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  **اإلهداء**
 .والدي الكرميني أطال اهلل يف عمرمها  وأحسن ختامهما ، حدودإىل من فضلهما علي بعد اهلل ال حتده  -

 .إىل كل أفراد أسرتي كل واحد بامسه -

 .فسيح جنانهإىل روح جدي احلاج أمبارك الطالب رمحه اهلل وأسكنه  -

 .إىل كل من سعى يف تعليمي وتكويين وتوجيهي -

 .إىل كل من ساهم يف إعداد هذا العمل من قريبٍ أو بعيد -

 .إىل كل طالب للعلم وباحث عن احلقيقة -

 .وكل سكان مدينة رقان واألحبة إىل كل األهل -

باحنيين، عبد احلميد ، حلوات ، موالي أمحد  ( وخاصة  3يف اإلقامة اجلامعية باب الزوار  األصدقاءإىل كل  - -

 )شعيب ، الصاحل بن محادي ، ياسني ، حلبيب ، سفيان بوبكر ، فاتح ، -

  :وهم  يف دفعة املاجستري ختصص علم النفس االجتماعي وزميالتي  إىل كل زمالئي -

 .)بوجالل ، نسيمة ، ضريفة عبد الغين ، فريد ، حكيم ، (  

 

   عبد اهللا



 

  ب
 

**ƸǽدǢơǷ ƸǦǁ**  

  :انطالقاً من األثر 

  **من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ** 

  :فإني أتوجه بالشكر اخلالص املفعم بالعرفان إىل

على تضحياته اجلسام من أجل إمتام هذا العمل بصرف أنفس أوقاته  املشرف األستاذ       •

 .وبذل توجيهاته القيمة واليت كانت كفيلة بتغطية اجلزئية املدروسة

 .ساعدني يف طباعة هذا العمل بالعارية الذي أمحد احلميم الصديقإىل   •

ل وإىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذا العمل سائالً اهلل عز وج •

 .مبا هم أهل له   أن يتوىل مثوبتهم
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  - :  مقدمة
 حينًا مقبولة عامة إنسانية ومشكلة نفسية اجتماعية ظاهرة النفسي االغتراب تعتبر ظاهرة

 النظم عن النظر بغض المجتمعات من آثير في شائعة ،آخر حينًا معوقة مرضية

 أزمة تعتبر أنها آما ، والتكنولوجيا المادي والمستوى االقتصادي والتقدم واإلیدیولوجيات

 مسألة االغتراب دراسة آانت وإذا ، وأسبابها مصادرها تعددت وإن المعاصر سانلإلن معاناة

 العالم دول جميع في یعدون ألنهم وذلك ، للشباب أهميتها فتزداد الناس لعامة بالنسبة مهمة

 في واإلسهام اإلنتاج زیادة في به القيام للشباب یمكن الذي للدور نظرًا ، الجميع محور اهتمام

 لقد .أمة ألي الحقيقية والمعنویة المادیة الطاقة مصدر هم ألنهم ، والمجتمعات الدول بناء

 آظاهرة االغتراب بدراسة العشرین القرن من الثاني النصف خالل الباحثين اهتمام ازداد

 من الظاهرة لهذه ما إلى ذلك یرجع وربما ، المختلفة المجتمعات في األفراد بين انتشرت

 الفجوة تلك عن الناتجة وصراعاته ومعاناته المعاصر اإلنسان مةأز عن تعبر قد دالالت

  بطيٍء بمعدٍل یسير ومعنوي قيمي السرعة وتقدم هائل بمعدٍل یسير مادي تقدم بين الكبيرة

 هو آخر بمعنى أو ، عنه غریبة وآأنها الحياة هذه إلى النظر إلى باإلنسان أدى األمر الذي

 به صعبة ابتعدت حياة یحيا أصبح قد اليوم إنسان أن ویبدو،  )1(.إليها االنتماء بعدم الشعور

 بل فحسب هذا ليس ، وبنفسه باآلخرین تربطه التي الحميمة اإلنسانية العالقات عن تدریجيًا

   .االغتراب ظاهرة بروز في ساهمت مجتمعنا بها یتسم التي الضاغطة الصعبة الظروف إن

 أجل من شيء بكل یضحي فهو ، وسيلته تكون أن من بدًال  اإلنسان غایة المادة أصبحت لقد

  یقوله وما یدعيه ما تمامًا تناقض بطریقة السلوك إلى ذلك یدفعه وربما بل،  عليها الحصول

 یضحي قد الذین اآلخرین عن غریبًا أصبح مثلما نفسه عن غریبًا اإلنسان غدى ذلك َوِبِفعِل

 الذي الوباء االجتماعي من نوعًا آان لو ماآ االغتراب أصبح ثم ومن،  المادة أجل من بهم

   )2(.الحدیثة المجتمعات یهدد

                                                       
 .56ص ،  1980آامل یوسف ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ، : ترجمة. ریتشارد شاخت ، االغتراب - )1(

 .74ص  ،1979  ، 12-3 ،1 عدد ، 10 مجلد الفكر، عالم ، االغتراب أبو زید ، أحمد - )2(
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 ولكن ، الفلسفية األهمية مرتبة إلى االغتراب اصطالح رفع من أول)) هيجل ((آان 

 تاریخية اجتماعية ظاهرة باعتباره االغتراب مفهوم تناول من أول ))مارآس آارل((یعتبر

 جذوره رأى حيث ، مادیًا علمانيا مفهوما باعتبارهاو ، تطورها أو نشأتها حيث من سواء

   االجتماعية االغتراب أشكال لكل أساسًا نظره وجهة من یعد الذي المغترب العمل في تكمن

 مظاهر عدة بين)) مارآس((وقد ميز، الطبقي  المجتمع في و اإلیدیولوجيةأ أو السياسية

 وعن ذاته عن واغترابه ، المنتجة واألشياء عمله عن اإلنسان منها اغتراب،  لالغتراب

   )1(.الناس من غيره وعن نوعي آكائن وجوده

 أن الحدیث المجتمع في لإلنسان مميزة حالة باعتبارها االغتراب مشكلة استطاعت لقد

 مصطلح إن والواقع الحاضر، الوقت في الثقافي النشاط مجاالت من آثير على نفسها تفرض

 بسبب بل معانيها غموض بسبب ال ، للجدل إثارة لحاتالمصط أآثر من یعتبر االغتراب

 مشكالت ةمعالج في تداولها وآثرة اتساعها وبسبب لها وضعت التي الكثيرة التعریفات

 آل فإن ، المفهوم هذا حول اآلراء واختالف تباین من الرغم على ولكن الحدیث المجتمع

 مفهوم في  معينة عناصر لدخو إلى تشير معينة أمور حول تدور بذلت التي المحاوالت

 الواقع مع التكيف في والفشل  التالؤم  عن والعجز ، المجتمع عن االنسالخ مثل االغتراب

  )2(.باالنتماء الشعور وعدم ، والالمباالة االجتماعي

 وعلم التربية مجال في االغتراب ظاهرة تناولت دراسات عدة الثمانينات منذ ظهرت لقد

 سيد ، عبد السميع1983 عيد إبراهيم محمد ،  1980 حافظ خيري مدأح دراسة منها ، النفس

 العال عبد محمد سيد ، 1989 بشير أمال ، 1985 وآخرون األشول عادل ، 1981 أحمد

ي األهوانو موسى ، 1995 العينين أبو عطيات فتحي ، 1993 حسن حمزة برآات ، 1991

 وعالقتها المصري المجتمع في الظاهرة انتشار مدى الدراسات هذه تناولت وقد،  2000

 دراسات ظهرت وقد ، الجامعي الطالب بحياة منها یتعلق ما سيما وال ، المتغيرات من بكثير

 أیضا وظهرت ، الكویت في 1983 منصور طلعت دراسة منها مختلفة بيئاٍت في أخرى
                                                       

  .105ص،  1988 المعارف ، القاهرة ، دار المصطلح ، سيرة: االغتراب  ، رجب محمود - )1(
2) - www.alminchaoui.com(  
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 أیضا ظهرت واألردن فلسطين وفي 1999 حسان ماهر ، 1987 طواحينه أبو أحمد دراسة

 وبالرغم ،  1991القریطي دراسة ظهرت السعودیة وفي،  1986 الزغل وعضيبات دراسة

 البيئة على أجریت علمنا حد على دراسة أي توجد لم أنه إال  وتنوعها الدراسات تعدد من

  .النفسية بالصحة وعالقته االغتراب ودرست ، الجزائریة

 في تظهر سلوآية نفسية أعراضهاف والجذور، المنشأ اجتماعية ظاهرة االغتراب أن وبما

 واقعه وعن ذاته عن غریبًا اإلنسان یصبح بشكل المعاش واقعه مع اإلنسان توافق مساوئ

 ال اجتماعية ظاهرة االغتراب ألن ، النفسية والصحة االغتراب بين نربط جعلنا ما وهذا

 من إال لفهمها سبيل ال نفسية ظاهرة أیضا وهي النفسي البعد عن بمعزل لدراستها سبيل

 فيها یعيش التي الحالة تلك یعني النفسية الصحة مفهوم أن حيث ، االجتماعية حاضنتها خالل

 مداها أقصى إلى المختلفة وإمكانياته قواه مستغال العالم ومع نفسه مع نسبي سالم في اإلنسان

 أن یعني لنفسيةا الصحة مفهوم إن حيث . والسعادة والرضا بالنفع العالم وعلى عليه یعود بما

 تحقيق محاوالته في اإلنسان نجاح تتضمن عالقة والعالم الفرد بين خالقة مثمرة عالقة هناك

 لتغيير اآلخرین حضور في واستقالله ذاته وتأآيد وجوده وتحقيق ، المختلفة وإمكانياته ذاته

 عالقات قخل في اإلنسان فشل في أحيانًا آان النفسي االغتراب ولكن الواقع وتغيير نفسه

 أزمته اإلنسان یتجاوز أخرى وأحيانا ، السلبي باالغتراب یدعى ما وهذا اآلخرین مع مثمرة

 مصادر أن آما ، اإلیجابي باالغتراب یدعى ما وهذا اآلخرین مع مثمرة عالقات ویبني

 وإلى واجتماعية وثقافية وتاریخية نفسية عوامل وتتضمن ومتداخلة عدیدة باالغتراب الشعور

 الشعور مظاهر في یبدو الذي التفاعل هذا لصور وأشكال نماذج مجموعة توجد هذا جانب

 الميتافيزیقي بالعالم العالقة وافتقاد والحرمان للنبذ نتيجة یأتي الذي الشعور وهو باالغتراب

 تتولد ثم واالبن ومن األم بين العالقة لفقدان نتيجة یأتي الذي باالغتراب الشعور وهناك

   )1(.الفرد لدى النتماءا مشاعر عدم

                                                       
. 1) - www.alminchaoui.com(  
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ولهذا قمنا بإنجاز هذا البحث الذي یدور موضوعه حول االغتراب النفسي وعالقته 

  .بالصحة النفسية لدى طالب الجامعة

، واعتمادًا على ما ة التي جمعناها في الجانب النظرينا النظریاتوذلك من خالل اطالع

  :  ضوع بحثنا على النحو التالي الحظناه ولمسناه في الجانب التطبيقي، وقد قسمنا مو

  : والذي یضم ستة فصول آانت على النحو التالي:  الجانب النظري

  :  الفصل األول

تحدید مفاهيم ، تناولنا فيه مشكلة البحث ، فرضيات البحث ، وأهمية البحث ، أهداف البحث  

  .البحث ، وحدود البحث وإجراءاته

  :  الفصل الثاني

 ، أبعاد االغتراب ومظاهره  ، أسباب ومصادر االغتراب االغتراب تطرقنا فيه إلى مفهوم

  .، وأهم النظریات المفسرة لالغتراب ، أنماط االغتراب وأنواعه واالغترابالشباب 

  :  الفصل الثالث

اغتراب اللغة العربية   ، فقد تم التطرق فيه إلى التنشئة االجتماعية واغتراب الشخصية

  ، معتقدات االغتراب الالعقالنية ، االنتماء وعالقته باالغتراب تمعاالغتراب والثقافة والمج

  .مواجهة االغتراب ، الخالص من االغتراب،  قياس عامل االغتراب

  : الفصل الرابع

تناولنا فيه مفهوم الصحة النفسية الذي نتطرق فيه إلى الصحة النفسية آحالة من األحوال  

مربع الصحة النفسية ، الصحة النفسية والسواء والشذوذ   النفسية ، الصحة النفسية والتوافق ،

مظاهر الصحة النفسية ، مظاهر الصحة النفسية والنظریات النفسية ، الصحة النفسية 

  .علم الصحة النفسية   ، والمرض النفسي

  :  الفصل الخامس

  لنفسية تناولنا فيه الصحة النفسية للشباب الجامعي والتي نتطرق فيها إلى معنى الصحة ا
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  مناهج الصحة النفسية  ، الصحة النفسية في األسرة والجامعة والمجتمع

  أسباب األمراض النفسية ، أعراض األمراض النفسية ، األمراض النفسية والعقلية و

  .العالج النفسي وأهم طرقه ، رعایة الصحة النفسية للشباب الجامعي

   :الفصل السادس 

والتي نتطرق فيها إلى النظرة المتعمقة لعالقة نفسية تناولنا فيه االغتراب والصحة ال

الفكریة االغتراب بالصحة النفسية ، الدراسات السابقة العربية واألجنبية ، النظرة النظریة 

  .لموضوع االغتراب والصحة النفسية لطالب الجامعة

  : والذي یمثل الجانب الميداني فيضم فصلين:  الجانب التطبيقيأما 

  :  بعالفصل السا

منهج  وهو الفصل اإلجرائي الذي یتضمن اإلجراءات المنهجية للبحث ، نتطرق فيه إلى

األساليب و ،مجتمع الدراسة ، عينة الدراسة ، األدوات المستخدمة في الدراسة ، الدراسة 

   .في معالجة الفروض المستخدمة  اإلحصائية

  : ثامنال الفصل

نتيجة لما وصلنا إليه  ملخصًاتفسيرها آما وضعنا وآذا  ، یحتوي على نتائج البحث وتحليلها 

  .التوصيات واالقتراحات إضافة إلى وضع
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  الجانب النظري 
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  : الفصل األول
  مدخل للبحث

  إشكالية البحث -1

  فرضيات البحث -2

  أهمية البحث -3

  أهداف البحث -4

  تحدید المفاهيم -5

  حدود البحث وإجراءاته -6
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     :البحث إشكالية -01
ظاهرة االغتراب ذات مالمح ومظاهر متعددة ال يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات 

اإلنسانية على وجه األرض ، ولما آانت ظاهرة االغتراب من الظواهر االجتماعية النسبية 

ساسي زاد إح -ملموسًا  التي تختلف باختالف الزمان والمكان حسب المجتمع وتنتشر انتشارًا

بما فيهم طالب  .بهذه األهمية وما الحظته من خالل اتصالي ومعايشتي للشباب الجامعي

شعور االنتماء إلى الجامعة أو المدرسة أو األسرة بل  الدراسات العليا ، حيث الحظت ضعف

مما أدى إلى عدم الالمباالة ، والذي قد ينتج عنه عدم اإلحساس  .ضعف االهتمام بالحياة

وعدم وضوح األهداف وانتقاء النظرة الجادة لألمور وللحياة بشكل عام ، وقد  ةليوؤبالمس

يكون نتيجة لذلك آله ما يالحظ من االنطواء والعزلة والسلبية والشعور بالعجز وعدم القدرة 

  .على مواجهة المواقف الصعبة واألزمات بين الشباب

في شخصيته ثقافتين  عالمين متناقضين ، حامال" لمعاصرا" يعايش الشباب العربي 

ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة  ،متباعدتين يصعب التقريب بينهما ، ثقافتين غير متكافئتين 

. فردية آوآبية مصطنعة  ية تسلبه األولى وتدفعه نحو عصرنةاألصلية وأخرى عولمية تغريب

ين ماضيه التراثي عاجزًا عن الوصل ب. وبين العالم األول والعالم الثاني يقف العالم العربي 

وبين عصرنه اآلخر المغتربة عنه ، فيصبح شأنه شأن غيره في دول الجنوب الفقير منفصمًا 

عن ذاته  مغتربًا في ثقافته ، ال يعرف آيف يواجه تجليات العولمة وإشكالية الخصوصية  

ًا عن من واقعة أو عجز فيعيش في عالم من الوهم ونسق من الخيال يصنعه لذاته ، إما هربًا

ى عليه ، ومع ذلك قد يسعى الفكاك منه ، فال يجد مخرجًا إال أن ينكص إلى ماضيه يتباآ

المظهرية المصطنعة ، فيصبح ممسوخ الشخصية ، فاقد الهوية غير قادر حتى  للعصرنة

على التكيف مع الواقع أو التصالح مع األنا أو التعايش الحر مع اآلخر من أجل إعادة إنتاج 

   )1(.الذات

                                                       
حجازي ، مجدي أحمد ، العولمة وتهميش الثقافة الوطنية ، رؤية نقدية من العالم الثالث عالم الفكر ، المجلس الوطني  -)1(

  .15ص ،  1999،  أآتوبر ديسمبر –الكويت ، المجلد الثامن والعشرون ، العدد الثاني للثقافة والفنون واآلداب دولة 
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في أي مجتمع معاصر يتأثر بعوامل محلية  –بما فيهم طلبة الجامعة  –ولما آان الشباب 

أو قومية أو عالمية وحيث أن للضغوط الثقافية دورًا بارزًا في تحديد مطالب النمو ألفراد 

المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص ، آما أن المتغيرات االقتصادية والسياسية 

ر بشكل أو بآخر في قدرة الفرد على تحقيق مطالب نموه مما قد يؤدي إلى واالجتماعية قد تؤث

في فترة تاريخية  ونشئوامعاناته لبعض المشكالت  وحيث أن األفراد موضوع دراستنا ولدوا 

متقلبة األحداث ، آان حري بنا أن نرصد تأثيرات المتغيرات المختلفة في تفسير مشكالت 

  : ومعاونته في حل تلك المشكالت وهذه المتغيرات آاآلتي االغتراب لدى الطالب الجامعي 

إن مجتمعنا آأي مجتمع من مجتمعات العالم الثالث يواجه تغيرات محلية وقومية  – 1

  .وعالمية يجعل الشباب يعيش في صراع تقليدي بين القديم والحديث 

االتجاه اإليجابي إن إحساس الشباب بالنقص أمام التقدم العلمي الهائل قد يدفعه إلى  – 2

أو ينسحب ... وينمي قدراته بمناهج جديدة تجعله يفكر أآثر مما يتلقى معلومات وينجز 

  . ويرضى بتخلفه 

إن البحث عن الذات بعد أن اهتزت لدى الشباب من الجنسين آل المفاهيم التي اآتسبوها  – 3

لخالدة في صحوة دينية ما في مرحلتي الطفولة والمراهقة ، وعودة البعض إلى القيم الدينية ا

  . هو إال محاولة يهدف الشباب من ورائها البحث عن هويته 

أن المحافظة على الوجود واإلحساس بعدم األمن نتيجة األخطار الداخلية واألخطار  – 4

الخارجية تجعل الشباب يعيش في خوف دائم فهو بحاجة إلى األمن السياسي واالجتماعي 

الشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص يعانون من بعض واالقتصادي ، مما يجعل 

   )1(.المشكالت

                                                       
جامعة . مود ومحمد عودة محمد ، مشكالت الطالب الجامعي وحاجاته اإلرشادية ، دراسة ميدانيةشريف، نادية مح -)1(

 .28ص،  1986،  الكويت
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ويعتبر االغتراب من أقدم المفاهيم التي تعرض لها الباحثون في العديد من فروع العلوم 

إذ يكاد ) الخ .. الفلسفية والنفسية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية : اإلنسانية 

  .ير من العلوم التي تتخذ اإلنسان محورًا لها يمثل ميدان بحث مشترك لكث

ويمثل االغتراب حالة نفسية يعيشها اإلنسان نتيجة للظروف التي يمر بها ، ويعد من 

المشكالت التي يجب دراستها والحد من انتشارها لما لها من آثار سلبية على الفرد ومشارآته 

  .في تنمية بلده وتطوره 

عامة بظروف وتطورات سريعة أثرت على آثير من مناحي ولقد مر العالم العربي بصفة 

الحياة في تلك المجتمعات وانعكست في بعض جوانبها بآثار سلبية على الصحة النفسية للعديد 

من أفرادها  فالعالم اإلسالمي الذي آان يقود العالم في العصر اإلسالمي الزاهر تحول في 

حضارة العالم الغربي من غثها وسمينها  آما هذا العصر لتابع لآلخرين مستهلك لما تفرزه 

بصفة خاصة في عدد من القيم  العربيةأثرت الطفرة االقتصادية التي مرت على المجتمعات 

والمفاهيم الموجودة في تلك المجتمعات وساعدت في ظهور العديد من مظاهر السلوك الدخيل 

  )1(.االغتراب بعض من المشاآل النفسية وسوء التكيف ومظاهروالمعاناة من 

ويرى العديد من العلماء أن االغتراب يمثل أحد أسباب إدمان المخدرات وعدوانية الشباب 

وتمردهم على النظام وفقدهم للحس االجتماعي والهوية واالنتماء الوطني ، والتبلد والسلبية 

 –كل تأآيد ب –وغيرها من األمراض االجتماعية والنفسية المدمرة التي تحتاج ... والالمباالة 

   .إلى جهود مخلصة ومتكاملة لعالجها قبل استفحالها

ولما آان الشباب يمثل أهم القطاعات الحيوية المساهمة في عملية البناء والتطوير 

االقتصادي واالجتماعي ، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف والوقوف على األبعاد التي 

إن مشكالت . معية والبيئة االجتماعية الخارجيةفي البيئة الجالبة قد تكشف لنا معاناة الط

آما  ، لمية تعاني منها شتى المجتمعات البشريةاالشباب على اختالف صورها تعد ظاهرة ع

                                                       
رسالة . الصنيع ، صالح بن إبراهيم االغتراب لدى طالب الجامعة ، دراسة مقارنة بين الطالب السعوديين والعمانيين 1)- ( 

  .16، ص  2002السنة الثانية والعشرون،  .الخليج العربي ، العدد الثاني والثمانون



  
  للبحث مدخل                                                                                            األول الفصل

11  
 

أنها تشكل مصدر قلق لدى المسئولين ومتخذي القرار ، ومصدر اهتمام وتقصي لدى 

  .الباحثين على اختالف مشاربهم 

ته ، يتطلب منا فهم طبيعة الخلفية التاريخية واالجتماعية إن فهمنا لطبيعة الشباب ومشكال  

نتاجا لظروف المعيشة  –دائمًا  –فالسمات السلوآية والشخصية للفرد تعد . لتطور المجتمعات

فحين يولد المرء ، تولد معه اإلمكانات والقدرات واالستعدادات التي تكون آامنة بداخله فهي 

وذلك وفقًا لطبيعة الظروف االجتماعية واالقتصادية  قابلة للنمو واإلعاقة على السواء

والحضارية التي يعيش من خاللها اإلنسان ، وبذلك يصبح اإلنسان نتاجًا لواقعة ، ومن ثم فإن 

   )1(.التغلب على بعض السلوآيات يتطلب مراجعة للظروف التي يمر بها المجتمع
يعيشها الطالب في المجتمع ومن هنا تتضح مشكلة الدراسة وهي حالة االغتراب التي 

العربي عامة والمجتمع الجزائري خاصة في إطار متغيرات عصر العولمة واالنفجار 

  .المعرفي
إن دراسة االغتراب وعالقته بالصحة النفسية لدى طالب الجامعة في المجتمع الجزائري 

تهتم بالصحة لم تحظ باهتمام الباحثين حيث ال يوجد إال عددًا محدودًا من الدراسات التي 

وبعض الدراسات التي أجريت على ظاهرة االغتراب في . النفسية لدى طالب الجامعة 

المجتمع الجزائري قليلة ومحدودة ، مما شكل باعثًا لدى الباحث على المساهمة في توضيح 

مالمح هذه الظاهرة بين طالب الجامعة  في الجزائر العاصمة من مختلف التخصصات 

  .والكليات

ظاهرة االغتراب لدى طالبات " عن في دراستها م1989سميرة حسن أبكر توصلتو

إلى أنه توجد عالقة ارتباطية بين االغتراب والصحة النفسية لدى " آليات البنات بالسعودية 

وأشارت إلى أن  طالبات السنوات األربع في األقسام األدبية والعلمية وطالبات السكن الداخلي

                                                       
القريطي ، عبد المطلب والشخصي ، عبد العزيز ، ظاهرة االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة السعوديين وعالقتها  -)(1

   .56، ص  1991 ،)  12( السنة )  39( العدد . ببعض المتغيرات األخرى ، رسالة الخليج العربي 
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من طلبة السنوات النهائية بنسبة بسيطة وربطت  ر اغترابًاطلبة السنوات األولى أآث

  )1(.االغتراب بالدين 

مظاهر االغتراب الشائعة م  التي هدفت للتعرف على 1997وفي دراسة حسن الموسوي 

وتوصلت الدراسة  لدى الكويتيين ودراسة العالقة بين االغتراب وآل من الجنس، والتعليم

غتراب النفسي بتبيان نوع اإلقامة خالل فترة الغزو العراقي عدم تباين االإلى نتائج أهمها 

بينما تباين االغتراب النفسي مع تباين الجنس حيث أن اإلناث آن أآثر اغترابًا . على الكويت

وارتبط االغتراب . من الطلبة األآثر تعليمًا وآان الطلبة األقل تعليمًا أآثر اغترابًا. من الذآور

غرافية منها مستوى التعليم  يموبالعديد من المتغيرات النفسية والد النفسي لدى الكويتيين

ا في العزلة  والعمر والمهنة والجنس ، آما ارتبط االغتراب النفسي بعدة عوامل يمكن إجماله

  )2(.التمرد والالمعيارية ، إضافة إلى الظروف األسرية واالقتصاديةالالمعنى ، والعجز، 

 الناس آل عند موجودة اجتماعية ظاهرة االغتراب أن) 1991(آما ترى رجاء الخطيب 

 ومقدار التعليم ومستوى المهنة باختالف تختلف آخر، إلى فرٍد من متفاوتة بصورة ولكن

 والنفسي البيولوجي التكوين على ويتوقف ، الفرد يعيشها التي واالجتماعية النفسية الضغوط

   )3(.الفرد بها يتمتع التي النفسية والصحة

  :التالي الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تحديد ى ضوء ما تقدم يمكنوعل

  ؟ الجامعة طالب لدى النفسية والصحة االغتراب بين عالقة هناك هل

 : التالية الجزئية التساؤالت السؤال هذا عن وينبثق

 تبعًا للجنس االغتراب درجة في بين طالب الجامعة إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -1

  ؟الجامعي مستوىونوع السكن والتخصص األآاديمي وال الكليةو

                                                       
قيلي ، االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود ، رسالة عادل بن محمد الع -)1(

 .37، ص  2004ماجستير، آلية الدراسات العليا ، الرياض جامعة نايف للعلوم األمنية ، 

   2004 ، ، القاهرةالكتب  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

  . 154 - 153 ص

 .104ص،  المرجع السابق -)3( 
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تبعًا  النفسية الصحة درجة فيبين طالب الجامعة  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل - 2

  ؟الجامعي  مستوىالللجنس والكلية ونوع السكن والتخصص األآاديمي و

  : البحث فرضيات -2
 تبعًاالجامعة طالب  لدى النفسي تراباالغ درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

   .للجنس

 تبعًاطالب الجامعة  لدى النفسي االغتراب درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

  .للكليات األدبية والعلمية

 تبعًاالجامعة طالب  لدى النفسي االغتراب درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد -3

  .لنوع السكن

 تبعًاطالب الجامعة  لدى النفسي االغتراب درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد -4

   .للتخصص األآاديمي

 تبعًاطالب الجامعة  لدى النفسي االغتراب درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد -5

  .جامعيللمستوى ال

   .لدى طالب الجامعة النفسية والصحة النفسي ظاهرة االغتراب بين ارتباطيه عالقة هناك -6

 تبعًاالجامعة طالب  لدى النفسية الصحة درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد - 7

  .للجنس

تبعًا طالب الجامعة  لدى النفسية الصحة درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد - 8

  .األدبية والعلمية للكليات

تبعًا لنوع ة طالب الجامع لدى النفسية الصحة درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد - 9

  .السكن

طالب الجامعة أفراد  لدى النفسية الصحة درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد - 10

  .تبعًا للتخصص األآاديمي
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 ًاتبعطالب الجامعة  لدى النفسية الصحة درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد - 11

 .جامعيللمستوى ال

 : لبحثأهداف ا -3
  :المحاور التاليةتتلخص أهداف الدراسة في 

للجنس  تبعًا الفروق على مستوى ظاهرة االغتراب لدى طالب الجامعة ومعرفة التعرف -1

  .الدراسي ونوع السكن مستوىوالتخصص األآاديمي والوالكلية 

  التعرف على مستوى درجة الصحة النفسية لدى طالب الجامعة ومعرفة الفروق تبعًا -2

  . الدراسي ونوع السكن مستوىالآاديمي وللجنس ونوع الكلية والتخصص األ

 والصحة االغتراب بين -إن وجدت  -العالقة اإلرتباطية  نإلى الكشف ع الدراسة   تهدف -3

  .لدى طالب الجامعة ومعرفة مدى داللة هذه العالقة النفسية

 على والوقوف الجامعة طالب لدى النفسية الصحة على االغتراب تأثير بيان إلى وتهدف -4

  ).النفسي، االغتراب  النفسية الصحة( الدراسة متغيرات تنتظم التي عواملال

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح بعض اآلراء والتوصيات التي من شأنها التخفيف من آثار  -5

  .االغتراب وزيادة الصحة النفسية لدى طالب الجامعة من أجل المحافظة على المجتمع

  : بحثال أهمية - 4
 حياة في هامة إنسانية ظاهرة لدراسة تتطرق أنها إلى ترجع الدراسة هذه أهمية أن نرى

 التي ، الخارجية بالبيئة الفرد احتكاآات نتيجة يظهر الذي االغتراب المعاصر وهي اإلنسان

   السرعة بنفس مسايرتها اإلنسان يستطيع ال التي المتالحقة والضغوطات بالتوترات تتسم

 تفشت بعدما لإلنسان أساسي مطلب تعتبر التي النفسية ةالصح دراسة إلى نتطرق آما 

 أنها  ـ: أيضا الدراسة هذه أهمية ومن المجتمع ، في الروافد المتعددِة النفسي الضغط عوامل

 الدراسة هذه من يستفيد وقد ، المجتمع في متميزة مكانة تحتل سوف جدًا قريبة فترة في

 إجراء على الباحثين الدراسة هذه ساعدت وقد ، النفسية الصحة مجال في المتخصصون

 من أعلى أو أدنى تعليمية مستويات وعلى ، بالموضوع عالقة ذات مشابهة أخرى دراسات
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بالوقوف  الجامعات في العاملون التربويون الدراسة هذه من يستفيد وقد ، الدراسة عينة أفراد

  . بباالغترا الفرد شعور على وآثارها النفسية  الضغوطات حجم على

  : البحث تحدید مفاهيم -5
   Aliénation: النفسي االغتراب :أوًال

 االجتماعية والمعايير القيم ورفض الثقة وفقدان االنتماء وعدم بالعزلة الفرد شعور وهو  

 العمليات بتأثير واالنهيار للضعف الشخصية وحدة وتعرض النفسية الضغوط من والمعاناة

   )1(.داخل المجتمعالثقافية واالجتماعية التي تتم 

 على الوقوف أمكننا السابقة عن االغتراب والبحوث للدراسات استقرائنا ضوء وفي

 :التالي النحو على لها نعرض لالغتراب أساسية ستة مكونات

 أنه آما يواجهها التي المواقف في التأثير يستطيع ال بأنه الفرد شعور به ويقصد: العجز –1

 قوى تحددهما بل بيديه ليسا ومصيره فإرادته ، مصيره يقرر أو قراراته يتخذ أن يستطيع ال

 .ذاته تحقيق عن والعجز باإلحباط يشعر وبالتالي الذاتية إرادته عن خارجة

 أية لديه وليست ، لحياته ومحدد واضح هدف إلى باالفتقاد الفرد شعور هو :الالهدف  –2

 . فقط الراهنة لحظته يعيش وإنما مستقبلية طموحات

 لخلو نظرا الحياة هذه في معنى أو قيمة له شيء يوجد ال بأنه المرء شعور: الالمعنى  –3

 .والطموحات األهداف من الحياة هذه

المجتمع  تصيب التي)) األنومى حالة(( ))دورآايم(( وصفها آما وهي: الالمعيارية  – 4

 للقيم الفرد فضر وبالتالي ، وتوجهه السلوك تنظم التي والقيم المعايير انهيار وتعني

  .ومؤسساته المجتمع في ثقته لعدم نظرا ، المجتمع في السائدة والقواعد والمعايير

 االنصياع وعدم المألوف عن والخروج ، الواقع عن البعد في الرغبة ويعني:  التمرد -5

  .األمور من للمألوف

  االجتماعية قاتالعال وافتقاد باالنفصال الفرد شعور اهب ويقصد : االجتماعية العزلة6 - 

                                                       
   .12ص ، نفس المرجع السابق - )1(
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  )1(.مبينه وجد وإن حتى اآلخرين عن بالبعد الشعور وآذلك

  :  بأنهاالسليمة  الصحة النفسية: ثانيًا

، تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه  ، مستقرة نسبيًا حالة عقلية انفعالية إيجابية"

 ، ووقت ما ما ، وتوازن القوى الداخلية والخارجية الموجهة لسلوآه في مجتمع المختلفة

   ."، وتمتعه بالعافية النفسية والفاعلية االجتماعية ومرحلة نمو معينة

حالة االستقرار النسبي :  في هذا التعريف حالتين أساسيتين تتسم بهما الصحة النفسية وهما

شكالن في النهاية حالة تعبر عن التكامل بين طاقات الفرد تان لتوالحالة اإليجابية ، ال

ووظائفه المختلفة ، االنفعالية والعقلية والدافعية من جهة ، ثم التوازن بين القوى  وإمكاناته

ويشكل في النهاية ، آل من التكامل بين الطاقات   . الداخلية والخارجية من جهة أخرى

   )2(.والتوازن بين القوى على تنوعها عمال واحدا منتظما ديناميًا

التوافق النفسي ، الشعور بالكفاءة والثقة في النفس    النفسية منها للصحة أبعاد عدة وهناك 

المقدرة على التفاعل االجتماعي ، النضج االنفعالي وضبط النفس ، توظيف الطاقات و

التحرر من األعراض العصابية ، البعد اإلنساني والقيمي ، تقبل الذات وأوجه  ،واإلمكانات 

  .القصور البدني

   :التعاریف اإلجرائية * 

 :إجرائيًا معنى االغتـــراب*  أوًال

هو ما يعانيه الطالب من مظاهر مثل فقدان الشعور باالنتماء ، وعدم االلتزام بالمعايير 

. لذاتوبالعجز، وعدم اإلحساس بالقيمة ، وفقدان الهدف ، وفقدان المعنى ، والتمرآز حول ا

لمقياس المستخدم في في ا من خالل ما تدل عليه الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب

  .الدراسة 

 : النفسية الصحة: ثانيا 

                                                       
 .302-301ص،  2003،  القاهرة ،غريب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد -)1(

  .29- 28ص  ،1998، القاهرة ،   1عبد المطلب أمين القريطى، في الصحة النفسية، دار الفكر العربي، ط -)2(
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 االختبار في الطالب عليها يحصل التي النفسية الكلية الصحة بداللة درجةإجرائيًا ويحدد 

  . الدراسة هذه  في المستخدم

  :حدود البحث وإجراءاته  -6
لجامعة في حددت هذه الدراسة باالغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى طالب ا

الجزائر، وباألدوات التي استخدمت على عينة الدراسة في أقسام وآليات الجامعة وقد 

استخدمت بعض األساليب اإلحصائية المتبعة وتم تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام الحاسب 

  .اآللي

  :حدود الدراسة الموضوعية  -1

  .عينة عشوائية من الكليات في الجزائر العاصمة  - أ

  .دام مقياس االغتراب للمرحلة الجامعيةاستخ -ب

  .المعدل مقياس الصحة النفسية  -ج

العاصمة للعام  الجزائر على طلبة الجامعة في يقتصر البحث: حدود الدراسة الزمانية  -2

  . 2008 - 2007الجامعي

يقتصر البحث على طلبة الجامعة في الجزائر العاصمة من :  حدود الدراسة المكانية  - 03

  .التخصصات والكلياتمختلف 

   : الدراسة منهج* 

 فنشمل البحث موضع الظاهرة طبيعة وصف فيه نحاول الذي التحليلي، الوصفي المنهج

 االغتراب بين العالقة فحص ومحاولة. مكوناتها بين العالقة وبيان بنيتها تحليل بذلك

 هذين بين العالقة هي ما عن للكشف الجامعة طالب من عينة لدى النفسية والصحة

  .المتغيرين
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  : الفصل الثاني
  االغتراب

 تمهيد* 

  مفهوم االغتراب - 1

  مصطلح االغتراب في اللغة -أ 

  .مصطلح االغتراب في بعض الموسوعات والمعاجم والقواميس اللغویة والتخصصية -ب 

  أسباب ومصادر االغتراب – 2

  أبعاد االغتراب ومظاهره – 3

  الشباب واالغتراب  – 4

  أنماط االغتراب وأنواعه -5

  النظریات المفسرة لالغتراب –6
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    : تمهيد* 
 واالجتماع والتربية النفس علماء من آبيرًا اهتماما القت إنسانية ظاهرة االغتراب

 والمصادر لها المؤدیة والعوامل مظاهرها عن الكشف تستوجب وهو ظاهرة ، والفلسفة

 الفرد یعيشها وخبرة ، البعد أحادیة وليست األبعاد متعددة ظاهرة وهو لبزوغها المختلفة

 الذین البشر عدد یزداد الحضاري التقدم ومع ، اإلنساني الوجود في هابجذور وتضرب

 الشخصيات عدد یزداد آما ،وألوانه  صوره بشتى باالغتراب المجتمعات آل في یشعرون

  )1(.الحياة أساليب وتتعقد المشكالت وتتفاقم السلبية

 من أصبح أنه حيث الحاضر العصر في هامة مكانة یحتل االغتراب مصطلح أصبح ولقد

ویقرر  االغتراب مفهوم خالل من الحالي عصرنا في الحياة تفسير عن نسمع أن المألوف

 نواجهها التي المشكالت أضخم من واحد هو االغتراب أن االجتماعيين الباحثين من آثير

   )2(.األجيال بين الهوة في متمثلة یرونها وهم ، اليوم

 العربية االجتماعية الثقافية الحياة سيجن في تدخل اجتماعية ظاهرة االغتراب ومشكلة

 نتاجا تأتي ، وهي الثقافية االجتماعية الحياة مناحي آل في الظاهرة هذه أبعاد وتترامى

 واالقتصادي والتربوي واألخالقي والسياسي التاریخي القمع في تتمثل شتى إلآراهات

 القمع ممارسة نأل وذلك واحد آن في وسبب نتيجة هو بل فحسب نتيجة ليس واالغتراب

 )3( .ذاتها حد في اغترابية ظاهرة

  

  

                                                       
 بدمياط التربية آلية مجلة ، الجامعة شباب لدى الشخصية متغيرات ببعض وعالقته باالغترا ،متولي إبراهيم عباس -)1(

   .181ص  ،1988 ،10 عدد

 النفسي االغتراب بمظاهر المعاصرة االجتماعية المشكالت نحو االتجاهات عالقة،  العينين أبو إبراهيم فتحي عطيات -)2(

  .106ص ،1997،  41- 40 عدد،  النفس علم مجلة  ادياالقتص االجتماعي المستوى ضوء على الجامعة طالب لدى

 مجلد الكویت، الفكر، عالم ،التربوي القمع إشكالية في بحث:  العربية الشخصية في االغترابية المظاهر،  وطفة علي -)3(

 .241ص ، 1998،  27



  
  االغتراب                                                                                     الثاني الفصل

 

20  

  Aliénation  :االغتراب مفهوم -1
 فجر البشریة إلى الجذور ضارب ، األصل وعریق ، العمق شدید مصطلح االغتراب

 آدم عن السرمدي بنعيمها الجنة فيها غربت التي المتعالية اللحظة تلك إلى یعود إذ جمعاء

 قبل بها یحظى آان التي اإللهية المعية وعن عنها )) مغتربًا (( األرض ونزل السالم عليه

 أن اإلنسان على االغتراب ویستحيل مشاعر أولى وصدق بحق هي فتلك  ربه أمر عصيان

 قبل زوجة السالم عليه آلدم تخلق أن اإللهية اإلرادة شاءت ولهذا آخر مع عالقٍة بغير یعيش

 عنهما تدرأ اآلخر عالقة مع منهما آل ليقيم ، سيقع لما استباقًا ، الجنة یترك أن

 موضوع مع )) المتعالية (( المتسامية العالقة عن رمزیا بدیال" االغتراب"مشاعر

  )1(.األول باالغتراب انفصمت التي العالقة تلك ، وتعالى تبارك الخالق جميعًا الموضوعات

 اإللهية بالقدرة ًامغترب ًاجودو اإلنساني الوجود حقيقة تجعل أن اإللهية القدرة شاءت وهكذا

 من لحظة آل نفسه عن یفصح المغترب الوجود هذا وأن،  النفسية أو الفلسفية  الضرورة قبل

 األولى جذوره من المفهوم نشتق أن تلزمنا الضرورة أن ذلك من ویتضح ، الوجود لحظات

   االقتصادیة أو االجتماعية أو الفلسفية جذوره نشتق أن قبل األول أساسها في دینية وهي

 الوجود أن عن)) رجب محمود(( تحدث اإلطار هذا وفي ، السيكولوجية أو السياسية أو

 وطن عن وطننا غربتنا عن حسيْا وجوْدا إغتربناها غربة أول وإن وخطيئة اغتراب اإلنساني

 وطننا األرحام فكانت األمهات بطون عمرنا ثم ، علينا هللا بالربوبية اإلشهاد عند القبضة

 بأنه منه التخلص اإلنسان فعلى ، وسقوط اغتراب الوجود أن وطالما بالوالدة عنها فاغتربنا

 بأن اعتقاد الصوفية  النظریة الدینية بهذه ارتبط وقد  عليها آان التي العدم حالة إلى یرجع

   )2(.المعرفة من الخوف آان ثم ومن االغتراب أصل هي الشجرة من األآل معرفة

                                                       
 مجلة ، االغتراب بحوث في جهةالمو اإلمبریقية النظریة المؤشرات بعض: االغتراب  سيكولوجية في،  العال عبد سيد -)1(

