مشرف/ة قسم ،وكيل/ة كمية ،عميد كمية)
درجة

متوسط مجموع

قيمة

قيمة α

مصدر التباين

محاور الدراسة

مجموع المربعات

الحرية

المربعات أو

F

Sig.

المحكر األكؿ :التغيرات

بيف المجمكعات

3.425

3

1.142

1.007

.400

القيمية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

44.203

39

1.133

المجمكع

47.628

42

المحكر الثاني :التغيرات

بيف المجمكعات

1.080

3

.360

المعرفية الطارئة عمى سمكؾ

داخؿ المجمكعات

20.082

39

.515

المجمكع

21.163

42

المحكر الثالث :انعكاسات

بيف المجمكعات

1.102

3

.367

التغيرات القيمية كالمعرفية

داخؿ المجمكعات

32.060

39

.822

عمى الفرد كالمجتمع.

المجمكع

33.163

42

المحكر الرابع :اآلليات

بيف المجمكعات

1.589

3

.530

المقترحة إلدارة التغيرات

داخؿ المجمكعات

40.830

39

1.047

المجمكع

42.419

42

بيف المجمكعات

6.270

3

2.090

داخؿ المجمكعات

50.242

39

1.288

المجمكع

56.512

42

Df

الشباب كاتجاىاتو.

الشباب كاىتماماتو.

القيمية كالمعرفية كمكاجيتيا
المجمكع الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

التباين

.699

.447

.506

0.66475

.558

.721

.680

0.62725

بعض الميف.

إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف كجية نظر أفراد العينة

 .2تقميد بعض الشباب لمنماذج الغربية إلظيار التغير الحضارم

(القيادات األكاديمية) تعزل لمتغير نكع العمؿ (عضك ىيئة

في حياتيـ.

تدريس – رئيس/ة قسـ – ككيؿ/ة كمية -عميد الكمية).

 .3كجكد تغير سمككي يتعرض لو الشباب بسبب االنفتاح
الثقافي.

 .6مناقشة النتائج

 .4تقبؿ الشباب لمتغيرات الحضارية كاالستجابة ليا بسرعة.

كشفت الدراسة في إطارىا النظرم كالميداني عف مجمكعة
مف النتائج مف أىميا ما يمي:

 .5سيطرة التعامبلت المادية كالمصالح النفعية عمى الشباب.

عددا مف المتغيرات في
• أفرزت ثكرة االتصاالت كالمعمكمات ن

 .6اقتناع بعض الشباب بأف استخداـ الكاسطة أمر مشركع

الكاقع السعكدم إيجابان أك سمبان انعكس عمى أساليب الحياة،

لمحصكؿ عمى مصمحة ال يستحقيا.

كالتفكير ،كالقيـ ،كأدل إلى تغيرات كتحكالت عمى كافة األصعدة،

 .7مكاجية بعض الشباب لمشكمة عدـ القدرة عمى المكاءمة بيف

االجتماعية كالسياسية كالثقافية .....الخ.

مظاىر الحياة العصرية كتعاليـ الديف.

• كاف مف أبرز التغيرات القيمية السمبية التي طرأت عمى سمكؾ

 .8انخفاض مستكل طمكح الشباب بسبب انييار بعض القيـ.

كاتجاىات بعض الشباب الجامعي في المجتمع السعكدم كالتي

 .9رفض بعض الشباب القيـ كالمعايير التقميدية كالسمطة االبكية

حصمت عمى درجة مكافقة عالية مف عينة الدراسة مرتبة ترتيب نا

كالمجتمعية كتسيطر عميو نزعتو نحك االستقبللية.

تنازليان ما يمي:

 .10تشتت الشباب نتيجة كقكعو فريسة لمتيارات الفكرية

 .1كجػ ػكد فج ػكة بيف كاق ػ ػع كطم ػكح الشباب بسبب قناعاتيـ نح ػ ػ ػك

المتصارعة كالمتناقضة.
251

4

11

2015

 .11طغياف القيـ المادية عند بعض الشباب عمى حساب القيـ

القيمية مع دراسة آؿ الشيخ [ ]30حيث تكصمت إلى أف االتجاه

الركحية.

السائد بيف الطبلب كالطالبات الجامعييف ىك التأثر بقيـ العكلمة،

 .12القناعة بأف التدخيف يمثؿ رجكلة كاستقبللية.