  . 40ص  ، 1988 ،النفس علم

  .91ص  ، 1969،  50عدد ، المعاصر الفكر. االغتراب وظاهرة نحن،  رجب محمود -)2(
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 واستخلص اإلنساني بالوجود االغتراب عالقة 1998ر عبد المختار محمد خض وناقش

  : التالية النقاط

 من السالم عليه آدم فاغتراب ، اإللهية بالضرورة مغترب وجود اإلنساني الوجود إن -1

 األولى البذرة بمثابة یعتبر األم رحم من طفل آل ميالد وآذلك ، لألرض وهبوطه الجنة

  .لالغتراب

 الوجود واالغتراب مفهومي التحام خالل من ذلك ویتحقق ، االغتراب نقيض الوجود إن - 2

  .الدیالكتيك مفهوم بغير آيانه بل معناه یفقد جشطالت في متكامال التحامًا

 وصاحب ))االغتراب أبو(( فهيجل الفلسفة أعماق في بجذوره یضرب مفهوم االغتراب إن - 3

 وسارتر )) موجود أنا إذن أفكر أنا (( لمعروفا الكوجيتو صاحب ودیكارت )) آخر األنا ((

 .)التخارج بمعنى االغتراب( نفسه خارج وجودمال أن یرى وفشته ، الوجودیة فيلسوف

  .اإلنسانية بالبيئة وعي باآلخر، هو وعي بالذات الوعي - 4

 بالبيئة وعي باآلخر، وعي هو بالذاتوالوعي  بذاته اإلنسان وعي هو باهللا الوعي -5

   .يةاإلنسان

 هذا سلكه الذي والمسار االغتراب مصطلح لتاریخ) 1988( رجب عّرض محمود وقد

، المعاصرة الثقافية حياتنا في وانتشار شيوع من اآلن عليه هو ما إلى وصل حتى المصطلح

  :مراحل ثالث إلى المصطلح مسيرة وقسم

 في تكمن مختلفة معاني االغتراب مفهوم یحمل حيث :هيجل قبل ما مرحلة: األولى المرحلة

 )أخر إلى وتحولها  صاحبها عن الملكية انتقال بمعنى(القانوني السياق :هي ثالثة سياقات

 بمعنى( االجتماعي النفسي السياق و، ) اهللا عن اإلنسان انفصال بمعنى( الدیني والسياق

  .)المجتمع في سائد هو لما ومخالفته ذاته عن اإلنسان انتقال

 فإنه هيجل قبل االغتراب مفهوم استخدام من الرغم على : الهيجلية رحلةالم:  الثانية المرحلة

 حتى، ومتصال  مقصودًا منهجيًا استخدامًا االغتراب مصطلح فلسفته في استخدم من أول یعد

 .فني مصطلح إلى یدیه على االغتراب تحول حيث،  )) االغتراب أبو (( هيجل على أطلق
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 أي ، االغتراب مصطلح إلى األحادیة النظرة تظهر بدأت : هيجل بعد ما:  الثالثة المرحلة

 آاد حتى ، االیجابي المعنى على طغى ترآيزًا - السلبي المعنى - هو واحد معنى على الترآيز

. وحریته اإلنسان وجود یهدد ما بكل األحوال أغلب في المصطلح اقترن حيث ، یطمسه

 والفالسفة المفكرین أبرز ومن .ثالحدی اإلنسان به أصيب مرض وآأنه االغتراب وأصبح

   هيجل انتقدوا الذین والوجودیون،  مارآس االغتراب بتناول واهتموا هيجل بعد جاءوا الذین

  1)(.سارتر ومنهم عليه ، ثاروا و

 الكتابات في تداوًال المصطلحات أآثر من اآلن یعتبر )) االغتراب (( مصطلح أن والواقع

 في وبالذات ، المتقدم الصناعي المجتمع بخاصة و ، دیثالح المجتمع مشكالت تعالج التي

 تتناول األجنبية اللغات في آثيرة مؤلفات األخيرة السنوات في ظهر وقد ، الرأسمالية الدول

 والعلوم السياسة وفلسفة الفلسفة مجاالت في معالجته وأساليب وتطوره االغتراب مفهوم

 الكتب من جدا قليل عدد سوى اآلن حتى العربية ةاللغ في یظهر لم وإن واإلنسانية االجتماعية

 من والكتاب المفكرین من نظر الكثير في یعتبر )االغتراب( أن من الرغم والمقاالت  على

 بين الصراع حولها یدور التي الجوهریة النقاط وإحدى ،العصر في المميزة السمات أهم

  . الرأسمالي و المارآسي االتجاهين

ما  آثرة بسبب ربما أو ، الموضوع حول آتب ما آثرة من الرغم على أنه هو والغریب

 من ًاآثير یعاني یزال ال االغتراب مفهوم فإن ، واالتجاهات اآلراء تضارب آتب وبسبب

 تعریفًا األساسية المفهومات تعریف الصعب من إذ طبيعيًا أمرا ذلك آان وربما ، الغموض

 في واالختالف التباین هذا من الرغم على ولكن . واآلراء األقوال تضاربت هنا ومن ، دقيقًا

 معينة أمور حول تدور لن حتى بذلت التي المحاوالت آل فإن المعالجة وأسلوب الرأي

 المجتمع عن االنسالخ مثل االغتراب مفهوم في معينة عناصر دخول إلى آلها تشير بالذات

                                                       
   . 22 -20ص  ، 2003،  القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد -)1(
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 في السائدة األوضاع مع كيفالت في واإلخفاق التالؤم عن والعجز ،أو االنعزال  والعزلة

   ).(1الحياة بمغزى الشعور انعدام وأیضابل  باالنتماء الشعور وعدم والالمباالة المجتمع

والفكري   ، اللغوي التراث في مختلفة استخدامات االغتراب لمصطلح أن تبين وقد

 محدد معنى حول الميدان في العاملين بين اتفاق یوجد وال. والسوسيولوجي ،والسيكولوجي

 : التالي النحو على توضيحه نحاول ما وهذا ، المفهوم لهذا وإجرائي

 : اللغة في االغتراب مصطلح -ا

 هو الكلمة اإلنجليزیة ، ))غربة((أو  )) اغتراب (( للكلمة العربية المقابل إن

»«Alienation ، الفرنسية  والكلمة» « Aliénation األلمانية  وفي«Entfremdung» 

»  Alienatio« الالتينية الكلمة من أصلها والفرنسية اإلنجليزیة الكلمة من آل اشتقت وقد

 .أخر إلى ما شيء ملكية نقل یعني والذي»  Alienare « الالتيني الفعل من مستمد اسم وهي

 Alienus » « هي أخرى آلمة من بدوره مستمد الفعل وهذا ، اإلزالة أو االنتزاع یعنى أو

 اللفظ من النهایة في مستمدة األخيرة الكلمة وهذه ، به التعلق آخر، أو شخص إلى االنتماء أي

»  Alius «2(.آصفة أو ، آاسم سواء اآلخر على یدل والذي(   

 يرشلي االنجليزیة اللغة في االغتراب مصطلح ُیستخدم اآلن حتى أنه بالذآر والجدیر

 ما نحو على یعنى وذلك وضمنياته «Alienatio» الالتيني المصطلح لمضمون مباشرة

 التغيرات مع االغتراب لمصطلح الفكریة المضامين هذه انتقال )) روتسرایخ ناتان (( الحظ

 االغتراب مصطلح أن والثابت .المختلفة  استخداماته على طرأت التي والوظيفية البنائية

 ولتح لحالة تشير والتي ، اإلغریقية المصطلحات لبعض آترجمة الالتينية اللغة في ظهر

 التماثل وهذا. ذاته تجاوز الذي اإلنسان لحالة االغتراب یشير ولهذا ، ذاته خارج الكائن

 ویصير،  ذاته عن مغتربًا ًاآائن اإلنسان من تجعل التي التغيرات عن عموميته في یكشف

 بذاته وعيه فقد الذي الكائن بحالة الحق التأمل أفالطون عرف ثم ومن. »اهللا« في مغمورًا

                                                       
  .12-3، ص  1979،  12-3 ،1 عدد ، 10 مجلد الفكر، عالم،  اباالغتر أبو زید ، أحمد - )1(

  . 31ص ،  1988 القاهرة ، ،المعارف  دار المصطلح ، سيرة: االغتراب،  رجب محمود  - )2(
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 هذا ونفس .التجاوز لحالة أفالطون عند االغتراب یشير وبهذا .عنها مغتربًا خراآل فصار

 الذي االغتراب لمصطلح S.Augustine »  أوغسطين سانت «استخدام   یسم التمحيص

 في االنغمار حالة تبين والتي mentis Alienation  المغتربة األذهان إلى باإلشارة تناوله

 للجانب یشير النحو هذا على االغتراب أوغسطين وسانت أفالطون واستخدام .اإللهية الدائرة

 للكائن السلبي للجانب یشير ال بذلك وهو .الحق التأمل على عندهما یقوم الذي اإلیجابي

 على بل،  الجانب لهذا تمحيصًا استخدامهما یتضمن ال األقل علىأو  ، ذاته خارج السابح

   )1(.اهللا مع وحدتها في يةاإلیجاب الذات لحالة یشير ذلك من العكس

 للداللة والفرنسية االنجليزیة اللغتين في Alienatio القدیمة الالتينية الكلمة استخدمت وقد

 :اآلتي النحو على لها نعرض معان عدة على

 :القانوني المعنى - 1

 فما. آخر شخص إلى ما شيء ملكية تحویل على»  Alienare «الالتيني  الفعل یدل حيث

 القانوني المعنى من ویتضح .عني غریبًا لغيري ملكْا یصبح إليَّ وینتمي لي ملك هو

 Alienatio الالتينية الكلمة من اشتقت التي Alienation اإلنجليزیة الكلمة أن لالغتراب

 البيع أو للتنازل أنفسهم والبشر بل والممتلكات األشياء قابلية فيدت إنما ، االغتراب على والدالة

 العالقات Reification ))تشيؤ  (( تسميته یمكن ما یتضمن المعنى هذا خالل نم واالغتراب

 وهنا .جامدة موضوعات أو أشياء إلى الحية اإلنسانية الموجودات تحول أي ، اإلنسانية

   .آإنسان المتعالية سمته ویفتقد الشراء أو للبيع قابلة سلعة مجرد اإلنسان یصبح

 :الدیني المعنى - 2

 والخطيئة. المعصية وارتكاب بالخطيئة یتعلق أي ، اهللا عن اإلنسان صالبانف ویتعلق

 في هي إنما ، وأحكامه اهللا شریعة على تعٍد مجرد ليست اإلنجيل في الدیني التصور بحسب

   )2(.اهللا عن انفصال جوهرها

                                                       
 . 20ص ،  1984 ،الریاض  الكتب ، عالم ، االجتماع علم منظور من االغتراب شتا ، نظریة علي السيد -)1(

  . 25 -24ص ،  2003 ، القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد - )2(
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   : تعالى وقال)  66:  الحج(» لكفور اإلنسان إن.... «: تعالى قال، واإللحاد  والضالل

 هو فإذا نطفة من اإلنسان خلق« :  تعالى وقال) 6: العادیات( »لكنود ِلرًّبِه اإلنسان إن «

 وانتقاال شامال تغييرًا فيحدث وجل عز اهللا عن اإلنسان ینفصل وقد) 4:النحل(»  مبين خصيم

 الحيرة إلى الطمأنينة ومن ، فالكثرة الثنائية إلى الوحدة ومن الكره إلى الحب من:  محوریا

 الكریم القرآن صور وقد. البعد إلى القرب ومن ، والمعاناة الشك إلى اليقين ومن ، القلقو

  وجل عز اهللا ومعصية ، وجل عز اهللا من القرب:  أحوال ثالثة في العالم في اإلنسان

 النفس:  الكریم القرآن عنها تحدََّث التي النفس أحوال ومن ، وجل عز اهللا عن واالنفصال

   )1(.المطمئنة والنفس ، اللوامة والنفس ، وءبالس األمارة

 :االجتماعي المعنى - 3

 مجال في عام بشكل استخدامها یمكن االغتراب على الدالة الالتينية إن االصطالحات

 اإلحساس للتعبير عن قدیمًا االغتراب آلمة استخدمت فقد ، األشخاص بين اإلنسانية العالقات

 فالفعل .اآلخرین عن أو الذات عن سواء Detachment االنسالخ أو ، بالغربة الذاتي

 شخص مع حميمة عالقة فتور في التسبب((معاني على یدل أن یمكن »« Alienare الالتيني

 الكلمة تشير أن یمكن أیضًا،  ))مكروهًا ما شخص جعل أو انفصال حدوث في أو ، ما

 التي الظروف إلى أو ،لشقاقا أو االنفصال من الحالة هذه إلى إما» «Alienatio الالتينية

 اإلنجليزیة للكلمة الحدیث االستخدام في هو الشائع المعنى هذا زال وما ، عنها تنجم

  .الحالي في وقتنا حتى Alienation ))اغتراب((

  :السيكولوجي المعنى - 4

 بل  الوسيط العصر إنجليزیة إلى یعود Alienationآخر لالغتراب  تقليدي استخدام هناك

» «Alienatio آلمة أن یالحظ أن لإلنسان یمكن حيث ، القدیمة الالتينية إلى جذورهب ویمتد

 ))..الحواس أو العقلية القوى فقدان أو وعجز ، الوعي فقدان حالة((على تدل الالتينية اللغة في

                                                       
 التربية  آلية مجلة،  مصریة جامعية عينة لدى اللغوي والتغریب الثقافي والتغریب االغتراب، سرى  محمد إجالل -)1(

   .77ص ،  1993، 1 جزء، 17 شمس، القاهرة ، عدد عين جامعة
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 استخدم قد لالغتراب القدیم المعنى فإن ))السوي المجتمع(( آتابه في فروم إیریك یالحظ وآما

 والكلمة « Aliéné » الفرنسية الكلمة عليه تدل والذي ))المجنون (( الشخص على لةللدال 

 على یدالن اللذان القدیمان المصطلحان هما هذین أن فروم ویذآر »«Alienado األسبانية

 االنجليزیة الكلمة تزال وال .عقله تمامًا عن المغترب الشخص أي )) السيكوباتي (( الشخص

»Alienist «الذهانيين المرضى یعالج الذي الطبيب على للداللةإلى اآلن  متستخد .  

 اللغة في استخدم حيث ، الالتيني االستخدام من جذوره یستمد ذهني آتصدع واالغتراب

  .األذهان اغتراب صورة في آثيرًا ورد ولذا.  الالوعي بحالة لعالقته أیضًا ليشير الالتينية

 وهو الشخصية اغتراب أو الذات داخل اغتراب هأن على االغتراب مصطلح استخدم آما

 عالقة اآلخرین مع الدافئة العالقة لجعل فعله یشير والذي الالتيني االستخدام من أیضًا مشتق

 االنجليزي االستخدام ورد وقد ، ذلك عن الناتجة والحالة للعملية االسم یشير ثم ومن .فاترة

   )1(.واجباتها عن الذات ليشير الغتراب االستخدام اتسع ثم الدیني لالستخدام ليشير

 اللغة في ومشتقاته  Alienatioالالتيني المصطلح تضمنها التي المعاني أهم تلك

 ترجمته یمكن والذي Entfremdung»« األلماني المصطلح عن تحدثنا إذا أما .اإلنجليزیة

 المعاني نأ نالحظ ، )1980( Schacht شاخت أوضحه آما ))ةغرب(( العربية الكلمة إلى

 وجود مع ، الالتيني اللفظ عليها یدل التي المعاني تماثل أنما ، المصطلح هذا بها جاء التي

 منذ استخدم قد األلماني المصطلح أن Grimm ))جریم(( یوضح فكما ، طفيفة اختالفات

 یماثل»  « Fremd األلماني فاللفظ ، والسلب السطو معاني على ليدل الوسطى العصور

 بشخص التعلق أو ، االنتماء ومعناه«Alien» االنجليزي واللفظ «Alienus» التينيال اللفظ

 أجنبي هو ما آل إلى لإلشارة عام بشكل األلماني اللفظ هذا استخدم وقد آخر، بشيء أو

 المصطلح مثل مثله الوسطى العصور ألمانية في األلماني المصطلح استخدم وقد .وغریب

 القانوني النقل به مقصودًا ليس هنا التغریب أن إال الملكية تغریب بعملية یتصل فيما الالتيني

 إليها أشار التي المعاني تلك هنا بالتغریب المقصود بل الالتيني اللفظ عليه یدل الذي للملكية

                                                       
  .26 -25ص ،  2003 القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد - )1(
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 طواعية یتم ال النقل أن تبين سلبية دالالت وآلها ، والسلب،  واألخذ ،السطو أعني،  جریم

 في االصطالح لهذا یكن فلم لذلك ،لإلنسان فيها إرادة ال قهریة بطریقة ماوإن ، اإلنسان بإرادة

 ما نحو على ، للملكية الشرعي أو القانوني بالنقل یرتبط معياري استخدام الحدیث العصر

 بجانب أخرى اصطالحات استخدام إلى ))هيجل(( وهذا ما دعا .الالتيني المصطلح عليه آان

هيجل  استخدم وقد Verausserung. ، )التخارج( Entausserung مثل المصطلح هذا

   )1(.للملكية القانوني المعنى هذا إلى به ليشير ))الحق  فلسفة ((آتابه األخير في المصطلح

 ثالثة في لالغتراب النفسي التعریف تصنيف یمكن أنه) 1988(الشعراوي  عالء ویرى

  :محاور

  .الذات اعدبتب شعور باعتباره االغتراب إلى ینظر تعریف 1-

   .المجتمع عن بالتباعد شعور باعتباره االغتراب إلى ینظر تعریف2- 

  )2(.معًا والمجتمع الذات عن بالتباعد شعور باعتباره االغتراب إلى ینظر تعریف 3-

 اللغویة والقواميس والمعاجم الموسوعات من عدد في جاء آما االغتراب مصطلح - ب

 ـ:اليالت النحو علىوذلك  والتخصصية

 :التالي النحو على االغتراب عرففقد  الفلسفية المصطلحات معجم في ـ)1(

  : األلمانية اللغة في ألفاظ ثالثة یقابل الفرنسي أو االنجليزي اللفظ

  Entfremdung  - ج  ,Entausserung - ب        Verausserung- أ 

  التخارج على یدل ، والثاني الملكية بيع أي ، قانوني معنى على یدل األول اللفظ

 موجود عمل خلق ویعني) Fremd غریب( الغربة على یدل والثالث، )  aussenخارج(

  . خالقه عن غریبًا العمل أصبح إذ االغتراب یعني وهو ، خالقه خارج

 . ))اآلخر یكون أن ((یعني )) یغترب أن ((:  العربية اللغة وفي
                                                       

  1995 والتوزیع ، بيروت ، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة،  فروم إیریك عند االغتراب،  حماد محمد حسن -)1(

 .36ص 

  2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  تمشاعر ومعتقدا لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

  .105ص
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 عن مستقل شيء إلى واالجتماعي اإلنساني النشاط منتجات تحویل عملية یفيد:  فلسفيًا -2

 .فيه ومتحكم اإلنسان

 عن إغتربناها ، وطننا عن ًاحسّي وجودا إغتربناها غربة أول إن (( غربة بمعنى اغتراب -3

 وطننا األرحام فكانت األمهات بطون عمرنا ثم ، علينا هللا بالربوبية اإلشهاد عند القبضة وطن

 .)) بالوالدة عنها فاغتربنا

 . اغتراب حالة في المطلق الروح هو العالم هيجل عند -4

 من مارآس إليه انتهى المعنى وهذا. لذاته اإلنسان فقدان یعني االغتراب مارآس عند -5

  ینتجه عما مغترب فيه فالعامل. الرأسمالي النظام في العامل لوضع النقدي الفحص خالل

 في مغترب هو ثم .المال رأس لزیادة ماوإن،  اإلنسانية الحاجات إلشباع ليس اإلنتاج ألن

 اآلالت تحكم عن وإنما،  األشياء في اإلنسان تحكم عن یعبر ال العمل حيث اإلنتاج عملية

 عن أي المتطور، وجوده عنأي  ، الحقيقية ذاته عن مغترب هو ثم. الرأسمالي والتنظيم

 )1(.سلعة إلى یتحول وبذلك،  فيه الكامنة اإلنسانية

 أن السيكولوجية المعارف قاموس في 1984 ))و المب  هاري (( وأوضح -) (2

 الذي الشخص عن أو غریبًا دًامفقو ما شيء فيها یكون عملية أو حالة على یدل االغتراب

في  إنتاجه عن العامل اغتراب إلى یشير المغترب للعمل مارآس فمفهوم ، الأص یمتلكه

  .لإلنتاج الرأسمالية العالقات

 :یأتي ما إلى یشير االغتراب أن دسوقي آمال أوضح ، النفس علوم ةذخيروفي  ـ) 3(

 الناس من اآلخرین مع الصداقة أو المحبة عالقات انعدام ، والغربة بالوحدة شعور -1

 .متوقعة تكون عندما خصوصًا العالقات هذه وافتقاد

 فيه طئالخا اإلدراك من ضرب ، غریبة تبدو المألوفة والمواقف األشخاص آون حالة ـ2

 .مألوفة غير أو مستغربة وآأنها قبل من المعروفة واألشخاص المواقف تظهر

                                                       
   .100 -99ص،  1998،   والتوزیع ، القاهرة والنشر للطباعة قباء دار، الفلسفية  المصطلحات معجم، مراد وهبة  -) 1(
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 اةرمجا وبضرورة بالمجردات العقلي االنشغال بسبب الحقيقية الذات عن الفرد انفصال ـ3

 وعن الغير المعاصر عن اإلنسان فاغتراب .االجتماعية النظم تمليه وما اآلخرین رغبات

 .الوجودیين فكر على المسيطرة الموضوعات أحد هو النفس

 مرض على یدل أنه على العقلي الطب في واستخدم ، العقلي االضطراب مرادف ـ 4

  .العقل

 االغتراب أن ، االجتماعية العلوم معجم في 1975 وآخرون مدآور إبراهيم أوضح ـ) 4(

 :یأتي ما به یقصد

 االجتماعية العلوم في یثًاحد اللفظ واستعمل ، والوطن األهل عن البعد هو عام بوجه ـ1

 یفقد بأوضاع أحيانًا یمر المرء أن في وتتلخص أفكاره ، من هاوعدَّ مارآس إليها قصد لداللة

 حالة ففي ، آلها إنسانيته یفقد ویكاد ، وأعماله نشاطه أمام غریبا ویصبح ، نفسه فيها

 لكي الثورة إلى عهیدف قد ما ذلكوفي  ، شخصيته ویفقد أعماله اإلنسان یستنكر االغتراب

 .الثورات دوافع من دافع فاالغتراب ، آيانه یستعيد

 في بها تأثر قد فروید أن ویظهر ، الهيجلية للجدلية واضح أثر االغتراب فكرة في ـ2 

 تحقيقها على الفرد یقوى ال قد المتعددة مطالبها في الحضارة أن إلى وذهب ، آرائه بعض

  .یحياها التي للحياة وآره االغتراب من ضرب إلى به وتنتهي

 غریب وآأنه سویًا سلوآًا المریض سلوك دون یحول نفسي مرض: الذهني االغتراب - 3

 .عنه عزلة إلى یلجأ ولذلك ، مجتمعه عن

 في) 1988( آفافي الدین وعالء ، الحميد عبد جابر أورده ما مع سبق ماویتسق  ـ) 5(

   اجتماعية عالقات أي انهيار:  بأنه اباالغتر معنى حول النفسي والطب النفس علم معجم

 والتباعد ، ونفسه الفرد بين الجفوة إلى یشير المصطلح النفسي الطب وفي .شخصية بينية أو

 التي الخاصة مشاعره من للفرد غربة أو تباعد من ذلك یتضمنه وما ، اآلخرین وبين بينه

 لدى صوره أوضح في باالغترا ویشاهد ، الدفاعية المناورات خالل الوعي من تستبعد

  . الفصام مرضى
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 معنى على منظور لتدل البن ))العرب لسان (( في وردت فقد )) غربة(( العربية الكلمة أما

  .)) غریبة واألنثى (( ، غرباء والجمع ، وطنه عن بعيد أي فغریب:  والبعد النوى

 العربية فالكلمة لنحوا وعلى .)أقاربه غير إلى تزوج إذا فالن واغترب( األباعد هم والغرباء 

  .االجتماعية الغربة على یدل والثاني ، المكانية الغربة على یدل األول: معنيين على تدل

   )1992( الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اإلمام للشيخ الصحاح مختار في وجاء

  : یأتي ما

) بُغُر(و) یبغر( فهو بمعنى) واغترب ربَغَت: ( تقول. االغتراب الُغربة ـ ب ر غ

 وفي .أقاربه غير إلى تزوج إذا فالن) اغترب(و .األباعد أیًضا والغرباء .)الُغرباء( والجمع

 بشيء جاء) أغرب(و البلد عن النفي) التغریب(و )) تضووا ال اغتربوا ((:  الشریف الحدیث

   .غریب

 الغربة آلمة أن على اختالفها على العربية اللغة معاجم وتجمع. صار غریبا أیضًا وأغرب

  .اآلخر عن االنفصال أو البعد أو الوطن عن النزوح تعني االغتراب أو

 : هما أساسين سياقين في استخدمت قد غربة آلمة أن )1988( رجب محمود وأوضح

 أي ، نفسها الفكرة آانت وإن الكریم، القرآن في غربة آلمة ترد لم: الدیني السياق -1

 إلى الجنَِّة من وهبوطه آدم خلق قصة بوضوح عنها برتع قد ، اهللا عن اإلنسان انفصال

  . الخصوص وجه على البقرة سورة في وردت آما ، األرض

 الفكرة هذه یسمي أن المكية الفتوحات في)  1240 – 1165( عربي ابن أراد حين ولكن

   وفعل )) الغربة (( آلمة سوى یحدد لم ، هذا والهبوط الخلق فعل تحدد آلمة یطلق وأن

 إغتربناها غربة أول إن «:  نصه ما یقول )) المكية الفتوحات((في آتب فقد .))االغتراب((

 عمرنا ثم ، علينا هللا بالربوبية اإلشهاد عند القبضة وطن عن غربتنا وطننا عن حسيًا وجودا

 الهندي المفكر  استخدم آما .)) بالوالدة عنها فاغتربنا وطننا األرحام فكانت ، األمهات بطون

 باالغتراب حاليًا تترجم التيEntfremdung  األلمانية  الكلمة هو اآلخر ))عسكري حسن((
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 أهل أذهان إلى اإلسالم في اهللا عن اإلنسان انفصال وفكرة القرآن في الخلق قصة یقرب لكي

  .المعاصرین من الغرب

 عن االنفصال بمعنى االغتراب أو الغربة آلمة تستخدم: االجتماعي النفسي السياق -  2

   تسببه القلق أو آالخوف نفسية مشاعر دون یتم أن یمكن ال اجتماعي معنى وهو ، اآلخرین

 حيان وأبو األدیب آتبه بما الشأن هذا في ))رجب محمود(( واستشهد. عنه تنتج أو تصاحبه أو

  .اإللهية اإلشارات آتابه في، الميالدي العاشر القرن في عاش الذي التوحيدي

 الغربة عن) 1982( آتابه في التوحيدي حيان أبي عند جاء ما لبعض فيما ونعرض

 : والغریب

 ذليل رآائبه ْتحط                ما بحيث الغریب إن

 آليُل   أبًدا  ولساُنه             قصيرُة الغریِب ویُد

  َقليُل وناِصُره ، بعضًا              بعُضهم ینُصر والناس

  : آخر وقال

  غریًب الغریب ولكنَّ ُدموعي       أْخَضَلْت الَبْين ْشيِةَخ ِمْن َجَزعًا وما

 الخشونة َعْهُدهم له ٌأَالٍف عن وَبُعَد ، والطين بالماء ُبِنَي وطٍن عن نَأى غریٍب وصُف هذا

  الِمَراِض الحدق محاسن بعينه واجتلى ، والریاض الُغْدَراِن بين الكأَس عاقرهم ولعله ، واللين

 في غربتُه طالت قد غریب من أنت فأین واالنقراض، الذهاب إلى لهآ ذلك عاقبة آان ثم

  األوطان إلى له سبيل ال غریب من أنت وأین ؟وسكنه حبيبه من ونصيبه حظه وقلَّ ه ،وطن

 آأنه صار حتى الحزن وغلبة،  ِآنِّ في وهو الشحوب عاله قد االستيطان؟ على به طاقة وال

 قرب قرب وإن ؛ مرتدعًا حيران سكت سكت وإن ، منقطعًا خزیان  نطق  نطق إن ، َشن

 طلب وإن ؛عليال توارى توارى وإن ، ذليال ظهر ظهر وإن ؛ خاشعا َبُعَد َبُعَد وإن ، خاضعًا

 اللون حائَل أصبح أصبح وإن إليه قاصد والبالء أمسك أمسك وإن ، عليه غالب واليأس طلب

 وإن ، هائبًا قال قال وإن الَستر؛ هواتك من السر ُمنَتِهَب أمسى أمسى وإن ،الِفْكِر وساوس من

 بعض على إال یتمنى ال ؛ النحول وحلفه ، الذبول وَمّصُه، الخمول أآله قد ؛ خائًبا سكت سكت
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 قدیم بمشاهدته ویتذآر ، طلعته برؤیة ویتعّلل،  نفسه بكامنات إليه یفضَى حتى ، جنسه بني

   عنه تحدث ما أن ویالحظ .آده من للراحة طالبًا ، خده صحن على الدموع فينثر ، َلوعته

 الحدیثة والدراسات البحوث أیدته قد المغترب الشخص وصف في ))التوحيدي حيان أبو ((

  )1(.واالجتماعية النفسية واالضطرابات المتغيرات من بالعدید االغتراب عالقة حول

 : االغتراب ومصادر أسباب -2

 : یلي ما االغتراب ومصادر سبابأ من إلى إن) 1989(یشير أحمد النكالوي 

 .عدم االستقرار السياسي   -

 .بالوعود الوفاء في اإلنسان فشل  -

 .القرار اتخاذ في الفعلية المشارآة وانحسار زیف  -

 . العدالة وعدم الفقر خبرة تراآم  -

 .استقالله وعدم التنموي الفكر تبعية  -

 .اإلنتاجية المراآز سيطرة من لمزید التكنولوجيا توظيف  -

 الفرد بنمو مرتبطة نفسية عوامل نتيجة یأتي باالغتراب الشعور أن العلماء بعض ویرى

 على التغلب على قادر غير تجعله مما فيه یعيش الذي بالمجتمع مرتبطة اجتماعية وعوامل

 . واالجتماعية النفسية العوامل بين التفاعل نتيجة االغتراب یحدث آما .الحياة مشكالت

 التغيير وعمليات الخاطئة االجتماعية التنشئة باالغتراب عورالش مصادر أهم ومن

 باألدوار القيام على اإلنسان قدرة وعدم المعاصرة والحياة الحضاري والتقدم االجتماعي

 واختفاء ، فيه یعيش الذي والمجتمع بين  الفرد أو األجيال بين والفجوة ،بسهولة  االجتماعية

  )2(.والمحبة والتراحم التعاطف مثل الماضي في موجودة آانت التي القيم من آثير

                                                       
  . 35 -29ص ،  2003 القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد - )1(

 أزواجهن المسافر النساء من عينة لدى واالجتماعية النفسية المتغيرات ببعض وعالقته االغتراب،  فتحي محمد وفاء -)2(

  210. - 209ص،  1996 ، القاهرة، متغير عالم في النفسي اإلرشاد: شمس عين جامعة
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 الحدیث المجتمع طبيعة إلى ))فروم إیریك((عند  االغتراب ومصادر أسباب وترجع

 القيم وهيمنة السلطة وسيطرة ، اإلنسان على الحدیثة التكنولوجيا وهيمنة اآللة وسيطرة

 العدوان على الحضو القوة وعشق ، فحيث تكون السلطة التسلطية واألفكار واالتجاهات

 اإلنسان لدى االغتراب ومصادر أسباب ))هورنى  آارین (( وترجع. اإلنسان اغتراب یكون

  الكمال درجات أعلى إلى الوصول نحو نشاطه معظم الفرد یوجه حيث ، داخلية ضغوط إلى

   )1(.یتصورها التي الصورة إلى بنفسه ویصل ، المثالية الذاتية یحقق حتى

 : یلي ما أهمها ومن ، االغتراب أسباب وتتعدد 

 :في وتتمثل ، نفسية أسباب) 1(

 في إشباعها یمكن ال التي الحاجات وبين ، المتعارضة والرغبات الدوافع بين:  الصراع -أ

 . الشخصية واضطراب والقلق االنفعالي التوتر إلى یؤدي مما واحد وقت

 بالفرد الخاصة المصالح وأ الحوافز أو األساسية الرغبات تعاق حيث:  اإلحباط -ب

  . الذات وتحقير بالقهر والشعور التام والعجز والفشل األمل بخيبة بالشعور اإلحباط ویرتبط

 الحرمان حالة في آما الحاجات إشباع أو دافع لتحقيق الفرصة تقل حيث:  الحرمان -ج

  . واالجتماعية الوالدیة الرعایة من

 مثل لالغتراب المسببة األخرى العوامل حركت الخبرات وهذه:  الصادمة الخبرات - د 

 .والحروب االقتصادیة األزمات

 :یلي ما أهمها ومن ، اجتماعية أسباب) 2(

  . الضغوط هذه مقابلة في والفشل االجتماعية البيئة ضغوط  - أ

  .والتعقيد الهدم عوامل فيها تسود التي المریضة الثقافة -ب

  . معه التوافق على النفسية القدرة توافر وعدم السریع الحضاري التطور -ج

   .المجتمعالمدرسة و األسرة في االضطرابات تسود حيث االجتماعية التنشئة اضطرابات – د  

                                                       
 2004، الكتب ، القاهرة  عالم ،االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

  .107ص
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 السالبة االجتماعية واالتجاهات ، االجتماعي التفاعل ونقص ، األقليات مشكلة - ه

 اختيار یسود حيث نيالمه التوافق وسوء ، المعاملة في والتفرقة التعصب خطر من والمعاناة

 .األجور وانخفاض ، للقدرات العمل مناسبة وعدم ، الصدفة أساس على العمل

  . الحياة ضروریات على الحصول وصعوبة االقتصادیة األحوال سوء -ز

  . األجيال بين القيم وتصارع القيم نظام تدهور - ج  

  )1(.الرذیلة وتفشي األخالقي والضعف الدین عن والبعد الضالل - ط  

 : ومظاهره االغتراب أبعاد - 3

 فإن االغتراب لمفهوم محدد معنى على الباحثين بين تام اتفاق یوجد ال أنه من الرغم على

 هذا تحليل خالل من إليها توصلوا والتي ، وأبعاده مظاهره من العدید على بينهم اتفاقًا هناك

- 1990سيمان ملفن (( حاولةم المحاوالت هذه أبرز من وآان  .للقياس وإخضاعه المفهوم

 الالمعنى العجز،:  هي االغتراب لمفهوم أساسية أبعاٍد خمسة إلى أشار الذي ))1959

 البریطانية المعارف دائرة في جاء آما .الذات واغتراب ، االجتماعية والعزلة ، والالمعياریة

  االنسحاب ، االرض عدم ، التمرد ، التشيؤ ، الالهدف إلى باإلضافة الخمسة األبعاد هذه

 حاالت من حالة أنها على أخرى مظاهر آخرون باحثون وعالج ، الثقافية الغربة ، الرفض

   .المخدرات وتعاطي، األجيال  بين الهوة وازدیاد ، االنتماء وفقدان  ،آاالنتحار  االغتراب

 نتيجة الشعور یكون قد وإنما االغتراب نطاق في یدخل ال الجوانب هذه بعض أن مع

 آما ، منها آل ومكونات ، وأبعاده االغتراب مظاهر ألبرز یلي فيما ونعرض .غترابباال

  )2(.الموضوع تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات في وردت

   :التالي النحو على وذلك  

   : Powerlessness العجز -1
                                                       

 التربية  آلية مجلة،  مصریة جامعية عينة لدى اللغوي والتغریب الثقافي والتغریب االغتراب، سرى  محمد إجالل -)1(

 .120 -77: ص  ، 1993، 1 جزء، 17 شمس، القاهرة ، عدد عين جامعة

  .35ص ،  2003 ، القاهرة ،غریب  دار، راب االغت سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد -)2(
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 االجتماعية فالمواق في التأثير یستطيع ال وأنه ، والالقوة بالالحول الفرد شعور به یقصد

 أن یستطيع ال وبالتالي،  ورغباته وأفعاله تصرفاته على السيطرة عن ویعجز ، یواجهها التي

 إرادته عن خارجة وقوى عوامل تحددهما بل بيدیه ليسا وإرادته فمصيره ، مصيره یقرر

  الحياتية المصيریة القرارات صنع أو األحداث مجرى في یؤثر أن یمكنه ال آما ، الذاتية

   .والخنوع االستسالم من بحالة یشعر أو ذاته تحقيق عن یعجز وبالتالي

 وممارسة التحكم على القدرة یملك ال بأنه الفرد ))توقع(( هو القدرة فقدان وجوهرالعجزأو

 تحليل وفي .إرادته ومن منه أقوى خارجية ظروف عليها تسيطر حوله األشياء ألن ، الضبط

 : هما أمرین أآد المفهوم لهذا ))سيمان ميلفن((

 وآأنه یبدو معها شائعة حالة باعتباره االغتراب مفهوم إلى بالضرورة ینظر أال یتعين ـ أ

   بالقدرة الموضوعية الظروف بعض عن تولد إحساٍس مجرد باعتباره وليس قائم أمر

    الجاریة األحداث في التأثير  على عدمها أو

 حالة بين الربط عدم أي ، الشخصية فقتوا ومسألة العجز بين الربط عدم یتعين ـ ب

 . القدرة عدم عن الناشئ التوافق سوء وحالة بالالقوة اإلحساس

 التي الحالة بأنه اغترابي، آنمط القدرة افتقاد وخبرة العجز لبعد إجرائي وهناك تعریف

 ال أو یستطيعون ال أنهم مقدمًا یتوقعون ، محدد مجتمعي سياق ظل في األفراد فيها یصبح

 فعاليتهم أو سلوآهم خالل من مخرجات أو نتائج من إليه یتطلعون ما تحقيق أو تقریر ملكونی

  السياق هذا مخرجات في التحكم على القدرة افتقاد یستشعرون أنهم بمعنى أي. الخاصة

 هذا متغيرات في األمل وخيبة واإلحباط بالعجز الشعور خبرة یولد الذي األمر ، توجيهها أو 

   )1(.عليه المسيطرة وىوالق السياق

   :Meaninglessness الالمعنى ـ 2

   عامة وأمور أحداث من حوله یدور لما استيعابه أو وفهمه الفرد إدراك مدى به ویقصد

  . خاصة أو

                                                       
   .121ص،  1989 ، ، االغتراب في المجتمع المصري المعاصر، دار الثقافة العربية ، القاهرة أحمد النكالوي  -)1(
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 الكفاءة من عالية بدرجة التنبؤ یستطيع لن أنه الفرد توقع یعني بأنه ))سيمان (( ویعرفه

 یؤمن أن عليه یجب ما لدیه واضحًا یكون ال عندما یغترب فردفال.  للسلوك المستقبلية بالنتائج

   .قرارات من یتخذه وما به یقوم لما معنى تحدید یستطيع ال عندما وآذلك ، فيه یثق أو

 للسلوك موجهًا أو مرشدًا یمتلك ال بأنه الفرد شعور إلى) المعنى فقدان( ىالال معنویشير 

 حينما توجد الالمعنى بأن القول إلى االغتراب لمفهوم تحليله في ))مرزیخ(( وذهب .واالعتقاد

 الدنيا المستویات تكون وحينما ، فيه یعتقد أن یجب لما بالنسبة واضح غير الفرد یكون

   . متوفرة غير القرارات اتخاذ في الوضوح من المطلوبة

تسير  كونهال لها معنى ال الحياة أن ، الالمعنى لمفهوم وفقًا المغترب الفرد یرى عام وبوجه

  .بالالمباالة ویحيا واقعيته یفقد وبالتالي ، معقوٍل وغير مفهوم غير منطق وفق

   :Normlessness الالمعياریة  –3

 تصيب التي Anomie األنومى لحالة ))دورآایم (( وصف من ةمعياری الال ))نسيما(( أخذ

 األنومي مصطلح ظهر دوق .وتوجهه السلوك تنظم التي المعایير انهيار حالة وهي المجتمع ،

 Nomosهو المصطلح لهذا اإلغریقي واألصل ، تقریبًا م 1591 عام في اإلنجليزیة اللغة في

 .وقانون وعمل وطراٍز طریقة أو بعادٍة Custom مصطلح مثل الغالب في ویترجم  

 المصطلح اإلغریقي المصطلح صار وقد ، عكسها الكلمة تعني للمصطلح A حرف وبإضافة

   Norm معيار أو سننmores  فصار  تسميته أعيدت والذي ،  Mos الالتيني

  .))سمنر جراهام وليم (( أعمال في

 الذي الموقف ، الدارج االستخدام في یعني األنومى أن إلى )) سيمان ((یشير ذلك وفي 

 ةغير مؤثر المعایير هذه تصبح حيث ، الفرد لسلوك المنظمة االجتماعية المعایير فيه تتحطم

 القيم فيها تغرق التي للحالة یشير اجتماعي لفظ فاألنومي .للسلوك آقواعد وظيفتها تؤدي وال

 )1(.وسيلة بأي إشباع عن الباحثة الخاصة الرغبات خضم في العامة

                                                       
  .364ص ،  1984الریاض  الكتب ، عالم ، االجتماع علم منظور من االغتراب شتا ، نظریة علي السيد - )1(
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 أن آبيرة بدرجة الفرد فيها یتوقع التي الحالة هي -))سيمان(( عرفها آما والالمعياریة

 أن أي ، محددة أهداف أیة تجاه مقبولة غدت جتماعيًاا مرفوضة أصبحت التي السلوك أشكال

 أصبح صوابًا آان وما ، صوابًا أصبح خطأ آان ما ، معياریة ضوابط أیة لها یعد لم األشياء

 للفرد الذاتية المصلحة على الشرعية صبغة إضفاء منطلق من خطأ باعتباره إليه ُینظر

  )1(.))المجتمع وقوانين المعایير وقواعد عن وحجبها

 حالة إلى یشير األنومي مصطلح أن من) 1989( النكالوي أحمد أوضحه مع ذلك ویتسق

 بمعنى  القواعد في الشك أو الثقة عدم في المتمثل الخلقي الفراغ وحالة الالمعياریة بين تجمع