كيؤيد أغمبية أفراد العينة أنو البد أف تككف ىناؾ حرية في اتخاذ

 .13القناعة بأف تجاكز السرعة المحددة لقيادة السيارة تمثؿ

القرار الخاص بشريؾ الحياة دكف تدخؿ الكالديف .كما اختمفت

ميارة يفتخر بيا.

ىذه الدراسة في نتيجتيا رقـ ( )22 ،21 ،1مع دراسة خالد

 .14قناعة بعض الشباب بأف الشخص شديد الحياء في ىذا

[ ]32كالتي أظيرت حدكث تغير قيمي في المجتمع المصرم

العصر ضعيؼ الشخصية.

متمثبلن في زيادة قيمة العمؿ الحرفي كالعمؿ الحر ؛ كيعزك

 .15البحث عف أقرب الطرؽ إلى الثراء السػريع دكف التأكد مف

الباحث ذلؾ الختبلؼ في بنية المجتمع المصرم عف المجتمع

مشركعيتيا.

السعكدم .بينما تتفؽ الدراسة الحالية في النتيجة رقـ ( )11مع

 .16الشعكر باإلحباط بسبب تنامي الفجكة بيف التنشئة االسرية

دراسة خالد [ ]32كالتي أكدت سيطرة القيـ المادية عمى شتى

كالكاقع المعاش.

جكانب الحياة .كما اتفقت الدراسة الحالية في مجمؿ نتائجيا في

 .17القناعة بأف التفحيط بالسيارة ميارة يتمنى إتقانيا.

بعد التغيرات القيمية مع دراسة العسيمي [ ]33كالتي ترل أف

 .18القناعة بأف االعتذار عف الخطأ نكع مف االستسبلـ أك
الخضكع كاالنكسار.

آثار سمبية عمى تككيف الشباب
نا
لمتغير القيمي كالمعرفي

الجامعي.

 .19القناعة بأف غش اآلخريف كالتدليس عمييـ كخداعيـ نكع

• يشيد الكاقع االجتماعي مشكبلت شبابية حادة تتخذ صك انر

مف الذكاء كالدىاء يجب استخدامو لمحصكؿ عمى منافع.

مختمفة مف حيث مضمكنيا كحدتيا ،خاصة اىتزاز القيـ

 .20القناعة بأف استخداـ العنؼ كرفع الصكت ضد الغير

كاضطراب المعايير االجتماعية كاألخبلقية ،كانتشار صكر مف

لمحصكؿ عمى ما يريد؛ ىك إثبات لمقكة كالشجاعة.

السمكؾ لـ تكف مألكفة مف قبؿ؛ مما ييدد األمف كاالستقرار،

 .21القناعة بأف البطالة أفضؿ مف ممارسة بعض الميف

كيتضارب مع القيـ كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ ،بؿ كيتناقض

كاألعماؿ الحرفية كالحدادة كالنجارة كالحبلقة كغيرىا.

مع تعاليـ دينينا االسبلمي الحنيؼ ،حيث رصدت الدراسة في

 .22القناعة بأف ممارسة بعض الميف الحرفية كالحدادة كالنجارة

محكر التغيرات المعرفية السمبية الطارئة عمى سمكؾ بعض

كالحبلقة كالعمؿ في المطاعـ يمثؿ عيبان اجتماعيان يجب االبتعاد

الشباب كاىتماماتو الكثير مف ىذه الصكر ككاف مف أبرزىا كالتي

عنو.

حصمت عمى درجة مكافقة عالية مف عينة الدارسة مرتبة ترتيبان

 .23القناعة بأف الرشكة ضركرة لمحصكؿ عمى المصالح كنكعان

تنازليان ما يمي:

مف اإلكرامية لتقديـ الخدمة.

 .1استغبلؿ بعض المنظمات اإلرىابية شبكات اإلنترنت

 .24القناعة بأف التعالي عمى اآلخريف يدؿ عمى قكة الشخصية.

كبرامجيا المختمفة في التغرير بالشباب كنشر التطرؼ الفكرم
كالديني في أكساطيـ.

كبمقارنة نتائج الدراسة الحالية في بعد التغيرات القيمية مع
نتائج الدراسات السابقة نجد أف النتائج رقـ ( )4 ،3 ،2تختمؼ

 .2االنشغاؿ باستخداـ الجكاالت أثناء قيادة السيارة.

مع دراسة الضيع كآؿ سعكد [ ]29كالتي أظيرت أف االغتراب

 .3التساىؿ في نشر الشائعات (معمكمات غير صحيحة) التي

لدل طالبات جامعة الممؾ سعكد قريب مف المتكسط ،كما اتفقت

تصؿ عبر برامج التكاصؿ االجتماعي.

ىذه الدراسة في نتائجيا رقـ ( )9 ،4 ،3 ،2في بعد التغيرات

 .4إىدار كقتان طكيبلن عمى برامج التكاصؿ االجتماعي.
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 .5نشر أم بركد كاست ديني يصؿ دكف التأكد مف صحتو

كاإلدماف كالمخدرات لميركب مف المشكبلت .أما عمى صعيد

كدقتو.

الجكانب الفكرية كاالجتماعية ،فقد أبرزت الدراسة :انتشار دعكات

 .6تأثر تفكير بعض الشباب كتقييميـ لؤلشياء بكسائؿ االعبلـ

التضميؿ كالغكاية تحت مسمى ثقافة العكلمة ،كضعؼ الترابط

المختمفة.

االجتماعي داخؿ األسػرة (التفكؾ األسرم) ،زيادة الصراع القيمي

 .7االنشغاؿ باستخداـ الجكاالت أثناء االجتماعات األسرية.

في المجتمع بيف الحؽ كالباطؿ كالحبلؿ كالحراـ ،االنبيار

 .8إشغاؿ برامج التكاصؿ االجتماعي الشباب عف أداء الفرائض

بالثقافات كالحضارات الغربية ،كزيادة معدالت العنؼ كالجريمة،

أك التقصير فييا.

كانتشار التطرؼ الفكرم ،باإلضافة لمعزكؼ عف المشاركة في

 .9التعاطي مع برامج التكاصؿ االجتماعي في حضكر الكالديف

تقديـ خدمة المجتمع.

دكف مراعاة عدـ معرفتيـ ليذه البرامج.

• كشفت النتائج عف أىـ اآلليات المقترحة إلدارة التغيرات القيمية

 .10استمتاع بعض الشباب بتصكير اآلخريف بكامي ار الجكاؿ

كالمعرفية كتقكيميا مف قبؿ الجامعات ،كالتي حصمت عمى درجة

دكف عمميـ.

مكافقة عالية جدان كعالية مف عينة الدراسة مرتبة ترتيبان تنازليان

 .11احتفاظ بعض الشباب بصكر فاضحة عمى جكاالتيـ.

عمى النحك التالي:

 .12استخداـ بعض الشباب كسائؿ التكاصؿ لئلساءة لؤلخريف

 .1تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ بناء الشخصية المسممة القادرة

بعبارات بذيئة خارجة عف األدب.

عمى فيـ سماحة دينيا بعيدان عف التطرؼ الفكرم.

 .13اعتماد بعض الشباب عمى مكاقع اإلنترنت كمصدر كحيد

 .2تقديـ برامج تدريبية لمطبلب تستيدؼ تنمية السمكؾ

لممعمكمات.

الديمكاقراطي لممكازنة بيف الحرية الشخصية كالمسؤكلية

 .14مشاىدة بعض الشباب برامج إباحية في القنكات الفضائية

المجتمعية.

كاإلنترنت.

 .3تخصيص أسبكع لممينة في كؿ فصؿ دراسي ُيدرب فيو

 .15تفضيؿ بعض الشباب الستخداـ االنترنت في إقامة

الطبلب عمى ميارات العمؿ المختمفة بالتعاكف مع مؤسسات

صداقات كعبلقات مع الجنس اآلخر دكف رقابة أحد.

المجتمع المحمي.

 .16لجكء بعض الشباب إلى شبكات اإلنترنت كبرامج التكاصؿ

 .4تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ مساعدة الطبلب لمتخمص مف

االجتماعي الختيار شريؾ حياتو (الزكاج).

النزعات العدكانية كالقبمية كالعرقية.

 .17قضاء بعض الشباب معظـ أكقاتو بيف التمفاز كاالنترنت.

 .5تدريب الطبلب عمى ميارات أداء األعماؿ عبر أنماطيا

• رصدت الدراسة العديد مف االنعكاسات السمبية لمتغيرات

المختمفة (العمؿ عف بعد ،العمؿ بالمشاركة ،العمؿ بالمراسمة).