 فيها آان سابقة حالة وجود تفترض حالة فاألنومي ثم ومن ، والقواعد المبادئ عن الرجوع

 القوة وأضعفت التوازن هذا قوضت معياریة أزمة وأن ، معياریًا متسقًا الفرد سلوك

  .األنومى شيوع إلى أدى مما للتقاليد الضاغطة

 یحدث ، الثقافي البناء في تصدعًا یعني بأنه األنومى مفهوم)) ميرتون(( استخدم وقد 

 ألعضاء والبنائية االجتماعية والقدرات الثقافية المعایير بين حاد انفصال یوجد عندما خاصة

    2)(. ًامع للعمل الجماعة

 النسق مع العام التكامل رفض:  من آل في األنومي مفهوم أبعاد ))بارسونز (( وحدد

  . االجتماعي التفاعل عملية إطار في التوازن أو االتساق وغياب،  االجتماعي

   :Social Isolation  االجتماعية العزلة – 4

 والعالقات األمن إلى واالفتقاد، النفسي والفراغ لوحدةبا الفرد شعور بها ویقصد

 العزلة یصاحب قد آما .بينهم وجد وإن حتى اآلخرین عن والبعد،  الحميمة االجتماعية

 بين واالنفصال ، للمجتمع الثقافية األهداف عن واالنعزال االجتماعي بالرفض الشعور

  .  ومعایيره ، المجتمع قيم وبين الفرد أهداف

                                                       
  .105ص ،  1989 .وي ، االغتراب في المجتمع المصري المعاصر، دار الثقافة العربية ، القاهرة أحمد النكال -)1(

 2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

  .38ص
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 دور وتحليل وصف في االغتراب عن الحدیث عند العزلة مصطلح یستخدم ما ًاوغالب

 النفسي االندماج وعدم .Detachment - بالتجرد الشعور عليه یغلب  الذي المثقف أو المفكر

 بعض ویرى .المجتمع في Folklorotistic Stamdardsالشعبية  بالمعایير والفكري

 لالغتراب المعنى هذا أن  ویالحظ  .وثقافته المجتمع عن االنفصال من نوعا ذلك في الباحثين

  االجتماعي التكيف النعدام آنتيجة المثَقف الفرد تواجه التي االجتماعية العزلة إلى یشير ال

  .للفرد االجتماعي االتصال لضعف أو  Affective Warmth العاطفي الدفء لَضالة أو

 قيمة زاویة من إليه ینظر أن هو رابلالغت المعنى هذا طبيعة یوضح أسلوب أفضل ولعل

 ال واغتراب عزلة حياة یحبون الذین فاألشخاص  Reward Value.أو اإلرضاء الجزاء

 الصنف هذا ویبرز  .المجتمع أفراد یثمنها التي والمفاهيم األهداف من لكثير آبيرة قيمة یرون

 فيما مجتمعهم في ناسال لبقية المغتربين األفراد مشارآة عدم منها المؤشرات من عدد في

  )1(.ونشاطات وإذاعية تليفزیونيٍة برامج من اهتمامهم یثير

   :self- estrangement الذات عن االغتراب – 5 

 )) السليم المجتمع (( فروم أریك آتاب من الذات عن االغتراب مفهوم )) سيمان ((استمد 

 تناول فقد ، الموضوع نع وعمقًا دقة البحوث أآثر من )) فروم (( آتبه ما یعتبر حيث

 من نمط هو االغتراب أن وأوضح ، وتطورها الشخصية نمو زاویة من االغتراب موضوع

) التعبير جازإذا ( یصبح فالفرد ، عنه غریبة آانت لو آما فيها نفسه الفرد یرى التجربة

  .نفسه عن منفصال

 عما باالنفصال رهوشعو نفسه مع التواصل على الفرد قدرة عدم بأنه الذات عن االغتراب

 له تقدم لما مستجيبًا لكونه ویحيا هدٍف بال الفرد حياة يرست حيث ، عليه یكون أن في یرغب

   )2(.ذاتيًا المكافأة األنشطة إیجاد على القدرة ، وعدم أهداف من یرید ما تحقيق دون الحياة

                                                       
  .  14 -13ص ،  1979، األول  العدد، 10 المجلد الفكر، عالموواقعا ،  ومفهوما اصطالحا: االغتراب ،  النووي قيس -)1(

(2) -Seeaman. M. Alienation And Anomie. In J.P.R. Robinson & L.S Reghtsman (Esd) 

Measure Of Personality And Psychological ,1990 .page  291   
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 حيث ، یكارتيالد الكوجيتو هو أولها : مجاالت عدة في االغتراب جاء دیكارت فلسفة وفي

  الثاني أما .الميتافيزیقي االغتراب عليه نطلق أن یمكن ما وهو ، ذاته عن األنا اغتراب یتضح

 الثالث أما . الحيوانية األرواح آلية إلى االنفعالية الحياة ترد حيث األنطولوجي االغتراب فهو

)) أفكر األنا (( طاقن في االنفعال تجربة الذات تعيش حيث ، الوجودي االغتراب فهو واألخير

  )1(.الدیكارتي

 الفرد على مرآزًا ، السيكولوجية الوجهة من االغتراب مفهوم مع))  فروم (( تعامل وقد

،  الخبرة من  نمط (( بأنه االغتراب َفُعر ذلك ضوء وفي . لالغتراب آسبب المجتمع وليس

   ذاته یر حيث لم ، نفسه عن غریب أنه یشعر فهو ، آمغترب نفسه الفرد یرى خاللها من

 لها تصبح اباتهومترت أفعاله ولكن ألفعاله وخالق آناشئ  أو ، لعالمه آمرآز  یخبرها أو

   .لها ویخضع یطيعها إنه ، السيادة

 مستوى یحدد مجتمعه مع الفرد تفاعل فإن، لالغتراب  )) فروم ((تصور ضوء وفي

 ویشعر .عدمه من باالغتراب ساإلحسا تخلق التفاعل هذا في المتضمنة فالخبرة،  اغترابه

 ألفعاله یستسلم عندما سلبيًا یصبح إنه ، أفعاله في التحكم یستطيع ال عندما باالغتراب الفرد

 باغتراب یشعر آما لحياته معنى ال أنه یشعر الشخص یجعل أن شأنه من وهذا .ونتائجها

  . الذات

 الطبيعة بين التباعد اللخ من الذات اغتراب عن مارآس فعل آما )) فروم (( یتحدث وال

 هناك أن فكرة))  السوي المجتمع (( آتابه في ینفي ففروم ، الفعلي ووضعه لإلنسان الجوهریة

 أن إلى یشير )) فروم (( أن من الرغم وعلى .جميعًا الناس فيه یشترك أن یمكن واحدًا جوهرًا

 یخضع الطبيعة من جزء إنه (( حيث من وجوده في الكامن بالتناقض یتميز اإلنساني الوجود

  .)) الطبيعة باقي یتجاوز ذلك ومع... الفيزیقية لقوانينها

                                                       
  . 70 - 69ص،  1979، ر، العدد األولالعاش المجلد الفكر، عالم الذات ، عن االغتراب،  الشاروني حبيب -)1(
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 بالذات قوله فإن ، لإلنسان الجوهریة الطبيعة ةیقر بفكر لم )) فروم ((أن  من الرغم وعلى 

 إلى أقرب حالة أنه على الذات اغتراب معالجة إلى ینزلق جعله قد الزائفة والذات األصيلة

   )1(.مثالية لإلنسان بيعةط عن االنفصال

 الحدیث االغتراب عند أبعاد من أساسي بعد أو آمظهر الذات عن االغتراب نناقش وسوف

  . الحقًا  النفسي االغتراب عن

  : Aimlessness الالهدف – 6

 دون تمضي حياته بأن المرء شعور به ویقصد ، بالالمعنى وثيقًا ارتباطًا الالهدف ویرتبط

 معنى وفق ونشاطه عمله ومن وجوده من الهدف یفقد ثم ومن ، واضحة غایٍة أو هدٍف وجود

 .الحياة في االستمرار

  : Rebelliousnessالتمرد  - 7

 وعدم ،والشائع المألوف عن الخروج ومحاولته ، الواقع عن بالبعد الفرد شعور به ویقصد

قيم  من بالفرد یحيط ما لكل والعداء والكراهية والرفض ، السائدة والتقاليد للعادات االنصياع

   ومؤسسات أنظمة من یحتویه بما المجتمع على أو ،النفس على التمرد یكون وقد ومعایير،

  )2(.أخرى وقضایا موضوعات على أو

  :Reification التشيؤ -8

 ال وأنه ، موضوع إلى تحول قد وأنه ، شيء مجرد وأنه ، ُهویته فقد بأنه الفرد شعور وهو

   .واقعه أو بنفسه تربطه جذور ال حيث ُمقتَلع وأنه ، مصيره تقریر یملك

   :Withdrawal االنسحاب -9 

 المواقف عن االبتعاد عن الفرد یعَجُز حيث نفسه عن للدفاع األنا لها یلجأ دفاعية وسيلة هو

 العنصر وجود ینكر أو المواقف من ینسحب بأن القلق نفسه عن یزیح ثم ومن ، المهددة

  .المهدد

                                                       
  .41-40ص ،  2003، القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد -)1(

  .58ص  ،1988 القاهرة ، ،المعارف  دار المصطلح ، سيرة: االغتراب ،  رجب محمود - )2(
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   :Rejection الرفض –10

 الرفضویتضمن ،  السلوك بعض نبذ أو ، اآلخرین نحو ومعاد رافض سلبي اتجاه هو

   )1(.الذات رفض وحتى ، االجتماعي التقبل عدم ، المجتمع على والتمرد االجتماعي

 مترابطة أنها،  لالغتراب الخمسة األساسية األبعاد على یالحظ سبق ما ضوء وفي

 الفرد اغتراب طبيعة تحدید في الخاصة أهميته منها ولكلخر، ویكمل بعضها اآل  ومتداخلة

 العامل فإن ، لها عرَّضنا التي الخمسة األبعاد أهمية من الرغم وعلى .االغتراب هذا ودرجة

  العجز أو القدرة بعدم الشعور هو -سيمان أشار آما - االغتراب وراء یكمن الذي األساسي

   . األحداث أو السلوك نواتج في التحكم على قدرةال بعدم الفرد شعور في یكمن والذي

 نتيجة،  االغتراب معنى حول دراسته في سيمان ملفن قدمها التي الخمسة المعاني وتعد

 مفهوم أن من ، محلي مجتمع عن البحث آتابه في )) نزیت روبرت(( أشار بما إلیمانه مباشرة

 أیضًا وإیمانه ،المعاصر والتراث السوسيولوجي الفكر تاریخ من آل یسيطر على االغتراب

  فيبر وماآس ،مارآس من لكل الكالسيكية األعمال في جوهري االغتراب موضوع بأن

 األعمال في معانيه وتنوع الموضوع تشعب على یؤآد جعله ما وذلك .الخ... ودورآایم

 ههذ فحص في )) االغتراب معنى حول (( دراسته من الهدف سيمان حدد ثم ومن ، المعاصرة

 الكمية واالتجاهات الكيفية االتجاهات بين العالقة أهمية وأآد ، منطقياَّ المتمایزة االستخدامات

   )2(.االغتراب لمفهوم

  : واالغتراب الشباب - 4

اختلف العلماء في تحدید الفترة العمریة لمرحلة الشباب حسب خلفية الباحث الثقافية 

   .ولمتغيرات اجتماعية وحضاریة بكل مجتمع

                                                       
 2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات يحلتصح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

 .110 - 109ص

  .207ص،  1984 ، الریاض الكتب ، عالم ، االجتماع علم منظور من االغتراب شتا ، نظریة علي السيد - )2(
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إلى أن اغتراب طلبة الجامعة شغل آثير من أذهان علماء االجتماع " شار فایز الحدیديأ

وعلماء النفس والتربية في فترة الستينيات من هذا القرن ، تلك الفترة التي شهدت االنتفاضات 

الطالبية في أرجاء العالم المتقدم والنامي وبقدر ما أثار تدهور القيم من قلق لدى الباحثين 

فكرین في أوروبا وأمریكا ، أدت في الوقت ذاته إلى االنعزال والضياع واالنحرافات والم

   )1("لدى الشباب المثقف وخاصة في المجتمع األمریكي

فإن اختلف : أنه إذا تناولنا مرحلة الشباب الجامعي واالغتراب " آما أشارت سميرة أبكر

ذا االختالف یخضع لمتغيرات ثقافية العلماء في تحدید الفئة العمریة لمرحلة الشباب ، وه

واجتماعية وحضاریة وتربویة یتصف بها المجتمع بشكل یميزه عن مجتمع آخر، بل ویختلف 

ومع أن هذا االختالف . التحدید من ثقافة فرعية إلى ثقافة فرعية أخرى داخل المجتمع الواحد

البلوغ وتنتهي قبل الرشد   إال أن هناك اتفاقًا على أن الشباب مرحلة عمریة تبدأ من ،قائم 

وتتميز بالحيویة والنشاط ، والقدرة على تحمل المسئولية ، واآتساب الخبرات والتجارب في 

وقد تتخلل مرحلة الشباب أزمات نفسية ، والتعبير عن بعض األزمات ینعكس  .مجال الحياة

هم یرجعها في الشعور باالغتراب ، وهناك اختالف في اآلراء حول هذه األزمات ، فبعض

لطبيعة مرحلة المراهقة وما تتميز به من خصائص ، وبعضهم یرجعها إلى الظروف 

الحضاریة والنظام االجتماعي واالقتصادي الذي یعيشه الفرد ، ورأي ثالث یرى أن هذه 

  .األزمات إنما ترجع لخصائص مرحلة المراهقة إذا وجدت في ظروف بيئية معينة 

والمتفقة في مفاهيم االغتراب وعالقتها بمرحلة الشباب وما وحول هذه اآلراء المتباینة 

أنها تؤید الرأي األخير، وتضيف بأن الشباب إذا لم یعد " یتخللها من أزمات فإنها تضيف 

لمواجهة التغيرات التي تحدث له أثناء البلوغ ، وإذا لم یجد التوجيه التربوي اإلسالمي 

تي تعينه على تحدید هویته ، وتقبله لذاته ، وثقته بنفسه الصحيح ، ولم یجد العقيدة اإلسالمية ال

                                                       
دى طالب وطالبات المالكي ، سليمان عطية حمدان ، العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات المتعلقة به ل -)1( 

  . 29ص ،  1994رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، . جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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فإنه یتعرض ألزمات نفسية شدیدة تعيقه عن االرتقاء النفسي ، وتجعله ینفصل عن العالم من 

   )1(.حوله ، ویشعر باالغتراب

إن مجتمعنا العربي في آثير :  ائج هذه الدراسات ، ویضيف قائالأؤید ما توصلت إليه نت 

الذي خضع لكثير من المتغيرات االجتماعية واالقتصادیة  ،نها مجتمع الجزائرمن دوله وم

والثقافية وتقدم حضاري ونهضة شاملة سریعة في آافة المجاالت ، وتغير المجتمع من 

البداوة إلى الحضر، وانتقال األیدي العاملة من الریف إلى المدینة لكثرة فرص العمل في 

ب من القریة والبادیة إلى المدن طلبًا للتعليم وإآمال دراستهم المدینة ، وأیضًا انتقال الطال

الجامعية أو الثانویة أحيانا في بعض القرى ، وما واآب هذه النقلة الحضاریة والنهضة 

وهذا التقدم السریع  .الكبيرة من ظواهر شملت العدید من الجوانب وآل مناحي الحياة

إلى األیدي العاملة الوافدة لهذه البالد للعمل فيها  واستيراد آل جدید من الخارج والحاجة حتى

في آافة المجاالت والقطاعات المختلفة في الدولة ، وتأثر الشباب بهؤالء الوافدین واختالف 

الدیانات والمذاهب المختلفة ووجود الكثير من التيارات الفكریة المختلفة والثقافات العربية 

قيم والمعایير األصيلة للمجتمع والقيم والمعایير الجدیدة  وغير العربية ، فبدأ الصراع بين ال

مما أدى إلى التخلي أو االلتزام الشدید بالمعایير فعاش اإلنسان في مجتمعنا صراعًا 

حيث أنها . إیدیولوجيًا عميقًا أدى به إلى العزلة واالنفصال عن األشكال االجتماعية السائدة 

فسية أو تكون سببًا لوجود األزمات النفسية ومنها تؤثر فعًال في وجود االضطرابات الن

  .ظاهرة االغتراب

ومن ثم . إن الطالب في الجامعة الجماعية یبحث عبثًا عن دور یؤدیه وعن هویة محددة

 يالمعایير هتكون استجاباته لحالة التسبب وانعدام األطر التنظيمية ذات الكفاءة واضطراب 

لى شكل من التنظيم على مستوى المؤسسة التعليمية حتى ، إنهم یتطلعون إ العصيان والتمرد

                                                       
أبكر، سميرة حسن ، ظاهرة االغتراب لدى طالبات آلية البنات بالمملكة العربية السعودیة رسالة دآتوراه ، آلية  -)1(

  . 15ص ،  1989التربية للبنات، جدة ، 
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وهكذا یقوم الطلبة . مستوى المجتمع، یحقق لهم الفرصة ألداء دور فعال ویحقق لهم الرضا

   )1(" بالدور الناقد واألخالقي الذي یبدو لهم أن جامعاتهم عاجزة عن القيام به

 : وأنواعه االغتراب أنماط -5

 :وهي فرعية أنواعأو  أنماط تحتهما درجین لالغتراب نمطان هناك

  Objective Alienation :   الموضوعي االغتراب –األول النمط

 في اإلنسان ساهم التي والنظم واألفكار األشياء تتحول عندما الموضوعي االغتراب یحدث

 هخطط وتبدد إرادته في تتحكم له قوى مغربة إلى اجتماعية حاجات ِلَتَشبْع بإرادته أنتاجها

 االغتراب من النمط لهذا األساسية النماذج ومن . عليه وتسيطر وجوده تهدد أي ، وتزیلها

 : الموضوعي

 االقتصادي االغتراب – أ

 .والسياسية االجتماعية األنساق اغتراب – ب

  . األیدیولوجية العناصر اغتراب – ج

 والتي مارآس آارل عند االغتراب أنواع أو صور مع یتسق لالغتراب الموضوعي والنمط

 :في تتمثل

  .آله اإلنتاج على خاصة طبقة وتستولي الرأسمالية تسود وفيه: االقتصادي االغتراب -1

 بالعزلة معایيره ، والشعور ومغایرة ، المجتمع عن االغتراب وهو :االجتماعي االغتراب -2

 تماعياالج السلوك ممارسة عن والعجز ، والرفض والمعارضة ، االجتماعية والهامشية

 .العادي

 واالنبهار،  والنفور منها ورفضها مجتمعه ثقافة عن الفرد ابتعاد وهو :الثقافي االغتراب -3

 والنظام الجماعة حياة أسلوب وخاصة ، الثقافة عناصر من أجنبي أو غریب هو ما بكل

 التعليم :الثقافي االغتراب وشواهد أمثلة ومن .محّلي هو ما على وتفضيله ،االجتماعي
                                                       

 - 303ص، 1988ندر، نبيل رمزي، االغتراب وأزمة اإلنسان المعاصر ، دار المعرفة الجامعية اإلسكندریة ، إسك -)1(

304 .  
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 السياحية والقرى للمدن أجنبية أسماء واستخدام ،)العربية اللغة حساب على( األجنبية اللغاتب

  )1(.التجاري الحوالم واألسواق ومنتجاتها اإلنتاجية والمؤسسات

 لقوة وسيلة مجرد ةدآتاتوریال السلطة تأثير تحت الفرد یصبح وفيه :السياسي االغتراب -4 

 السياسي والنظام الحكومية السياسية للقيادة االرتياح عدمب الشعوروینتابه  ، عنه خارجه

 وآذلك ، الحرة السياسية االنتخابات في اإلیجابية المشارآة إزاء بالعجز والشعور ، برمته

 المتعلقة المصيریة القرارات صنع في الفعالة الحقيقية المشارآة عن بالعزلة الشعور

 الشعور: هي أبعاد خمسة السياسي ولالغتراب .لدالب هذا في المستقبل من واليأس،  بمصالحه

  )2(.واليأس والنفور، ، الثقة وعدم،  واالستياء  ،بالعجز

 :هي أبعاد خمسة له السياسي االغتراب أن )1992( حسن فاروق أحمد ویرى

 .انعدام المعنى السياسي  •

 .انعدام المعيار السياسي  •

 .العزلة السياسية  •

  )3(.ان االهتمام بالسياسة فقدوالالمباالة السياسية   •

 :وهي لالغتراب أخرى أنواع وهناك

  : الدیني االغتراب -5

 جاء فقد، اهللا عن التجنب أو االنفصال (( أنه على األدیان آافة في الدیني االغتراب ورد

 : قال حيث) ص( اهللا رسول حدیث یوضحها التي الصورة هذه على اإلسالم في االغتراب

 اهللا رسول یا الغرباء ومن قيل .))للغرباء فطوبى،  بدأ آما غریبًا وسيعود بًاغری اإلسالم بدأ ((

                                                       
    2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

 .111- 110ص 

  .   1998غریب ، القاهرة ،  دار، اجتماعية  نفسية دراسة :العنف نحو لتطرفوا المختار، االغتراب خضر عبد محمد -)2(

 2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)3(

  .111ص
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 استجابت والتقوى الصالح أهل من فئة قليلة هم والغرباء.الناس أفسد إذا یصلحون الذین: قال

  )1(.والشهوات الشبهات عن بنفسهاونأت ،  الدعوة مبتدأ في) ص( للرسول

 واغتراب، الناس بين المسلم اغتراب: هي درجات ثثال في جاء اإلسالم في االغتراب إن

 االغتراب أنواع أشد هي العلماء فغربة. المؤمنين بين العالم واغتراب، بين المؤمنين المؤمن

  . لهم الناس مشارآة وقلة، الناس بين لقلتهم

 دین في الناس ودخل دعوته وانتشرت اإلسالم ظهر حين المسلمين عن الغربة زالت وقد

 فلم ، بدأ آما عاد حتى والترحل االغتراب في اإلسالم أخذ ما سرعان ولكن ، فواجًاأ اهللا

   )2(.بالغربة المسلمون وصف حتى اإلسالم على الزمان من قرن یمض

 :  النفسي االغتراب -6

 مستقل نوع تخصيص الصعب من فإنه ، النفسي االغتراب مفهوم شيوع من الرغم على

 وارتباطه لالغتراب النفسي الجانب لتداخل نظرًا ولذلك ، النفسي االغتراب عليه نطلق

 النفسي فاالغتراب .الخ... والسياسي  واالقتصادي ، الثقافي:  األخرى االغتراب أبعاد بجميع

   لالنشطار الشخصية وحدة فيها تتعرض التي الحاالت إلى یشير وشامل عام مفهوم

 مما .المجتمع داخل في تتم التي واالجتماعية الثقافية العمليات بتأثير واالنهيار، للضعف أو

 الشخصية فيه تفقد حيث ، اإلنسانية للشخصية المشوه النمو إلى یشير االغتراب أن یعني

   النفسي االضطراب حاالت وتعد .والدیمومة بالوجوه المتكامل اإلحساس مقومات

   . الشخصية تعتري التي االغترابية األزمة صور من صورة التناقضات أو

  : التالية بالجوانب الشخصية في االغتراب مفهوم ویتحدد

حاالت عدم التكيف التي تعانيها الشخصية ، من عدم الثقة بالنفس ، والمخاوف المرضية   -

  .واإلرهاب االجتماعي  ،والقلق 

                                                       
 الهيئة ،1969 - 1960 من قوالتطبي النظریة بين المعاصرة المصریة الدراما في االغتراب السيد، سعد حسن -)1(

  .1986 ،القاهرة للكتاب، العامة المصریة

 .83ص ،  1979،  األول العدد ، العاشر المجلد ، الفكر عالم.  اإلسالم في االغتراب،  خليق اهللا فتح -) 2(
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 .الشخصية في الداخلي والتكامل بالتماسك اإلحساس غياب -

   )1(.باألمن واإلحساس بالقيمة والشعور ءواالنتما بالهویة الشعور أحاسيس ضعف -

 subjective alienation  :الذاتي االغتراب – الثاني النمط

 االغتراب أبعاد ضمن عنه تحدثنا وأن سبق الذي( الذات اغتراب إلى الباحثون ینظر

 الشخص یتسم حيث ؛ الفّصاٍمَية الشخصية اضطراب في یتمثل نفسيًا اضطرابًا باعتباره

 الرقة أو واللين الدفء مشاعر إلى واالفتقار ، اجتماعية عالقات إقامة عن العجزب الفصامي

 في الفصامية الشخصية واضطراب الذات اغتراب بين تشابه فهناك،  الخ....اآلخرین مع

   )2(.المجتمع أفراد من اآلخرین مع االجتماعية العالقات استمراریة صعوبة إلى یشيران إنهما

   موبوءة ازدواجية أو مرضية ثنائية وجوهًا تكون أن تعدو ال االغتراب صور آل إن

 لتغترب الذات انفصام أو ، آآخر عنها لتغترب ذاتها عن الذات انفصام إنه .شيزوفرینيا أو

 مظاهر شتى وأعراضه المرض هي أو ، االغتراب أم هي إذن فالشيزوفرینيا .عنه

  العالم عن یغترب اإلنسان جعلت التي يه العلمية الحتمية أن الباحثة وأوضحت  .االغتراب

 عن العقل باغتراب األمر فانتهى ، العلم عن یغترب جعلته ثم ، فهمه ویحاول فيه یحيا الذي

  )3(.العقل

 األصيلة الذات أن أساس على ، الزائفة والذات األصيلة الذات بين )) فروم (( ميز وقد

فصاحبها مفكر  ،المتكامل اإلنساني هاوجود حققت التي المغتربة غير الذات مفهوم ترادف

 عن وانفصلت نفسها عن اغتربت الذات فهي الزائفة الذات أما  .واإلبداع الحب على وقادر

   )4(.األصيل اإلنساني وجودها

                                                       
  الكویت فكر،ال عالم ،التربوي القمع إشكالية في بحث:  العربية الشخصية في االغترابية المظاهر،  وطفة علي -)1(

 . 242 -241ص  ،1998  ، 27مجلد 

  .81-82: ص،  2003 القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد -)2(

 المصریة الهيئة الالحتمية ، إلى الحتمية من العلم فلسفة في مقال: والحریة واالغتراب العلم الخولى ، طریف یمنى -)3(

  .1987، للكتاب ، القاهرة  العامة

  . 1995 والتوزیع ، بيروت ، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة،  فروم إیریك عند االغتراب،  حماد محمد حسن -)4(
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 الفلسفة فروم إلى عنها تحدث التي الزائفة والذات األصيلة الذات فكرة جذور وتمتد

 الحشد داخل الوجود بين آيرآيجورد ميز حيث وهيدجر آيرآيجورد من آل لدى الوجودیة

  الحریة عبء ومن المسئولية من یهرب والذي الزائف الوجود هو فاألول  المنعزل والوجود

 للوجود إلغاء ذلك وفي ، الصواب أنه الحشد یعتقد ما ویعتنق الحشد یقوله ما یقول إنه

 آيرآيجورد لدى المنعزل لوجودا أما ، والمسئولية والحریة للتفرد هو مرادف الذي البشري

 وممارسة المسئولية تحمل على القادر الوجود أنه آما األصيل للوجود مرادف فهو

   )1(.الحریة

 ، حيث وضوحًا أآثر بشكل األصيل والوجود الزائف الوجود فكرة فعالج ))هيدجر(( أما

. الزائف والوجود يلاألص الوجود بين وميز ، الزائف الوجود وبين ))الغربة(( مفهوم بين ربط

 إليه تنتمي التي واالختيارات القرارات خالل من اتجاهه ویحدد ذاته یضع وجود یعني فاألول

 یتخلى الذي الوجود فهو الزائف الوجود أما. وبوعي  آامل  تامة بحریة یمارسها والتي حّقا

 للمجهول خضعی وجود أنه،  المهمة هذه لغيره ویترك اختيار إمكانياته تجاه مسئوليته عن

  )2(.ومستقبله ذاته یقرر أن عن ویعجز

 والشعور والالشعور الذات غربة تناول آما الالوعي، مفهوم على فروید اهتمام ترآز وقد

 .))مرضي اضطراب (( بأنه االغتراب في نظره وجهة ترجمت التي المفاهيم من وغيرها

 وتفریغ بانتهاء تنتهي ال قد ةالرغب أن من یتأتى) الالوعي(الالشعور اغتراب فروید وأوضح

 الفرصة تتحقق حتى الطاقة من قوتها بكامل محتفظة الرغبة هذه تظل بل الطاقة من قوتها

  )3(.النوم أثناء مثال األنا ضعف حالة في أخرى للظهور مرة المالئمة

 سبيل ال إذ ، اإلنسان حياة في الذات وجود في متأصلة سمة االغتراب أن ))فروید ((ویرى 

 الدوافع آل إلشباع مجال ال فإنه ))فروید((نظر وجهة ومن ، االغتراب لتجاوز طلقًام

                                                       
  .1982،  القاهرة ،والنشر للطباعة الثقافة دار، الوجودیة  رائد آيرآيجورد،  الفتاح عبدإمام  -)1(

  . 1995 والتوزیع ، بيروت ، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة،  فروم إیریك دعن االغتراب،  حماد محمد حسن -)2(

  .84 -83ص ،  2003 القاهرة ،غریب  دار، االغتراب  سيكولوجية في دراسات، خليفة  محمد اللطيف عبد - )3(
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 وبعضها الغرائز وبين والمطالب األهداف بين التوفيق الصعب من أنه آما ، الغریزیة

  ).(1البعض

 الفعلية الذات عن االغتراب : هما الذات اغتراب من نوعين بين هورني آارین ميزت وقد

 في بما عليه الفرد آان ما آافة وإبعاد إزالة في فاألول یتمثل ، الحقيقية الذات عن واالغتراب

 الفرد مشاعر عن البعد هو االغتراب هذا وجوهر ، بماضيه الحالية حياته ارتباط ذلك

 التوقف إلى فيشير الحقيقية الذات عن االغتراب أما .آكل بذاته الشعور وفقدان ، ومعتقداته

 تشير الذي المصدر أو المنبع هذا من النابعة الطاقات خالل من الفرد في الحياة سریان عن

 إلى اإلنسان لدى االغتراب أسباب هورني وترجع .وجودنا جوهر باعتباره هورني إليه

 حتى ، الكمال درجات أعلى إلى الوصول نحو نشاطاته معظم یوجه حيث، داخلية  ضغوط

 المغترب أن هورني وترى ، یتصورها التي لصورا إلى بنفسه ویصل ، المثالية الذاتية یحقق

 ویعيش ، یرید ما حقيقة یعرف وال ، به االهتمام ویفقد واقعه وعن به یشعر عما غافًال یكون

 )2(.الزائف الوجود من حالة في وبالتالي،  الالواقعية من حالة في

  : لالغتراب المفسرة النظریات - 6

 : منها لنظریاتا من عدد خالل من االغتراب تفسير یتم

   : لالغتراب السلوآية النظریة تفسير – أ

 أو غير الخاطئة االستجابات من أنماط بأنها السلوآية المشكالت السلوآية تفسر النظریة

   مواقف تجنب في لفاعليتها الفرد بها ویحتفظ ، منفردة بمثيرات بارتباطها المتعلمة السویة

 ینصاع عندما ذاته عن باالغتراب یشعر النظریة هذهل وفقًا والفرد . مرغوبة غير خبرات أو

                                                       
 مختارة لعينة واالقتصادي االجتماعي والمستوى الذآاء من بكل عالقته في االغتراب دراسة،  المنعم عبد محمد عفاف -)1(

    .61ص ،  1991،الخامس  العدد ،أسوان ، التربية  آلية مجلة،  الجامعي الشباب من

 1998غریب ، القاهرة ،  دار، اجتماعية  نفسية دراسة:  العنف نحو والتطرف المختار، االغتراب خضر عبد محمد -)2(

  .  50ص 
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 یفقد ذلك من وبدًال ،معهم التواصل یفقد ال حتى محدد فكر أو رأي بال اآلخرین بين ویندمج

  1) (.ذاته مع تواصله

   : لالغتراب المجال نظریة تفسير –ب

 هامة رأمو إلى االهتمام یوجه النفسية والمشكالت االضطراب أسباب عن االستقصاء عند

 : مثل

 . له والمسببة باالضطراب المرتبطة وخصائصها العميل شخصية -

 . االضطراب حدوث زمن من بالعميل الخاص الحياة حيز خصائص -

    التي والحواجز النفسية .المادیة والعوائق اإلحباطات مثل وبيئيًا شخصيًا اضطرابه أسباب -

 إحجام أو غاضب وهجوم إقدام من بهایصح قد وما والصراعات أهدافه تحقيق تحول دون

 عن بل ، فقط عوامل داخلية عن ناتجًا ليس هنا االغتراب فإن هذا وعلى . خائف وتقهقر

   )2(.والعوامل التغيرات هذه نحو واالتجاه البيئية التغيرات سرعة تتضمن خارجية عوامل

  : التالية قالحقائ إلى یصل أن فروید استطاع : فروید سيجموند عند االغتراب – ج

 أمر تذآرها ولذلك فإن،  منها الناتج األلم لتقليل آبتها یتم فالخبرات :الشعور اغتراب -

 هذه الخبرات ظهور دون تحول التي ، المقاومة على للتغلب آبير مجهود إلى یحتاج صعب

 مظاهر من مظهر هنا والمقاومة ، المكبوتة الخبرات عن الشعور یغترب وبذلك ،الشعور إلى

 .الشعور اغتراب

 فيشاذة  جدیدة حياة تبدأ المكبوتة الخبرات أن إلى فروید یشير :الالشعور اغتراب- 

 الكبت أسباب أن وطالما ، للخروج فرصة تتحين ، بطاقتها محتفظة هناك وتبقى ،الالشعور

 األنا محاولة وما ،الشعور عن انفصال شكل على مغتربًا یظل الالشعور فإن ، قائمة زالت ال

                                                       
    2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح ةالنفسي الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

   .112ص 

  .1998الكتب ، القاهرة ،  عالم ، )3ط(النفسي، واإلرشاد التوجيه،  زهران السالم عبدحامد   -)2(
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 اغتراب من هروبًا إال ، األعلى األنا وأوامر  الهو ومتطلبات الواقع ضغط بين التوفيق في

   )1(.االجتماعي الواقع عن الفرد

 بالحضارة الفرد افتتان عدم في أولهما یتمثل لالغتراب مظهرین هناك أن فروید ویرى 

 اعتماد من واآبهای وما الماضي لسلطة نتيجة وذلك ، وعصاب قلق حاالت من یصاحبها وما

 بالواقع الذات وتوحد بالحضارة الفرد افتنان في المظهر الثاني ویتمثل .والدیه الفرد على

   ناحية من األعلى واألنا األنا معرفة وغياب األنا حریة لسلب نتيجة وذلك الفردیة وطمس

 الفرد حاجة يهاعل یترتب والتي، الفرد  ألنا الوالدین على الطویلة االعتماد لخبرة نتيجة أو 

   )2(.أخرى ناحية من الفرد على الطویلة الوالدین لسلطة آبدیل الواقع مع والتوحد لالعتماد

   : لالغتراب والعوامل السمات نظریة تفسير – د

 البشري السلوك تفسر التي المحددة العوامل على ترآيزها النظریة هذه سمات أهم من

 شخصية سمات تتناول التي الدراسات شيروت. الشخصية سمات تحدید من تمكن والتي

    Egocentric الذات حول التمرآز منها السمات من بعدد یتميزون أنهم االغتراب مرتفعي

  اليومية الحياة وتوترات ، النفسية والوحدة ، والتباعد والقلق ، والتشاؤم ، الثقة وعدم

 العالقات ونقص ، لفردا هویة في واالضطرابات ، التحكم على القدرة بفقدان والشعور

 مع التوحد على القدرة وعدم ، المرغوبة القيم تبني على القدرة وعدم ، اآلخرین مع الصادقة

 الفرد بين االنسجام وعدم ، والمستقبل الماضي بين تواصل إیجاد على القدرة وعدم،  األبوین

  )3(.السابقة واألجيال

   : لالغتراب الذات نظریة تفسير – ه

                                                       
 النفس وعلم لتربيةا في البحث مجلةتحليلية ،  دراسة: الكویتي المجتمع شرائح لدى النفسي االغتراب،  الموسوي حسن -)1(

  . 78 -77ص ،  1997،  4 عدد ، 10 مجلد ، المنيا جامعة ، التربية آلية

  .1984 ،الریاض الكتب ، عالم ، االجتماع علم منظور من االغتراب شتا ، نظریة علي السيد -)2(

   2004، ب ، القاهرة الكت عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)3(

  .113ص 



  
  االغتراب                                                                                     الثاني الفصل

 

52  

 للمدرآات ومتعلم منظم معرفي تكوین بأنه الذات مفهوم) 1998( زهران حامد یعرف

  .لذاته نفسيًا تعریفًا ویعتبره الفرد یبلوره ، بالذات الخاصة التقييمية والتصورات الشعوریة

 الذات ومفهوم ،االجتماعي الذات ومفهوم ، المدرك الذات مفهوم من الذات مفهوم ویتكون

  .المثالي

 المشاعر من مكوناته تنظيم ویتم ، أنفسنا عن ندرآه ما آل من ذاتال مفهوم ویتكون

 نبدو وآيف ؟ نكون من:  نوع من تساؤالت عن إجابة مجموعها في تشكل التي والمعتقدات

 تشكيل في المهم والعنصر ننتمي؟ من وإلى ؟ نتصرف أن ینبغي وآيف ؟ اآلخرین أمام

 في المتناثرة والمعتقدات المشاعر تلك تنظيم ةعملي بها تتحقق التي الطریقة هو الذات مفهوم

 )1(.متكاملة وحدة إطار

 بلغ ، ذاته عن مثالية صورة الفرد یطور حينما ینشأ االغتراب أن هورني آارین وترى

،  الحقيقية وذاته المثالية صورته بين عميقة هوة توجد أنه دح عليه هو عما اختالفها من

 ذاته إدراك على قادًرا یعود ال فإنه المثالية ذاته هو نهبأ باالعتقاد المرء یتشبث وحينما

 انخفاض أو للذات السالب إنما ینشأ عن اإلدراك ، النظریة هذه وفق واالغتراب . الحقيقية

  )2(.متوقع هو آما وذاته المثالية ذاته عن الفرد تصور بين الكبير التفاوت أو الذات مفهوم

                                                       
 النفسي اإلرشاد لمرآز السادس الدولي التربوي، المؤتمر األداء لتحسين آمدخل اإلنساني التفاعل قندیل، شاآر عطية -)1(

  .180 - 179ص ،  1999عين شمس،  جامعة

  2004، تب ، القاهرة الك عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

     .114ص
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   : الثالث  الفصل
 واألنساق االجتماعية والتنشئة االغتراب

  لقيمية ا
  

 الشخصية واغتراب االجتماعية التنشئة – 1

  العربية اللغة اغتراب - 2

 والمجتمع والثقافة االغتراب - 3

  القيم ومنظومة االغتراب -4

  عالقة االنتماء باالغتراب -5

  نية الالعقال االغتراب معتقدات -6

  قياس عامل االغتراب 7-

   االغتراب مواجهة -8

  الخالص من االغتراب -9
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  : الشخصية واغتراب االجتماعية التنشئة -01
 الشخصية فطبيعة ، الشخصية نمط تشكيل في مهم دور والتربویة االجتماعية للتنشئة

 هو حيث من ، االجتماعية التنشئة أسلوب ومستوى بطبيعة آبير حد إلى مرهونة اإلنسانية

 والتسلط الشدة لدرجة انعكاس هو فاالغتراب ، إنسانيته خصائص اإلنسان یهب الذي القالب

  .ما مجتمع في السائدة االجتماعية التنشئة أساليب في

 الذي الواقع ضوء في باالغتراب عالقتها في االجتماعية التنشئة مناقشة یلي فيما ونحاول

 التسلط أجواء في اليوم العربي اإلنسان یولد حيث ، عام بوجه العربية المجتمعات تشهده

 مصدر تشكل باإلنسان تحيط التي الحياة وشروط ، التغریب سساتمؤ في وینمو ، واإلآراه

 رحلة وتبدأ .واإلبداع والحضور الفعل طاقة لدیه ویشل اإلنساني وجوده حقيقة من ینال تهدید

 ، المدرسة في المعرفي القمع إلى العائلة في التربوي القهر من العربية الشخصية اغتراب

 اإلنسان یعيش المأساویة الدراما هذه وفي .المؤسسات لداخ االجتماعي اإلرهاب إلى وتنتهي

 من واحدًا التربية في واإلآراه والقمع التسلط اتجاه ویعد ، والهزیمة القهر دوامات العربي

 اإللزام مبدأ على االتجاه هذا ویقوم .العربية مجتمعاتنا في السائدة التربویة االتجاهات أبرز

 السماح وعدم ، وتنشئتهم األطفال تربية في األبویة لسلطةا استخدام في واإلفراط واإلآراه

 األطفال ومعاملة، المختلفة  بأشكاله العنف إلى واللجوء ، وانتقاداتهم آرائهم بإبداء لألبناء

 المجتمعات في االجتماعية التنشئة أنماط ترآز آما .والمعنوي الجسمي والعقاب بقسوة

 انيةنواأل الفردیة نحو نزعة ذلك عن ینشأ وبالتالي،  اةوالمجار والطاعة الحمایة على العربية

  )1( .باالغتراب والشعور

 وآان. النفسية المتغيرات من بعدد االغتراب عالقة )1998( وزمالؤه جاآسون ودرس

 وانخفاض التسلطية والتنشئة االغتراب بين عالقة وجود أوضحت أنها الدراسة هذه نتائج من

 .المخدرات وتعاطي ، العنفو،  الذات تقدیر وانخفاض ، التوافق وسوء األآادیمي المستوى

                                                       
   الكویت الفكر، عالم ، التربوي القمع إشكالية في بحث:  العربية الشخصية في االغترابية المظاهر ، وطفة علي -)1(

 .242 -241ص ، 1998،  27مجلد
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 االجتماعيون المنشئون إليها یلجأ التي التسلطية االجتماعية التنشئة أساليب فإن،  عام وبوجه

 اإلنسانية الشخصية هدم إلى عامة بصورة تؤدي) الخ...الجامعة أو المدرسة،  األسرة(

  )1( .واغترابها

 فلكل آلخر، مجتمع من وتعقيدها بساطتها حيث من االجتماعية ئةالتنش عملية تختلف

 .وحاجاته ومطالبه ، القيمية ومشكالته ، الثقافية وأنماطه التاریخي نموه مستوى مجتمع

 یكتسب االجتماعية التنشئة عملية ظل ففي ، االجتماعية التنشئة بأساليب االغتراب ویرتبط

 وفي الخلقية أحكامه في تؤثر التي واألدوار التجاهاتوا والقيم المفاهيم من العدید الفرد

 على أسياد أنهم یعتقدون الداخلية الضبط وجهة ذوى فاألفراد ، الضبط لوجهة اآتسابه

 ذوى وجهة األفراد بينما ، متكاملة سليمة شخصية خلق إلى ذلك یؤدي وبالتالي ، أقدارهم

  فيها التأثير یستطيعون ال خارجية قوى فيها تتحكم مخلوقات أنهم یعتقدون الخارجية الضبط

  )2(.متكاملة وغير ضعيفة اغترابية شخصية بناء إلى تؤدي وبذلك

 التي العوامل من یعد الفرد فيه یعيش الذي واالجتماعي النفسي السياق فإن العموم وعلى

  .باالغتراب شعوره عدم أو شعوره ومدى للفرد النفسية بالصحة وثيقا ارتباطًا ترتبط

 المعالم واضحة تربویة فلسفة بناء إلى – العربية مجتمعاتنا في – حاجة في نحن لكولذ

 في نحن ، وسلبياتها إیجابياتها بكل الحدیث العصر ومستجدات متطلبات تواجه  واألهداف

 خاللها من نواآب التي الدین أصول على المبنية السليمة التربویة التنشئة إلى الحجة أمس

  )3( .الحالي القرن في الحضاري التطور

  : اغتراب اللغة العربية -2
، ومستقر  رب الحضاریة ووعاء قيمهم الخالدةاللغة العربية هي مناط شخصية الع 

وليس  ،منهج فكر وطریقة نظر وأسلوب تصورفاللغة في األساس ، إبداعهم وقوام ثقافتهم 

                                                       
  .121ص،  2003 ، غریب ، القاهرة دار االغتراب ، لوجيةسيكو في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)1(

   2004 الكتب ، القاهرة ، عالم االغتراب ، مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

  .114ص  

  .124 – 123ص  .2003  غریب ، القاهرة دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)3(
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لعلماء وطن جغرافي ، فإن صحيحًا ما یسود من قول قوامه أن العلم ال وطن له ، فإذا آان ل

للعلم وطنًا فكریًا ، وهذا الوطن هو اللغة ، وتتملك اللغة آل فكر یدخل إليها وتطبيقات هذا في 

وذلك  .فنحن اليوم نجد صعوبة في تدریس بعض العلوم آالطب باللغة العربية .الواقع المعاش

  بالد أخرى اللغة الفرنسية وفي ، ألن الطب بالنسبة لمنطقتنا أصبح وطنه اللغة اإلنجليزیة 

عربيًا   تعتبر علمًامع العلم أن آثيرًا من العلوم وفي مقدمتها الطب آانت ،  ةالروسي أو

فقد بدأت دراسة  .قبل أن تعجم لغتهة ُتدرُس في الجامعات األوروبية وظلت آتب الطب العربي

يني في مصر باللغة الطب في العشرینيات من القرن التاسع عشر في آلية الطب بالقصر الع

حتى احتل اإلنجليز مصر في الثمانينيات من ذلك  ،العربية لفترة تقترب من ستين عامًا 

  )1(.فتحولت دراسة الطب من العربية إلى اإلنجليزیة، القرن 

لظروف السياسية والعسكریة التي مرت بها هو اواغتراب اللغة العربية في مصر نتيجة 

تي تعرضت لظروف مماثلة فيما یتعلق باالحتالل واالستعمار حال معظم الدول العربية ال

أن األدب المكتوب ) 1998(أوضح بنسالم حميش  .على سبيل المثال -ففي المغرب .األجنبي

بالفرنسية یعد دليًال عل سلبية الهویة المزدوجة ، ودعا الكاتب األدباء المغاربة إلى التقليل من 

  )2(.ية والهویة القومية والثقافية لبلدانهم األصليةعدائهم المترسخ إزاء اللغة العرب

الذي امتد أثره ليس  westernizationعن نشأة علم االستغراب في مواجهة التغریب و

. فقط إلى الحياة الثقافية بل امتد إلى أساليب الحياة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر الحياة العامة

ية العالمية االنفتاح اللغوي على األلفاظ حيت صاحب االنفتاح االقتصادي في الرأسمال

األجنبية ، فكل آلمة عربية تتجاوز عقدة نقصها بإلحاقها بكلمة غربية ، أو تنقل األلفاظ 

، شوبنج موتورزمثل إسالمكو، منصور شيفروليه ، محمد (األجنبية إلى الحروف العربية 

عامية ، ولم یعد أحد قادرًا وضاعت اللغة الفصحى وازدوجت مع ال )الخ...،للمحجبات  سنتر

ال من القادة وال من رجال اإلعالم وال حتى من المثقفين وأساتذة الجامعات التحدث بلغة 
                                                       

- العربي المثقف) محرر( وآخرون الدجاني صادق أحمد: المستقبل فيس وتحدیات العربية الثقافة صابر، الدین محيى -)1(

  .292-291ص ، 1995 ، بيروت ، العربية الوحدة دراسات مرآز ، وعطاؤه همومه

   .124ص،  2003  قاهرةغریب ، ال دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)2(
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وأصبحنا نعرف بلهجاتنا العامية وليس بلغاتنا العربية الفصحى وهروبًا من  .عربية سليمة

   )1(.اإلعراب نسكن آخر الكلمات وهو أضعف اإلیمان

. آبيرًا بتعليم اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية ك اهتمامًایالحظ أیضًا أن هنا

على الرغم من أن ذلك ال یتفق مع قواعد التربية . لتالميذ المرحلة االبتدائية في البالد العربية 

فالطفل العربي یعيش منذ البدایة تعليمه . الصحيحة وینافي مبادئ التربية القومية السليمة

فكریة ، تؤثر بالسلب في شخصيته وتكوینه الفكري والسلوآي ، حيث یتعلم ازدواجية لغویة 

الطفل في حياته اليومية لغة غير هذه التي تعلمها في المدرسة ، وتشكل هذه االزدواجية 

ولألسف فإن النخبة  .تؤدي إلى ازدواجية فكریة وسلوآية ةعناصر عدیداللغویة واحًدا من 

ر مهتمة وربما غير مدرآة للوهن اللغوي الراهن في البالد العربية المثقفة بصفة عامة غي

  )2(.العربية

لقد أصبح العالم آله قریة إلكترونية ، ولم یعد أمامه سوى أمرین ؛ إما االنعزال، وإما 

والوسيلة الوحيدة للتغلب على هذه التحدیات هي اإلسهام والمشارآة من  .االستالب والتبعية

ية وإنشاء علم عربي ، وتطویر اللغة العربية لتكون وطنًا للعلم خالل تحریك القدرات القوم

والتقنية ، بما یمكن األمة العربية من اإلسهام الفعال في صناعة الحضارة ، في إطار هویتها  

   . ليس تعصبًا ولكن تنویعًا للوحدة العربية ، بالمشارآة الواسعة للثقافات اإلنسانية

ية تنتبه لخطورة تعليم اللغات األجنبية وإهمال اللغة العربية وقد بدأت آثير من الدول العرب

ففي مجال الطب أقامت نقابة أطباء مصر بالتعاون مع الجمعية المصریة لتعریب العلوم في 

وآان من توصيات هذه الندوة تأآيد أهمية تدریس . ، ندوة تعریب التعليم الطبي 1999نوفمبر

أساسية في استيعاب العلم وتنمية األسلوب العلمي في  الطب والعلوم باللغة العربية آخطوة

وتنمية االبتكار واإلبداع ، آما أوصت هيئات  ،التفكير والسلوك العلمي في التفكير والسلوك 

الطبية المتخصصة بأهمية نشر األبحاث الطبية باللغة العربية ، وآذلك  تتحریر الدوریا

  .التأليف باللغة العربية 
                                                       

  .1992والتوزیع بيروت ، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ، االستغراب  علم في مقدمة ، حنفي حسن -)1(

  .125 ص،  2003 ، غریب ، القاهرة دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)2(
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، فقد قامت الدراسات العليا في سوریا على اللغة العربية منذ سبعين وهذا ليس بغریب 

وخًرجت نوابغ عالميين من األطباء والمهندسين ، أثبتوا قدرة اللغة العربية ومرونتها ،  عامًا

   )1(.الخ...البنيویة في التعبير، مثل الترجمة اللسانية المباشرة للمصطلح األجنبي أو االشتقاق 

اوالت ال بدیل عنها لمواجهة ظاهرة تغریب اللغة العربية في وطنها ومثل هذه المح

  .األصلي

 :والمجتمع والثقافة االغتراب -3
 : یلي ما خالل من ذلك ویتضح ، وثيقًا ارتباطًا والمجتمع بالثقافة االغتراب یرتبط

 ورفضها الجماهيریة الثقافة عن الفرد اغتراب وهو : الشعبية الثقافة عن االغتراب -

 عدم عن واالنفصال بالبعد الشعور لهذا المحددة الطبيعة وتختلف .عنها االنفصالو

  .الشعبية الثقافة االهتمام

 المجتمع في السائدة القيم عن البعد وهو :المجتمع في السائدة القيم عن االغتراب -

  .رفضها أو 

 في ائدةالس السلوآية المعایير مغایرة وهو: االجتماعي السلوك معایير عن االغتراب -

 . مسایرتها وعدم المجتمع

 یحدث الذي الثقافي الهيكل انهيار في االغتراب یظهر حيث:  االتجاه وفقدان االغتراب -

 وبين الثقافية والمطامح األهداف بين التواصل في حاد انقطاع یطرأ حينماخاصة  بصفة

 . االجتماعي والهيكل یتفق بما حددت التي الجماعة أفراد قدرات

 الجماعات تتبناها التي الثقافة في وجوده یالحظ ما هو : المضادة والثقافة اباالغتر -

 )2(.اعنه وابتعادًا المجتمع في السائدة للثقافة خالفًا الشباب بين المتطرفة

 :االغتراب ومنظومة القيم - 4
                                                       

  العربي المثقف) محرر( وآخرون الدجاني صادق أحمد: المستقبل فيس اتوتحدی العربية الثقافة صابر، الدین محيى -)1(

  .311- 291ص ،  1995 ، بيروت ، العربية الوحدة دراسات مرآز ، وعطاؤه همومه

 2004 الكتب ، القاهرة ، عالم االغتراب ، مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)2(

      .  115 - 114ص
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 .القيم هي عبارة أحكام یصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء

وتتم عملية التقویم هذه من خالل  .لك في ضوء تقویمه لهذه الموضوعات أو األشياءوذ

وبين ممثلي اإلطار الحضاري الذي یعيش فيه ویكتسب  ،التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته 

  )1(.الخبرات والمعارفهذه من خالله 

جتمع ومدى ولكي نتفهم االغتراب ال بد من البحث عن جذوره ومنابعه في ترآيب الم

فحاالت  .سيطرة القيم والمعایير على السلوك عامة ، وفي المجتمعات العربية خاصة

  :االغتراب في المجتمعات العربية آما أوضح حليم برآات تظهر من خالل المصادر التالية 

  .السيطرة المفرطة ، وهي متوفرة إلى حٍد بعيد في معظم البلدان العربية: أوًال 

  .القيم والمعایير وعدم فعالية النظم شبه الدیمقراطية  انحالل: ثانيًا 

وقد تبين أن مجاالت التصرف السلوآي الفعلي أمام المغترب یمكن تحدیدها على أنها 

ج یالثوري ، وعلى المغترب القيام بواحد أو بمز التمردي امتداد بين االنسحاب واالشتراك

   .ن واقعه ، أو الرضوخ إليه ظاهرًابإمكانه االنسحاب م ، من ثالثة أنواع من التطرف

  )2(.أو النفور منه ضمنًا أو التمرد الثوري عليه وتغييره

بنسق القيم في شرحه لقضية االغتراب وأآد على التوجيه الخاص )) بارسونز ((وقد اهتم 

فالتوجيه العام یمثل النمط المعياري الذي یعين . والتوجيه العام أثناء شرحه للجانب الثقافي

مجال الذي یكون داخله الفاعل في الموقف المعطى ملزًما بأن یأخذ في اعتباره مباشرة ال

، وهي تعرف  للقيم التي یشارك فيها األعضاء اآلخرون للمجموعة ىاالختيار المعط

أما التوجيه الذاتي فإنه یشير للنمط المعياري الذین یعين معدل  .بمسئوليته تجاه المجموعة

وفي  .مط الموقف المعطى ألن یغتنم الفرصة في سعيه للمصالح الخاصةالسماح للفاعل في ن

ستطيع أن نعين أهمية الدور الذي تلعبه القيم الموجهة بالنسبة للسلوك والمواقف نضوء ذلك 

 ه مواقف العمل ، وقرارات اإلرادةفالقيم العامة توجه الفعل ألن یكون إیجابيًا تجا .االغترابية
                                                       

  المعرفة عالم،  واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس نفسية ، دراسة: القيم  ارتقاء ، خليفة محمد اللطيف عبد -)1(

  .60 -59، ص   1992،  160عدد  ن ،الكویت 

  .106ص،  1984، 1عدد ، العربي المستقبل مجلة. العرب المثقفين اغتراب،  برآات حليم -)2(
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 دارةإللقيم الخاصة فإنها تقلل إلى حٍد ما من اإلیجابية نحو العمل واأما ا ،وجماعات العمل

أما القيم المشترآة فإنها  .وتتيح فرصًا لحاالت السلبية والمقاومة .وقراراتها وجماعات العمل

  ) 1(.تقلل من فرصة اإلیجابية وتزید من فرص السلبية والمقاومة

في ضوء ما آشفت عنه البحوث  - عربيةوإذا نظرنا إلى منظومة القيم في المجتمعات ال

تتعلق بالتناقض أو المفارقة : األولى: نجد أننا بصدد قضيتين رئيسيتين - والدراسات السابقة

   )2(.وتتمثل في الصراع القيمي بين اآلباء واألبناء:  والثانية .بين القيم والسلوك

م والسلوك ، فقد أرجعه وبخصوص القضية األولى المتمثلة في الصراع والتناقض بين القي

الباحثون إلى التغيرات الثقافية واالجتماعية السریعة وغير المتوازنة ، والتي تؤدي غالبًا إلى 

الدرجة المتفاوتة من التغيير بين ظهور آثير من المشكالت النفسية واالجتماعية التي تعكس 

   )3(.عناصر المجتمع الواحد وعلى األخص بين القيم والسلوك

أحدثت ظروف التنمية تغيرات في مفاهيم اإلنسان العربي وقيمه ، حيث انهار سلم القيم   آما  

  )4(.وبالتالي حدث نوع من التناقض بين قيم وسلوك اإلنسان العربي

فهناك نوع من التنافر المعرفي بين اتجاهات الفرد وقيمه من جهة ، وبين سلوآه من جهة  

   )5(.أخرى

  .مة الثقافية واالجتماعية واالقتصادیة وذلك نتيجة تصدعات األنظ

عن تناقض واضح بين القيم  - سواء العربية أو األجنبية -وقد آشفت الدراسات والبحوث

  .فالقول شيء والسلوك شيء آخر مختلف تمامًا ، والسلوك

                                                       
  .1984 ،الریاض الكتب ، ، عالم االجتماع علم منظور من االغتراب نظریةشتا ،  علي السيد -)1(

 .131ص،  2003 ، غریب ، القاهرة دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)2(

الذات ) محرر(  في أحمد زاید. ، التغيرات االقتصادیة العالمية وتأثيرها على الهویة الوطنية ریة أبو أحمد سوزان -)3(

 .43ص،  1996 ،12-11.جامعة القاهرة. والمجتمع في مصر، أعمال الندوة السنویة الثالثة لقسم علم االجتماع آلية اآلداب

   .1992مرآز ابن خلدون للدراسات اإلنسانية ، دار سعاد الصباح ، الكویت ، : حامد عمار ، في بناء اإلنسان -)4(

(5)- Rokeach M, Some Unresolved Issues In Theories Of beliefs Attitudes And Values Univ 

Of Nebraska  Press , 1980 , p 291.  
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، فمن  ولهذا التناقض المعرفي أو التصدع المعرفي بين قيم الفرد وسلوآه آثاره السلبية

وتوجد مثل هذه ،  ةجعل الهویة في حالة تعرٍض لصدامات تيارات متعارضشأنه أن ی

وتنشأ أزمات الهویة  .، آما توجد داخل النظام المعرفي التصدعات داخل النظام الثقافي للفرد

وعندما تؤدي إلى شلل في طاقة  ،عندما یصبح التوتر الذي تثيره هذه التناقضات على أشده 

  )1(.الفعل أو إلى قلق دائم

والصراع المعرفي ليس قاصرًا على التنافر والتناقض بين القيم والسلوك ، ولكنه قد یوجد 

عن أن العالم  Maalouf)) مالوف((بين القيم وبعضها البعض اآلخر، وفي هذا اإلطار یتحدث 

آما  .اإلسالمي یتملكه إحساس بأن القيم الحدیثة قيم غریبة عنه ، وذلك منذ عهد الصليبين

لكن هذه  ..یه اإلحساس بأنه ال یمكن أن یتبنى هذه القيم إال بالتخلي عن هویته الذاتيةیوجد لد

القيم الجدیدة تحظى باحترامه وتشده فهي تمثل في النهایة منطلق الحضارة ومنهج الوصول 

وبالتالي فإن حصار نموذجين متناقضين من القيم یجعل العالم  .إلى التكنولوجيا المعاصرة

یقلدون الغرب أحيانًا  – آما یرى مالوف –فالمسلمون  .اني من التردد والحيرةاإلسالمي یع

آما یرى  -فالعالم اإلسالمي .ویرفضون قيمه ویرتمون في أحضان الماضي أحيانًا أخرى

وبذلك یعاني  .لم یستطع أن یجد الحل إلشكالية االنفصام الحضاري والثقافي – ذلك المؤرخ

  )2(.فة ومأساویةمن جراء ذلك حالة شقاء مخي

وتكشف بدرجة ما عن ، ومن مظاهر التناقض المعرفي أیضًا بين القيم وبعضها البعض 

شكل من أشكال االغتراب في المجتمع العربي المعاصر، مظاهر وأشكال مختلفة نعرض لها 

  :على النحو التالي

حرة والمسئولية الصراع بين القيم القدریة والنزعة المضادة التي تؤآد قيم اإلدارة ال – 1

  .اإلنسانية ، في الثقافة العربية 

، وباتجاه القيم المستقبلية  تتصارع في الثقافة تيارات تميل باتجاه القيم السلفية من ناحية – 2

  .من جهة أخرى
                                                       

  .129 -128ص  ،2003 ،  غریب ، القاهرة دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)1(

  .1993 ، دمشق ،  للطباعة الوسيم دار ، وطفة علي:  ترجمة ، الهویة ، ميكشيللي إليكس -)2(
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  حيث یرى بعض السلفيين األصوليين أن آلمة : الصراع بين قيم األتباع وقيم اإلبداع  – 3

ات اإلنسان بل من صفات اهللا ، فليس بإمكان اإلنسان أن یبتكر ليست من صف )) إبداع ((

  .وهذا یستلب اإلنسان من قدراته وإمكاناته ویهمش ، أي یغترب عن ذاته .ویبدع شيئًا ما

  .والثقافة العربية ليست تقليدیة بل هي ثقافة صراع بين القدیم  والجدید 

فهناك صراع بين القيم التعبيریة  : عربيةاللغة في الثقافة ال: قيم المضمون وقيم الشكل  –4

التي تقدر التعبير لذاته ، والقيم الذرائعية التي تشدد على اإلیجاز والدقة في سبيل أداء رسالة 

  .محددة تخدم غایة محددة

هناك بدون شٍك في العالم العربي قيم فردیة ، إنما القيم :  القيم الجماعية والقيم الفردیة –5

فمن إیجابياتها التعاون  .م االنتماء للجماعة ، ولهذه القيم إیجابياتها وسلبياتهاالمسيطرة هي قي

ومن سلبياتها االمتثال والطاعة والمجاراة بشكٍل یفقد اإلنسان آثيرًا من  ، والطمأنينة النفسية

  .حریته وتفرده واعتماده على ذاته

قيم التمرد والرفض والثورة  ، وبين الصراع بين قيم الطاعة واالمتثال والصبر من جهة – 6

مع أن الغالب أو السائد هو قيم الطاعة  .في الثقافة العربية -وتغيير الواقع من جهة أخرى

  .والمجاراة والصبر

الصراع بين قيم الرحمة واإلحسان من جهة ، وبين قيم العدالة والمساواة من جهة  – 7

في الثقافة العربية من قيم العدالة  تعد قيم الرحمة واإلحسان والتصدق أآثر رسوخًا: أخرى

فإذا تلقى اإلنسان اإلحسان في ظل قيم الرحمة ، سوف یؤدي ذلك إلى ترسيخ  .والمساواة

ویكون تابعًا له ، وینمو لدیه االتكال واالعتماد  ، ویعبر عن امتثاله للمحسن، واقعه الهزیل 

  .على اآلخرین

الغالبة في الثقافة العربية ، ولكن هذه الغلبة ليست  وبوجه عام فإن القيم التقليدیة ال تزال هي 

 هي المحددة لهویة العربي الثقافية ، إن ما یحدد هویة العرب الثقافية في هذه المرحلة
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االنتقالية هو الصراع بين اتجاهات قيمية متناقضة تكشف عن حالة من االغتراب یعيشها 

  )1(.اإلنسان العربي

ء القيمي لمجتمع ما من أآثر الظواهر ارتباطًا وأشدها خطورة وتعد ظاهرة التغير في البنا

 - في المجتمعات العربية واإلسالمية - فهناك العدید من األفراد .بالنسبة لظاهرة االغتراب

الذین یخشون من التجدید أو تقبل التغيير القيمي ، وبالتالي ال بد من حل التناقض الذي یحدث 

والفشل في هذا یؤدي حتمًا إلى  .دیم متوارث وبين ما هو جدیدفي النسق القيمي بين ما هو ق

   .، حيث یوجد تناقض بين رواسب قيمية قدیمة ومطالب وقيم الواقع الجدید ))التخلف القيمي(( 

آما ینشأ عن هذا التخلف أحيانًا تناقض بين القول والفعل أو السلوك ، وهو ما ِیؤدي حتمًا إلى 

  . یتعرض لها األفراد في مرحلة االنتقال من نسق آلخرآثير من االضطرابات التي 

أما فيما یتعلق بمسألة الصراع القيمي بين اآلباء واألبناء ، فقد آشفت نتائج الدراسات عن 

ومصدر هذه المفارقة  .فروق جوهریة بين القيم التي یتبناها اآلباء وتلك التي یتبناها األبناء

منها لآلخر، فالشباب ینظرون إلى الكبار على أنهم  غالبًا هو اختالف األجيال وتصور آل

أما الكبار فينظرون إلى  .أآثر جمودًا وتشددًا وغلظة وانغالقًا وغير متقبلين للجدید بوجه عام

آما أن هناك . الشباب على أنه ضيق األفق ، غير جاد ، غير ملتزم بالقيم والمبادئ األخالقية

 .الذاتيةالهویة عن القيم القدیمة أو التقليدیة یعني التخلي عن إحساسًا من قبل الكبار بأن التخلي 

ویرجع هذا الصراع القيمي بين اآلباء واألبناء إلى عدة عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية 

فقد شهدت المجتمعات العربية  .أسهم آل منها بدرجة معينة في هذا الصراع ، واقتصادیة

ي الذي لم یستطع استيعابها أو التعایش معها ألنها تحوالٍت سریعة ، هزت اإلنسان العرب

وآان لهذه التحوالت آثارها على أنساق القيم  .تفوق قدراته على االستيعاب والتكيف

والتوجهات القيمية ، حيث تشوهت قيم الذات ومعایير التقویم ، والتخلي عن قيم اجتماعية 

                                                       
  بيروت ، العربية الوحدة دراسات مرآز اجتماعي ، استطالعي بحث: المعاصر العربي المجتمع برآات ، حليم -)1(

  .112 -106ص ،  1991
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تماعية سلبية لجأت إليها الذات آآلية إلشباع حاجاتها والمحافظة أصيلة ، واستبدالها بقيم اج

   )1(.على بقائها

ومن مظاهر تشوهات قيم الذات في المجتمعات العربية سيادة القيم المادیة ، وإعالء 

المصلحة الخاصة على العامة ، والنفاق االجتماعي ، والسلبية والالمباالة ، وتبني الذات لقيم 

عن حالة الفوضى األخالقية ، حيث الالمعياریة وضعف الموجهات السلوآية  األنومي آتعبير

أما فيما یتعلق  .وجميعها مظاهر تفصح عن الشعور باالغتراب واضطراب الهویة،  والفكریة

بأسباب هذه التشوهات في منظومة القيم فمنها سيادة النموذج التنموي الذي اهتم بالكم على 

وعلى  ،وعلى االستيراد وليس التصدیر ،الك وليس اإلنتاج وعلى االسته ،حساب الكيف 

  )2(.وعلى االنبهار الحضاري بالغرب، التبعية للخارج وليس التنمية المستقلة 

  :عالقة االنتماء باالغتراب  - 5
 الوجه هو االنتماء أن ترى التي التعریفات من العدید هناك باالغتراب االنتماء عالقة وعن

 التعرف یمكن التي المحكات أحد هو فاالنتماء ، السلبي هو الوجه االغتراب بينما ، اإلیجابي

  .االغتراب مفهوم على خاللها من

 المجتمع عن انسالخ بأنه لالغتراب )) زید أبو أحمد (( تعریف : التعریفات هذه ومن

  المجتمع في السائدة األوضاع مع التكيف واإلخفاق في التالؤم عن واالنعزال والعزلة

  .الحياة بمغزى الشعور انعدام وأیضًا بل ، باالنتماء الشعور وعدم والالمباالة

 خالله من یستشعر اتجاه بأنه (( )) وانجلش إنجلش ((عرفه  فقد،  Affiliation االنتماء أما

 الوسط في متميزة مكانة على ویستحوذ منها ، مقبوال جزءًا ویكون ، بالجماعة توحده الفرد

  )3(.فيه یعيش يالذ االجتماعي

                                                       
  .132 -131: ص .2003 غریب ، القاهرة دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)1(

 والمجتمع الذات) محرر( زاید أحمد في. تشكلها وظروف مظاهرها: المجتمع في الذات قيم تشوهات ، ابعيالت آمال -)2(

  .353ص،  1996 ، القاهرة جامعة ، اآلداب آلية ، االجتماع لقسم الثالثة الندوة أعمال ، مصر في

  .21ص،  2003 ، اهرةغریب ، الق دار االغتراب ، سيكولوجية في دراسات خليفة ، محمد اللطيف عبد -)3(



 
 القيمية    االغتراب والتنشئة االجتماعية واألنساق     الفصل الثالث                                  

 

65 
 

وتلعب مؤسسات التربية والتعليم ووآاالت التنشئة االجتماعية دورًا رئيسيًا في تعزیز 

ویقوم المرشد النفسي بدور آبير في تنمية مشاعر االنتماء لدى  .وتنمية مشاعر االنتماء

   )1(.الطالب وحتى لدى معلميهم ليكونوا قدوة حسنة فيم یتعلق بمشاعر االنتماء

  : دات االغتراب الالعقالنيةمعتق -6

  :یميز المعالجون السلوآيون المعرفيون المعاصرون بين نوعين من المعتقدات هما 

ویصاحبها في الغالب حاالت وجدانية مالئمة للمواقف  ، معتقدات منطقية وعقالنية -1

  .وتنتهي باإلنسان إلى مزید من النضج االنفعالي والخبرة والعمل البناء

  )2(.وتصاحبها االضطرابات االنفعالية والسلوآية ،ال منطقية وال عقالنية معتقدات  -2

واألفكار والمعتقدات الخاطئة تكاد تكون عامة في الحضارات المختلفة ، وعندما یتم تقبلها 

حيث یستمر الفرد في تكرارها  Self Verbalizationوتعزیزها عن طریق التلفظ الذاتي 

بسبب عدم قدرته  -ومنها االغتراب -ى االضطرابات االنفعالية فإن ذلك یؤدي به إل، لنفسه 

وهكذا فإن الفرد المضطرب غير سعيد ألنه غير قادر  .على تحقيق تلك األفكار والمعتقدات

والتي تبدو في استعماله  ، على التخلص من أفكاره ومعتقداته الالعقالنية والمستحيلة أحيانًا

وحين ُیقِبُل الفرد على تلك األفكار والمعتقدات " تم ینبغي ، یتح ،یجب " لعبارات مثل 

وعدم القدرة على  ،فأنه یصبح مقهورًا وعدوانيًا ، شاعرًا بالذنب وعدم الكفاءة   .الالعقالنية

  )3(.الضبط ، آما یشعر بالتعاسة والشقاء مما یؤدي إلى الشعور باالغتراب

فرد الذي لدیه معتقدات العقالنية هو وتتناقض المعتقدات الالعقالنية مع منطق العقل، وال

وأحل  ، فرد رفض التفكير المنطقي من حيث هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة والموضوعية

                                                       
   2004 الكتب ، القاهرة ، عالم االغتراب ، مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

  .154ص  

  .1994أساليبه وميادین تطبيقه ، دار الفجر القاهرة ، : عبد الستار إبراهيم ، العالج النفسي السلوآي الحدیث  -)2(

 الجامعة بعمان ، التربویة العلوم دراسات مجلة واألمریكيين، األردنيين عند الالعقالنية األفكار ، حانيالری سليمان -)3(

 . 74 -73ص  ، 1987 ، األردنية
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فجاءت توقعاته العقالنية ، محله األهواء الشخصية والظن واالحتمالية والمبالغة والتهویل 

   )1(.وتعميماته غير موضوعية

بالذات  ةاألمور المرتبطال واالستحسان وتعظيم وتتميز هذه المعتقدات بابتغاء الكم

  )2(.واآلخرین والشعور بالعجز واالعتمادیة

وغير منطقية تتميز بعدم موضوعيتها وأنها  والمعتقدات الالعقالنية هي أفكار خاطئة

وعلى مزیج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتهویل بدرجة ال تتفق مبنية على توقعات خاطئة 

  )3(.فعلية للفردواإلمكانات ال

وعلى هذا فإن المعتقدات الالعقالنية یمكن تعریفها بأنها تفكير یتميز بأنه غير صحيح 

 )4(.متناسق مع آل من الواقع وأهداف الفرد وغير، منطقيا 

وتتضح أهمية الجانب المعرفي في تقدیر عواطف وانفعاالت الفرد في آثير من البحوث 

وعالقة التفكير  ، نظریته فيما یتعلق بتطور العصاب لدعم Ellisالتي أوضحها ألبيرت إليس 

بالسلوك المرضي أو باالضطرابات النفسية التي یعد االغتراب واحدًا  يوالالمنطقالالعقالني 

 )5(.منها

 

 

  

                                                       
محمد أحمد سعفان ،  فاعلية العالج العقالني االنفعالي في خفض مستوى الشعور بالذنب مجلة آلية التربية ، جامعة  -)1(

 .237ص 1995عين شمس ، 

معتز سيد عبد اهللا ، محمود السيد عبد الرحمان ، إعداد مقياس األفكار الالعقالنية لألطفال والمراهقين ، مجلة علم  -)2(

 . 124ص،  1997النفس  

   2004 الكتب ، القاهرة ، عالم االغتراب ، مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -3)(

 116ص  

  الجامعي الشباب لدى العرفي الزواج نحو االتجاه تعدیل في االنفعالي العقالني اإلرشاد أثر ، محمد العظيم عبد سيد -)4(

  .120ص 2000 ، 3، عدد 13 مجلد ، المنيا جامعة التربية آلية ، النفس وعلم التربية في البحث مجلة

  دراسة عبر ثقافية : مریكيين واألردنيين والمصریين محمد عبد العال الشيخ ،األفكار الالعقالنية لدى آل من األ -)5(

  .267- 266ص ،  1990،  1بحوث المؤتمر السادس لعلم النفس في مصر، جزء



 
 القيمية    االغتراب والتنشئة االجتماعية واألنساق     الفصل الثالث                                  

 

67 
 

  :قياس عامل االغتراب -7
، نعددها ثم نأخذ مثاًال ألحد المقایيس المستخدمة في  هناك مقایيس تقيس عامل االغتراب

  .لكارل جنس) Al(هذا المفهوم وهو مقياس االغتراب قياس

  )S.A .S(مقياس اغتراب الطالب  -1

  )D.A.S(مقياس دین لالغتراب  -2

  )M.A.C(مقياس االغتراب الصریح  -3

  لالغتراب lac hors مقياس  -4

مشتق من اختبار الشخصية للشباب لكارل جنسن ونتناوله ) AL(مقياس االغتراب  -5

  :بالشرح

ا المفهوم بأنه فقدان الثقة واالستغراب في العالقات مع اآلخرین ذمكونات ه ))جنسن((حدد 

ین یمثلون السلطة على أنهم مسيطرون وغير عادلين وال یمكن الثقة بهم  ذخاصة أولئك ال

ویميل إلى إسقاط قدر آبير من مشاعره على اآلخرین ، رغم أنه هو نفسه قد یكون غير 

ذلك ، ویميل إلى إنكار المشكلة التي تواجهه ، ومن خالل ال یعرف بعادل وغير أهل للثقة و

تطبيقه على عينة من الجانحين وغير الجانحين تبين أن الفروق الدالة بينهما في متوسط 

الدرجات في مستویات األعمار المختلفة تدل على الجانحين أآثر تمردًا على السلطة وأآثر 

  )1(.فقدانًا للثقة بها

  :االغتراب مواجهة  -8
ومن أهم  .ترى إجالل سرى أن مواجهة االغتراب تتم عن طریق تحقيق االنتماء 

  :إجراءات مواجهة االغتراب ما یلي 

 .التصدي لألسباب النفسية واالجتماعية لالغتراب والتغلب عليها  -

 .قهر مشاعر االغتراب والعودة إلى الذات والتواصل مع الواقع  -

                                                       
ذات والمجتمع وعالقته بسمات الشخصية معهد علم النفس ، آلية اآلداب  ال عن االغتراب ، هللا عبدا محمد أحمد مجدي -)1(

 .2001جامعة اإلسكندریة ، 
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 .التغير االجتماعي واالعتزاز بالشخصية القومية تنمية اإلیجابية ومواآبة  -

 . تصحيح األوضاع الثقافية بما یحقق احترام العادات والتقاليد -

 .تصحيح األوضاع االجتماعية بما یضمن التفاعل والتواصل -

تصحيح األوضاع االقتصادیة على مستوى المهنة وزیادة اإلنتاج إلشباع حاجات األفراد  -

وتنمية الوعي الوطني والوالء ، والوعي السياسي والدیمقراطية  سياسي،وتدعيم االستقرار ال

   .واالعتزاز بالوطن

 .تنمية السلوك الدیني، وممارسة الشعائر الدینية -

وتدعيم مظاهر االنتماء حيث  .تنمية انتماء الذات إلى هویتها واتصالها بالواقع والمجتمع -

واالرتياح والشعور بالهویة والمكانة والرضا ها الواضحة والمعایير التي یتم مسایرت األهداف

   )1(.واألمن النفسي واالندماج والتوحد والتآلف مع الجماعة

  :الخالص من االغتراب  -9
خطوط الكآبة مرسومة على صفحتها  لو تفحص المرء وجوه المارة من حوله ، لالحظ

عبارات الضيق والتبرم لتناهت إليه  الجبين مقطب ، والشفاه مذمومة ، ولو أرهف سمعه ،

! أین هي السعادة:  ، مرددًا زفرة موجوعة ، یزفر المصبوغة بنبرة القلق، الكل یسير مهمومًا

على الدنيا ، وقد ینهي البعض حياته  ناقمًا ، ، محبطًا الجميع أضحى في حالة تذمر، یائسًا

  .حزانهقنوط ، ليضع حدا آلالمه وأ ببرود  ومن دون أن یرف له جفن ، في لحظة

 هل یعود هذا إلى الخيبة التي اعترت! لماذا األصوات تعلو بالشكوى؟! ما الذي حصل؟

   ، التي اجتاحت العدید من بلدان العالم؟ نفوس معظم الناس، نتيجة األزمات االقتصادیة

 ، أن نسبة آبيرة من السكان ، یعانون من ندونيسياإلقد بينت اإلحصائيات األخيرة في 

 لية ، وصلت ببعضهم إلى حافة الجنون ، إلى درجة أنهم لم یعودوا یتذآروناضطرابات عق

                                                       
  2004 الكتب ، القاهرة ، عالم االغتراب ، مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد ءسنا -)1(

  .117- 116ص
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، حوادث االنتحار الفردي  ، وانتشرت في بعض المجتمعات شيئا عن تفاصيل حياتهم

، من دون أن  آطریق للخالص من العذاب الذي بات الكثيرون یلعقون مرارته والجماعي

  .هم باالستمراریة فيها، التي لم تعد تغری الحياة یأبهوا بمباهج

 هل إحساس اإلنسان برخص قيمته ، في زمن صار فيه معيار األفضلية یخضع للقوي، هو

 یرى بعض المختصين، أن القرن العشرین، آان! الذي دفع بعامة الناس إلى حافة اليأس؟

غيان بط قرن الخوف، ألنه فقد معقوليته في آل شيء ، بدءًا من انحسار الروحانيات ، وانتهاء

أن ذابت  المادة على العالقات بين البشر، وتحول اإلنسان إلى آائن مغترب ، مطحون ، بعد

دروب  ، وتجمدت أحاسيسه ، على الرغم من مظاهر التقدم المبهر في هویته وضاع انتماؤه

المغریات  نأیظهر لكن . المعرفة آافة ، التي أغدقت على المجتمعات الكثير من المباهج

ساهمت في  ، ن تسعد هذه المغریات الفردأدت إلى ردود أفعال عكسية ، وبدال من الحياتية أ

قد تودي  دخله في صراعات قاسية مع نفسه ،أ، مما  ، ألنها عرضته لخيارات مختلفة شقائه

مع تقبل  أمام االستمراریة في العيش قاسيًا به إلى اليأس أو الجنون، وآالهما بات حصنًا

  .الواقع بكل ضغوطاته

 ىقوأیعتبر  ، غایاتههل بالفعل تنازل اإلنسان عن قيمه الراسخة في أعماقه لصالح 

نتيجة  األسباب المفضية لالغتراب النفسي، الذي یتبعه االنهيار والتخبط في دهاليز اليأس،

! سلبية؟ هل القلق رد فعل لما نتعرض إليه من مواقف! الصدام الحادث بين الرغبة والمبدأ

مصدر  هو ، المعاصي، آون ارتكاب  ور بالقلق، ناجم عن اإلحساس بالذنبالشع هل حقًا

 ، إن ))ن جاك روسووج((یقول المفكر الفرنسي ! شقاء اإلنسان مهما طالت غفوة ضميره؟

البشر  ن في أعماقأ، و اإلنسان الصالح غبطته في داخله ، من الفرح النابع من نفسه الصافية

   .الضمير سمهاعمالهم، وهذا المبدأ أه على صالح مبدأ عدل غریزي  یحكمون بموجب

لكن ما  ، السعادةجميعنا نتطلع لتذوق طعم ! هل بالفعل السعادة تنبثق من أعماق اإلنسان؟

تحقيق  هل هي في! هل هي في القدرة على العطاء من دون انتظار المردود؟! هي السعادة؟
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 ىوالرض هل هي في القناعة! لذات؟هل هي في تحقيق ا! هل هي النجاح في الحب؟! الثراء؟

مرادف  هل القلق! ، وطموحات المرء؟ هل هي في التوافق بين مطالب المجتمع! بالمقسوم؟

الواقع  نه صفة صحية مطلوبة عندما تقف عند حد معين، آون الثورة علىأللشقاء، أم 

آما یرى  القلقهل ! لتطویر المجتمعات نحو األفضل؟ ایجابيًا الموجود هي التي تشكل دافعًا

القلق ینطبق  إن هذا النوع من! تعبير عن بحث اإلنسان عن هویة متميزة في العالم؟ سارتر

الكثير من الموروثات  في قلب على المفكرین والفنانين النزهاء ، الذین آان قلقهم عامال مهمًا

ي خال من لعالم مثال ، ألنهم دوما یتطلعون االجتماعية والفكریة القائمة في مجتمعاتهم

لى المزید من إ، و العلمية ن قلق العلماء أدى إلى اآتشاف العدید من الخبایاأالشوائب ، آما 

فئة من البشر تفقد توازنها  لكن هناك. االختراعات التي عادت بالنفع على البشریة جمعاء

قدمتها في سبيل تحقيق  ، نتيجة للتضحيات المتوالية التي وتصاب بحاالت قلق مشوشة

في براثن االغتراب النفسي  المها على أرض الواقع، مما یؤدي بها في النهایة إلى الوقوعأح

قارعة الطریق، حتى تصل  ، بمبادئها ومثلها على حيث تقذف وهي صاعدة درجات نجاحها

وعندما تتذوق طعم . آدميتها ، متجردة من إلى القمة وقد أضحت خالية الوفاض من إنسانيتها

من التشوهات قد انطبعت  ر إلى صفحة وجهها في المرآة ، تالحظ الكثيرنجاحاتها ، وتنظ

روحها باتت ال نبض فيها  عليها ، وان الصفاء الذي آان یشع من عينيها انطفأ بریقه ، وأن

علو على جثث قيمها التي  بعد إن خنقتها بيدیها ، وتحس بقشعریرة أسى وهي تلقي نظرة من

لكنها تدرك أنها غير قادرة  یهتز ضميرها ویجفل فؤادها ،لحظتها . داست عليها بال شفقة

باهظا ، والذي تذروه الریاح ، من  على التراجع أو تصحيح أخطائها ، ألن الثمن وقتها یغدو

المشاهير من الفنانين  الصعب جمعه في صرة الحاضر من جدید ، وهذا ما حدث لبعض

نجاحاتهم التي حققوها ال  آتشفوا إنوالعظماء، الذین آثروا وضع حد لحياتهم، بعد إن ا

هناك أطباء نفسانيون ! عبث في تساوي لحظة صفاء نقية مع أنفسهم، وأن أیامهم آانت عبثًا

 ااإلنسان على مراحل عمره تطفو یرون إن بداخل آل إنسان طفال ومراهقا وناضجا ، وأن

وأحيانا ثانية  ،اءته إلى زمن بر في دواخله الحنين أحيانا طفولته على السطح ، مستشعرًا

التصرفات النزقة ، التي ال تتناسب  تطفو مراهقته على السطح ، ویندفع إلى ممارسة بعض
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وأحيانا ثالثة ، یطفو نضجه على  إلحساسه بالشوق لهذه المرحلة من حياته ، ،مع سنه 

  .الحياتية المتنوعة الروافد السطح  ویتصرف من منطلق أفكاره التي بناها من تجاربه

آبح جناح  ن محاولة اإلنسانأهذه األفعال المتباینة یعتبرها األخصائيون مسلكًا طبيعيًا ، و