القيمية كالمعرفية عمى سمكؾ الفرد كالمجتمع مف مختمؼ

 .6تحفيز أصحاب السمككيات الحسنة ،كدعميـ كنكع مف

الجكانب ،فعمى صعيد الجكانب النفسية كاألخبلقية؛ أبرزت

التشجيع ،حتى يككنكا قدكة كمحفزيف لزمبلئيـ.

الدراسة:

 .7تبني ثقافة تغرس في نفكس الطبلب احتراـ قيمة العمؿ
كاإلنتاجية.

افتقاد الكثير مف الشباب ألسمكب الحكار الراقي بيف اآلباء
كاألبناء ،االنفعاؿ المستمر كسكء عبلقة األبناء باألسرة ،ظيكر

 .8تقديـ برامج أك مقررات دراسية في الجامعات تستيدؼ تنمية

بعض االضطرابات النفسية مثؿ :االكتئاب كاالنطكائية ،كضعؼ

المكاطنة الصالحة.

الثقة بالنفس كاالحساس بالفشؿ ،باإلضافة إلى انتشار التدخيف

 .9تعزيػ ػز اليكيػ ػ ػة اإلسبلميػ ػ ػة كثرائيػ ػ ػا ،كاالنتمػ ػ ػاء إلػ ػى ثقافتي ػ ػ ػ ػ ػا
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كالتمسؾ بالقيـ اإليجابية فييا في نفكس الطمبة.

كالمعرفية كالتي تفيد الشباب في حياتو العممية كالعممية ،كما

 .10االىتماـ بتغيير اتجاىات الشباب النفسية كالفكرية

اتفقت كذلؾ مع دراسة الحسف [ ]34كالتي تكصمت إلى أنو يجب

المتعارضة مع السمكؾ االجتماعي المرغكب.

االىتماـ بالبرامج االكاديمية التي تعمؿ عمي تغيير المجتمعات

 .11دعـ الطبلب في المشاركة المجتمعية ،كربطيـ بمجتمعيـ

نحك االفضؿ ،كمسايرة التطكر الكبير في مجاؿ التكنكلكجيا

كتأكيد انتمائيـ لكطنيـ كأمتيـ.

كثكرة المعمكماتية ،كالتأكيد عمى أىمية كدكر األنشطة الطبلبية

 .12تقديـ برامج أك مقررات دراسية تركز عمى منظكمة القيـ

في تنمية قيـ ثقافة التغيير لدم الطبلب.

كاألخبلؽ اإلسبلمية لمكاجية األخطار الناجمة عف التطكر

 .7التوصيات

العممي كالتقني.

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تقديـ بعض

 .13االىتماـ بنشر كترسيخ القيـ الدينية.

التكصيات كالمقترحات لتفعيؿ دكر المؤسسات األكاديمية

 .14االىتماـ بإكساب الطبلب ميارة التفكير الناقد لمتمييز بيف

كالتربكية في ترسيخ القيـ اإليجابية في نفكس الشباب الجامعي

الجيد كالردمء كعدـ التسرع في إصدار األحكاـ عمى األشياء

كتعزيز قدرتيـ عمى مكاجية قضاياىـ كمشكبلتيـ ،كمف أىـ ىذه

كاألفكار كتمحيصيا.

المقترحات ما يمي:

 .15ترسيخ الجكانب الحيكية في الثقافات المختمفة (الديف كالمغة

• دعكة الجامعات بكافة قطاعاتيا ككمياتيا كادارات التربية

كالعمكـ النافعة كالقيـ كالعادات األصيمة).

كالتعميـ إلى االستفادة مف اآلليات المقترحة التي تكصمت إلييا

 .16مكاجية االنفتاح المفاجئ كالغزك الثقافي عمى المجتمع

الدراسة كتصميـ برامج تربكية تعزز القيـ اإليجابية كتعالج القيـ

السعكدم.

السمبية الطارئة عمى سمكؾ الشباب كاتجاىاتو كالتي مف أىميا:

 .17التخطيط لتحقيؽ التكازف بيف القيـ األخبلقية النظرية كالقيـ

 .1تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ بناء الشخصية المسممة القادرة

الممارسة في المجتمع.

عمى فيـ سماحة دينيا بعيدان عف التطرؼ الفكرم.

 .18دعـ العادات كالتقاليد بما يتماشى مع قيـ اإلسبلـ كتدريب

 .2تقديـ برامج تدريبية لمطبلب تستيدؼ تنمية السمكؾ

الشباب عمى ممارستيا في أفضؿ صكرة ممكنة.