المدى البعيد  داخل اإلنسان ، یؤدي به على صاعقًا أحدها على حساب األخریات یولد انفجارًا

 نه ليس بمالكأ ن یدركأن على اإلنسان العاقل إإلى االختالل ، وفقدان التوازن النفسي ، و

ن سر أالعجيبة ، و ن النفس البشریة قائمة على مجموعة من التناقضاتأعصي عن الزلل، و

 التوازن ، ویجعل المرء جمالها یكمن في تصالحها مع نفسها ، هذا التصالح هو الذي یحفظ

یعي اإلنسان متى یندفع ، ومتى  نأالمهم  .، التي تتطلع إليها البشریة آافة یحس بطعم السعادة

  )1(.بقسمته في الحياة راضيًا متى یسير، ومتى یقهقه ، ومتى یغني بأعلى صوته ،یقف ، و
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 : الفصل الرابع
 مفهوم الصحة النفسية

  تمهيد* 

 :مفهوم الصحة النفسية  •

 .الصحة النفسية آحالة من األحوال النفسية -أ

  الصحة النفسية والتوافق -ب

  مربع الصحة النفسية  -ج

  شذوذالصحة النفسية والسواء وال -د

  مظاهر الصحة النفسية -ه

  مظاهر الصحة النفسية والنظریات النفسية -و

  الصحة النفسية والمرض النفسي -ز

  علم الصحة النفسية -ن
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  :تمهيد* 
النفسية وتوافقه الشخصي تتطلب جهد الباحث واتساع وشمولية  ناإلنسا أن دراسة صحة

البحوث المختلفة في علوم النفس والتربية واالجتماع  جفقد فتحت النظریات ونتائ. اطالعه

فتحت  - وغيرها من فروع العلوم المرتبطة بها  اوالفسيولوجي اوالبيولوجيواالنثربولوجيا 

  . لفهم اإلنسان ولجوانب توافقه الشخصي في آل مرحلة من مراحل نموهالطریق 

وقد الحظ البعض بالفعل أن أغلب الكتب التي تتناول موضوع الصحة النفسية لها حدودها 

  . فيما یتعلق بتقدیم مدخل متكامل لمشكلة الصحة النفسية

في المجاالت التي وقد یكون من المهم بالنسبة للقارئ أن یتعرف على ما أنتجه الفكر 

الخلفية  ههذولكن من األهم بالنسبة له أن یتعرف على العالقة التطبيقية ل ، إليهاأشرنا 

   .المعرفية بمجاالت الصحة النفسية

  ولقد سادت آلمة . ویطلق الكثيرون آلمة الصحة العقلية قاصدین بها الصحة النفسية

على ید أطباء األعصاب  أالنفسيين بدرضى نظرًا ألن االهتمام بالم،  Mental  )) العقلية ((

  . في آل من فرنسا وانجلترا وألمانيا والنمسا وغيرها

ذ في أطار اختالل الوظائف الشا وآان المخ عندهم هو مرآز االهتمام وفسروا السلوك

وقد آان من أسباب استخدام الكتابات األولى لمصطلح األمراض العقلية ، أن . ليةالعق

و جنون المراهقة وأمراض الذهان الناجمة عن تلف أنسجة المخ آانت أولى الشيزوفرانيا أ

األمراض التي تناولها األطباء وساعدت على تأآيد هذا المصطلح غير أن تبين الجوانب 

واآتشاف أساليب السلوك الغریبة الناشئة عن ذلك  ، النفسية المؤثرة على الشخصية وبنائها 

ولكنهم ساروا في تيار . )) نفسية ((ين إلى تغيير المصطلح إلى آان ال بد أن یلفت السيكولوجي

وعلى أي حال فإنه نظرًا ألن . وهم یقصدون تلك األمراض النفسية Mentalالكلمة األولى 

االضطرابات السلوآية والجسمية الناجمة عن عوامل نفسية هي أآثر بكثير من تلك 

مخ واألعصاب ، ونظرًا ألن الصحة االضطرابات الناجمة عن عوامل ترتبط بتلف في ال

تميز في المفهوم والمنهج واألهداف وأساليب عالج المرضى مالنفسية في رأینا مجال 
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عن مجال األمراض النفسية  فصل األمراض العصبية والذهانية: النفسيين فإننا نفضل أوًال

"  ألمراض النفسيةا "االستقرار على تسمية : ثانيًا " األمراض العقلية " وتحتفظ بالتسمية 

 ةلتشتمل االضطرابات االنفعالية الناجمة عن مشكالت عدم التوافق واألمراض النفسجسمي

باألمراض  Psychiatryویتكفل طبيب األمراض العصبية النفسية . واألمراض العصابية

. باألمراض النفسية Psychological Healthالعقلية ، ویتكفل أخصائي الصحة النفسية 

 والمعالج النفسي  Psychiatrist الخلط  في فهم دور آل من الطبيب النفسيوقد أدى 

psychotheraptist  إلى خلق مشكلة جوهریة قسمت المهتمين بالصحة النفسية والعقلية

إلى معسكرین یحاول آل منهما أن یدعي وصایته على الصحة النفسية خاصة في مجالها 

  . النفسيين لم یكن اتجاهًا طبيًا على الدوام ىضوعمومًا فإن االتجاه نحو المر .العالجي

لقد وصلت النظرة اإلنسانية واالجتماعية للمرض النفسي إلى ما هي عليه اآلن من خالل 

ذلك على مراحل متعاقبة من التطور وقد تم . الكفاح المریر ضد عصور الظالم الفكري

  -: العلمي واإلنساني یمكن استعراضها في المراحل اآلتية

وهي المرحلة السابقة للقرن السابع عشر وتتغلغل عمقًا إلى ما . ( مرحلة ما قبل العلمية – 1

: آان ینظر إلى االضطرابات النفسية باعتبارها مصدر في اتجاهين  قدو .قبل الميالد بقرون

والذي یرآز على االعتقاد بأن هناك  Demonologicalهو االتجاه الشيطاني :  األول

  ،ثر في سلوك األفراد تأثيرًا ملحوظًا یتمثل في األرواح والشياطينعوامل غامضة تؤ

الذي یرد السلوك الغریب إلى عمليات جسمية  Naturalisticهو االتجاه الطبيعي :  والثاني

  .)تحدث بطریقة طبيعيٍة 

  )في العقد األخير من القرن الثامن عشر.( مرحلة اإلصالح والتنویر اإلنسانية – 2

  )في أواخر القرن التاسع عشر. ( الآتشافات الطبية والعلميةمرحلة ا – 3

  )بدایات القرن العشرین. ( مرحلة حرآة الرعایة الصحية والعقلية – 4

   مرحلة الصحة النفسية الحالية - 5
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وقد اهتمت هذه المراحل المختلفة بالمرضى النفسيين وإن ذلك االهتمام قد ارتبط بنمو 

بر العصور حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن من االهتمام بهم الفكر اإلنساني والعلمي ع

اهتمامًا مبنيًا على أسس علمية وإنسانية واعية وبذل الجهود للوصول باإلنسان بوجٍه عام إلى 

  .التمتع بالصحة النفسية

على أننا یجب أن نالحظ أن التقسيم السابق لمراحل هذا االهتمام ال یعني وجود حدود 

رحلة ومرحلة أخرى، ذلك أن هذه المراحل تتداخل فيما بينها إلى حٍد آبير فاصلة بين آل م

مرحلة آانت تتأثر بالفكر السائد وقتها ، أي  ذاتها في آل )) العالج ((آذلك نالحظ أن أساليب

أنها تطورت من االعتقاد بإحداث ثقب في جمجمة المریض لتخرج منه األرواح الشریرة  

إلنسانية ، إلى العالج األخالقي الذي یمارسه الكهنة ورجال الدین إلى تأآيد حسن المعاملة ا

عن طریق التعذیب أیضًا في العصور الوسطى، إلى االهتمام بتصنيف األمراض العقلية 

   .واختالف مناهج العالج وفقًا للمدارس الفكریة وهكذا

آثار أفكارها وآذلك فإنه تجدر اإلشارة إلى أن آل مرحلة من تلك المراحل ال زلنا نرى 

فال زالت بعض األفكار البدائية في عالج . منعكسة في اتجاهات بعض المجتمعات الحالية

. هؤالء المرضى موجودة وال زالت النظرة غير اإلنسانية أو الخائفة أو الخجلة منهم موجودة

الذي آما أن أساليب العالج التي یتبناها األخصائيون في هذا المجال تتأثر باإلطار الفكري 

  .درسوا فيه هذه األمراض وطرائق عالجها

  :مفهوم الصحة النفسية  •
  : الصحة النفسية آحالة من األحوال النفسية -أ 

شأنها شأن الصحة الجسمية یجب النظر إليها على أنها منتهى ما یسعى  الصحة النفسية

طریق طرفه  وعلى هذا فهي منتهى. إليه الفرد من خالل سلوآه وتفاعله مع الحياة من حوله

  . اآلخر هو المرض النفسي

، وبالقدرة على توظيف  ال تتقرر إال باألداء اإلیجابي للجسم وأعضائه الجسميةوالصحة 

هذا الجسم لخدمة الفرد وتحقيق أهدافه مع اإلحساس بالمتعة من جراء السيطرة على مقدرات 
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غير أنه یمكن أن یوصف . يةوإمكانيات هذا الجسم واالستخدام اإلیجابي لها في الحياة اليوم

بمعنى أنه یستطيع أن یواجه بعضالته وانتظام تنفسه ، اإلنسان بأنه سليم جسميًا فحسب 

الخ ، یستطيع أن یواجه الظروف الطبيعية التي تتطلب استعدادًا ...یضودقات قلبه ومعدل األ

. تمليه هذه الظروفجسدیًا سليمًا ولكنه في الواقع یقنع بموقف التهيؤ واالستعداد بحسب ما 

  أي ال تبدو عليه تلك اإلمارات  خاٍل من المرض الجسميآذلك قد تصف إنسانًا بأنه 

وذلك ناتج بالدرجة األولى عن ابتعاده عن مصادر . أو الدالئل التي تعبر عن وجود مرٍض ما

أو بسبب  -الخ، وناتج أیضًا عن عدم تعرضه أصًال..المرض والتلوث أو الرطوبة أو الحرارة

إنها في الواقع ...). باإلصابة أو التلوث أو العدوى(الختبار آفاءة وظائف األعضاء  -آخر

  .، بمعنى أن الخلو من المرض ال یعني أن الفرد سليم الجسم حالة سلبية من السالمة الجسمية

وأخيرًا وعلى الطرف اآلخر من الصحة الجسمية یأتي المرض الجسمي الذي یتقرر 

تلفة لضعف آفاءة الجسم وأجهزته بحيث ال تستطيع القيام بوظائفها بظهور أعراض مخ

الحيویة ، ویعجز الفرد عن استخدام جسمه أو التحكم فيه مما یستدعي نوعًا من اإلجراءات 

بالصحة وتقهقرًا  )) ًبدءا ((وعلى نفس النسق نستطيع أن نتصور األحوال النفسية  .العالجية

  .إلى المرض النفسي

نفسيًا هو الشخص الذي یعي دوافع سلوآه ، مؤثرًا في البيئة من حوله  حيحفالفرد الص

بفاعليٍة وإنشائية ، موجهًا للمثيرات المختلفة الواقعة على اآلخرین ومهيئًا لهم الفرصة 

مستشعرًا السعادة والرضا من جراء ذلك ، ویصبح أسلوبه هذا طریقه  ،لالستجابة التكيفية 

حينما تواجهه  تكيفيةهو الذي یمكنه االستجابة بطریقة  يم نفسيًاوالفرد السل .في الحياة

   .مواقف حياتية تستدعي ذلك

     هو الشخص الذي ال تصدر عنه استجابات عصابية والفرد الخالي من المرض النفسي

نتيجة التخاذ موقف الهامشية أو الحياد أو لعدم تعرضه عن قصد أو غير ، أو ذهانية ظاهرة 

  .التفاعلقصد لمواقف 
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فهو الشخص الذي ال یستطيع أن یواجه المواقف التفاعلية بأي  أما الفرد المریض نفسيًا

صورة من الصور السابقة ألسباب مختلفة تجعله یستجيب في هذه المواقف استجابات توافق 

  .عصابية أو ذهانية

حساس بالسعادة  وهكذا تتفاوت األحوال النفسية في اإلیجابية والمبادأة لتنمية الحياة واإل

إلى مجرد القناعة باالستعداد والقدرة على مواجهة الظروف الحياتية ، إلى الهامشية في 

  .الحياة وسلبية التفاعل ، إلى عدم القدرة وانعدام اإلحساس بالسعادة

  Adjustement: الصحة النفسية والتوافق - ب 

  ویمكن أن نعرف التوافق . ویرتبط مفهومنا للصحة النفسية بمفهومنا للتكيف أو التوافق

ولهذا التوافق جناحان هما . أو التكيف بأنه العالقة المرضية لإلنسان مع البيئة المحيطة به

والتالؤم یرتبط بالبيئة المادیة   Satisfactionوالرضا  Adaptationالمالئمة أو التالؤم 

وال یتحقق . ية والطبيعيةومطالب الواقع بجميع جوانبها االجتماعية أو الثقافية أو البيولوج

نسان وإحساسه اإل )) رضاء ((أو ال یكون آامًال إال إذا صاحب هذا التالؤم  ))التوافق((

بالسعادة والتقبل النفسي لهذه البيئة المحيطة ، فالطالب الذي تنتابه حالة من التوتر نظرًا ألنه 

ض هذا التوتر عن طریق لم یستذآر دروسه أو یخشى الرسوب في االمتحان ، یلجأ إلى تخفي

.... تنظيم وقته والتعرف على أنسب األساليب لالستيعاب وتهيئة الجو من حوله والتهيؤ له

وهو في هذه الحالة یتواءم مع الظروف ، وهذا یحقق له بعض اإلشباع ، ویخفف من التوتر  

لن ه أو تكيفه على أنه إذا لم یصاحب هذا التالؤم شعور بالقناعة والرضا عما یفعل فإن توافق

ومن ناحية أخرى فإن نفس هذا الطالب قد یأخذ وعدًا من . وسيظل اتزانه مفقودًا یكون آامال

إال أنه نظرًا ... أستاذه بأنه سينجح في االمتحان على أي حاٍل ، وقد یسعده هذا ویرضيه 

تكيفه ناقصًا ، سيظل توافقه أو  الفتقاره إلى التالؤم بمعنى أنه لم یقم بجهوٍد في هذا الصدد

التي تؤآد عليها في تعریفنا للتوافق  ))الرضا((والواقع أن حالة . وسيظل اتزانه مفقودًا أیضًا

بينما ترآز على . لم تنته إليها التعریفات السابقة للتوافق أو على األقل لم تشر إليها بوضوح

  -:وآأمثلة على ذلك ما یلي. جانب التالؤم فحسب
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فالفرد یالئم نفسه للجماعة یرفض بعض . ا هو جماعي أیضًاالتوافق أمر فردي آم ((

عنه ، فإن الفرد  يس منفصال، ول األشياء ویغير بعضها اآلخر، ولكنه من خالل توافقه هذا

  . م أیضًا للعالم األوسع بخبراته الضروریةیتالء

   )1(.)) أن تكيف الفرد هو نتاج تفاعل التكوین الذاتي لشخصيته مع البيئة المحيطة ((

  )2(.)) عملية دیناميكية مستمرة لتفاعل الفرد مع بيئته التكيف(( 

عملية دیناميكية مستمرة یحاول بها اإلنسان عن طریق تغيير سلوآه أن یحقق  التوافق هو ((

التوافق بينه وبين نفسه وبين البيئة التي تشمل آل ما یحيط بالفرد من مؤثراٍت وإمكانياٍت 

   )3(.))ستقرار النفسي والبدني والتكيف االجتماعيللوصول إلى حالة من اال

وغيرها إلى عدم إدراك  فیالتعارفي هذه  )) الرضا (( وقد یرجع عدم اإلشارة إلى عامل

أهمية هذا العامل في تحقيق التوافق الكامل لإلنسان الذي یختلف عن التكيف لدى الكائنات 

  وقد ذآر . ذاته )) الرضا ((الحية األخرى، أوقد یرجع إلى صعوبة تحدید مصطلح 

عامًا  37على مدى ال((أنه ))  الرضا والميول ((قي مقاٍل له عن) 1958( " جسترون" 

على عالته مما اعتقد ))  الرضا ((الماضية تعلمت شيئًا عن الميول ولكنني اعترف أني أخذت 

اللغة اليومية لحياتنا  وقد استخدم هذا التعبير في. أن آثيرًا من السيكولوجيين قد فعلوه بالمثل

وعلى مدى أآثر . وتحدد أیضًا في القاموس أنه یلعب دورًا هامًا في جميع نظریات الدوافع

وتكلفت ، من ثالثين عامًا أجریت العدید من البحوث في مجاالت رضا العاملين عن العمل 

فقون على وبالرغم من هذا فإني أشك آثيرًا في أن عشرة من الخبراء یت ، أمواًال طائلة

. یصيب في آالمه هذا إلى حٍد آبير جسترونوالواقع أن . ))تعریف محدد لهذا المصطلح 

فرغم مرور أآثر من عشرین عامًا على رأیه في هذا المصطلح نجد القليل من االتفاق بين 

البسيط بالسرور  ))الشعور ((فالبعض یرى أنه نوع من . الباحثين على هذا المصطلح

                                                       
  .30 -7ص ،  1983 ، بيروت ، العربية النهضة دار ، النفسية الصحة علم ، شرقاوي خليل مصطفى -)1(

  .1970ة ، دار المطبوعات الجدیدة ، اإلسكندریة ، سعد جالل ،  في الصحة العقلي  -)2(

  .1970عثمان لبيب فراج ، أضواء على الشخصية والصحة العقلية ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ،  -)3(
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مزیج من الشعور واالنفعال واإلحساس مع التساؤل بمدى اختالف نسب  والبعض یرى أنه

  .هذه الجوانب الثالثة في مواقف الرضا المختلفة

الرضا  بمعدة مليئة هو ذلك الذي یصاحب تناول الغذاء والراحة بعد ذلك فهل الرضا

ب وهل هو الرضا المصاح .الناشئ عن العثور على مسكن للسكن بعد ألي وجهد عدة شهور

وبالرغم من التعریفات المختلفة للرضا . أو الناتج عن قضاء وقت طيب في عطلة صيفية مثًال

  :فإن أغلبها یرآز على ثالثة مظاهر

حالة نسبية من الهدوء  -شعور سار، ج -، ب حاجة أو رغبة تحقيق الوصول إلى هدف أو -أ-

  :يویمكننا أن نستخلص التعریف التالي للرضا النفس... واالسترخاء

الرضا النفسي هو حالة نسبية من الهدوء واالسترخاء الذهني والنفسي مصحوبة  ((

هدف ما تحقيقًا آليًا ) أو توقع تحقيق(أو تحقيق ) أو توقع إشباع(بشعور سار نتيجة إشباع 

  . )) في موقف تفاعلي

ي الكامل قد ینتج من أن بعض األساليب الت ))التوافق((ویجب أن نشير إلى عدم تحقيق 

، أو قد  تقلل فقط من الدوافع والحاجة لدیه بصورة مؤقتة أو جزئية ))للتالؤم((یستخدمها الفرد 

وعدم االتزان الناتج عن عدم . هو شعور وقتي أو طارئ ))بالرضا((ینتج عن أن شعور الفرد 

  .اإلشباع الكلي یسفر في الغالب عن أساليب السلوك المرضية

لتكيف النفسي والتكيف عن التكيف أن نالحظ الفرق بين اومن المفيد ونحن بصدد الحدیث 

حفظ (فالتكيف البيولوجي یتم بالحصول على الطعام واالبتعاد عن مصادر الخطر.البيولوجي

ویتم إشباع الحاجات البيولوجية عن طریق ). بقاء النوع(وبإشباع الدافع الجنسي ، )الذات

يف النفسي فإن إشباع الحاجات النفسية یتم واحدة أو عدة طرق محدودة ، أما  في حالة التك

وقد   .وفي بعض األحيان یكون اإلشباع جزئيًا أو مؤقتًا آما سبق اإلشارة إليه .بوسائل متعددة

یعقب مثل هذا األحيان یكون اإلشباع جزئيًا أو مؤقتًا آما سبق اإلشارة إليه ، وقد یعقب مثل 

  .جدیدًا هذا اإلشباع الجزئي عدم تكيف یتطلب إشباعًا

  :مربع الصحة النفسية  -ج 
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نرى أن التوافق النفسي بجانبيه التالؤم والرضا عامل رئيسي في تحدید وتمييز  ونحن

األحوال النفسية  هذه وبناءًا على ذلك یمكن تمثيل. األحوال النفسية التي ذآرناها ویوضحها

   .)) مربع الصحة النفسية ((باألشكال اآلتية والتي أطلقنا عليها اسم 

                                     : حالة الصحة النفسية -
  تالؤم

 فاعلية  رضا 

  تفاعل

  

  .حالة الصحة النفسية بتوافر آل من التالؤم والرضا والتفاعل والفاعليةحيث تتميز 

  : السالمة النفسية -

  تالؤم

  رضا

  تفاعل                            

  

   المبادأة ىانية التوافق والقدرة على التفاعل ولكنها تفتقر إلالسالمة النفسية بإمك وتتميز

  .أو الفاعلية

  :   النفسيالخلو من المرض  -

  

  

  

                         

  

  .الخلو من المرض النفسي بإمكانية التوافق ولكن دون التفاعل والفاعلية ویتميز

  :المرض النفسي -

  تالؤم

  

  رضا
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التام إلى الفاعلية والتفاعل، وعدم القدرة على التالؤم  ویتميز المرض النفسي باالفتقار

مما یفسح المجال ، ذه الجوانب جميعًا أو االفتقار إلى ه، عدم تحقيق الرضا أحيانًا  أحيانًا أو

  .التضاح مظاهر االضطرابات االنفعالية أو العصاب أو الذهان

  : الصحة النفسية والسواء والشذوذ  - د 

هو االنفراد Abnormality ، والشذوذ  ة هو االعتدال أو العادیةلغNormality  السواء

، وحتى المتخصصين، طابعًا  ویالحظ أن هاتين الكلمتين قد اتخذتا عند العامة. أو الندرة

فاألولى تعني االلتزام والمسایرة واالنضباط بينما تعني الثانية االنحراف بمفهومه . أخالقيًا

وفي هذا اإلطار قامت محاوالت آثيرة للباحثين في مجال . االجتماعي والتخریب والضاللة

  .أو الشاذ )) غير السوي (( والسلوك )) السوي ((الصحة النفسية لوضع تحدید للسلوك 

  :وقد تباینت وجهات نظرهم في هذا الشأن، والتي یمكن أن نعرض ألهمها فيما یلي

  Judicialوجهة النظر الحكمية  :أوًال

  یرون أن آل من یختلف عن الشخص الذي یضع األحكام  وأصحاب هذه النظرة

فقد یضع الفرد لنفسه منهجًا أو یعتنق قيمة خاصة یرى آل .أو المعایير هو شخص غير سوي

 مبادئ یسيرون ، وقد یضع رب أسرة ألفراد أسرته غير أسویاء -في ضوئها -من یخالفونه

  .رة غير سویةأس، عليها ویرى آل أسرة أخرى تناقض مثل هذه المبادئ 

  Social وجهة النظر االجتماعية: ثانيًا

ترى أن الشخص الذي یتكيف للظروف المحيطة به إلى الحد الذي یرى معه أن  وهي

الحياة بهجة من حوله هو الشخص السوي ، بينما الشخص غير السوي هو ذلك الذي ال 

  .أو معاداتها أو محاربتهایتكيف مع هذه الظروف بل أحيانًا یشعر برغبة في الهرب منها آلية 

   Statisticalوجهة النظر اإلحصائية  :ثالثا

غير السوي هو الذي ینحرف أو یبتعد آثيرًا عن المتوسط بينما  وهي ترى أن الشخص

وتعتبر وجهة النظر هذه . الشخص المتوسط طبقًا لوجهة النظر هذه هو أآثر األفراد سواء
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وربما . لخاصية مثل القدرة على األداء العقلي شواذًا من العباقرة وضعاف العقول بالنسبة آال

  .آان تصویر العباقرة بالمجانين هو أثر من آثار هذا التفكير

 Idéaliste المثاليةوجهة النظر : رابعًا

الشخص الكامل ، و السواء هو  وهذه الوجهة ترى أن الشخص العادي أو السوي هو

  .االنحراف عن المثل العليا والكمال فهو ءالال سوا أو أما الشذوذ -المثالية والكمال أو التكامل

والواقع أن هذه االتجاهات جميعًا قاصرة عن تحدید معنى السواء والشذوذ بشكٍل قاطٍع 

  -:ومقنع وذلك لعدد من األسباب منها

أن اختالف واضعي األحكام ، واختالف المجتمعات والثقافات السائدة ، وعدم القدرة  -1

واالتجاهات في البيئات المتنوعة قياسًا  واألفكار تالسلوآياالسمات أو  على قياس بعض

آل هذا یجعل من الصعوبة بمكان  –إحصائيًا متدرجًا واستحالة توفر المثال والكمال البشري 

وضع شروط محددة أو معایير عامة یشترك فيها الناس إذا أخذنا في االعتبار أیًا من وجهات 

  .النظر تلك

إليها قد یصل تجاوزًا إلى السواء  رد في ظل أي من وجهات النظر المشاأن الفر -2

الحكمي أو اإلحصائي أو االجتماعي أو المثالي بالنسبة لبعض الخصائص السلوآية ، ولكنه 

ال یستطيع ذلك بالنسبة للبعض اآلخر، آما أنه قد یتكيف للظروف في وقت ما وال یستطيع 

  ).في حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات العنيفة ثالآما یحدث م. (التكيف في وقت آخر

 ذا تحصلنا من المضمون األخالقي لكلمتي السواء والشذوذ فإننا نجد أن وجهات النظرإ -3

واالفتقار إلى الموضوعية یمكن استنتاجه من . السابقة تفتقر إلى الموضوعية والتكامل

في النظریة اإلحصائية ال یعني ) العادیة( وأما التكامل فإن معنى .السابقين) 2(،)1(السببين 

آما أن الشذوذ في . الصحة النفسية بقدر ما یعني السالمة النفسية أو الخلو من المرض النفسي

  . النظریة المثالية ال یصح أن یتضمن الغالبية العظمى

 وهكذا نالحظ أن وجهات النظر هذه ال تضع األفراد على مقياس متدرج یتناسب مع طبيعة

  . بحيث یكون أحد طرفيه الصحة النفسية وطرفه اآلخر المرض النفسي )) حاالت النفس ((
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  وعلى أي حال فإننا نتفق على أنه من الصعوبة تحدید فواصل قاطعة بين درجات 

  .نظرًا لطبيعة التداخل بين هذه األحوال )) األحوال النفسية ((

الجسمية ، هي هدف لإلنسان یقترب ذي نؤآده أن الصحة النفسية ، شأنها شأن الصحة وال

ونؤآد أیضًا أن الصحة النفسية والمرض النفسي هما طرفا الحاالت . منه بدرجة أو أخرى

، فبأحدهما یعمق إدراآنا  الصحة النفسية الترآيز على دراستهما ))لعلم(( النفسية اللذان ینبغي

ملة واحدة بها تتأآد معرفتنا وهما آوجهين لع. لآلخر ویتحدد مدى قربنا أو بعدنا عن آليهما

للكيفية التي ینمو بها السلوك أو یضطرب أو یتحلل وعن طریقهما أیضًا ینفسح المجال 

إلجراء دراسات معمقة في مجال سيكولوجية العادیين حفاظًا على قطاع الغالبية العظمى من 

دار إلى مهاوي أفراد آل مجتمع دفعًا لهم في اتجاٍه الصحة النفسية ووقایة لهم من االنح

  .المرض النفسي

  :مظاهر الصحة النفسية  - ه 

، تقف  عن جوانب قصورها نظر إلى السواء وعدم السواء فضالرأینا آيف أن وجهات ال

من الصحة النفسية موقفًا سلبيًا یكتفي من اإلنسان باالتفاق مع الجماعة دون معارضة ومع 

لهذا . ومع المثل متطرفة آانت أم واقعية،  المعایير الموضوعة صالحة آانت أم غير صالحة

  حاول البعض التعرض لمظاهر الصحة النفسية مرآزًا على جوانب إنسانية عامة

نظرًا الختالف مفهوم الصحة النفسية عند آل منهم فقد  هغير أن.ةأو خصائص أآثر شمولي

  .تعددت هذه المظاهر وتنوعت

السعيد حقًا هو ذو  ((ساني عام فمن الباحثين من جعل هذه الخصائص على مستوى إن

الشخصية القویة الذي یعمل دائمًا لتحقيق غرض سام والذي ال تتعارض حاجاته ورغباته مع 

خلو الفرد من النزاع وما یترتب عليه من توتر  ((وتفضيل ذلك هو. )) مصالحه اإلنسانية

عن طریق فلسفة  ویمكن الوصول إليه... نفسي وتردد والقدرة على حسم النزاع حال وقوعه 

  .)) دینية أو اجتماعية أو خلقية
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ومن الباحثين من یؤآد خاصية التفاعل والتأثير االجتماعي وما یؤدي إليه هذا التفاعل من 

الخلقية فأورد صفات مثل صدق الفرد  بومنهم من أخذ في االعتبار الجوان. إشباع حاجاته

  .ش أو یسرق أو یغتاب أو یقتلأال یكذب أو یغ...التفاني في أداء العمل -مع نفسه

وهناك من رآز على المسئولية االجتماعية فوضع مجموعة من الصفات المرتبطة بذلك 

آالقدرة على ضبط النفس والشعور بالمسئولية الشخصية والشعور بالمسئولية االجتماعية 

  . واالهتمام بالقيم المختلفة وخاصة القيم الدیمقراطية

ا قوائم من المظاهر المتنوعة التي رأوا أنها تحدد الصحة ن أغلب الكتاب وضعوأ غير

من خصائص مثل تقبل ) 1974(ومن قبيل هذه القوائم ما أورده صمویل مغاربوس .النفسية

اإلقبال على الحياة  –استمتاع الفرد بعالقاته االجتماعية  -الفرد الواقعي لحدود إمكانياته 

 –اتساع أفق الحياة النفسية  –ت الحياة اليومية آفاءة الفرد في مواجهة إحباطا -بوجه عام

  .االتزان االنفعالي –تصدي الفرد لمسئولية أفعاله وقراراته  –ثبات اتجاهات الفرد 

 –التوافق االجتماعي : مجموعة من الخصائص منها ) 1978(نزهراآما عدد حامد  

درة على مواجهة مطالب الق -تحقيق الذات واستغالل القدرات -الشعور بالسعادة مع اآلخرین

  .العيش في سالمة وسالم -السلوك العادي -التكامل النفسي –الحياة 

على االختالفات بين المتحدثين فيما یذآرونه من ) 1976(ویعلق عبد السالم عبد الغفار

اختالف آرائهم فيما ینبغي أن یتصف به أهل الصحة النفسية  ((صفات بأن ذلك یرجع إلى 

مدون معلوماتهم إما من تصور نظري جزئي أو بذآر نقيض الصفات التي السليمة وهم یست

  . )) تشير األبحاث إلى اتصاف المضطرین انفعاليًا بها

والمالحظ أن تلك المحاوالت وما شابهها تعبر عن رغبة في اتخاذ موقف أآثر إیجابية من 

  .على الصحة النفسية مجرد التأثر بإطار ذاتي أو ثقافي خاص أو إحصائي أو مثالي في الحكم

   ورغم أننا سنتعرض لخصائص الصحة النفسية في إطار منظورنا الدیني للشخصية

إال أننا نرى أنه ال بأس حاليًا من االتفاق مع جمهرة الباحثين  ) فصل نظریات الشخصية ( 

  .في الصحة النفسية في اتخاذهم لهذا الموقف اإلیجابي
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ب أن تميز الفرد ليكون إنسانًا صحيحًا نفسيًا في مجتمع ي الصفات التي یجصرأینا أن تقففي 

إنساني یشترك مع غيره من المجتمعات التي تهدف إلى رفاهية اإلنسان في آل نشاطاته 

ومن . من الممكن أن یكون منطلقًا لتحقيق قدر مشترك لخصائص الصحة النفسية - البشریة

لعملية التطبيع االجتماعي والتنشئة  هنا یمكن أن تتخذ من تلك الصفات والخصائص أهدافًا

االجتماعية وللعملية التربویة وللسلوك العملي في مختلف مجاالته وعلى مستوى مختلف 

مراحل النمو، آما تكون نبراسًا في عملية اإلرشاد والعالج النفسي وعمليات التأهيل 

اإلحساس بالسعادة  وبهذا نساعد اإلنسان على اآتساب تلك الصفات مما یعينه على. المختلفة

  -:في هذا اإلطار على النحو التالي مظاهر الصحة النفسيةونتعرض ألهم . والكفایة

 )الشخصية(أي تؤدي . وانسجامها وانعدام الصراع النفسي تكامل الدوافع النفسية -1

وظائفها بصورة متكاملة جسميًا وعقليًا وانفعاليًا وليس معنى ذلك إنكار وجود دوافع 

ولكن المقصود بهذا أن یظهر آل من هذه الدوافع في الوقت  ، في الشخص الواحدمتعارضة 

وأال یسيطر أحد الدوافع على الفرد ، المناسب حين یكون ظهوره مالئمًا لتكيف اإلنسان 

  .فيصبح هو المحرك الوحيد له

عر وانعدام الصراع النفسي یسمح لإلنسان بأن یوجه آل قواه إلى تحقيق حاجاته دون أن یش

  .من جراء ذلك بشيء من الذنب والحرمان

أي أن یتقبل الشخص نفسه على ما  .وللغير وللعالم المحيط تقبل الحقيقة بالنسبة للذات -2 

آما یتقبل اآلخرین على ما . هي عليه وأن ینمي قدراته المتاحة أو یستغلها االستغالل األمثل

آذلك الحال بالنسبة للظروف والبيئة  .مهم عليه والتالؤم معهم في حدود إمكانياتهم وطاقته

  .المحيطة

الفرد الصحيح نفسيًا قد یتفق أو یختلف مع ف تحمل مسئولية األعمال والمشاعر واألفكار -3

المعایير القائمة أو األوضاع المتعارف عليها طالما آان االتفاق أو االختالف مبنيًا على 

عم وأآثر دوامًا ، وطالما آان الشخص أساس من الرغبة في تحقيق سعادة أشمل وإشباع أ

أمينًا مع نفسه مقتنعًا بما یراه فإن سوءاه یتجلى في تحمله مسئولية ما یقوم به من أعمال 
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وعدم الهرب من انفعاالته ومشاعره بإسقاطها على اآلخرین ، وآذلك في تحمله نتائج تفكيره 

عذر في أن یرجع فشله إليهم إذا ما وعدم اللجوء إلى اآلخرین ليفكروا له بهدف أن یكون له ال

  .فشل

هو الذي یعمل من أجل اآلخرین والعمل الجماعي نفسيًا  الشخص الصحيح إنتقبل النقد  -4

وهو في ذلك یحتك مع غيره من . من أجل تحقيق األهداف التي ترفع من قيمة المجتمع

صالح العام فإن تقبل النقد من وطالما أن الرائد هو ال. األفراد لدى تبادله األفكار واآلراء معهم

الغير دون الشعور في ذلك باإلثم أو النقص هي خاصية أساسية من خصائص الصحة 

  .النفسية

الشخص سعيدًا  وبمعنى آخر أن یكون. ، والشعور بالرضا للوجود فيها الحياة تقدیر -5

  .قيمة وفيها ما یستحق أن یكافح ویعمل ویعاش من أجله بحياته ویرى أن لها

إن الشخص الصحيح نفسيًا یدرك أسباب سلوآه ودوافعه ، آما دراك الدوافع واألهداف إ -6

  .أنه یدرك أهدافه ویؤمن بها ویعرف الوسائل التي یستطيع أن یحقق بها هذه األهداف

   ، من منطلق الطبيعة اإلنسانية في اعتماد  الناس بعضهم على البعضالتعاون والمبادأة  -7

وفضل المبادرة باإلسهام في تحسين البيئة المحيطة والخدمة والعطاء ، تبرز أهمية هذه 

  .الخاصية للداللة على الصحة النفسية

الصحيح نفسيًا هو الذي یمكنه السيطرة على انفعاالته  فالشخصاالتزان االنفعالي  -8

لمواقف التي المختلفة والتعبير عنها بحسب ما تقتضيه الضرورة وبشكل یتناسب مع ا

  تستدعي هذه االنفعاالت ویدخل في ذلك عدم اللجوء إلى آبت هذه االنفعاالت أو إخفائها 

. أو الخجل منها ، من ناحية ، أو الخضوع لها تمامًا بالمبالغة في إظهارها من ناحية أخرى

  إن ذلك من شأنه أن یساعد الفرد على المواجهة الواعية لظروف الحياة فال یضطرب 

نهار للضغوط أو الصعوبات التي تواجهه ، وال یفقد صوابه مرحًا لما یحظى به من أو ی

تسهيالت أو نجاحات ، بل یتكيف لكال الحالتين بالصورة التي تحقق له أفضل تغلب على 

  .الیجابياتها الحياة وأفضل استغالٍل سلبيات
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تشابهة هو عالمة على إن ثبات االستجابة االنفعالية في المواقف الم ثبات االنفعاالت -9

ذلك أن تباین االنفعاالت في هذه الحالة دليل على  .الصحة النفسية واالستقرار االنفعالي

. اإلیجابية والمقصود بالثبات هنا هو ثبات االستجابة االنفعالية. االنفعالي االضطراب

ا تكرر ، فإذ في موقف یستدعي الخوف هي استجابة إیجابية معقولة فاستجابة الخوف مثال

الموقف ذاته وأبدى الفرد خوفًا مرة وال مباالة مرة أخرى دل ذلك على عدم ثبات االنفعاالت 

أي المغایرة لالستجابة التي (وغني عن القول أن ثبات االستجابة االنفعالية السلبية . لدیه

  .النفسي ، هو دليل على المرض االستجابة االنفعالية )) تباین ((، شأنها شأن )یتطلبها الموقف

بالخاصية السابقة ویعني التمسك بالمبادئ المعينة التي یرتضيها  ویرتبطثبات السلوك  -10

وال یعني ثبات . السلوآية المرتبطة بذلك والتي أصبح یتبعها في حياته بالفرد واألسالي

  .عمالالسلوك هنا الجمود في التفكير أو األعمال إنما یعني االلتزام الواعي بتلك األفكار واأل

  :مظاهر الصحة النفسية والنظریات النفسية  - و

  . النظر إلى مظاهر الصحة النفسية في ضوء نفسية محددة  ویمكن

هي القدرة على مواجهة الدوافع  نظریة التحليل النفسيفمظاهر الصحة النفسية في ضوء 

ع قدرة الفرد البيولوجية والغریزیة والسيطرة عليها في ضوء متطلبات الواقع االجتماعي ، م

  . على التوفيق بين مطالب الهو واألنا واألنا األعلى

مظاهر الصحة النفسية في ضوء نظریة التحليل النفسي ) 1975(وقد حدد صالح مخيمر 

  :فيما یلي

  .اتسام الشخصية بالوحدة الكلية برغم ما فيها من صراعات وتناقض -1

  . شعور مضطرد بتحقيق الذات -2

  .ة المواقف المختلفةقدرة على مواجه -3

  .مكانية السيطرة على االستجاباتإ -4

  .القدرة على المشارآة في الحياة االجتماعية -5
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أما مظاهر الصحة النفسية في ضوء النظریة السلوآية فتتلخص في القدرة على اآتساب 

  .عادات تتناسب مع البيئة التي یعيش فيها الفرد وتتطلبها هذه البيئة

ت التي وصفت خصائص الصحة النفسية بشكٍل یضيف إليها بعض ومن أهم النظریا

وهي تستمد أصولها من التحليل النفسي ولكنها  Erikson نریكسوأالتمييز هي نظریة 

والسمة المميزة لخصائص . ربطت ذلك باتجاهات أخرى آاالنثربولوجيا واالجتماع والتطور

 رد والتي عرضها في آتابه هو ربطها بمراحل النمو عند الف نریكسوأالنفسية عند 

Childhood and Society.  

من اإلنسان في آل مرحلة من مراحل نموه یواجه ) 1950( نریكسوأوتنطلق فكرة 

مشكلة أو مشكالت أساسية یجب أن یتم مواجهتها وحلها بنجاح حتى یتيسر له مواجهة وحل 

   .مشكالت المراحل التالية

ل بين آل مرحلة وأخرى فيما یتعلق بالصفة التي ریكسون ال یعني وجود حد فاصأوتقسيم 

یعرضها ، بل إن هذه الصفات تتداخل وتتفاعل مهيئة الفرصة لصفة جدیدة ، وتحمي الفرد 

  .مما تحمله المرحلة الجدیدة من ألوان اإلحباط

مظاهر للصحة النفسية على مدى ثمان مراحل للنمو على  ثمانریكسون أوقد عرض 

  :النحو اآلتي

. الخاصية هي السنة األولى من حياة الطفل والمرحلة المالئمة لهذه حساس بالثقةاإل -1

من . مشبعة بصورة مرضية  األولى ویعني اإلحساس بالثقة هنا أن تكون آل خبرات الطفل

هذه الخبرات خبرات تناول الطعام ، والقبض على األشياء ، ولعبة الظهور واالختفاء ، 

البيولوجية آالتخلص من البلل ، والدفء ، وما یحيط بكل هذا من والتلبية الفوریة للحاجات 

  .الخ...مشاعر الحب واالبتسام والمناغاة

. وهذه المرحلة تبدأ من الشهر الثاني عشر والخامس عشر اإلحساس باالستقالل -2

ویعني اإلحساس باالستقالل إدراك الطفل أنه آائن له إرادة خاصة به نتيجة لما تتميز به هذه 

المرحلة العمریة من حب االستطالع ومن نضج الجهاز العضلي یدفعه إلى القيام بأنشطة 



 
 لرابع                                                                      مفهوم الصحة النفسيةالفصل ا

 

89 
 

وسبيل تنمية هذا اإلحساس تحریر . آالمشي ، والقبض على األشياء وإسقاطها ، والكالم 

الطفل وإتاحة الفرصة له لالختيار، والآتشاف ما یستطيعه وما ال یستطيعه ، وما یمكنه 

هو  مع ضرورة تعليمه حدود قدراته وإرادته آما. سه وما هو صعب عليهاالعتماد فيه على نف

في عملية ضبط المثانة واإلخراج التي تعتبر الخبرات المرتبطة بها وأساليب  الحال مثال

التدریب الواجب إتاحتها للطفل بشأنها عوامل فعالة في تحقيق أو تدمير إحساس الطفل 

  .باالستقالل

. هذه خاصية تميز الصحة النفسية لدى طفل الرابعة والخامسةو اإلحساس بالمبادأة -3

. ویعني اإلحساس بالمبادأة القدرة على عمل أشياء یكتشف في ضوئها األشخاص الذین یلقاهم

وذلك نظرًا لما تتميز به هذه المرحلة من تقليد لآلخرین والرغبة في المشارآة فيما یقومون 

ن رغبة نشطة في التعلم وحب االستطالع ولفت به من أنشطة ، وما تتميز به أیضًا م

ویجب أن یصحب اإلحساس بالمبادأة . األنظار، والرغبة في تنفيذ خياالتهم على أرض الواقع

ویمكن تحقيق هذه الخاصية إذا أدرك الطفل . عدم اإلحساس بالذنب نتيجة اإلحباط من الكبار

صة له لتجریب ما یرید القيام به من األهداف واألدوار التي یمكنه القيام بها وإتاحة الفر

  .أنشطة أو مساهمات أو ألعاب

إن أهم ما یميز الصحة النفسية لطفل المرحلة السادسة وحتى  اإلحساس باالنجاز -4

فهذه المرحلة العمریة تتميز . الحادیة عشرة أو الثانية عشرة هو اإلحساس باالنجاز

المعلومات والمهارات الالزمة للعمل والتعاون ویكتسب الطفل خاللها  ،باالستقرار واالنتظام 

والمدرسة بالدرجة األولى لها دورها عن طریق مناهجها وطرائق التدریس . مع اآلخرین

مع مراعاة ما بين األطفال من فروق فردیة  .وطبيعة المواد في تنمية هذا الشعور باالنجاز

لعب وما یتيحه المجتمع من ویساعد البيت ورفاق ال. في القدرة على التحصيل واالنجاز

أنشطة على استيعاب وتوجيه طاقات األطفال مما یتيح الفرصة لنمو هذا اإلحساس باالنجاز 

  . لدیهم
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ونتيجة  .وتبدأ هذه الخاصية للصحة النفسية مع بدایة المراهقة اإلحساس بالهویة -5

نفعالية المصاحبة لها للتغيرات الفسيولوجية التي تميز هذه المرحلة وللتحوالت العقلية واال

یبدأ الفرد في التساؤل والشك ویحاول اتخاذ مواقف خاصة من آل من یحيطون وآل ما یحيط 

  ؟أساسي هل هو آبير أم ما زال طفالبه من عالقات وأفكار واتجاهات ویغرق في سؤال 

 وبقدر هذا. والنجاح في اإلحساس بالهویة هو عالمة على الصحة النفسية في هذه المرحلة

النجاح في ضوء آل ما تبذله المجتمعات ومؤسساتها التربویة في بحث مشكالت هذه الفترة 

  .وضمان إجابات شافية وتوفير وسائل آافية لتحقيق هذا اإلحساس بالهویة

تبدأ هذه الصفة المميزة للصحة النفسية في سن السادسة  اإلحساس بالود والتآلف -6

وتتحقق هذه الصفة في ضوء مدى تحقيق ) قة المتأخرةبدایة المراه(عشرة أو السابعة عشرة

الفرد لهویته حتى یكون قادرًا على تكوین عالقات مع الجنس اآلخر أو مع نفس الجنس 

  . قوامها المشارآة والمخالطة والود والصداقة والحب

وتساعد الظروف االجتماعية والعوامل الثقافية التي تسود المجتمع على تنمية هذه 

  .أو تعویق نموهاإلحساس 

 هذا اإلحساس ليس مجرد االهتمام باإلنجاب وإنما باإلدراك ومحك بالوالدیة اإلحساس -7

لفكرة الوالدیة ذلك اإلدراك الذي یظهر في عالقة الفرد بأطفاله أو أطفال اآلخرین  الواعي

الشعور قبل أن ینمو لدیه هذا ) سنة21( ویصل الفرد إلى الرشد. والشعور بالمسئولية إزاءهم

وبقدر ما یتصف به الفرد من خصائص الصحة النفسية السابقة لهذه . الوالدي نموًا آامًال

  .المرحلة بقدر ما ینمو لدیه اإلحساس بالوالدیة

التي تميز الصحة النفسية اعتبارًا من الرشد (  هذه الخاصة وتعنياإلحساس بالتكامل  -8

یه متحررًا من الرغبة في وجوب تخليصهم ، وتعني أن یحب الفرد والد) سنة 45 -المتأخر

ویلتقي بأناس مختلفي األجناس واألهداف ولكنه یتحدث معهم بلغة اإلنسانية في . من العيوب

  ..موضوعات الكرامة والحب والكفاح
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وحده ، وأنه مستعد  يتهواإلحساس بالتكامل یعني أیضًا إدراك الفرد بأن حياته هي مسئول

وأهدافه في مواجهة ما یتهددها ، ألن دفاعه عن مبادئه هو دفاع عن للدفاع عن آرامته وقيمه 

 عبد السالم عبد الغفارومن الدراسات الجدیرة بالتنویه تلك الدراسة التي قدمها  .األنانية آلها

والتي تعتبر أولى المحاوالت العربية ، إلى حد علمنا ، في وضع نظریة حول السلوك 

  .ت هي باختصارالمحكاعدد من محكات الصحة النفسية هذه اإلنساني توصل من خاللها إلى 

  الفرد لما زود به من إمكانيات عقلية أو انفعالية  هو إدراك : الرضا عن النفس -أ

  . وأن الناس مختلفون في القدر الذي زودوا به من هذه اإلمكانات ،أو واقعية 

قه دون أن یكون هذا الرضا قائمًا والرضا بهذا القدر والعمل على االنتفاع به واستثماره وتحقي

هذا مع حریة الفرد في اختيار  .على االستسالم والخضوع وإنما على اإلدراك الواقعي للحياة 

هذه الحریة وتحمل مسئولية  إمكانياته المتعددة وإدراآه حدوداألسلوب الذي یحقق به 

  .استخدامها

  عنى یحدد له مساره في الحياة أي نجاح الفرد في الوصول إلى م : السمو وااللتزام -ب

تلك األهداف والمعاني التي تثري من خاللهما . أو إلى أهداٍف تحدد له طریقة في الحياة

وبمعنى آخر خروج الفرد بأهدافه ومطالبه من ذلك الحيز الضيق الذي یرتبط به . اإلنسانية

عدد من المواقف بصورة مباشرة إلى نطاق یشمل اإلنسانية ، مما قد یساعده على مواجهة 

  .الصراعية حين تتعارض مطالب الفرد مع مطالب المجتمع

، والنجاح في تحقيق األهداف  وتعني عدم اإلفراط في إشباع الحاجات:  الوسطية -ج

وفي مجال االنفعاالت االتزان . الخاصة دون الخروج عن االلتزام بالقيم اإلنسانية أو الدین

  .على االختيار بين الوسطية والتطرف القدرة قليوفي مجال التكوین الع. االنفعالي

ه سوى رغبة في العطاء دون إخفاء فن خلكمذلك العطاء الذي ال یبه  ویقصد:  العطاء -د

طاء  یشمل المال والع. مطامع أو أهداف أخرى آالرغبة في السيطرة أو المن على من یعطيه

  ). اإلنتاجية بوجه عام( ....لعقلي والجهد العضليوالجهد ا

  :الصحة النفسية والمرض النفسي  -ز
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ومن الناحية . النفسية والمرض النفسي یمثالن وجهي الحاالت النفسية أن الصحة آرناذ

  . العملية یمكن اعتبار الحياة سلسلة من الصراعات

ومعنى . ینجح الفرد في التغلب عليها فتكون الصحة النفسية أو یفشل فيكون المرض النفسي

ویمكن القول بأن . النفسية ال یمكن فهمها إال في ضوء المرض النفسي ذلك أن الصحة 

المرض النفسي في جوهره هو إخفاق في استيعاب وتوافر وتمثل خصائص السلوك الصحي 

وتحليل أسبابه آان له أثر آبير في تحدید  يهصوتقآما أن دراسة المرض النفسي . النفسي

  .لصحة النفسيةالخصائص التي یمكن الحكم في ضوئها على ا

 وقد لقيت دراسة األمراض النفسية نصيبًا آبيرًا من االهتمام لدى علماء النفس سواء آان

  .العالج أو الخدمات اإلرشادیة نميدا في في ميدان الدراسة النظریة أم ذلك

وعلى عكس الشخصية الصحيحة نفسيًا فإن الشخصية المریضة نفسيًا آثيرًا ما تعبر عن 

عن اضطراب  حكم فيما یصدر عنها من سلوك فضالعدم قدرة صاحبها على التنفسها نظرًا ل

  . عن الواقع الذي یعيشهفيه وظائفها في بعض الحاالت إلى الحد الذي ینفصل صاحبها 

ورغم صعوبة تحدید الفواصل القاطعة على مدرج الحاالت النفسية في وجهها المرضي، 

   -: الحاالت في المجموعات اآلتيةأن نميز هذه  -إال أننا یمكن ولغرض الدرس

بالتدهور التي تصيب العقل أساسًا مراض األ يوه Psychosisأمراض الذهان  -1

  .ویغلب أن یكون لها أسباب عضویة 

وهي أمراض ال توجد لها أسباب عضویة Neurosis أمراض العصاب النفسي  -2

االنقباض واألفعال القهریة وتشترك فيما بينها بأعراض أهمها القلق والتوتر واالآتئاب و

  .وغيرها

نفسية  عوامل ویشترك في إنتاجهاPsychosomatics  ةاألمراض النفسجسمي -3

  .وعضویة معًا

وهي الناتجة عن مشاآل   Emotional distrubancesاالضطرابات االنفعالية -4

  .مية وغيرهاعن مشاآل ترتبط بالنمو والحياة اليو أسریًا ترتبط بتوافق األفراد تربویًا أو
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ویعرف المرض النفسي بوجه عام بأنه حالة من االضطراب الوظيفي في الشخصية ذو 

یظهر في صورة أعراض انفعالية وعقلية وجسمية مختلفة ، ویؤثر . أصل نفسي أو عصبي

في سلوك الفرد فيعوق توافقه النفسي ویحول بينه وبين ممارسته حياته السویة في المجتمع 

وتفيد دراستنا لألمراض النفسية من حيث مظاهرها في التعرف على ما عليه  .ذي یعيش فيهال

ومن حيث نشأتها في التعرف على العوائق التي تحول دون السالمة  ،حالة األفراد النفسية 

النفسية ، ومن حيث تطورها وشفائها في األساليب التي یجب إنتاجها للمحافظة على صحة 

وهكذا تبدو العالقة  .ما یعتریها من ضعف أو توتر أو تدهوٍراألفراد النفسية  وفي مجابهة 

  .الترابطية بين وجهي الحياة النفسية الصحة والمرض

. أن ننتبه إلى أن المرض النفسي یختلف عن السلوك المرضي یجب: السلوك المرضي

ذلك أن السلوك المرضي هو سلوك طارئ قد یتخذ صورة أحد أعراض المرض النفسي 

وللتوضيح یمكن القول بأن آل مرٍض نفسي . ورة أن یكون الفرد مریضًا نفسيًاوليس بالضر

ال بد أن یصحبه سلوك مرضي، ولكن السلوك المرضي ال یعني بالضرورة أن صاحبه 

  .مریض نفسيًا

  :ومجاالته  -تعریفه –علم الصحة النفسية  - ن

 الخلو من ((حوال أ وتشمل )) منطقة الصحة النفسية ((فهناك منطقتان أساسيتان هما 

، وتأتي )) حالة السالمة النفسية ((تعلوها ،  وهي أدنى حاالت هذه المنطقة )) المرض النفسي

   وتشمل )) المرض النفسي منطقة ((وفي المقابل هناك  .)) حالة الصحة النفسية ((في القمة 

حالة  (( ، تليهاوالتي تعتبر أبسط أحوال المرض النفسي  )) حالة االضطرابات االنفعالية ((

یمثل أشد  الذي )) الذهان ((وأخيرًا ، )) األمراض العصابية (( ثم )) األمراض النفسجسمية

  . حاالت التدهور العقلي

على وتكون ویالحظ أن األحوال النفسية طبقًا لذلك تكون أآثر إیجابية آلما اتجهنا إلى أ

ان من الممكن أن نتحدث عن علم نسميه ومنطقيًا آ .األحوال أآثر سلبية آلما اتجهنا إلى أسفل

ألن في ذلك تعبيرًا أآثر شمولية وبعدًا عن الغموض أو اإلیحائية  )) علم األحوال النفسية ((
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إال أننا في الوقت .الصحة أو المرض دون اآلخر. بالترآيز على أحد جانبي الحاالت النفسية

 ((، وسنقنع أنفسنا بذلك طالما أن )) يةعلم الصحة النفس ((الحالي سنسایر التسمية السائدة وهي

هي منتهى طموح اإلنسان في سلوآه ، وطالما أنه یمكن مجازًا إطالق  )) حالة الصحة النفسية

الجزء ليعني الكل باعتبار أن الصحة النفسية هي المقصد والغایة وأن االستدالل عليها 

  .عنها یقتضي بالضرورة التعرف على ما دونها ومداه قربًا أو بعدًا

وفي ضوء هذا الفهم یمكن أن نعرف هذا العلم بأنه ذلك العلم الذي یهتم بالوصول بسلوك 

. اإلنسان إلى مداه في التالؤم والرضا والتفاعل والفاعلية مع مجتمعه ومع اآلخرین ومع ذاته

  :وذلك عن طریق دراسة 

 ).الجانب البنائي( العوامل المؤدیة إلى ذلك  -

 ).الجانب الوقائي(دون ذلك العقبات التي تحول  -

 ).الجانب اإلآلينيكي(صائص ومظاهر األحوال النفسية وموقف الفرد منها خ -

 صوب النفسية )) حاالتهم (( تجاوزنية الالزمة لمساعدة األفراد على األساليب العلمية والف -

 .)الجانب العالجي(  )) الصحة النفسية ((

إجرائيًا أبعاده التواؤم والرضا والتفاعل  ًاوضح هذا التعریف هدف العلم توضيحوبهذا ی

أو توجيه الجهود لقياسها بحيث یمكن تحدید مدى اقتراب  اأمور یمكن قياسه وهي، والفاعلية 

والواقع أن هذا یتطلب من الباحث أن یلم  .أو ابتعاد الفرد عن هذا الهدف وهو الصحة النفسية

وهي عوامل تتحدد في إطار  )ة النفسيةحالة الصح(بالعوامل التي تؤدي إلى الوصول إلى 

وتتحكم فيها ثقافة وتراث  ، ها الباحث لتفسير السلوك اإلنساني في ضوئهاتبنانظریة ی

فضال عن عوامل أخرى ترتبط بالفرد موضع الدراسة وتتعلق ، المجتمع الذي یعيش فيه 

  تي تساعد بدرجة بالوراثة والبيئة األولى له والعوامل الجسمية الطبيعية الخاصة به وال

ن یدرس العوامل أوالباحث ال یستطيع  .أو أخرى من االقتراب أو االبتعاد عن هذا الهدف

وعلم  .ن یدرس أیضا العقبات التي تحول دون ذلكأالتي تؤدي إلى الصحة النفسية دون 

ن أوعلى الباحث  .الصحة النفسية هنا یتيح المجال لدراسة هذه العوامل وتلك دراسة علمية

  ضع فروضه ویعزل ما یراه من عوامل و یتخير نوع العينة التي یراها ویعقد المقارنات ی
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في آل  مستفيدًا.. أو یتتبع السلوك أو یخلق المواقف التجریبية الالزمة أو یدرس تاریخ األفراد

ة و القدرات العقلية ذلك من األطر النظریة المتاحة فيما یتعلق بالنمو والتعليم والشخصي

نثروبولوجيا وفسيولوجيا الجهاز العصبي وغيرها مما یرتبط بالسلوك البشري األتماع وواالج

وهو بصدد التعرف على مدى اقتراب  - والواقع أن الباحث في علم الصحة النفسية. بعامة

یلزمه دراسة خصائص ومظاهر األحوال النفسية  - أو ابتعاده عن حالة الصحة النفسية الفرد

مسئول  -وهو أمر أیضًا قابل للقياس - تحدیده لحالة الفرد النفسية عن وهو فضال .األخرى

وهذا یفيده . في تلك الحالة )) للدخول ((عن تحدید أسباب هذه الحالة والظروف المهيئة للفرد 

األفراد  تصنيف فيما بعد في تحدید محكات لكل من الحاالت النفسية یستطيع في ضوئها

" .  منطقة الصحة النفسية "أو في " المرض النفسي منطقة " وتحدید مكانهم سواء في

الجدید  إعدادباستعماله المتوفر منها أو بتطویرها أو  ةویصطنع الباحث أدوات القياس الالزم

ویكتمل إطار هذا التعریف بضرورة دراسة الباحث  .نين والمعایرةقمنها وإخضاعه للت

د على تجاوز أحوالهم النفسية صوب حالة نية الالزمة لمساعدة األفرافلألساليب العلمية وال

ق ائویتطلب األمر هنا االهتمام بأساليب العالج النفسي المختلفة وطر. الصحة النفسية

على  للسيطرة یؤهل الباحث عمليًا والتدرب على ذلك تدریبًا. استخدامها وتجریبها وتطبيقها

ج قد تكون أآثر فاعلية ومالئمة هذه المهمة والخروج في النهایة بأساليب في المالحظة والعال

وهكذا یمكن  .مع القطاعات المختلفة من األفراد وبالنسبة لألحوال النفسية المختلفة أیضًا

  -:تحدید مجاالت علم الصحة النفسية فيما یلي

  : المجال البنائي: أوال

تها انورها ومكووهذا المجال نظري بالدرجة األولى ویتناول دراسة بنية الشخصية وتط

، ونشأة الصراع  وعوامل نمائها، ومحرآات السلوك البشري في المراحل العمریة المختلفة

وذلك بهدف فهم األسس التي ینبني عليها السلوك الصحي .. النفسي وأساليب الدفاع النفسي 

،  واالتجاهات االنفعالية وعادات التفكير السليمة الالزمة لنمو الفرد في طریق الصحة النفسية

  .بفهم العوامل التي تؤدي إلى عدم نمو السلوك في اتجاه هذا الطریقوآذلك 

  : المجال الوقائي: ثانيا
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وهو مجال تطبيقي یتجه فيه االهتمام إلى حمایة الفرد من الوقوع في المشكالت التي 

. ضمن ذلكتوتهيئة الظروف التي  تالصحة النفسية ، وذلك باتخاذ اإلجراءا تحول بينه وبين

نتيجة معرفة األسباب التي تؤدي  ))األحوال النفسية  ((في مجال دراسة  الوقایة ةوتظهر أهمي

تلك . حد هذه األحوال ما دون الصحة النفسيةأ، ووقوع الفرد في نطاق  إلى المشكالت

األسباب التي یتكفل بالوصول إليها آل من المجال البنائي والمجال اإلآلينيكي والعالجي 

ض النفسية في مراحلها األولى واآتشاف دوافع السلوك الكامنة وراء آنتيجة الآتشاف األمرا

  .وقوع األفراد في أحوال ما دون الصحة النفسية

ویقدم هذا المجال توصياته بشأن حمایة األفراد النفسية في صورة نتائج دراسات تتعلق  

  -:بما یلي

 ةوليئة والقيم وتحمل المسأساليب التنشئة االجتماعية السليمة وتفهم األدوار االجتماعي -1

 .غير االجتماعيتوتقبل ال

أساليب التنمية النفسية السليمة وتوضيح أهمية عدم تعریض األفراد للخبرات المؤلمة  -2

  .أو الشدیدة التي تحول دون الوصول إلى حالة الصحة النفسية

وإصابات أساليب التنمية الصحية السليمة بهدف حمایة الفرد من األمراض الوراثية  -3

  .الجهاز العصبي أو اإلصابات الجسمية التي تسبب االضطرابات أو األمراض النفسية

أساليب التوجيه التربوي والمهني والزواجي التي تكفل الوقایة من مشكالت عدم  -4

  .التوافق في تلك الجوانب الحياتية الهامة 

   : المجال اإلآلينيكي: لثًاثا

كفل بدراسة خصائص آل من األحوال النفسية وجزئياتها أیضًا ویتوهذا المجال تطبيقي 

وما  ))حالة ((دراسة سریریه تفصيلية بهدف تحدید العادات والصفات السلوآية التي تميز آل

ویصطنع هذا المجال وسائل القياس والتحليل والمالحظة في . یندرج تحتها من جزئيات

ریر شامل عن جوانب التكوین تحدید مكان الفرد من حالة الصحة النفسية في شكل تق

ویتميز هذا المجال بترآيزه ليس . وتقدیم التوصيات التشخيصية الالزمة، الشخصي للفرد 
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منطقة المرض النفسي بل إننا نرى أن اهتمامه یمتد إلى أحوال منطقة  )) أحوال ((فحسب على

  .الصحة النفسية أیضًا

  :  المجال العالجي: رابعًا

. لي ویتكفل بدراسة أساليب العالج النفسي بدرجاته المختلفةالمجال تطبيقي عم هذا

ویستلزم ذلك دراسة نظریات العالج المختلفة والتدریب على مهارات العالج المختلفة والقيام 

باإلجراءات العالجية واإلرشادیة أو االستشاریة بحسب ظروف ونوعية ودرجة بعد الفرد 

ذا المجال أیضًا أساليب القياس والمالحظة ولكن ویصطنع ه .)) حالة الصحة النفسية ((عن 

ویتطلب هذا المجال  .على مدى تطور العملية العالجية األهداف تشخيصية وعالجية للتعرف

عن الخصائص الشخصية  فضال ةالتعمق في الجوانب التشخيصية وفي األساليب العالجي

ة مجاالت علم الصحة والتي یجب إن یتصف بها المتصدي لهذا المجال إلمام شامل بكاف

ن أویالحظ  .بذاته ودوافعها ورغبة في خدمة ومعاونة اآلخرین اعالنفسية وإدراك و

في العدید من مجاالت علم النفس  معمقًا التخصص في علم الصحة النفسية یتطلب إعدادًا

ئ مع اإللمام ببعض المباد . ةوالتطبيقي األآادیميةوالتربية واالجتماع وذلك من الناحيتين 

وإننا ننادي من خالل ذلك بتكوین متخصص الصحة النفسية المتكامل الذي  .الطبية الالزمة

التي رغب عنها األطباء  )) حكيم (( مستعمال آلمة ))الحكيم النفساني(( أود أن أطلق عليه لفظة

الحكيم (ویصبح طالب الصحة النفسية  .))النفسيالطبيب (( آذلك تمييزا له عن .العرب

في نهایة األمر من خالل عملية  قادرًا )الطبيب البشري (الصحة الجسميةآطالب ) النفساني

 ) األحوال النفسية(على تشخيص لية في مجاالت علم الصحة النفسية المختلفة قادرًايهأت

ویسهم علم األدویة في إمداد آل منهما بما  .وتقدیم اإلرشادات الوقائية أو العالجية الالزمة

  .ات من أدویة تعينه في مجال تخصصهتسفر عنه الدراس

المفاهيم أو فروع العلوم النفسية  هناك بعض:  علوم متداخلة مع علم الصحة النفسية* 

أو الطبية التي ترتبط بعلم الصحة النفسية في واحد أو أآثر من مجاالته إال أنها في آثير من 

صبحت مترادفات لمفهوم األحيان تستخدم بصورة أآثر شموال تبعث على االعتقاد بأنها أ
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أهم هذه .بعض المتخصصين حتى  لدىواحد مما یسبب الخلط والتداخل لدى الدارسين و

   -:المفاهيم هي

یهتم أساسًا بالمجال  علم النفس التطبيقي هو صورة من صور: اإلآلينيكيعلم النفس  -1

ویهدف إلى . المرضية النفسية )األحوال( ىعل ویرآز علم الصحة النفسية اإلآلينيكي من

وعلى . تحدید إمكانيات سلوك الفرد وخصائص شخصيته بوسائل القياس والتحليل والمالحظة

  .أساس ذلك یقدم التوصيات الالزمة إلعداد الفرد وإرشاده نفسيًا

  الطب البشري یهتم أساسًا باألمراض العقلية  فرع من فروع هو: الطب النفسيعلم  -2

صل العضوي أو العصبي وما یتعلق بها من مشكالت أو االضطرابات العقلية ذات األ

وهو من ثم یختص بأحد األحوال النفسية وهو الذهان بنوعيه الوظيفي . التوافق الشخصي

  .األساسي في العالج هو العقاقير أو جراحة األعصاب والمخ ومدخله، والعضوي 

دراسة السلوك علم النفس یهتم بالترآيز على  هو فرع من فروع :الشواذعلم نفس  -3

ویطلق بعض العاملين بالطب النفسي . الشاذ والعمليات العقلية الشاذة وردود األفعال الشاذة

هذا المضمون لعلم نفس الشواذ إذ یقصد بها دراسة الشذوذ  نلتعبر علفظة سيكوباثولوجيا 

  .العقلي وتأثيره على الشخصية

  :موضوع علم الصحة النفسية  •
  وع علم الصحة النفسية هو اإلنسان في أحواله النفسية یمكن القول اآلن بأن موض

في حالة تمتعه بالصحة النفسية فتساعده على الحفاظ على هذه الحالة ، وفي حالة مواجهته :  المختلفة

لمشكالت تنحدر به إلى حاالت المرض النفسي فتمده بالوسائل التي تقيه ذلك أو التي یتمكن بها من 

اء آانت هذه المشكالت بسيطة أو قویة تتحلل من جرائها شخصيته وتضطرب معالجة هذه المشكالت سو

والواقع أن مواجهة اإلنسان لما یقابله من مشكالت وقدرته على مواجهتها . طاقاته العقلية واالنفعالية

 یافعًا أو شابًا أو في المستقبل  تتوقف إلى حد آبير على اقترابه من حالة الصحة النفسية طفًال آان أو

إذن موضوع علم الصحة النفسية . شيخًا ، وسواء آان ذلك في البيت أو المدرسة أو المهنة أو الزواج

  )1(.هو الشخصية في حاالت سوائها وانحرافها

                                                       
  .55 - 30ص  ،  1983  ، بيروت ، العربية النهضة دار ، النفسية الصحة علم ، شرقاوي خليل مصطفى -)1(
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  : تمهيد* 
حة النفسية آعلم هي الدراسة العلمية للصحة النفسية آحالة ، والتوافق النفسي آعملية الص

وما یؤدي إليها وما یحققها وما یعوقها ، وما یحدث من مشكالت واضطرابات وأمراض 

  .وتشخيصها ، والوقایة منها ، وعالجها  ،ودراسة أسبابها  ،نفسية 

والصحة النفسية آحالة إیجابية  .النفسيةوما أحوج المعلم الجامعي إلى دراسة علم الصحة 

  .وما أحوج المعلم الجامعي إلى معرفة شيء عنها .یتمتع بها الفرد أمر یهم آل إنسان

  :معنى الصحة النفسية  - 1
، یكون فيها الفرد متوافقًا نفسيًا ، ویشعر بالسعادة مع  هي حالة دائمة نسبيًا الصحة النفسية

 نفسه ومع اآلخرین ، ویكون قادرًا على تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته ألقصى حٍد

ویكون  ،ممكن ، ویكون قادرًا على مواجهة مطالب الحياة ، وتكون شخصيته متكاملة سویة 

  .وسالم  يث یعيش في سالمٍةسلوآه عادیًا ، بح

، وليست مجرد  والصحة النفسية حالة إیجابية تتضمن التمتع بصحة السلوك وسالمته

  .أو الخلو أو البرء من أعراض المرض النفسي غياب

یبدو في صورة  –نفسي المنشأ  –اضطراب وظيفي في الشخصية  والمرض النفسي

أعراٍض نفسية وجسميٍة ، ویؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسي ویعوقه عن 

  .یة في المجتمع وممارسة حياته الس

والضعف العصبي  ،  القلق وتوهم المرض: مثل(العصاب  أنواع المرض النفسيومن  

الفصام  :  مثل( انوالذه، ) واالآتئاب ، والتفكك  ،والخواف ، والوسواس والقهر ، والهستيریا

الضعف : مثل( المشكالت النفسيةویضاف إلى ذلك ). ، وذهان الهوس واالآتئاب والهذاء

واضطرابات الغذاء ، واضطرابات اإلخراج ، واضطرابات ، العقلي، والتخلف الدراسي 

  .وأمراض الكالم ، ومشكالت ذوي الحاجات الخاصة ، وجناح األحداث ،النوم 

   .)واالنحرافات الجنسية
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ومن درجات المرض النفسي ما هو خفيف یضفي بعض الغرابة على شخصية المریض 

یدفع المریض إلى القتل أو االنتحار، وقد یكون وسطًا  قدل وقد یكون شدیدًا حتى، وسلوآه 

  .  وذاك بين هذا

  :الصحة النفسية في األسرة والجامعة والمجتمع  -2
واألسرة هي . وآطالٍب وآمواطٍن األسرة والجامعة والمجتمع آابٍنیعيش الشاب بين 

. المدرسة االجتماعية األولى للفرد منذ طفولته وعبر شبابه وخالل رشده وحتى شيخوخته

واألسرة هي المسئولة األولى عن التنشئة االجتماعية ، وتعتبر النموذج األمثل للجماعة 

ومن العوامل األسریة . یهویعتبر سلوآهم نموذجًا یحتذ األولية التي یتفاعل الفرد مع أعضائها

الصحة النفسية للوالدین واألخوة ، وأساليب التنشئة : في الصحة النفسية للفرد المؤثرة 

الوالدیة ، والمستوى االجتماعي االقتصادي ، ومنها أیضًا العالقات بين الوالدین والفرد  

   .الخ..ان وحيدًا أو األآبر أو األصغرألسرة سواء آومرآز الفرد في ا ،والعالقات بين األخوة 

الصحة النفسية في األسرة تتطلب مناخًا أسریًا، یحقق الحاجات النفسية وتنمية القدرات و

وتكوین االتجاهات ومعایير  ةوتعليم التفاعل االجتماعي والتوافق النفسي واألدوار االجتماعي

  .السلوك والعادات السلوآية السليمة

معة مؤسسة تربویة رسمية یستكمل فيها الفرد نموه وهو یتفاعل مع معلميه وزمالئه والجا

ومن العوامل التربویة المؤثرة . ویتأثر بالمنهج الدراسي، وتنمو شخصيته من آافة جوانبها

العالقات االجتماعية بين الطالب والمعلم وبينه وبين زمالئه  : في الصحة النفسية للطالب 

وتشترك التربية في آثيٍر من أهدافها . ودور المعلم في العملية التربویة ، يوالمنهج الدراس

  .، ومنها نمو الشخصية المتكاملة لإلنسان الصالح للحياة نفسيًا مع الصحة النفسية

والمجتمع الذي یعيش فيه الفرد بمؤسساته المختلفة یؤثر في الصحة النفسية لألفراد 

ون في آافة مؤسسات المجتمع على تحقيق الصحة النفسية وحبذا لو عمل المسئول والجماعات

عن طریق تهيئة بيئة اجتماعية آمنة تسودها العالقات االجتماعية السليمة والعدالة االجتماعية 

والدیمقراطية ، واالهتمام بالفرد والجماعة ورعایة الطفولة والشباب والكبار وإنشاء وتدعيم 
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ومراجعة ورعایة المعایير االجتماعية والقيم الصالحة ، الهيئات والمؤسسات التي تحقق ذلك 

  .والمثل العليا النابعة من األدیان السماویة ومن التراث الحضاري بم یحقق الصحة النفسية

  :مناهج الصحة النفسية  – 3
  : هناك ثالثة مناهج أساسية في الصحة النفسية

إنشائي یتضمن زیادة السعادة والكفایة والتوافق لدى  وهو منهج:  المنهج اإلنمائي - 1

األسویاء والعادیين خالل رحلة نموهم حتى یتحقق الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من 

ویتحقق ذلك عن طریق دراسة إمكانات وقدرات األفراد والجماعات  ،الصحة النفسية 

جسميا (ومن خالل رعایة مظاهر النمو ، )نفسيًا وتربویًا ومهنيًا(وتوجيهها التوجيه السليم

بما یضمن إتاحة الفرص أمام المواطنين للنمو السوي تحقيقًا ) وعقليا واجتماعيا وانفعاليًا

  .للنضج والتوافق والصحة النفسية

ویتضمن الوقایة من الوقوع في المشكالت واالضطرابات  :المنهج الوقائي  -2

م من أسباب هألصحاء قبل اهتمامه بالمرضى ليقيویهتم باألسویاء وا ،واألمراض النفسية 

األمراض النفسية بتعریفهم بها وإزالتها أوال بأول ، ویرعى نموهم النفسي السوي ویهيئ 

وللمنهج الوقائي مستویات ثالثة تبدأ بمحاولة منع . الظروف التي تحقق الصحة النفسية

لة تقليل أثر إعاقته ثم محاو ،حدوث المرض، ثم تشخيصه في مرحلته األولى بقدر اإلمكان 

العریضة للمنهج الوقائي في اإلجراءات الوقائية الحيویة الخاصة  طوتترآز الخطو. وأزماته

، واإلجراءات الوقائية النفسية الخاصة بالنمو النفسي  بالصحة العامة والنواحي التناسلية

 دة أثناء الفترات الحرجةوالتوافق المهني والمسان ، السوي ونمو المهارات األساسية للحياة

والتقييم ،  واإلجراءات الخاصة بالدراسات والبحوث العلمية ،والتنشئة االجتماعية السليمة 

  .والتخطيط العلمي لإلجراءات الوقائية والمتابعة

واألمراض النفسية  حتى  ویتضمن عالج المشكالت واالضطرابات :المنهج العالجي  – 3 

ویهتم هذا المنهج بنظریات المرض النفسي وأسبابه . العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية

  .وتشخيصه وطرق عالجه وتوفير المعالجين والعيادات والمستشفيات النفسية

  :التوافق النفسي
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مستمرة  ةدینامكيوالتوافق النفسي عملية . في جوهرها عملية توافق نفسي الصحة النفسية

، وهذا التوازن  تتناول السلوك والبيئة بالتغيير والتعدیل حتى یحدث التوازن بين الفرد والبيئة

   .یتضمن إشباع حاجات الفرد وتحقيق مطالب البيئة

  .ویتضمن التوافق النفسي الرضا بالواقع المستحيل على التغيير وتغيير الواقع القابل للتغيير

 مطالب النمو النفسي السوي في جميع مراحله تحقيق :النفسي  ومن أبعاد التوافق

 )جسميًا وعقليًا واجتماعيًا وانفعاليًا( بكافة مظاهره) الطفولة والمراهقة والرشد والشيخوخة(

إشباع  :ومن أهم الشروط التي تحقق التوافق النفسي. حتى یشعر الفرد بالرضا والسعادة

   وإشباع الحاجات ، )الخ...تملك والجنسمثل دوافع الجوع وال دوافع السلوك

  ).الخ...الفسيولوجية والحاجة إلى األمن والحب وتأآيد الذات ( 

حيل الدفاع النفسي، وهي وسائل ال  :األساليب التي یلجأ إليها الفرد لتحقيق التوافق ومن 

شعوریة هدفها وقایة الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة في النفس واحترام الذات وتحقيق 

اإلعالء والتعویض واإلبدال : ومن أمثلة حيل الدفاع النفسي. الراحة النفسية واألمن النفسي

  الخ...واإلسقاط والتبریر والتعميم

  :نفسية أسباب األمراض ال – 4
وتتعدد أسباب األمراض النفسية ، فمنها . ، وال شيء یأتي من ال شيء لكل شيء سبب

وهي األسباب المباشرة  ، واألسباب المساعدة أو المرسبة أو المهيئة األسباب األصلية

مثل ( واألحداث األخيرة السابقة للمرض النفسي مباشرة والتي تعجل بظهوره وتفجره

األسباب جسمية المنشأ  وهي )بيولوجية( حيویة أسبابوهناك ). األزمات والصدمات النفسية

وامل مثل اضطرابات الغدد والعيوب الوراثية وع(أو العضویة التي تطرأ في تاریخ نمو الفرد

تتعلق بالنمو النفسي  أسباب نفسيةوهناك ). النقص العضوي والعيوب والتشوهات الجسمية

ومن مظاهره في مرحلة الشباب الصراع بين (المضطرب وخاصة في الطفولة مثل الصراع 

االعتماد على الغير واالعتماد على النفس والصراع بين الدوافع والضوابط والصراع بين 

والصراع  ،ية والقيم واألخالقية والصراع بين الحاجات الشخصية والواقع المعایير االجتماع

، واإلحباط حيث ) الخ...بين الرغبة الجنسية وموانع اإلشباع الجنسي والصراع بين األجيال
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تعاق الرغبات األساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد ویحال بينه وبين تحقيق 

والحرمان وهو انعدام الفرصة لتحقيق الدوافع وإشباع ،  األمل شعور بخيبةأهدافه وال

مثل حاالت الوفاة والحوادث والطالق (الرغبات األساسية ، والخبرات السيئة والصادمة 

، وهي  أسباب اجتماعيةوهناك ) الخ...والخبرات الجنسية الصادمة واألزمات االقتصادیة 

مثل اضطرابات التنشئة االجتماعية في األسرة ( عوامل البيئة االجتماعية التي تحيط بالفرد 

وفي المدرسة وفي المجتمع، وسوء التوافق األسري وسوء التوافق الدراسي وسوء التوافق 

  ).الخ...االجتماعي وجموح التغير االجتماعي

ویالحظ أن السبب أو األسباب التي تؤدي إلى انهيار شخصية الفرد قد تؤدي هي نفسها 

وفي تحدید أسباب وتشخيص المرض النفسي یجب االهتمام  .آخر إلى صقل شخصية فرٍد

، المهييء منها والمرسب حتى یمكن  بكل من األساليب الحيویة والنفسية واالجتماعية

  .معرفتها لتساعد في إزالتها ونجاح العالج النفسي

  :أعراض األمراض النفسية  - 5
وقد تكون شدیدة . لمرض النفسيالتي تدل على وجود ا العالمات السلوآيةهي  األعراض

وآلما أمكن تعرف . واضحة یدرآها العامة ، وقد تكون مختفية ال یميزها إال المختصون

وتظهر أعراض األمراض  .األعراض في وقت مبكر آان ذلك أفضل من الناحية العالجية

 ومن. ملة أو تجمع أعراض تحدد المرض وتفرق بين مرٍض وآخرالنفسية عادة في شكل ُز

  : األعراض ما یلي

یشم  الهلوسات آأن یرى الفرد أشياء أو یسمع أصواتًا أومثل  :اضطرابات اإلدراك  •

یشم روائح موجودة  ، والخداع آأن یرى الفرد أشياء أو یسمع أصواتًا أو روائح ال وجود لها

  ولكن في صورة خاطئة ومختلفة عن واقعها ، واضطرابات الحواس بالزیادة ،  فعال

 .النقصانأو 

المتناقض أو  يمثل التفكير غير المنطقي أو المشتت أو الوسواس :اضطرابات التفكير  •

 .واألوهام ، والمخاوف
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 .مثل النسيان، وفقد الذاآرة :اضطرابات الذاآرة  •

 .مثل قلة االنتباه ، والسرحان ، والسهيان ، واالنشغال :اضطرابات االنتباه  •

 .واحتباس الكالم  مثل اللجلجة ، :اضطرابات الكالم  •

 مثل القلق، واالآتئاب ، والتوتر، والفزع ، والتبلد ، والالمباالة :اضطرابات االنفعال  •

 .والتقلب االنفعالي ، والشعور بالذنب ، والحساسية االنفعالية

مثل النشاط الزائد أو الناقص أو المضطرب ، واضطراب  :اضطرابات الحرآة  •

 .والالزمات الحرآية ، والعدوان ،االستقرار

مثل اضطراب تعبيرات الوجه ، وسوء حالة المالبس  : ماضطرابات المظهر العا •

 .والفوضى

مثل اضطراب اإلدراك الواعي، واضطراب إدراك مضمون  :اضطرابات التفهم  •

 .الشعور

 .مثل قصور إدراك طبيعة المشكلة وأسبابها وأعراضها : اضطراب البصيرة •

 .مثل الضعف العقلي ، والخبل  :ت العقلية االضطرابا •

 .مثل االنطواء والعصابية  :اضطرابات الشخصية  •

 .مثل السلوك الشاذ الغریب :اضطرابات السلوك الظاهر •

 .، واإلفراط في األآل مثل فقد الشهية :اضطراب الغذاء •

 .مثل اإلمساك أو اإلسهال العصبي :اضطراب اإلخراج •

 ، واألحالم المزعجة ، والمشي أثناء النوم ، واألرق مثل آثرة النوم :اضطراب النوم •

 .والكوابيس

  مثل سوء التوافق الصحي أو الشخصي أو االجتماعي أو الزواجي  :سوء التوافق  •

 .أو المهني  ياألسري  أو التربو أو

 .والدعارة، واإلفراط أو الضعف الجنسي،  مثل الجنسية المثلية:  االنحرافات الجنسية •

 .مثل ضعف البصر، وتبلد الحس  :اضطرابات اإلحساس  •
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 .مثل التشنج ، والصرع ، والشلل: االضطرابات العصبية  •

 .مثل سوء التوافق االجتماعي، والسلوك المضاد للمجتمع : األعراض االجتماعية •

  :األمراض النفسية والعقلية  -6
  األمراض النفسية والعقلية بأبشعمجرد التعریف ما یسمح به الحيز هنا ، نورد  في حدود

أما مدى حدوثها وأسبابها وأعراضها وتشخيصها وعالجها ، فيجب الرجوع إلى المراجع 

  :)العصابية ( وفيما یلي أشيع األمراض النفسية  .المتخصصة للتوسع واالستزادة

و رمزي قد یحدث نتيجة توقع تهدید خطٍر فعلي أ هو حالة توتر شامل ومستمر: القلق* 

وعلى الرغم من أن القلق غالبًا ما یكون . وأعراض نفسية جسمية ،خوف غامض ایصطحبه

عرضًا لبعض االضطرابات النفسية ، إال أن حالة القلق قد تغلب فتصبح هي نفسها اضطرابًا 

وهو أشيع  )) القلق العصابي ((أو  )) عصاب القلق ((وهذا هو ما یعرف باسم . نفسيًا أساسيًا