الديمكقراطي لممكازنة بيف الحرية الشخصية كالمسؤكلية

 .19دعـ نماذج القدكة مف خبلؿ إكساب الشباب قيمة االقتداء

المجتمعية.

بدالن مف التقميد.

 .3تخصيص أسبكع لممينة في كؿ فصؿ دراسي ُيدرب فيو

الطبلب عمى ميارات العمؿ المختمفة بالتعاكف مع مؤسسات

كثير مف مشكبلت كقضايا
 .20معالجة األنشطة البلصفية نا

المجتمع المحمي.

الشباب االجتماعية كالنفسية.

 .21اىتماـ األنشطة البلصفية بتسمح الطمبة باإلرادة كالصبر

 .4تقديـ برامج تدريبية تستيدؼ مساعدة الطبلب لمتخمص مف

لمكاجية مشكبلتيـ بعزيمة كثبات لتجنبيـ االنحرافات الخمقية

النزعات العدكانية كالقبمية كالعرقية.

كاالجتماعية.

 .5تدريب الطبلب عمى ميارات أداء األعماؿ عبر أنماطيا

كباستعراض اآلليات المقترحة التي تكصمت إلييا الدراسة

المختمفة (العمؿ عف بعد ،العمؿ بالمشاركة ،العمؿ بالمراسمة).

الحالية نجد أنيا تتفؽ في مجمميا مع دراسة العسيمي [ ]33كالتي

 .6تقديـ برامج أك مقررات دراسية تركز عمى منظكمة القيـ

أكصت المسؤكليف في الجامعات بمراعاة متغيرات عصر

كاألخبلؽ اإلسبلمية لمكاجية األخطار الناجمة عف التطكر

المعمكماتية كالعكلمة ،كمسايرتيا في جكانبيا اإليجابية القيمية

العممي كالتقني.
254

• كضع ك ازرة التعميـ خطة شاممة كاضحة المعالـ تحدد

متكاضعة كبسيطة ،كاالعتزاز باليكية العربية كاإلسبلمية كثرائيا،

احتياجات الطفكلة كالناشئة كالشباب مف الثقافات المختمفة كيعمؿ

كاالنتماء إلى ثقافتيا كاالفتخار بأمجادىا كالحرص عمى التمسؾ

كؿ جياز مف ناحية كبحسب اختصاصو عمى كضع برامج

بالقيـ اإليجابية فييا كتعزيزىا ،كاالعتزاز بالمغة العربية كالرغبة

الخطة مكضع التنفيذ بيدؼ تككيف الشخصية السكية كتنميتيا

في إتقانيا ،مع الرغبة كاالستعداد في تعمـ لغة أجنبية عمى

كبث ركح المبادرة كاالبتكار فييا ،كتنمية القيـ األخبلقية كترسيخ

األقؿ.

االنتماء إلى الكطف كاألمة.

• إخضاع البرامج كاالعبلنات التمفزيكنية لمرقابة الجادة مف حيث

• عقد دكرات تدريبية لمقيادات األكاديمية كالتربكية تتعمؽ بدكرىـ

محتكاىا ككمماتيا كرسكميا كطريقة إخراجيا كأدائيا بحيث تحقؽ

التربكم في مكاجية األنماط السمككية الثقافية المخالفة لممعايير

اليدؼ منيا في إطار االلتزاـ األخبلقي ،كعدـ اإلساءة إلى

اإلسبلمية ،ككيفية معالجتيا مع التركيز عمى سمككيات الطمبة

المشاعر أك المبادئ كالقيـ األخبلقية لدل األفراد ،كالعمؿ عمى

الثقافية المخالفة كمبلحظتيا ،كمف ثـ كضع الحمكؿ لكيفية

بث ركح الثقة بيف الشباب كالجيات الحككمة كالتخمص مف

عبلجيا.

الرشكة كالفساد كالمحسكبية.

• كضع معمميف ذكم خبرة ككفاءة عالية في االلتزاـ بالديف

• زيادة حرص الكالديف عمى أف يككنا قدكة صالحة ألكالدىما في

كالدعكة إليو في المراحؿ االبتدائية كالمتكسطة (النمكذج القدكة)،

الديف كاألخبلؽ.

كتعزيز ثقافة الكسب مف عمؿ اليد كالفخر بممارسة أم عمؿ أك

• التعاكف كالتنسيؽ بيف جميع مؤسسات الثقافة كاإلعبلـ بجميع

مينة شريفة ميما كانت متكاضعة كبسيطة.

مستكياتيا عمى بث المكضكعات المتصمة باألخبلؽ كدعكة

• مؿء الفراغ العاطفي ،كتكفير الكممة الطيبة داخؿ محيط األسرة

الشباب إلييا كترغيبيـ كتحبيبيـ فييا كحمميـ عمييا مع تجنب ما

حتى ال يفتقدىا األبناء كيبحثكف عنيا خارج نطاؽ األسرة،

يتعارض كقضايا الديف كاألخبلؽ.

كالسيما الفتيات لطبيعتيف الكجدانية الخاصة.

• تفعيؿ كظيفة خدمة المجتمع لممؤسسات التربكية كاألكاديمية

• استخداـ اآلباء أسمكب المناقشة العقمية المكضكعية اليادفة

مف خبلؿ تكفير برامج كندكات لؤلميات كاآلباء في المدارس

كالحكار البناء مع األبناء لمتعرؼ عمى المشكبلت التي يعانكف

كالجامعات يتعممكف مف خبلليا طرؽ التربية الصحيحة كفؽ

منيا كمساعدتيـ في حميا.

أساليب حديثة كمتطكرة كخاصة في مجاؿ تربية األبناء في

• إقامة الجامعات بالتعاكف مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب

مختمؼ المراحؿ العمرية ،مف حسف الحكار معيـ ،كميارة

كالجيات األخرل ذات العبلقة مؤتمر سنكم تحت عنكاف:

االستماع إلييـ (ميارات كفف تربية االبناء).

(قضايا كمشكبلت الشباب ككيفية مكاجيتيا مف منظكر

المراجع

إسبلمي) ،كحث أكلياء األمكر كالطمبة عمى المشاركة ،بحيث

أ .المراجع العربية

يككف حضكر المؤتمر ضمف األنشطة الجامعية حيث ُي َكمؼ

] [1أبك المجد ،أحمد كماؿ :)2002( .أزمة القيـ كأثرىا عمى

الطبلب بإعداد تقرير عف فعاليات المؤتمر كتكصياتو ،كأىـ

األسرة العربية كالمسممة ،مطبكعات أكاديمية المممكة

القضايا التي ُيقترح أف ُيناقشيا المؤتمر في األعكاـ القادمة.

المغربية ،سمسمة الدكرات ،الرباط ،مطبعة المعارؼ

• التكجيو اإلعبلمي لعظـ دكر األسرة في التربية اإلسبلمية

الجديدة.

الصحيحة ،كتبصيرىا بكاجباتيا ،كتعزيز ثقافة الكسب مف عمؿ

] [2ليمػػة ،عمػػي  : )2003( .الثقافػػة العربيػػة كالشػػباب ،القػػاىرة،

اليد كالفخر بممارسة أم عمؿ أك مينة شريفة ميما كانت

المصرية المبنانية.
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] [3عمار ،حامد :)2000( .اإلصبلح المجتمعي -إضاءات

11

2015

] [19باىي ،أسامة حسيف :)2002( .فمسفة القيـ رؤية فمسفية
في عالـ متغير مف منظكر إسبلمي ،مجمة تربية األزىر،

ثقافية كاقتضاءات تربكية ،القاىرة ،الدار العربية لمكتاب.

ع( ،)108القاىرة.

] [4بدر ،يحيى مرسى عيد ( :)1998اإلدراؾ المتغير لمشباب

] [20اإلماـ ،محمد محمكد :)1999( .الظاىرة االستعمارية

المصرم دراسة في األنثركبكلكجيا ،اإلسكندرية ،دار

الجديدة كمغزاىا بالنسبة لمكطف العربي ،مكتبة مدبكلي،

المعرفة الجامعية.

القاىرة.

] [5محم ػػكد ،زك ػػي نجي ػػب :)2000 (.مجتم ػػع جدي ػػد ،الق ػػاىرة،

] [21شبؿ ،أحمد أبك الفتكح (" :)1997االنفتاح الحضارم،

دار الشركؽ ،ط(.)5

مبرراتو ،شركطو ،متطمباتو التربكية" ،مجمة كمية تربية

] [6عقؿ ،محمكد عطا :)2001( .القيـ السمككية لدل طمبة

المنصكرة ،ع ،34مايك.

المرحمتيف المتكسطة كالثانكية في دكؿ الخميج العربي،
الرياض ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.