  .))عصر القلق((ویوصف العصر الذي نعيش فيه اآلن بأنه . حاالت العصاب

وهو اضطراب نفسي المنشأ عبارة عن اعتقاد راسخ بوجود مرٍض، على  :توهم المرض* 

وهو ترآيز الفرد على أعراض جسمية ليس لها  .الرغم من عدم توافر دليل طبي على ذلك

فكير الفرد في نفسه واهتمامه المرضى المستمر وذلك یؤدي إلى حصر ت، أساس عضوي 

بصحته وجسمه بحيث یطغى على آل االهتمامات األخرى ، ویعوق اتصاله السوي 

 .باآلخرین ویشعره بالنقص والشك في نفسه ، آما یعوق اتصاله أیضًا بالبيئة المحيطة به

النفسي  بالضعف هو حالة من الشعور الذاتي المستمر):  النيوراسثنيا (العصبي الضعف* 

ومن أهم خصائصه الضعف النفسي والجسمي . العام الذي یصحبه أعراض عصبية وجسمية

وقد یصل إلى درجة االنهيار، وهو یكاد یكون حالة . وشدة التعب واإلعياء والفتور واإلنهاك

   )) الضعف النفسي ((أو )) االنهيار العصبي ((ویطلق عليه أحيانًا اسم  ))التعب المزمن ((من 

 .))ياإلعياء النفس ((أو 

مع خلل في أعصاب  هي مرض نفسي عصابي تظهر فيه اضطرابات انفعالية: الهستيریا* 

المزمنة في شكٍل أعراض  توهي عصاب تحولي تتجسد فيه االنفعاال. الحس والحرآة
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جسمية ليس لها أساس عضوي ، لغرض فيه ميزة للفرد أو هروب من الفراغ النفسي أو من 

وفي الهستيریا تصاب مناطق الجسم التي . أو من موقف مؤلم دون أن یدرك الدافع لذلك القلق

وهذا غير المرض . یتحكم فيها الجهاز العصبي المرآزي مثل الحواس وجهاز الحرآة

ویطلق . النفسي الجسمي حيث تصاب األعضاء التي یتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي

  البعض اآلن مصطلح  ویفضل))  الهستيریا التحویلية ((البعض على الهستيریا اسم 

 .)) التجسيد ((

مستمر من وضع أو موضوع غير مخيف بطبيعته   خوف هو): الخواف المرضى( الخواف* 

وال یستند إلى أساٍس واقعي، وال یمكن ضبطه أو التخلص منه أو السيطرة عليه ، ویعرف 

  ، المریض أنه غير منطقي ، وعلى الرغم من هذا فإن الخوف یتملكه ویحكم سلوآه

ًا ومتكررًا ومضخمًا وفي الخواف شاذًا ومستمر. ویصاحبه القلق والعصابية والسلوك القهري

  .مما ال یخيف في العادة ، وال یعرف المریض له سببًا

الوسواس فكر متسلط ، والقهر سلوك جبري، ویظهر بتكرار  :س والقهرالوسواعصاب * 

، ویفرض نفسه عليه وال یستطيع مقاومته ، على  وقوة لدى المریض ویالزمه ویستحوذ عليه

 ،الرغم من وعي المریض وتبصره بغرابته وسخفه وال معنویة مضمونة وعدم فائدته 

والوسواس  .به ، ویشعر بإلحاح داخلي للقيام نفسه ویشعر بالقلق والوتر إذا ما توسوس به

 .وجهان لعملة واحدٍةوالقهر عادة متالزمتان 

حالة من الحزن الشدید المستمر تنتج عن الظروف المحزنة األليمة ، وتعبر هو  : االآتئاب* 

االآتئاب  : ومن أنواعه. عن شيء مفقود ، وإن آان المریض ال یعي المصدر الحقيقي لحزنه

 .، والمزمن ، والعصابي ، والذهاني والحاد، والبسيط ، الخفيف 

الوظيفي هو تفكك نظام الشخصية وانفصال بعض أجزائها واضطراب أدائها  : التفكك* 

، آما في حاالت فقدان الذاآرة شخصية باألداء الوظيفي مستقالال وقيام أحٍد أو بعض جوانب

 .والتجوال والمثنى أثناء النوم وتعدد الشخصية

  : )الذهانية ( وفيما یلي أشيع األمراض العقلية 
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ذهاني یؤدي إلى خلل انتظام الشخصية وإلى تدهورها التدریجي  هو مرض : الفصام* 

. واالنفصال عن العالم الواقعي الخارجي، وانفصام الوصالت النفسية العادیة في السلوك

ویعرف الفصام  .ویعيش المریض في عالم خاص بعيدًا عن الواقع ، وآأنه في حلم مستمر

وقد یصبح التفكير . أي تشتت وتناثر مكوناتها وأجزائها )) انفصام الشخصية (( أحيانًا باسم

 .))الخبل المبكر أو خبل الشباب ((یعرف باسم مضى وآان الفصام فيما . واٍد في واالنفعال آل

 .والمبكر، والحرآي، والهذائي، الفصام البسيط :  أنواعه ومن

حالة مرضية یميزها األوهام والهذیان الواضح المنظم الثابت ، أي : ) االبارانوی (الهذاء * 

الهذیانات والمعتقدات الخاطئة عن العظمة أو االضطهاد ، ومع االحتفاظ بالتفكير المنطقي 

أي أن الشخصية على الرغم من وجود المرض .وعدم وجود هلوسات في حالة الهذاء النقي 

یرافقه تغيير في السلوك العام إال بقدر ما توحي به  تكون متماسكة ومنتظمة نسبيًا ، وال

 .)) وهذاء االضطهاد العظمة هذاء ((ویطلق عليه البعض اسم . الهذیانات واألوهام

یتسم بالغرابة والنشاط النفسي الحرآي الزائد  ذهاني اضطراب سلوآي هو :الهوس * 

 .وقد یكون الهوس خفيفًا أو حادًا أو هذیانيا. والهياج والمرح الذي ال یسيطر عليه الفرد

 ذهاني یشاهد فيه االضطراب االنفعالي المتطرف هو مرض :ذهان الهوس واالآتئاب * 

ار الهوس خليطًا من أدو نیكو وتتوالى فيه دورات متكررة من الهوس واالآتئاب ، أو

الذهان (( ویعرف أحيانا باسم . وقد یتخللها فترات یكون الفرد عادیًا نسبيًا،  واالآتئاب

 .))الدوري

  :یضاف إلى ما سبق االضطرابات اآلتية 

جسمية موضوعية ذات أساس وأصل  هي اضطرابات: االضطرابات النفسية الجسمية * 

، تصيب المناطق واألعضاء التي یتحكم فيها الجهاز نفسي بسبب االضطرابات االنفعالية 

 :يومن أشكال االضطرابات النفسية الجسمية التي تصيب الجهاز الدور. العصبي الذاتي

ومن اضطرابات الجهاز . الذبحة الصدریة وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه واإلغماء وهي

المعدة والتهاب القولون  قرحة: ومن اضطرابات الجهاز الهضمي. الربو الشعبي: التنفسي

ومن . وفقد الشهية العصبي والشراهة والتقيؤ العصبي واإلمساك المزمن واإلسهال
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العنة  : مرض السكر، والبدانة ومن اضطرابات الجهاز التناسلي :اضطرابات الجهاز الغددي

ومن اضطرابات الجهاز  .والبرود الجنسي واضطراب الحيض والعقم واإلجهاض المتكرر

آالم الظهر : ومن اضطرابات الجهاز العضلي والهيكلي. احتباس البول وسلس البول: ليالبو

األرتيكاریا والتهاب الجلد العصبي : ومن اضطرابات الجلد. والتهاب المفاصل الروماتيزمي

ومن اضطراب الجهاز . وسقوط الشعر وفرط العرق والحساسية وبثور الشباب كوالحكا

 .العصبي الصداع النصفي

وهي المشكالت التي یعاني منها الفرد في حياته اليومية ، وتعترض  :المشكالت النفسية * 

:  ومن أمثلتها مشكالت. صحة النفسيةالنمو النفسي السوي أو تحول دونه وتعوق تحقيق ال

واضطرابات العادات  ، واالضطرابات االنفعالية ،والتأخر الدراسي، الضعف العقلي

وأمراض الكالم  واالنحرافات اإلخراج واضطرابات النوم ابات واضطر واضطرابات الغذاء

 .والمشكالت الزواجيةوجناح األحداث لمعوقين ذوي االحتياجات الخاصة ومشكالت ا،  الجنسية

  :العالج النفسي وأهم طرقه  - 7
  هو نوع من العالج تستخدم فيه الطرق النفسية لعالج مشكالت  العام بمعناه العالج النفسي

اضطرابات أو أمراض ذات صبغة انفعالية یعاني منها المریض وتؤثر في سلوآه ، وفيه أو 

بالعمل على إزالة األعراض  -وهو شخص مؤهل علميًا وعمليًا وفنيًا - یقوم المعالج النفسي

المرضية الموجودة أو تعدیلها أو تعطيل أثرها ، مع مساعدة المریض على حل مشكالته 

بيئته ، واستغالل إمكاناته على خير وجٍه ، ومساعدته على تنمية  الخاصة ، والتوافق مع

شخصيته ودفعها في طریق النمو النفسي الصحي، بحيث یصبح المریض أآثر نضجًا وأآثر 

  .نضجًا وأآثر قدرة على التوافق النفسي في المستقبل

  :وفيما یلي تعریف بأهم طرق العالج النفسي

الجية شاملة یتم فيها استكشاف المواد المكبوتة في الالشعور عملية ع هو: التحليل النفسي

من أحداث وخبرات وذآریاٍت مؤلمة ودوافع متصارعة وانفعاالت عنيفة وصراعات شدیدة 

ب الالشعور إلى حيز الشعور، عن طریق هواستدراجها من غيا ،سببت المرض النفسي 

یض في التعامل معها في ضوء الواقع ، التعبير اللفظي التلقائي الحر الطليق ، ومساعدة المر
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والهدف النهائي للتحليل . وتحسين الفاعلية الشخصية والنمو الشخصي ،وزیادة استبصاره 

ویستند التحليل النفسي إلى نظریة . النفسي هو إحداث تغير أساسي صحي في بناء الشخصية

التحليل النفسي : هماویتمایز في التحليل النفسي اتجاهان . التحليل النفسي في الشخصية

تحليل النفسي الحدیث ، وفيه أدخل زمالء ، وال سيجموند فرویدالكالسيكي المرتبط باسم 

وآارل یونج وألفرید آدلر وتالميذه تعدیالت وتطورات خاصة بهم مثل أنا فروید   فروید

قة العال ومن إجراءات التحليل النفسي ،. وإیریك فروم  ، توا رانكووأ ،وآارین هورنى 

الطليق، أو الترابط  والتفریغ أو التطهير االنفعالي ، والتداعي الحر،  ةيالدینامالعالجية 

  .وتحليل األحالم والتفسير التحليلي ،وتحليل التحویل  وتحليل المقاومة 

المضطرب المالحظ بأسرع ما یمكن ، وذلك بضبط  وهو تعدیل السلوك :العالج السلوآي

، عن طریق تطبيق مبادئ وقوانين السلوك  السلوك المرضى المتمثل في األعراض

التخلص من الحساسية أو التحصين : ومن أساليب العالج السلوآي. ونظریات التعلم

  واإلطفاء ، ، والخبرة المنفرة ، والتعزیز الموجب والسالب التدریجي، والكف المتبادل

 .، والغمر والممارسة السالبة ، وضبط المثيرات

وهو عالج یقوم على أساس نظریة الذات التي  :العالج النفسي المتمرآز حول الشخص

بلورها آارل روجرز، ویتمثل في إقامة عالقة عالجية وتهيئة مناخ نفسي یستطيع المریض 

ویعتمد التغير في السلوك على . من خالله أن یحقق أفضل نمو نفسي وأفضل توافٍق نفسي

حدوث التغير في مفهوم الذات لدى المریض، بحيث ینظمه ليصبح متطابقًا مع خبراته في 

مع محتوى مفهوم الذات  بواقعية ، ویتعامل المجال الظاهري الذي یعيش فيه ومع واقعه

 .الذات والتوافق النفسي تحقيق وینطلق نحو ، الخاص

هو عملية مساعدة المریض في اآتشاف وفهم وتحليل نفسه ومشكالته  :اإلرشاد العالجي

والعمل  ، النفسي واضطرابه هالشخصية واالنفعالية والسلوآية التي تؤدي إلى سوء توافق

. على حل المشكالت وعالج االضطرابات بم یحقق أفضل مستوى للتوافق والصحة النفسية

أي أنه یدخل إلى  ، المشكالت الداخلية للعميلوتتضمن عملية اإلرشاد العالجي التوصل إلى 

التداعي الحر والتفسير : ویستخدم لتحقيق ذلك أساليب عالجية منها. الحياة الشخصية للفرد
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م وتعدیل السلوك والنمو وتغير الشخصية واتخاذ يوالتنفيس االنفعالي واالستبصار والتعل

إرشاد الصحة  ((حدیثًا اسم ویطلق على اإلرشاد العالجي  .القرارات وحل المشكالت

 .)) الصحة النفسية العالجيإرشاد (( أو )) النفسية

) المستشير( وعميل ) المستشار( هي العملية التي تتم بين المعالج : االستشارة النفسية

االنفعالية أو الشخصية  المشكالت ولكنه یعاني من قلق واضطراب نفسي بسيط ولدیه بعض

وهي عبارة عن موقٍف . ستطيع مواجهتها والتغلب عليها وحلها بمفردهأو االجتماعية التي ال ی

لته یؤدي بالمستشير إلى زیادة فهم نفسه وفهم أنماط سلوآه وفهم مشكلته متعليمي في ج

 .وحلها

هو عالج عدد من المرضى الذین یحسن أن تتشابه مشكالتهم  : العالج النفسي الجماعي

، یستغل أثر الجماعة في سلوك األفراد ، أي ما یقوم  واضطراباتهم معًا في جماعات صغيرة

أو أآثر (جبين أفراد الجماعة من تفاعل وتأثير متبادل بين بعضهم البعض وبينهم وبين المعال

ير في سلوآهم المضطرب وتعدیل نظرتهم إلى الحياة وتصحيح یؤدي إلى تغ) من معالج

صورة غير موجهة على الرغم من أن  ویتم العالج الجماعي عادة في. نظرتهم إلى أمراضهم

 :ومن أساليب العالج النفسي الجماعي. بعض المعالجين یميلون إلى إتباع األسلوب الموجه

السيكودراما أو العالج بالتمثيل النفسي المسرحي، والمحاضرات العالجية والمناقشات 

ماعي، والخبرة والنوادي العالجية ، وعالج األسرة ، والتحليل النفسي الج ،الجماعية 

 .الجماعية المكثفة في جماعات المواجهة

هو عالج یتم عن طریق مشارآة المریض في نشاٍط عملي مناسب لحالته  :العالج بالعمل

المرضية وعمره وجنسه وصحته العامة ، وذلك لشغل وقت فراغه والمساعدة في عملية 

التشخيص والعالج والتأهيل، وهو یزیل الملل والسأم لدى المریض ویوجهه إلى عمل نشٍط 

تخلص من الترآيز على انفعاالته النفسية  ویساعده على ال ، ویصرف طاقته في نشاط نافع

  .مناخ عالجي نفسي مناسٍب، آل هذا في  الخ...ویساعده في التعبير عن مشاعره وترآيز انتباهه

عالج نفسي یقوم على أساليب ومفاهيم ومبادئ دینية روحية  هو :العالج النفسي الدیني

م على معرفة الفرد لنفسه ولدینه وهو أسلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم ، ویقو. أخالقية
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وهدفه تحریر المریض من مشاعر الخطيئة . ولربه والقيم والمبادئ الروحية واألخالقية

واإلثم التي تهدد طمأنينته وأمنه النفسي ومساعدته على تقبل ذاته وتحقيق وإشباع الحاجة إلى 

االستبصار والتعلم االعتراف والتوبة و: ویسير في خطوات منها.األمن والسالم النفسي

 .والدعاء واالسترحام واالستغفار والصبر وذآر اهللا والتوآل على اهللا

هو عالج نفسي یستغرق وقتًا أقصر من الوقت الذي تستغرقه  :العالج النفسي المختصر

ویهدف العالج النفسي . طرق العالج النفسي المطول أو طویل األمد مثل التحليل النفسي

الحاجات النفسية وحل الصراعات وحل المشكالت والتغلب على المختصر إلى تحقيق 

: ومن أشكال العالج النفسي المختصر. األزمات التي تعترض حياة المریض هنا واآلن

 .التحليل النفسي المختصر، والعالج العقالني االنفعالي السلوآي

توجد عدة ،  إلى جانب طرق العالج النفسي السابقة :طرق مساعدة في العالج النفسي

  العالج بالقراءة: طرق مساعدة في العالج النفسي منها على سبيل المثال ال الحصر

لمساعدة ( ، والتأهيل الطبي النفسي )باستخدام الكتب والمجالت والقصص العلمية واألدبية( 

المریض على تحقيق أقصى درجة من التوافق أثناء مرضه وعندما یعود إلى حياته العادیة 

وض السينما والحفالت والرحالت رباستخدام المباریات وع(، والعالج الترویحي)بعد شفائه

والمعسكرات مما یجعل المریض یشعر بالتسلية وبأخذه بعيدًا عن متاعبه ویعلمه التفاعل 

  حيث یقوم المریض بتمرینات ریاضية منشطة (والعالج الریاضي ،)السليم  االجتماعي

وقت  قضاء وتساعد في ، المهدئة أو المنشطة(ج بالموسيقى والعال، ) أو مهدئة أو اجتماعية

 ).الفراغ

 :عملية العالج النفسي

مهما تعددت طرق العالج النفسي، ومهما اختلفت نظریاته ، ومهما تنوعت المدارس التي 

ینتمي إليها المعالجون النفسيون ، ّفإن الهدف األسمى للعالج النفسي هو تحقيق التوافق 

النفسية ، أي مساعدة الفرد على تحقيق السعادة مع نفسه ومع بيئته   النفسي والصحة

والعيش في سالمة وسالم  ، الحياة والواقع مطالب واستغالل قدراته حتى یستطيع مواجهة
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وعلى الرغم من تعدد وتنوع طرق العالج النفسي التي تتميز آل منها بإجراءات . وعافية

  عملية العالج النفسي مشترآة بين هذه الطرق في  تراءاخاصة في عملية العالج ، فإن هناك إج

  :وفيما یلي اإلجراءات المشترآة بين الطرق المتعددة في عملية العالج النفسي بإیجاز

 .وتقدیم عملية العالج بإطارها العام له: إعداد المریض •

 .واالستعداد لتنفيذ الخطة : تخطيط برنامج العملية •

 :ومكونات هذا المناخ النفسي هي.إلتاحة فهم السلوك وتغييره: تهيئة مناخ نفسي عالجي •

األلفة والحریة واألمن والهدوء واالسترخاء والتجاوب واألمل وااللتزام والفهم والدفء 

 .والتلقائية والمساندة

واألهداف العامة هي تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية وتعدیل  : تحدید األهداف •

واألهداف الخاصة هي إزالة األسباب وعالج . وصيانة الشخصية السلوك وحل المشكالت

األعراض وحل المشكالت وتحویل الخبرات المؤلمة إلى خبرات معلمة وتغيير مفهوم الذات 

 .السالب إلى موجب وتدعيم الشخصية السویة

نفسيًا واجتماعيًا وطبيًا وعصبيًا ، وجمع المعلومات عن  :الفحص الشامل والدقيق •

دراسة فلسفة الحياة : والمرض واألسباب واألعراض، والفحص النفسي الخاص المشكلة

افع والحاجات والدفاعات وأسلوبها ومفهوم الذات العام والخاص ومرآز التحكم والدو

ویجب استخدام األدوات . واالتجاهات والتفاعل االجتماعي والسلوك الجنسيواألفكار 

 .والمقایيس المقننة والصادقة والثابتة

، مع االهتمام بزملة األعراض الرئيسية  وتحدید المشكلة أو المرض :التشخيص •

 .والتشخيص الفارق

والمآل یكون . والتنبؤ بمستقبل المرض وتوقعاته ومدى النجاح المتوقع :تحدید المآل •

عادة أفضل إذا آان المرض مفاجئًا واألسباب معروفة واألعراض بسيطة والمكاسب قليلة 

 .والفحص شامًال والتشخيص دقيقًا والعالج مبكرًا والمریض مستبصرًا ومتعاونًا
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وهي ). أو جماعة المرضى(والمریض) جفریق العال(بين المعالج  :عقد جلسات العالج •

ومن عوامل نجاحها . وهي عالقة شخصية اجتماعية مهنية هادفة. قلب عملية العالج

تحمل المسئولية والتقبل واالحترام والثقة والفهم واالنتباه : المشترآة بين المعالج والمریض

ها عند المعالج أن ومن عوامل نجاح. واالهتمام والتعاون والمساعدة والصداقة والتخطيط

وصبورًا  شارآًا ومثقفًا وخبيرًا ومتفائالیكون مرآة صادقة وبشوشًا ومتقبًال ومشجعًا وم

اإلقبال والصدق واألمانة والصراحة واالنفتاح : ومن عوامل نجاحها لدى المریض. رًايسوم

 .والشجاعة واإلرادة

التجاهات والصراعات بين األفكار والخواطر وا الطليق الترابط أو :التداعي الحر •

 .والرغبات في الالشعور واستدراجها إلى حيز الالشعور والتعامل معها في ضوء الواقع

لة النفس وتفریغ الشحنات وأو التنفيس والتفریغ والتخلص من حم :التطهير االنفعالي •

ومن مظاهر اإلفضاء . النفسية وتخفيف الضغوط وتجنب االنفجار، وتحنيط مصادر االنفعال

 .عتراف والتحویلواال

 .وخلع األقنعة وإخراج محتویات مفهوم الذات الخاص : المواجهة •

 .وعكسها ، وتحليل األدوار وترآيبها ، ولعب األدوار : تحليل الخبرات •

. وإیضاح المعلومات والتوریات والمنسيات وما بين السطور وتفسير األحالم :التفسير •

ومن عوامل نجاح التفسير أن یكون . ومن أنواعه اإلیضاح اللفظي والصامت والعام والخاص

 .ومفهومًا وعقالنيًا وعلميًا وعمليًا وسهًلاآامًال وصحيحًا 

وتقبلها وفهم الواقع وتقبله ومعرفة نقاط الضعف لتحویلها إلى  وفهم الذات :االستبصار •

 .لمؤلمة لتحویلها إلى خبرات معلمةنقاط قوٍة ومعرفة الخبرات ا

ویتضمن ذلك إعادة تدریب . ویقصد بدلك التعلم والتعليم العالجي :التعلم وإعادة التعلم •

وخبرات واتجاهاٍت  دات سلوآيةحاٍء وإقناع وتعليم عاتنظيٍم وإی بناء وإعادة إدراآي وإعادة

 ليب التوافق وحل المشكالت مستقالوتعليم فنيات صيانة الشخصية وأسا ،وسلوٍك سوي 

 .مستقبًال، وتعليم مهارات جدیدة وأساليب تعامل جدیدة ، وتعليم ضبط النفس
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وهذا یؤدي إلى النضج والفطام النفسي واالستقالل االجتماعي  : ةنمو وتغير الشخصي •

 .، وتعدیل نظام القيم  ًايودینامالشخصية وظيفيًا وتغير 

سلوك سوي محل السلوك غير السوي وتغيير ما یلزم تغييره  وإحالل: عالج المرض •

وضبط مثيراته وضبط االستجابات السلوآية بحيث یصل المریض إلى التنظيم والضبط 

ى صحي ومن الذاتي لسلوآه حتى یتعدل السلوك ویتغير من سيء إلى حسن ومن مرضي إل

 .غریب إلى مألوف ومن شاٍذ إلى عادي ومن ال متوافق إلى متوافق ومن جامٍد إلى مرٍن

وهي حل المشكلة وعالج المرض وتغيير السلوك وإزالة الحساسية  : تحدید األهداف •

 .النفسية وتحقيق التوافق وتحقيق الصحة النفسية

  وتقویم السلوك بمقارنة حالة المریض قبل عملية العالج وبعدها:  تقييم عملية العالج •

مع االستعانة بتقریر ذاتي من المریض باالختبارات والمقایيس النفسية وخاصة اختبارات 

 .التشخيص

وذلك بعد تحقيق األهداف واالطمئنان عن طریق عملية التقييم  : إنهاء عملية العالج •

 .لتحسن واستقراره مع االحتراس ضد االنتكاسوالمتابعة المنظمة الستمرار ا

  :عيادات العالج النفسي -

الذي یتم فيه استقبال المریض النفسي وإجراء فحصه وتشخيص النفسية هي المكان  العيادة

من المعالجين والمرشدین النفسيين  فریق العيادة النفسيةویتألف . حالته وإتمام عالجه

المتخصصين وأخصائي القياس النفسي والطبيب النفسي واألخصائي االجتماعي، وعدد آخر 

  .من األخصائيين في طرق معينة من العالج أو الوسائل العالجية المساعدة

  : رعایة الصحة النفسية للشباب  - 8
    :یجب مراعاة ما یلي ولتحقيق ذلكمن واجب المعلم الجامعي رعایة الصحة النفسية للطالب ، 

من أهم المفاهيم التي یجب  ))المعالج  -المعلم (( بل )) المرشد - المعلم(( معرفة أن مفهوم  •

في إعداد المعلم  في بلدنا ما دام العدد الكافي من المرشدین النفسيين  وضعها في الحسبان

 .والمعالجين النفسيين لم یتوافر بعد في مدارسنا وجامعاتنا
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ویتطلب . ، ففاقد الشيء ال یعطيه العمل على أن یكون هو نفسه متمتعًا بالصحة النفسية •

ذلك تحقيق األمن النفسي واالستقرار النفسي والتوافق والتخفيف من المشكالت المتعلقة 

مع الطالب  الشخصية ، ومشكالته ومشكالته ، واالقتصادیةبالنواحي العملية واالجتماعية 

 .ومع المسئولين وفي المجتمع

ية في إطار عمله س الصحة النفسة النمو النفسي للطالب وتطبيق أسالقيام بمسئولية رعای •

فالمعلم واضح التأثير في . اهتمامه بعملية التربية وبالتحصيل العلمي التربوي إلى جانب

الطالب ، وهو نموذج سلوآي یحتذیه الطالب ویتوحد معه ، وهو ملقن علم ومعرفة ، وهو 

وهو معلم . موجه سلوك الطالب إلى أفضل عن طریق وضعهم في خبرات سلوآية سویة

آي، ومصحح ومعالج لهذا ومشخص أعراض أي اضطراب سلو التوافق،مهارات 

 .االضطراب

العمل على تحقيق مطالب النمو في مرحلة الشباب بالنسبة للطالب ، ومنها تحقيق  •

ونمو مفهوم سوي للجسم ، والنمو العقلي المعرفي ، وتكوین المهارات  ،الصحة الجسمية 

المسئولية  ، وتقبل تكار ، ونمو الثقة في الذاتبوالمفاهيم العقلية المطلوبة ، ونمو اال

االجتماعية وتحملها ، ونمو الذآاء االجتماعي، والتأهيل المهني ، وتعلم المفاهيم واآتساب 

المهارات الالزمة للمشارآة في الحياة المدنية للمجتمع ، واالنتماء ، ومعرفة السلوك 

 .یماالجتماعي المعياري ومسایرته ، واآتساب القيم الصالحة والنمو األخالقي والدیني القو

العمل على إشباع الدوافع والحاجات النفسية لدى الطالب مثل الحاجة إلى األمن  •

 .الخ...واالنتماء والحب والمحبة والمكانة والتقدیر والتوافق والمعرفة

تنمية السویة والسلوك السوي لدى الطالب وخاصة عن طریق القدوة الحسنة والرعایة  •

 .التربویة والنفسية السليمة

التوافق والشعور بالرضا  اص الشخصية الممتعة بالصحة النفسية وأساسهتنمية خصائ •

 .والسعادة الشخصية واالجتماعية والسلوك السوي والتكامل النفسي
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ثها إرشاد النفسي الشائعة والحدیثة ، وأحد دراسة طرق وأساليب اإلرشاد والعالج •

 .الصحة النفسية

 :دراسة بعض اختبارات ومقایيس الصحة النفسية والتوافق النفسي المتخصصة ومنها  •

  مقياس الصحة النفسية ، ومقياس اإلرشاد النفسي ، ومقياس حدد مشكلتك بنفسك 

  واستفتاء مشاآل الشباب ، واختبار الشخصية السویة ، واختبار مفهوم الذات الخاص

 .الخ ...واختبار التشخيص النفسي

على  مام بأسباب المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية حتى یمكن العملاإلل •

تجنبها في إطار العملية التربویة ، وخاصة األسباب النفسية مثل الصراع واإلحباط 

والحرمان والخبرات السيئة أو الصادمة والعادات غير الصحية ومفهوم الذات السالب  

 .الخ...ين المعلم والطالب وزمالئه والتأخر الدراسيواألسباب التربویة مثل سوء العالقة ب

األعراض  الِتُممعرفة أعراض المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية وُز •

المرضية وأسبابها ومدى حدوثها ، حتى یمكن اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتعرف المبكر 

، وإحالة من یحتاج  على المرض النفسي في حالة حدوثه ، وبذل أقصى جهٍد ممكن لعالجه

 .إلى عالج متخصٍص إلى األخصائيين في الوقت المناسب 

معرفة إجراءات عملية العالج النفسي ، ألن المعلم نفسه واحد من فریق یمكن أن   •

فعملية العالج النفسي هي عمل فریق یحتاج إلى تعاون المعالج . یشارك فيها مشارآة إیجابية

 .أمر المریض والمعلم والوالد وآل من َیُهمٌه

   )1(.اإلطالع على مراجع الصحة النفسية األساسية وخاصة ما آتب منها أصًال للمعلمين  •
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  :الفصل السادس
  االغتراب والصحة النفسية

 النظرة المتعمقة لعالقة االغتراب بالصحة النفسية -1

 الدراسات السابقة -2

 النظرة النظریة الفكریة لموضوع االغتراب والصحة النفسية لطالب الجامعة -3
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 :النظرة المتعمقة لعالقة االغتراب بالصحة النفسية  -1
من تعریف االغتراب ومن المعالجة النظریة لمفهوم االغتراب في  : عرضهومما سبق 

ومن  اإلسالمي،ضوء النظریات النفسية ومن النظرة لمفهوم االغتراب في ضوء التصور 

لنفسية في ضوء النظریات ومن المعالجة النظریة لمفهوم الصحة ا ، النفسيةتعریف الصحة 

وعلى الرغم من المآخذ العدیدة على النظریات النفسية لكل من االغتراب والصحة    .النفسية

النفسية ألن آل نظریة تنطلق وفقًا لألطر النظریة والخلفية العلمية للباحث ، وأیضًا مجال 

ال أنه توجد عالقة وقت ظهور النظریة ، والخلفية الثقافية للمجتمع ، إ، دراسة الباحث  

وطيدة بين االغتراب والصحة النفسية حيث أنهما مرتبطين بشخصية الفرد ، وتؤثران على 

  .سلوآه في الحياة ، مما یؤثر بالتالي على المجتمع آكل

حيث نستنتج أن الذات اإلنسانية مرتبطة في آل من االغتراب وأیضًا الصحة النفسية  

قائم  همعًا ، فنرى أن االغتراب في نظریة آينستون أنوهي المحور الجوهري في االثنين 

على رفض الفرد لذاته وأن الذات هي العامل المسيطر على جميع العوامل األخرى باعتبارها 

العامل الرئيسي للشعور باالغتراب ، ونرى األمن النفسي الذي هو مرادف للصحة النفسية 

طبيعة داخلية ذات أساس بيولوجي وذات  أن آل فرد له: عند ماسلو في نظریته اإلنسانية 

 صبغتين وذلك المقصود به الذات ، ومن هنا یجب تقدیر الذات واحترام ذاته وتطویر ذاته

ألن عكس ذلك یؤدي إلى االغتراب وأیضًا إلى عدم الشعور بالسالمة والطمأنينة والصحة 

ى الدین اإلسالمي الصحيح وآل ذلك ال یتحقق إال باإلیمان باهللا والرجوع إل. النفسية للفرد

  .واآلخرةالذي هو آفيل بسعادة اإلنسان في الدنيا 

  : قال اهللا تعالى

  ). 125: التوبة ) ( َوَأمَّا الذین ِفي ُقلوِبهم َمَرُض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم آافرون(

َ ٍبْذآر اِهللاماَلِذیَن آ(      .)28:الرعد) ( َتطَمئُن الُقُلوٌبُنوا َوَتطَمِئُن ُقُلوُبُهم ِبِذٌآر اِهللا َأال

أجرهم بأحسن ما آانوا  ولنجزینهمٍر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة َآَذ ٌنالحًا ِمَص َلِمَع ٌنَم( 

  .)97:النحل ) ( یعملون

  :الدراسات السابقة  -2
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 ًاءبدالتي لها صلة بالموضوع مباشرة حسب التسلسل التاریخي  نتناول الدراسات

  :ثم الدراسات األجنبية وهي  ، العربيةاسات بالدر

   : العربيةالدراسات  :أوًال

  ):1981(دراسة عبد السميع سيد أحمد * 

، ونوع اغترابهم ظاهرة االغتراب بين طالب الجامعة في مصردارت هذه الدراسة حول 

جتمعه وأثر ذلك على قيم واتجاهات الطالب نحو م ، معليهوتأثير سنوات الدراسة الجامعية 

مقياس االغتراب عن : وآانت أدوات الدراسة هي. ونحو الكلية التي یدرس بها ، ونحو نفسه

ومقياس االغتراب عن النفس، وآانت عينة  ،االجتماعيومقياس االغتراب ، الجامعة 

 334الدراسة من آليات التربية واآلداب والهندسة بجامعة عين شمس، وآان عدد أفرادها 

أن  : أهمهاوتوصلت الدراسة إلى نتائج ).من األقسام العلمية 167+األدبية من األقسام  167(

وأن هناك ارتباطات بين ، االغتراب في صوره الثالث ظاهرة منتشرة بين طالب الجامعة 

االغتراب االجتماعي ، یليه االغتراب عن :  أآثرها تأثيرًا وأن، لالغتراب الصور الثالث 

  .النفسثم االغتراب عن ، الجامعة  

  ):1985(دراسة عادل األشول وآخرون * 

وتكونت العينة  .التغير االجتماعي في مصر واغتراب الشبابآان هدف البحث هو دراسة 

، یمثلون المستویات االجتماعية االقتصادیة  طالبًا وطالبة من الجامعات المصریة 3764من 

ت الشباب الجامعي نحو التغير مقياس اتجاها:  وأعد لهذه الدراسة مقياسان هما. المختلفة

وأسفرت الدراسة عن  .االجتماعي في مصر، ومقياس شعور الشباب الجامعي باالغتراب

أن العالقة بين االتجاه نحو التغير االجتماعي والشعور باالغتراب لدى الشباب :  نتائج أهمها

  .عات المصریة، وأن ظاهرة االغتراب تنتشر بشدٍة بين شباب الجام الجامعي عالقة عكسية

  : )1988(دراسة زینب إبراهيم * 

 مدى اغتراب الشباب الجامعي وأشكاله وأنواعه المختلفةاستهدف البحث دراسة 

ووضع بعض المقترحات لتخفيف االغتراب عند الشباب ، والعوامل المؤدیة إليه 

. طالب وطالبة من جامعتي األزهر وعين شمس 200وآانت عينة الدراسة .الجامعي
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ومن نتائج الدراسة أن غالبية الشباب الجامعي ال یشارك . تخدمت استمارة لجمع البياناتواس

عزلتهم وأن سوء عالقة الطالب باألستاذ  ؤدي إلىقد یفي األنشطة الجامعية ، مما 

وآلما تقدمت الدراسة الدینية ، قلت ، اغتراب الطالب  وبالموظفين وبالزمالء تؤدي إلى

  .  سك بالمعایير، وازداد وضوح الهدف واالنتماءالعزلة ، وازداد التم

  ):1988(دراسة عباس متولي * 

العالقة بين االغتراب من ناحيٍة وبين بعض المتغيرات الشخصية استهدف البحث دراسة 

االنقباض والهستيریا واالنحراف السيكوباتي والفصام واالنطواء : وهي لدى شباب الجامعة

تناول الباحث ظاهرة االغتراب بالدراسة ، وعرض عددًا من و.االجتماعي من ناحيٍة أخرى

  ووضع فرضين أحدهما ارتباطي خاص بالعالقات بين متغيرات البحث ، البحوث السابقة 

والثاني فارق بين مرتفعي الشعور باالغتراب ومنخفضي الشعور باالغتراب في متغيرات  

لبة من الفرقة الرابعة بكلية التربية طالبًا وطا 276وتكونت العينة من . ة سالشخصية المقا

واختبار ) إعداد عادل األشول وآخرون( واستخدم الباحث مقياس االغتراب .بدمياط

 بين وأوضحت النتائج وجود فروق دالة). إعداد عطية هنا وآخرون( الشخصية متعدد األوجه

ا والفصام آل من مرتفعي ومنخفضي الشعور باالغتراب في متغيرات االنقباض والهستيری

أن درجاتهم أعلى على هذه أي واالنطواء االجتماعي لصالح مرتفعي الشعور باالغتراب ، 

  .المتغيرات 

  ):  1989(دراسة آمال بشير* 

 )المدرك(االغتراب وعالقته بمفهوم الذات الواقعيآان هدف الدراسة هو الكشف عن 

. بًا وطالبة بالدراسات العلياطال 312وتكونت العينة من  ).المفضل(ومفهوم الذات المثالي

 ، ومقياس مفهوم الذات) إعداد الباحثة(مقياس االغتراب : وآانت األدوات المستخدمة هي 

موجبة بين أبعاد االغتراب ودرجات  وأوضحت النتائج وجود عالقة). رانإعداد حامد زه(

والتمرآز  ةالمعياریالمفهوم الذات الواقعي والمثالي باستثناء البعد الجسمي وعالقته بكل من 

آما أوضحت النتائج وجود عالقٍة ارتباطيه سالبة بين درجات أبعاد االغتراب .حول الذات 

النتائج إلى وجود سبعة عوامل لالغتراب هي   وأشارت. وتقدیر الذات لدى أفراد العينة 
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، والالمعياریة ،  والعجز، والتمرآز حول الذات ،الالمعنى ، االغتراب عن الذات (

  .  )والالهدف  ، والعزلة

  : )1989(دراسة محمد زعتر* 

، حيث تكشف  سمات الشخصية وعالقتها باالغتراب النفسيآان هدف البحث هو دراسة 

العدوان ، والعداء ، واالعتماد ، والتقدیر (الدراسة عن عالقة االغتراب النفسي بكل من 

االنفعالي ، وعدم الثبات االنفعالي  وعدم التجاوب ، السلبي للذات ، وعدم الكفایة الشخصية 

وآانت .طالبًا وطالبة 336واشتملت العينة على). والنظرة السلبية للحياة ، والوحدة النفسية

إعداد (أدوات الدراسة هي مقياس أحمد خيري لالغتراب ، واستبيان تقدیر الشخصية 

ومقياس ، ) يب البحيري إعداد عبد الرق( ومقياس الشعور بالوحدة النفسية ، ) ممدوحة سالمة

وأوضحت النتائج وجود عالقٍة ارتباطية موجبة ودالة بين  ).إعداد محمد شحاتة( قوة األنا

   )1(.وبين درجات آل من المتغيرات النفسية السابقة. درجات االغتراب النفسي

  ) :1989(دراسة سميرة حسن أبكر * 

  نات بالمملكة العربية السعودیة تناولت الدراسة ظاهرة االغتراب لدى طالبات آلية الب

  :دراسة نفسية ، آانت نتائجها آالتالي  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجات التي تحصل عليها طالبات السنة األولى  -1

والسنة الرابعة وطالبات السكن الداخلي في األقسام األدبية والعلمية والسكن الداخلي في 

 .ات السنة األولى والسكن الداخليمقياس االغتراب لصالح طالب

توجد عالقة إرتباطية بين االغتراب والسلوك الدیني لدى طالبات السنوات األربع في  -2

  . األقسام األدبية والعلمية وطالبات السكن الداخلي

                                                       
  2004 ، القاهرة الكتب ، عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية حةالص إرشاد ، زهران حامد سناء  -)1(

  .148 - 145ص
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توجد عالقة إرتباطية بين االغتراب والصحة النفسية لدى طالبات السنوات األربع في  -3

  )1(.والعلمية وطالبات السكن الداخلي األقسام األدبية

  :  1990دراسة دمنهوري عبد اللطيف * 

عن الشعور باالغتراب عن الذات واآلخرین ، وقد طبقت مقياس االغتراب عن الذات 

 100واآلخرین الذي أعده الباحثان على عينتين من الطالب المصریين والسعودیين قوامها 

طالبًا سعودیًا من جامعة اإلسكندریة  50بًا مصریًا و طال 50طالبًا مناصفة بين البلدین 

وجامعة الملك عبد العزیز ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تشابه البنية العاملية لمقياس 

عامًال في العينة  14عامًال في العينة المصریة ،  11االغتراب في البلدین وذلك بواقع 

حضارة بين البلدین الذي انحصر في متغيرات السعودیة ، آما تم المقارنة بين أثر عامل ال

األنا المغترب ، والدرجة الكلية لالغتراب عن الذات ، واالغتراب الفكري عن اآلخرین 

واالغتراب الوجداني عن اآلخرین مع وجود بعض الفروق بين الذآور واإلناث في البلدین 

  .الشقيقين 

   ) :1991(، الشخصي  القریطيدراسة  *

وعالقته بكل من العمر  السعودي،تحدد نسبة االغتراب بين عينة من الشباب هذه الدراسة 

وتم  ، العينةالزمني والتخصص األآادیمي والمستوى الدراسي والتحصيل الدراسي ألفراد 

بجامعة الملك سعود تراوحت ) علمي  191أدبي ،  191( طالبًا  382اختيار عينة قوامها 

سنــة ، وقد أخــذت العينــة  24.79ة ، بمتوسط قدره سن 23 – 17أعمارهم الزمنية بين 

واآلداب والعلوم اإلداریة ، والعلوم  ،) علمي وأدبي ( عشوائيــًا من آليــات التربيـة 

ثم طبق عليهم مقياس اغتراب شباب الجامعة عادل األشول  ،والزراعة والطب والهندسة 

نة من الطالب السعودیين ، وبالتالي بعد التحقق من صدقه وثباته على عي)  1985وآخرون 

آما تم إعداد استمارة خاصة لجميع البيانات الالزمة  ،صالحيته لالستخدام في هذا المجتمع 

وقد أوضحت نتائج الدراسة انتشار االغتراب ،  وتتعلق بمتغيرات الدراسة ،عن أفراد العينة 
                                                       

عادل بن محمد العقيلي ، االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود ، رسالة  -)1(

  .37ص ،  2004ية ، ماجستير، آلية الدراسات العليا ، الریاض جامعة نایف للعلوم األمن
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ين االغتراب والعمر الزمني ألفراد بيد أنه لم توجد عالقة ب%  25.39بين أفراد العينة بنسبة 

العينة ، التي تأخذ بأسلوب الساعات المعتمدة الذي یوفر فرصًا آبيرة للنجاح أمام الطالب  