] [22حجازم ،أحمد مجدل :)2001( .اآلثار االجتماعية
كالثقافية لمتغيرات العالمية المعاصرة عمى قطاعات الشباب

] [10زاىر ،ضياء :)1996( .القيـ في العممية التربكية ،سمسمة

في الدكؿ النامية – العكلمة كالتيميش االجتماعي ،مركز

معالـ تربكية ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة.

البحكث كالدراسات االجتماعية بكمية اآلداب ،جامعة القاىرة،

] [11الطراح ،عمى :)2001( .دكر التعميـ كمؤسسات المجتمع

مشركع تكثيؽ اإلنتاج العربي في عمـ االجتماع ،القاىرة.

المدني في تطكير منظكمة القيـ في المجتمع الككيتي،

] [24البيكمي ،جماؿ الديف :)2001( .اختيارات مصر كالمنطقة

الكتاب السنكم الثالث ،بيركت ،الييئة المبنانية لمعمكـ

العربية – بيف مشركعات التكامؿ اإلقميمي كاالرتباط

التربكية ،نكفبمر.

باالقتصاد العالمي ،مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية

] [14مكسى ،محمكد عبد المطيؼ :)2006( .الدافعية لمتدريب

 -االتجاىات االقتصادية االستراتيجية ،مركز األىراـ،

اإلدارم في ضكء التحديات العالمية كالمحمية ،القاىرة،

القاىرة.

الدار العالمية لمنشر كالتكزيع.

] [26زىراف ،حامد عبد السبلـ :)2003( .الصحة النفسية

] [15أميف ،جبلؿ :)1998(.العكلمة كاليكية الثقافية ،مجمة

لمشباب الجامعي ،دراسات في الصحة النفسية كاالرشاد

المستقبؿ العربى ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،

النفسي ،القاىرة ،عالـ الكتب.

ع ،234أغسطس.

] [27صبحي ،سيد2001( .ـ) :الشباب كأزمة التعبير ،الدار

] [16خميفػ ػػة ،عبػ ػػد المطي ػ ػػؼ : )1992( .ارتقػ ػػاء القػ ػػيـ د ارس ػ ػػة

المصرية المبنانية ،القاىرة.

نفسية ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت ،ع( ،)160إبريؿ.

] [28مركز أسبار لمدراسات كالبحكث كاإلعبلـ:)2009( .
الشباب السعكدم  -اليمكـ ،المشكبلت كالتطمعات،

] [18مكركـ ،عبد الكدكد ( :)2002متطمبات تنمية القيـ العممية

الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

لدل طبلب المرحمة الثانكية ،مستقبؿ التربية العربية ،ج(،)8
ع( ،)27القاىرة ،المركز العربي لمتعميـ كالتنمية ،أكتكبر.
256

 المراجع االجنبية.ب
[7] Kezar, Adranna & Associates, (2005);
Higher Education for the Public Good:
Emerging Voices from a National
Movement, San Francisco, CA: Jossey-Bass.

:)2009( . الجكىرة فيد، سناء يكسؼ كآؿ سعكد،[ الضبع29]

[8] Burke, Joseph & Associates, (2005);.
Achieving
Accountability in
Higher
Education: Balancing Public, Academic and
Market Demands, San Francisco, CA:
Jossey-Bass.

 اتجاىات الشباب:)ق1428( . نكؼ إبراىيـ،[ آؿ الشيخ30]

دراسة عف مشكمة االغتراب لدم عينة مف طالبت
 جامعة الممؾ،الجامعات السعكدية في ضكء عصر العكلمة
. الرياض.)109(  ع، مجمة المعرفة،سعكد

 جامعة،السعكدم نحك آثر ثقافة العكلمة عمى القيـ المحمية
. قسـ الدراسات االجتماعية، كمية اآلداب،الممؾ سعكد

 كاقع المشكبلت السمككية:)1426( . ممدكح،[ صابر31]

[9] Kennedy, C. H. ; et al, (2001); Facilitating
General Educational participation for
students with Behavior problems by Linking
positive
Behavior
supports
and
personcentered planning, journal of
Emotional and Behavioral Disorders. Vol
(9) No (3).

المتعمقة بالعممية التعميمية كما يدركيا الشباب في عبلقتيا
ببعض المتغيرات الشخصية كالديمكغرافية لدل عينة مف
 ك ازرة، كمية اآلداب بالدماـ،طبلب كمية المعمميف بالدماـ
.المعارؼ السعكدية

[12] Thomes, Wheelen, L & David Hunger, J,
(2004): strategic management, and Business
policy, 8thed, New Jersey, Pearson
Education, Inc, prentice Hall.

 التغير االجتماعي كالقيـ لدل:)2004( . سعدية،[ خالد32]

[13] Kate, Nash, (2000): Contemparary Political
Sociology, Globalization, Political and
Powr, UK, Blackwell.

 التغير القيمي كالمعرفي:)2006( . رجاء زىير،[ العسيمي33]

، رسالة دكتكراه غير منشكرة،فئات مف الشعب المصرم
. جامعة عيف شمس،كمية البنات لآلداب كالعمكـ كالتربية

،كتأثيره عمى تككيف شخصية الشباب الجامعي الفمسطيني
. األردف، عماف،)46(  ع،مجمة اتحاد الجامعات العربية

[17] Kenny, David, & Marshail, John, (2000):
contextual Marketing the real Business of the
internet,
Harvard
Business
Review,
November, December.

 الجامعة كتنمية قيـ:)2012( . عبد الرحمف محمد،[ الحسف34]
، "دراسة حالة" جامعة بخت الرضا بالسكداف-ثقافة التغيير
 ثقافة-بحث مقدـ لمؤتمر فيبلدلفيا الدكلي السابع عشر

[23] Maximo, T & Anwar, F, (1998) : The
Population Challenge” in : caring for the
Future -Making The Next Decades Provide a
life Worth living, Report of the independent
Communication on Population and quality of
live, Newyork, Oxford University Press.

، جامعة بخت الرضا، نكفمبر/ تشريف الثاني8-6 ،التغيير
.السكداف
 إعادة، الشباب كاليكية الثقافية:)2002( . شحاتو،[ صياـ35]
 دراسة ميدانية لمثقافة الغربية لعينة مف-التشكيؿ الثقافي

[25] Ronald Inglehart, (2002); Modernization
and Post Modernization, cultural, economic,
and political change in 43 society, Princeton
university press, Princeton, New Jersey,
printed in the united states of America by
Princeton Academic Press.

، مجمة تربية األزىر،الشباب في المجتمع المصرم
.)108(ع

257

MANAGEMENT OF VALUES AND
COGNITIVE CHANGES IN THE BEHAVIOR
AND TRENDS OF UNIVERSITY'S YOUTHS
IN TABUK AREA.SUGGESTED
MECHANISMS
ALI HASSAN AL-QARNI
Assistant Professor of Educational Management and Planning in
Tabuk University
Educational College-KSA
Abstract_ The study aims to detect the values and cognitive changes and their effects on
the issues and problems of University's youths in Tabuk Area and its provinces. The
study identifies the suggested mechanisms to manage, to face and to reform these
changes. To realize the aims of the study, the researcher used the descriptive approach
and a questionnaire which was made depending on the revision of the previous
theoretical educational literature and the researcher's observation.
To evaluate the validity of the implemented tools, the tools were submitted to a panel
of specialists in the educational field. The study was applied on a random sample of 242
male and female students and 44 of the academic leaders in the university colleges of
Tabuk Area (Umluj, Al-Wajh, Dhiba, Taima and Hagel).
Based on the findings, the study has arrived at the following results :1. Negative values changes appeared on the behavior and trends of university's youths
reaching the mean of 3.7 from the viewpoints of the sample of the study.
2. Negative cognitive changes appeared on the behavior and trends of the university's
youths reaching the mean of 3.6 from the viewpoints of the sample of the study .
3. All the suggested mechanisms to face the values and cognitive changes reached a high
degree with an average ranging from 3.4 to 3.8 and with a mean of 3.5 from the
viewpoints of the academic leaders.
In the light of the findings, the researcher made the following recommendations to face
the values and cognitive changes in the behavior and trends of university's youths.

1. Offering training programs aiming at building the Islamic personality which capable of
2.
3.
4.
5.
6.

understanding the tolerance of Islam, far away from mental extremism .
Offering training programs for the students, aiming at developing democratic conduct to
balance between personal freedom and community responsibility.
Specifying a week for profession in each term for training students in various skills in
collaboration with the local civil organizations.
Offering training programs aiming at helping students to get rid of aggressive, tribal and
racial acts.
Training students on business management skills via their various patterns ( virtual ,
cooperative and correspondence work) .
Offering programs or studying courses based on Islamic values and ethos to confront the
dangers ensuing from the scientific and technological development.
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