مما یجنبهم التعرض لمشاعر  ،وتدعيم الروابط العائلية واالجتماعية بين أفراد المجتمع 

ات حول القيم المنتشرة االغتراب ، آما حث الباحثان على ضرورة إجراء مزید من الدراس

وآذلك عوامل الشخصية التي  والتي تسهم في التغلب على االغتراب ،بين هؤالء الشباب 

  )1(.یتميزون بها وتساعدهم في هذا الصدد

  ) :1991(دراسة رجاء الخطيب* 

واشتملت العينة . االغتراب لدى الشباب وحاجاتهم النفسيةاستهدف البحث دراسة 

إعداد محمد (وآانت أدوات الدراسة هي مقياس االغتراب. بة بالجامعةطالبًا وطال 240على

وأسفرت الدراسة عن نتائج ). إعداد أنور الشرقاوي(ومقياس الحاجات النفسية ) إبراهيم عيد

ٍق ووعدم وجود فر. أهمها وجود فروٍق دالة بين الذآور واإلناث لصالح الذآور في االغتراب

  .فقد آانت لصالح اإلناث ، والمعرفةية عدا الحاجة إلى الثقافة بين الجنسين في الحاجات النفس

  : )1993(دراسة إجالل سرى * 

االغتراب العام واالغتراب الثقافي واللغوي لدى شباب استهدف هذا البحث دراسة 

طالب وطالبة من أقسام اللغات  200واشتملت عينة الدراسة على. الجامعات المصریة

الرابعة من جامعتي األزهر  بالفرقة )100=ن(م اللغة العربية وأقسا) 100=ن( األجنبية

مقياس التغریب مقياس االغتراب العام و : صممت المؤلفة ثالث أدوات هي و .وعين شمس

وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط موجب ودال بين .الثقافي، ومقياس التغریب اللغوي

آما وجدت فروق دالة بين متوسطات  .اللغوي والتغریبالثقافي والتغریب االغتراب العام 

حيث آانت أعلى لدى ،  اللغوي والتغریبالثقافي في االغتراب العام والتغریب :  الدرجات

التغریب اللغوي، حيث آانت آل من التغریب الثقافي و  وفي، اللغات األجنبية  مجموعة

  .اإلناث أعلى لدىطالبات اللغات األجنبية ، وفي التغریب اللغوي ، حيث آانت  أعلى لدى
                                                       

 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -)1(

 17-16ص ،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ، ملخص ماجستير، العولمة عصر ضوء في السعودیات
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  ) :1993(دراسة رأفت عبد الباسط * 

واشتملت . االغتراب في عالقته باإلبداع لدى طالب الجامعةآان هدف البحث هو دراسة 

مقياس : وآانت أدوات الدراسة هي. وطالبة من آليات جامعة أسيوط طالبًا 328العينة على 

 ، واختبار تفهم الموضوع اعية، ومقياس القدرات اإلبد)إعداد أحمد خيري( االغتراب

)TAT ( ،ارتباطية دالة بين  وأشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة. والمقابلة الشخصية

آما لم تختلف طبيعة العالقة بين القدرات اإلبداعية وفقًا . القدرات اإلبداعية واالغتراب

ذآور واإلناث آما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين ال). إیجابي -سلبي(لنوعية االغتراب

ولم یكن ). والقلق، ، واالنعزال االجتماعي  والالمباالة، فقدان المعنى ( لصالح اإلناث في

مرآزیة الذات ، وعدم االنتماء ، والعدوانية (هناك فروق دالة بين الذآور واإلناث في

  ).واألصالة ، ومواصلة االتجاه ،والطالقة ، والحساسية للمشكالت  ،والسخط 

  ) :  1993(ادیة مصطفى دراسة ش* 

. العالقة بين االغتراب والبطالة لدى الشباب من خریجي الجامعةتناولت الدراسة 

 :وآانت أدوات الدراسة هي. من الخریجين العاملين وغير العاملين 352واشتملت العينة على

وأشارت النتائج إلى أن ). إعداد أحمد خيري(ومقياس االغتراب، أداة جمع البيانات 

وأن درجة االغتراب  .مناسبة أقل شعورًا باالغتراب خریجين العاملين في فرٍص عملال

آما . رجخرج أقل أو مساویة لمتوسط درجات االغتراب قبل التخالكلية لغير العاملين بعد الت

وجد أن البطالة تؤثر تأثيرًا إیجابيًا داًال على درجة االغتراب ، وتؤثر على متوسط درجة 

   )1(.وعدم االنتماء لدى الخریجين، والالمباالة ، والعدوانية  ،تماعي االنعزال االج

  ) :1994(سليمان عطية المالكي : دراسة * 

   طالب العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات به لدى" تناولت الدراسة 

  :وآانت من نتائجها " جامعة أم القرى بمكة المكرمة  طالبات و

                                                       
  2004 ، الكتب ، القاهرة عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية ةالصح إرشاد ، زهران حامد سناء1) - (

  .150 - 148ص 
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إحصائية بين الطالب والطالبات في ظاهرة االغتراب وبعض  وجود فروق ذات داللة -1

فقدان الشعور باالنتماء ، والعجز، وعدم اإلحساس بالقيمة ، وفقدان الهدف    : مظاهرها مثل

وفقدان المعنى ، في صالح الطالبات وفي مظهر عدم االلتزام بالمعایير في صالح الطالب  

  .مظهر مرآزیة الذات ولم توجد فروق بين الطالب والطالبات في

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب وطالبات جامعة أم  -2

 القرى تبعًا للتخصصات العلمية واألدبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب وطالبات جامعة أم   -3

 .القرى تبعًا للمستویات الدراسية المختلفة

وجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب وطالبات جامعة أم ال ت  -4

 .القرى تبعًا لمستوى التحصيل الدراسي عدا مظهر عدم االلتزام بالمعایير

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب وطالبات جامعة أم   -5

 القرى تبعًا لنوع السكن 

م داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب وطالبات جامعة أ ال توجد فروق ذات  -6

 .القرى تبعًا للحالة االجتماعية

عالقة بين االغتراب والمستوى االقتصادي االجتماعي لدى طالب وطالبات ال توجد   -7

  )1(.جامعة أم القرى

  : ) 1995( اإلبراهيم دراسة *

 أسباب أهم أن الباحثة أبرزت كویتيال الشباب بين واالغتراب السلوآية المشكالت عن

 عليها یطلق ما وهو ، االجتماعي للتغير المصاحبة العمليات في یكمن المجتمع في االغتراب

 النظام تفوق بسرعة التغير حدوث به نعني والذي ، الثقافي االختالف أو الثقافية األزمة

   المجتمع ثقافة من المادیة روغي المادیة الجوانب بين التوازن اختالل بمعنى أو ، التقليدي

                                                       
عادل بن محمد العقيلي ، االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود ، رسالة  -)1(

  .36ص ،  2004ة ، ماجستير، آلية الدراسات العليا  الریاض جامعة نایف للعلوم األمني
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 وغير والسلوك والعادات والقيم التفكير أساليب وتضارب والحدیث القدیم بين الصراع وما 

    .االختالل هذا من صورة إال السریع للتغير المصاحبة واالجتماعية النفسية الظواهر من ذلك

 االتصال وسائل فعلته وما الحدیثة التكنولوجيا بأساليب المجتمع أخذ أیضًا ذلك یعزز ومما

 بحيث المعنویة الجوانب على آبيرة بدرجة أثر مما ، اإلعالم وسائل وآذلك السریع الجمعي

 المجتمع قطاعات أمام یضع أمر بالطبع وذلك ، المادیة الجوانب مواآبة تستطيع ال أصبحت
 استقراره عناصر المجتمع فقد وإال بها القيام یجب ومسئوليات مهامًا التربية عن المسئولة

 )1(.الشباب بين السلوآية واالضطرابات المشكالت وظهرت ، النفسي واطمئنانه وراحته

  ) :1997(دراسة حسن الموسوي*  

مظاهر االغتراب الشائعة لدى الكویتيين ودراسة العالقة آان هدف الدراسة هو معرفة 

رتبطة بظاهرة االغتراب في ، مع تحدید العوامل الم بين االغتراب وآل من الجنس، والتعليم

آویتيًا نصفهم آانوا خارج الكویت  150وتكونت عينة الدراسة من . ضوء متغيرات الدراسة

واستخدم الباحث . أثناء الغزو العراقي على الكویت ، والنصف اآلخر عاش مرحلة الغزو

الغتراب وأسفرت الدراسة عن عدم تباین ا). إعداد حمدي یاسين( استبانه االغتراب النفسي

بينما تباین االغتراب . النفسي بتبيان نوع اإلقامة خالل فترة الغزو العراقي على الكویت

وآان الطلبة األقل . النفسي مع تباین الجنس حيث أن اإلناث آن أآثر اغترابًا من الذآور

بالعدید  وارتبط االغتراب النفسي لدى الكویتيين. تعليمًا أآثر اغترابا من الطلبة األآثر تعليمًا

آما   .والجنس ،والمهنة  ،رافية منها مستوى التعليم ، والعمرغمن المتغيرات النفسية والدیمو

 ،الالمعنى ، والعجزوارتبط االغتراب النفسي بعدة عوامل یمكن إجمالها في العزلة ، 

  .والتمرد ، والالمعياریة ، إضافة إلى الظروف األسریة واالقتصادیة

  ) :1997(م الدسوقيدراسة محمد إبراهي* 

مقارنة بين طالب الجامعة الُمَهمشين وغير المهمشين في آان هدف الدراسة هو عقد 

أبعاد االغتراب وبعض خصائص الشخصية ، وتحدید العالقة بين درجة الهامشية وأبعاد 
                                                       

 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -)1(

  .18: ص،  2004 ،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ملخص ماجستير،  العولمة عصر ضوء في السعودیات
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وتحدید العالقة بين درجة الهامشية وبعض خصائص الشخصية لدى مجموعة  ، االغتراب

ما هدفت الدراسة إلى تحدید قدرة أبعاد االغتراب وخصائص الشخصية على آ. الُمهَمشين

من طالب  200وتكونت العينة من  .التنبؤ بدرجة الشعور بالهامشية لدى عينة الدراسة

  26( طالبًا وطالبة 56مجموعة الُمهَمشين وعددها : الجامعة ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين 

 22ذآور،  33( طالبًا وطالبة  55َهَمِشين وتكونت من ومجموعة غير الُم) إناث 30 ذآور،

ومقياس االستقالل   ،استبيان الهامشية ، ومقياس الجمود : وآانت أدوات الدراسة هي .)إناث

ومقياس  ، ومقياس االغتراب ، ومقياس السيطرة ،ومقياس تقدیر الذات ، ومقياس التسلطية 

وجود فروٍق دالٍة بين مجموعة الُمَهمشين  وأسفرت الدراسة عن. العدوان ، ومقياس القلق

ووجد ارتباط إیجابي دال بين . وغير المهمشين في أبعاد االغتراب لصالح الُمَهمشين

الغربة عن الذات ، والجمود  (وأن هناك ثمانية متغيرات. الهامشية وخصائص الشخصية

والشعور  ، العدوانو ، والسيطرة ،والعزلة االجتماعية  ،وانعدام المعایير، والتسلطية 

   )1(.لها قدرة تنبؤیة بدرجة الشعور بالهامشية لدى عينة الدراسة) بالعجز

 ): 2000(دراسة عباس إبراهيم متولي * 

 على التعرف إلى) 2000" (متولي إبراهيم عباس" أجراها التي الدراسة هدفت وقد

 عينة وتكونت. جنسلل تبعًا االبتدائية المرحة معلمي لدى النفسية الضغوط في الفروق

. دمياط بمحافظة المدارس بعض من االبتدائية بالمرحلة ومعلمة معلمًا) 240( من الدراسة

 في والمعلمات المعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود:  الدراسة نتائج وأظهرت

 والمعلمات المعلمين أن إلى الدراسة نتائج توصلت آما .المعلمات لصالح النفسية الضغوط

 ویشعرون النفسية ، الصحة عن واالبتعاد العصاب إلى یميلون النفسية الضغوط مرتفعي

                                                       
 2004 ، الكتب ، القاهرة عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح لنفسيةا الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -)1(

    154 - 153ص
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 وتكون أعمالهم أداء في الكفاءة وعدم بالنقص واإلحساس والتردد والشك واالنفعال بالتوتر

  )1(.سلبية وزمالئهم برؤسائهم عالقاتهم

  ) :م  2000( دراسة محمد * 

سمات الشخصية لدى طالب الجامعة باإلمارات حول مشاعر االغتراب وعالقتها ببعض 

عبارة موزعة  50عداد مقياس مشاعر االغتراب المكون من إقام الباحث ب. العربية المتحدة 

) الغربة عن الذات / العزلة االجتماعية / الالمعنى / العجز (  أبعاد بالتساوي على خمسة

وحسب صدق المحكمين وصدق  0.86وحسب الثبات بطریقة التجزئة النصفية فكان المعامل 

طالبًا وطالبة من  164االتساق الداخلي فكانت المعامالت جيدة  وتكونت عينة الدراسة من 

من اإلناث ، ومتوسط عمرهم  106من الذآور و  58جامعة اإلمارات العربية المتحدة منهم 

غتراب حيث بعاد االأسنة ، وآانت أهم النتائج وجود فروق بين الذآور واإلناث في 20.30

أعلى في بعدي العجز والعزلة االجتماعية ، بينما الذآور آانوا أعلى آان متوسط درجات اإلناث 

  .في بعد فقدان المعایير 

  ) :2000(دراسة عبد اللطيف خليفة * 

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين االغتراب وآل من اإلبداع والتفاؤل والتشاؤم لدى 

من آليات ، طالبة بجامعة الكویت  200وتكونت العينة من . الكویتعينة من طالبات جامعة 

القائمة العربية للتفاؤل : وآانت أدوات الدراسة هي. والعلوم االجتماعية، اآلداب ، والتربية 

وأسفرت الدراسة عن نتائج منها . ، ومقياس االغتراب)إعداد أحمد عبد الخالق( والتشاؤم

، في حين آان االرتباط سالبًا بين االغتراب  ب والتشاؤموجود ارتباط موجب بين االغترا

والتفاؤل، وال یوجد ارتباط بين اإلبداع من ناحية وبين االغتراب والتفاؤل والتشاؤم من ناحية 

   )2(.أخرى
                                                       

 المرحلة معلمي لدى الشخصية سمات وبعض الخبرة ومدة بالجنس وعالقتها النفسية الضغوط،  متولي إبراهيم عباس -)1(

 2000،  أبریل ، 26 العدد ، 10 المجلد ، القاهرة المصریة ، ألنجلواالنفسية  للدراسات المصریة المجلة االبتدائية ،

  .125ص

 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -)2(

  . -1819 ص،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ، ملخص ماجستير، العولمة عصر ضوء في السعودیات
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  ) :2001(دراسة رشاد موسى ، وهاني األهواني* 

شخصية بين عينة من استهدفت الدراسة مقارنة البناء العاملي ألبعاد االغتراب وسمات ال

 100وتكونت العينة من مجموعتين األولى عبارة عن . المراهقين المكفوفين والمبصرین

جي للمكفوفين بجسر السویس ذآفيف من طالب الصف الثاني الثانوي من المرآز النمو

مبصر من طالب الصف الثاني الثانوي  100والمجموعة الثانية عبارة عن ، بمدینة القاهرة 

مقياس عين شمس لالغتراب  : وآانت أدوات الدراسة هي . سة صقر قریش بالقاهرةمن مدر

وأوضحت النتائج أن عينة ). ه النسخة(الشخصية وضع ریموند آاتيل  لواختبار عوام

بينما تتسم عينة . والالمعياریة، والالمباالة ، ذات واالنهزامية لاالمكفوفين تتسم بتصدع 

آما وجد تشابه بين . والبحث عن الذات ، وعدم النضج ،د الهویة المبصرین باالندفاعية ، وفق

بعض العوامل ، وعدم تشابه بين بعض العوامل األخرى في البناء العاملي ألبعاد االغتراب 

   )1(.وسمات الشخصية

  ) :2002(دراسة الصنيع * 

مقياس االغتراب لدى طالب الجامعة السعودیين والعمانيين وهدفت الدراسة إلى إعداد  

لالغتراب یكون مناسبًا للبيئة العربية اإلسالمية  وآذلك التعرف على مدى وجود االغتراب 

وعالقته ببعض ) سعودیين وعمانيين ( لدى مجموعتين من طــــالب الجامعة الخليجيين 

طالبًا  122من الطالب منهم  201متغيرات الشخصية لدیهم ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

طالبًا عمانيًا من جامعة السلطان قابوس وتم  79جامعة األمام محمد بن سعود ، و  سعودیًا من

  إعداد مقياس لالغتراب یأخذ بأآثر األبعاد استخدامًا في الدراسات وهي األبعاد األربعة التالية

. فقدان المعنى / العزلة االجتماعية / الشعور بالعجز / عدم االلتزام بالمعایير االجتماعية 

 متوسط بأن الدراسة نتائج وخرجت ، التدین ضعف هو خامس بعد لها أضيف ثم نوم

  المعياري المتوسط إلى تصل لم االغتراب مقياس على بمجموعتيها الدراسة عينة درجات

 مجموعة درجات متوسط من أعلى السعودیين الطالب مجموعة درجات متوسط أن ووجد
                                                       

   2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء  -)1(

  .155ص  
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 درجات متوسط من أعلى آان العزاب الطالب درجات متوسط أن آما.  العمانيين الطالب

 الطالب ومجموعة سنًا األصغر الطالب مجموعة بين فروق توجد ولم.  المتزوجين الطالب

 التوصيات من مجموعة ثم بخالصة الدراسة وختمت.  االغتراب مقياس على األآبر سنًا

   )1(.الحالية الدراسة به خرجت ما على ًابناء قدمت التي

  ) :2003(اللطيف خليفة  دراسة عبد* 

آان هدف الدراسة هو الكشف عن العالقة بين االغتراب والمفارقة القيمية لدى عينة من 

 207+ ذآورمن ال 241(طالبًا وطالبة  448وتكونت العينة من . طالب الجامعة الكویتيين

ي جلساٍت االغتراب والمفارقة القيمية على عينة الدراسة ف: وتم تطبيق مقياسي). من اإلناث

لم تصل الفروق بين الذآور : وأوضحت النتائج ما یلي. جماعية صغيرة قام بها الباحث

واإلناث إلى مستوى الداللة اإلحصائية في متغيرات االغتراب إال في العجز، وآان اإلناث 

بين العينتين في المفارقة القيمية لصالح  دالة أآثر عجزًا من الذآور، بينما آانت الفروق

ووجدت ارتباطات دالة بين متغيرات االغتراب والمفارقة القيمية لدى آل من . اث آذلكاإلن

وآشف التحليل العاملي لالرتباطات بين متغيرات االغتراب والمفارقة . الذآور واإلناث

   )2(.القيمية عن وجود عاملين مرتبطين

  :) 2006 -  2005(دراسة فقيه العيد * 

لنفسية لدى الشباب وعالقتها بالعنف اإلجرامي على عينة من تناولت الدراسة واقع الصحة ا

  شابًا ، یتوزعون على فئتين  80وتكونت العينة من  .الشباب المنحرف بمؤسسات الوقایة

شابة ، وطبق عليهم مقياس الصحة  30شابًا ، أم الفئة الثانية تضم  50الفئة األولى تضم 

، وقائمة آورنل ) د العزیز السيد الشخصعبد المطلب القریطي ، وعب(النفسية للشباب 

                                                       
 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -)1(

  .  19ص،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ستير،ملخص ماج  العولمة عصر ضوء في السعودیات

    2004الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء  -)2(

  .156 - 150ص 
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  وأوضحت النتائج ، ، ومقياس العنف لمحمد خضر عبد المختار ) 1996طبعة (الجدیدة 

  : ما یلي

سالبة بين الصحة النفسية والتطرف نحو العنف لدى الشباب  ةارتباطيتوجد عالقة  -1

 .المنحرف في الوسط الحضري

ابات االنفعالية والمزاجية ودرجات التطرف موجبة بين االضطر ةارتباطيتوجد عالقة   -2

 .نحو العنف لدى الشباب المنحرف في الوسط الحضري

تعتبر عدم الكفایة والقلق والتوتر والغضب من أآثر االضطرابات االنفعالية شيوعًا بين   -3

 .الشباب في الوسط الحضري

فسية لدى الشباب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للصحة الن  -4

 .المنحرف تبعًا لمتغير الجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لالضطرابات االنفعالية   -5

 . والمزاجية لدى الشباب المنحرف تبعًا لمتغير الجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للتطرف نحو العنف لدى   -6

 )1( .منحرف تبعًا لمتغير الجنسالشباب ال

  :الدراسات األجنبية   :ثانيًا 

  :  Polk )1984(دراسة بولك * 

 من أآثر تربویة ثقافية مشكلة الشباب اغتراب مشكلة أن فيها أوضح بدراسة بولك قام

 Cultural gap الثـقافيـة بالفجــوة یسمى ما فإن أخرى وبعبارة ، نفسية أو اجتماعية آونها

 فالجيل ، والعادات القيم بين صراع إال هو ما Cultural conflict الثـقافي راعالص أو

   األسرة تفرضها قد التي العالقات وشبكة والمعتقدات القيم یرفض الشباب من الجدید

 جهة ومن ، األسرة تفرضها التي القيم یرفض جهة من فهو ، تربویة آمؤسسات المدرسة أو

 هنا من فينشأ المدرسة داخل وممارساته أنشطته المدرسية اإلدارة تحدد أن یرفض أخرى

 . وخارجها التربویة المؤسسة داخل االجتماعي االغتراب
                                                       

       Fekih_Laid@yahoo.fr - )1( 
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  ) :1987: ( آاال بریس ریمونددراسة  * 

ـراب    ـو االغتــ و نحــ ة نم ـة آمرحل ن المراهـقـــ ـة ع ـي دراسـ ـرس " وفـ  )1987( "لكاالیبــ

Calabrese   ى أن اال د الباحث عل ية      أآ ه سمتان إحداهما نفس ة ل ة المراهق راب في مرحل غت

ي    ا ف ل منه ى آ ث تتجل ة ، حي رى اجتماعي ة ، ورفض  : واألخ ة العام دمير الملكي عي لت الس

ي       ائدة ف يم الس ة ، ورفض الق ن المدرس رب م روب والتس ة ، واله ا المختلف لطة بأنواعه للس

رة  ة واألس ع والمدرس ه. المجتم طة   وعلي ي األنش راهقين ف ارآة الم رورة مش رح ض یقت

ة        ة التربوی ل المؤسس رة أو داخ ل األس طة داخ ذه األنش ت ه واء آان ة س ة المختلف   االجتماعي

ة (  رورة  ) المدرس ا وض ؤولية وتنميته ل المس ى تحم درة عل النفس والق ة ب د الثق ا یزی مم

اء  مشارآتهم في القرارات ذات الصلة بحياتهم اليومية في البيت وا لمدرسة مما یساعد على بن

وي اء الس اب البن ية الش   )1(. شخص

 ):1989( وستروب فرانك دي دراسة* 

 الضغط دراسة) 1989" (وستروب فرانك دي" من آل بها قام التي الدراسة تناولت

 من آل بين المتبادلة العالقة بتقييم دراستهما اهتمت قد آما. المعلم بصحة وعالقته النفسي

 عينة تكونت وقد. المرضية واألعراض الوظيفي والرضا العمل وضغط خصيةالش العوامل

 هو االستطالع آان وقد. كساسيت جنوب في االبتدائية المدارس من معلمة 245 من الدراسة

 العوامل أن هو االستطالع تضمنها التي التساؤالت ضمن ومن. الدراسة في المستخدمة األداة

 وقد. الصحية المخاوف أو والرضا الضغط على تؤثر ال يةالتدریس والخلفية الدیموغرافية

 الرضا على األقوى المؤشر آان أنه من الرغم وعلى العمل ضغط أن الدراسة نتائج بينت

 آما. متوقعة تكن لم النتيجة وهذه الصحية بالمشكالت مباشرة عالقة ذو یكن لم لكنه الوظيفي

 وآانت ، للضغط إضافية مصادر إلى اتهنإجاب في أشرن قد المعلمات أن وأظهرت النتائج

  )2(.سياسية أو بيئية منها الكثير

                                                       
 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -1)(

   .20ص،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ملخص ماجستير،  عصر العولمة ضوء في السعودیات

1989. ،-DefrankRs, Stroup Ca..,: Teacher Stress And Health; Examination Of A Mode )2(  
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  ):Calabrese & Adams )1990 ، وجين آدمز دراسة ریموند آاال بریس* 

دین (وتم استخدام مقياس . االغتراب آسبب من أسباب جناح األحداثهذه الدراسة تناولت 

مراهقًا جانحًا ومحبوسًا   107من  وتكونت العينة. Dean Alienation Scale) لالغتراب

وأظهرت النتائج أن مستوى الشعور باالغتراب أعلى . مراهقا عادیًا غير محبوسين 1318

وأآدت الدراسة أهمية .لدى المراهقين الجانحين المحبوسين ، وأنهم یشعرون بالعزلة والعجز

مسایرة المعایير برامج إعادة التأهيل التي ترآز على خفض مشاعر االغتراب ، وتقبل و

  .االجتماعية والتخلص من السلوك الجانح والمضاد للمجتمع

  ):Calabrese &Cochran )1990، وجون آوآران دراسة ریموند آاال بریس* 

ونقص األمانة  عالقة االغتراب االجتماعي بالغش في االمتحاناتدارت هذه الدراسة حول  

 ًاطالب 1034ت العينة من وتكون. األمریكية األآادیمية لدى طالب المدارس العامة والخاصة

وتم قياس االغتراب االجتماعي ، وسلوك . وطالبة في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر

الخاصة ووجد أن سلوك الغش في االمتحانات آان أآثر في المدارس . الغش في االمتحانات

  .ابعند الذآور، وأآثر عند الطالب األآثر في مشاعر االغتر وأآثر

  ):Bonner & Rich )1992دراسة رونالد بونر، وأليكساندر ریتش * 

التي تعبر عن اليأس  التفاعلية"  الحالة العقلية "نموذج تناول هذا البحث بالدراسة 

وطبق على أفراد العينة مقياس . مسجونًا 146والقنوط بين عينة من المسجونين عددهم 

، ومقياس المعتقدات  Alienation Scale Socialاالغتراب االجتماعي 

حل المشكالت ، ومعنى الحياة  : ومقایيس  Irrationnel Beleifs Scaleالالعقالنية

من أهم أبعاد االغتراب یرتبط  وأظهرت النتائج أن اليأس آواحٍد .واليأس ، واالآتئاب

 ونقص القدرة على حل المشكالت ، واالآتئاب، بالمعتقدات الالعقالنية ، وقلق السجن 

   )1(.وانخفاض مستوى الشعور بمعنى الحياة

  : ) Mau 1992("ماو " دراسة  * 
                                                       

   2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -1)(

  149 - 148ص 
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 سلوآه أن یتوقع حينما المدرسة داخل بالعجز یشعر الطالب أن إلى"  مــــاو"  وتوصل

 أسوار خارج شاآلتهم على ومن والمدرسين المدرسية اإلدارة وخاصة اآلخرین قبل من مقيد

 العالقات شبكة تتصدع حينما االجتماعية بالعزلة یشعرون الطالب وأن ، المدرسة

 تجنب إلى باإلضافة ، أساتذتهم وبين بينهم فيما أو أنفسهم الطالب بين فيما االجتماعية

 وعدم الغش آثرة في فيظهر القيم فقدان أما.  المختلفة المدرسية األنشطة في مشارآتهم

 . خارجها أو مدرسةال داخل حياتهم تنظم التي واللوائح بالنظم التزامهم

  : )Erikson &Walker 1992(  دراسة *

 البناء حول دراستهم)   Erikson &Walker 1992" (  وولكــر نریكسوأ"  وأجرى

 تربطهم آانت الذین الطلبة أن إلى الباحثان توصلف"  المدرسة"  التربویة للمؤسسة التنظيمي

 صلونایتو الذین أولئك أن حين في ، رسيةالمد للبيئة انتماء أقل آانوا وجامدة رسمية عالقات

 بالسعادة شعورًا أآثر آانوا مختلفة قضایا في ویناقشونهم األنشطة ویشارآونهم مدرسيهم مع

 مجموعة مع العمل أن إلى الدراسة توصلت آما.  وزمالئهم ومدرسيهم لمدرستهم نتماءباالو

 خاصة،  التربویة للبيئة وانتمائه الطالب اندماج من یزید واحد مدرس من بدًال المدرسين من

 مشاعر على القضاء إلى یؤدي مما وأنشطتها ، المدرسة مسؤوليات في یشارك حينما

   )1(.الطالب لدى االغتراب

  ) :fusillo)1995   دراسة إدیث فوسيلو* 

لدى أعضاء  والرضا المهني) عن العمل(دراسة االغتراب االقتصاديهذا البحث حول دار

عاملين غير األآادیميين في وتكونت العينة من ال. في جامعة جورجيا األمریكية هيئة التدریس

  وتم إنشاء استبيان لقياس عناصر الرضا المهني . معاهد في جامعة جورجيا ثالثة

وأوضحت النتائج أن . رافية غواالغتراب عن العمل، وأحداث العمل ، والمعلومات الدیمو

آما أن . هي أفضل منبئات الرضا المهني والعمراالغتراب عن العمل وأحداث العمل 

                                                       
 لجامعةا طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد بنت الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -1)(

   21-22. ص ،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ، ملخص ماجستير، العولمة عصر ضوء في السعودیات
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الموظفين یحتاجون إلى ما یخفض اغتراب العمل لدیهم مثل الترقي الرأسي، وآفایة 

  .، وتحسين العالقات بينهم وبين رؤسائهم وفرص استمرار تعليمهم. الرواتب

  : )Melchior-Walsh  )1995  والش - شيوردراسة سيلفيا ميلت* 

لتحدید  .خبرات الطالب الهنود في أمریكا الشمالية في إحدى جامعات آنداتناولت الدراسة 

، وتم استخدام  وتم استخدام أسلوب المجادلة .ذلك على سلوك الطالبمشاعر االغتراب وآثار 

وتم إعداد برنامج لخفض مشاعر االغتراب عند . أداة لقياس خبرات االغتراب وآثارها

. ، والتحقير االنعزال، والبعد: ل إلى ثالثة عناصر هيوتم التوص. الطالب عينة الدراسة

  .وأوضحت النتائج فعالية برنامج خفض مشاعر االغتراب عند الطالب

  ) :Peebles)1995دراسة ماریبيث بيبلز * 

   أثر االغتراب االجتماعي في خمٍس دراساٍت حالةتناولت هذه الدراسة الوصفية 

ورآزت هذه . انویة في وسط الغرب األمریكيفي إحدى المداس الث) إناث 2ذآور،  3(

مع رفاق المدرسة وعلى تفاعلهم مع  حالة الدراسات مباشرة على التفاعل االجتماعي لكل

وقسمت الدراسة إلى مرحلتين المرحلة األولى تضمنت تطبيق استبيانات على . رفاق الجيرة

مرحلة هو بناء الثقة وآان هدف هذه ال. الطالب ومعلميهم وإجراء مناقشاٍت مع الطالب

والمرحلة الثانية رآزت على الحاالت الخمس الذین اعتبروا .والقبول بين الطالب ومعلميهم

وأمضت المؤلفة أسبوعين مع آل فرٍد من الحاالت الخمس  .في قمة االغتراب االجتماعي

د مقابلة یومية مع آل قتالحظ سلوآهم في الفصل وفي خارج الفصل وفي وقت الغذاء وتع

 program  Social Skill  training وقد تم تطبيق برنامج تدریب على المهارات االجتماعية .منهم

یراعى الخصائص الفردیة والحاجات الخاصة لكل حالٍة في اإلطار التربوي والمدرسي 

. مع مراعاة تشجيع إستراتيجية التعامل مع االغتراب االجتماعي ،واألسري واالجتماعي 

الفشل في إقامة عالقاٍت مع أفراد الجنس : أن وراء االغتراب االجتماعي وأوضحت النتائج

  .اآلخر، والفشل في مسایرة ثقافة الشباب ، والفشل في مسایرة معایير الراشدین

  ):Seidman)1995 دراسة جانيس سيدمان * 
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، وشعور الطالب بعضویة  العالقة بين االغترابآان هدف هذا البحث هو دراسة 

. ، والتحصيل الدراسي لدى الطالب وإدراك الكفاءة ، ومدى الضغوط الحياتية ، المدرسة

) %24(من البيض والباقي) 67%(من مدرسة متوسطة معظمهم  592وآان عدد الطالب 

وهؤالء طبق عليهم استبيانات  .أقلية من األمریكان األفریقيين واألسبانيين والهنود الحمر

ومقياس الشعور بعضویة  ، Adolescent Alienation Indexودليال اغتراب الشباب 

، ومقياس  Psychological Sens Of School Membership Scale   theالمدرسة

  لذات لألطفال، وبروفيل إدراك ا Events Scale The Life  أحداث الحياة

The Self-Perception Profile For Children الصف ، ومتوسط درجات  

 Garde Point Average .  وأوضحت النتائج أن االغتراب ینبئ بإدراك عضویة المدرسة

وأن إدراك االنتماء للمدرسة ینبئ بمتوسط درجات الصف حيث ترتفع مع . في اتجاه سلبي

  .ووجد أن أحداث الحياة الضاغطة ترتبط باالغتراب المتزاید. ارتفاع مستوى االنتماء

  ):Miceli  )1996دراسة جوزیف ميسيلي * 

ودراسة بعض النظم ، العالقة بين البيروقراطية واالغتراب هذا البحث دراسة استهدف 

وصراع  Professionnalismeودراسة العالقة بين البيروقراطية والمهنية  ، التعليمية

وتم جمع . حيًا بكل منها مدرسة عامة بوالیة نيوجيرسي األمریكية 40وآانت العينة . األدوار

لجمع بيانات (هذه األحياءة المقننة مع اإلداریين العاملين بالبيانات عن طریق المقابل

وتم . وتم جمع بيانات المتغير التابع من عدد مختار عشوائيًا من آل حٍي). المتغيرات المستقلة

، وتم اختبار الفروض باستخدام  وصف البيانات في شكل متوسطاٍت وانحرافاٍت معياریة

) البيروقراطية(حدار المتعدد الختبار المتغيرات المستقلة وتم استخدام االن. معامالت االرتباط

ولم تظهر النتائج عالقة دالة بين آل من العجز . على العجز، وصراع األدوار، والمهنية

وُوجد أن المعلمين من أآثر العاملين . وبين البنية البيروقراطية .وصراع األدوار والمهنية

وبين المعلمين ، بين المعلمين والمعلمات في ذلك ، ووجدت فروق  حساسية لألحوال المحلية

  ).والثانوي، المتوسط واالبتدائي ، (في المستویات المختلفة 

  ) :Shoho)1996 دراسة أالن شوهو * 
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مناخ المدارس العامة وبناؤها التنظيمي التسلطي وعالقته باغتراب هذه الدراسة تناولت 

طالبًا وطالبة من  147وتكونت العينة من  .في أحضان ُثلل المراهقةالشباب وارتمائهم 

وآانت .كساس األمریكيةيالصف الثامن في إحدى المدارس الریفية المتوسطة في والیة ت

  Dean Alienation Scaleصورة معدلة من مقياس دین لالغتراب : أدوات الدراسة هي

وخاصة  -االغترابوأوضحت النتائج أن . رافية وبيانات عضویة الثلةغواستبانة بيانات دیمو

ذآور یدفع بالشباب إلى االرتماء في أحضان الثلة ، وأن ال -والعجز ةالال معياریعلى بعدي 

وتوصي الدراسة أن تكون بيئة . ةالالمعياریحصلوا على درجات أعلى من اإلناث على بعد 

   )1(.المدرسة خالية من عوامل االغتراب

  :)Holliday )1997 دراسة * 

 المدارس في االجتماعية العالقات إثراء طرائق دراستـــه في"  وليـــدايه"  ویتـنــاول

 األدوار أهمية على التأآيد منها ، طریقة وستة مائة على مؤآدًا تربویة اجتماعية آمؤسسات

 في المدرسين مشارآة ، القرارات اتخاذ في المشارآة وخاصة المدرسة داخل للطلبة المختلفة

 مشارآةو المدرسين قبل من الطالب مع والمقابالت الحوار من آثاراإل ، المختلفة أنشطتهم

 والطالبية المدرسية الشئون في األمور أولياء مشارآة ، العمل ورش في للمدرسين الطالب

 األنشطة في ومشارآتهم الطالب اندماج من تزید التي والعالقات األمور من وغيرها

  )2(.المدرسية

  ) :Hasinoff )1998دراسة روشيل هاسينوف * 

وما العالقة بين االغتراب  ،هل الطالب مغتربون؟ : أجابت الدراسة عن أربعة أسئلة هي

  والهویة المهنية ؟  وما أثر الجامعة والخلفية االجتماعية على االغتراب؟ وما آثار الجامعة

 وجهد الطالب على متوسط درجات الصف والهویة،  واالغتراب ، والخلفية االجتماعية

                                                       
   2004، الكتب ، القاهرة  عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء -1)(

  152 - 1150ص 

 الجامعة طالبات من عينة لدى االغتراب مشكلة عن عامليه دراسة ،  سعود آل فهد تبن الجوهرة ، الضبع یوسف ثناء  -)2(

   .16ص ،  2004،  سعود الملك جامعة - التربية آلية  ملخص ماجستير، ، العولمة عصر ضوء في السعودیات
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من آل  Manitoba لية التربية جامعة مانيتوباوأخذت عينة الدراسة عشوائيًا من آ .لمهنية؟ا

وقد وجد أن الطالب . واستخدمت أداة لقياس مدرآات الطالب المعلمين). 269=ن(الفرق

وأن االغتراب له تأثير على  ، المعلمين مغتربون إلى حٍد ما على األبعاد الخمسة لالغتراب

ة ، ولكن األبعاد الخمسة لالغتراب ال تؤثر بالتساوي على الهویة المهنية الهویة المهني

لها  - على غير المتوقع - ةالالمعياریفالعزلة لها تأثير سلبي قوي على الهویة المهنية بينما 

آما وجد أن تأثير الخلفية الجامعية واالجتماعية على االغتراب ليس آبيرًا . تأثير إیجابي قوي

ووجد أن بعض أبعاد االغتراب تؤثر على مجهود الطالب ، وخاصة . لمعلمينلدى الطالب ا

  .متوسط درجات الصفعدد ساعات المذاآرة ، وال یؤثر أي من أبعاد االغتراب تأثيرًا داًال على 

  ):Shoho & Katims )1998دراسة أالن شوهو، ودافيد آاتيمز * 

 مي التربية الخاصة والتعليم العاممدرآات االغتراب لدى معلهدف هذا البحث إلى دراسة 

وقياس مستوى االغتراب بين معلمي التربية الخاصة الذین یعملون في فصول مدمجة مقابل 

  -من التعليم العام 395(معلمًا  575واشتملت العينة على . الذین یعملون في فصول منفصلٍة

شر، في والیة في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني ع) من التربية الخاصة 180

لقياس   Dean Alienation Scaleكساس األمریكية  وتم استخدام مقياس دین لالغترابيت

وأوضحت النتائج أن معلمي التربية الخاصة آان مستوى . والعجز، العزلة ، والالمعياریة 

االغتراب في االغتراب لدیهم أعلى منه لدى معلمي التعليم العام ، وأنه ال توجد فروق دالة 

مقابل الذین یعملون في فصول  ین یعملون في فصول مندمجٍةذبين معلمي التربية الخاصة ال

آما وجد أن المزایا النفسية االجتماعية المرتبطة بوضع الطالب الذین یعانون من ، منفصلة 

   )1(.صعوبات تعلم لم تنتقل إلى معلمي التربية الخاصة

  ) :flum  )1998دراسة ماري فلوم * 

ه الدراسة حول االتجاهات نحو الصحة النفسية وتفضيالت البحث عن المساعدة دارت هذ

طالبًا صينيًا  115وتكونت العينة من . لدى طالب الجامعات الصينيين والكوریين واليابانيين
                                                       

 2004 ، ، القاهرة الكتب عالم، االغتراب  مشاعر ومعتقدات لتصحيح النفسية الصحة إرشاد ، زهران حامد سناء  -)1(

 155 - 154ص
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وطبق . سنة 39 - 18تتراوح أعمارهم بين ) من اإلناث 53+ من الذآور 62(وآوریًا ویابانيًا 

الثة أجزاء تقيس خصائص الطالب ، واالتجاهات نحو المساعدة عليهم استبيان یضم ث

وطلب من آل فرٍد من أفراد العينة تحدید شعور والدیه لو . النفسية ، وقيم الصحة النفسية

علما أنه یبحث عن المساعدة النفسية ، وعن مدى اختالف إرشاد الصحة النفسية في بلده عن 

النتائج أن الطالب الصينيين یربطون أآثر من وأوضحت . الوالیات المتحدة األمریكية 

وأشار غالبية  .اليابانيين تقبل الذات والتحكم الوجداني بالدرجة العالية من الصحة النفسية

الطالب إلى أن إرشاد الصحة النفسية غير متقدم وأقل استخدامًا في بالدهم عنه في الوالیات 

طلب أبنائهم للمساعدة النفسية ، وأن المشارآة  المتحدة ، وأن آباءهم لدیهم رد فعل سلبي تجاه

  )1(.المواطنون في بالدهم شيئًا مخجالفي العالج النفسي یعتبره 

لموضوع االغتراب والصحة النفسية لدى طالب  الفكریة النظرة النظریة -03

  : الجامعة
ان قد إن ظاهرة االغتراب ظاهرة إنسانية ال ترتبط بمكان أو زمان ، فحيثما یوجد اإلنس

یكون هناك اغتراب بمختلف صوره وأشكاله ومدلوالته ، وأسبابه آثيرة ال یمكن حصرها  

والدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث ساعدته في تكوین تصور شامل لموضوع 

مناهج بحثية في بحوثهم ، ومن خالل والدراسة الحالية من خالل ما تبعه الباحثون من طرق 

  .مما ساعد الباحث بتحدید المشكلة وتحدید فروض الدراسة، ن نتائج ما توصلوا إليه م

ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة وجد أن هناك إجماعًا على انتشار  

وعبد العزیز  القریطىاالغتراب لدى الشباب والطالب ، آما أآدته دراسة عبد المطلب أمين 

  . %25.39بين عينة الدراسة السيد الشخص على أن نسبة انتشار االغتراب 

وجد الباحث أن هناك دراسات أآدت على وجود عالقة ارتباطية بين االغتراب والسلوك 

على وجود عالقة ارتباطية بين  أیضًا آما بينته دراسة سميرة حسن أبكر، آما أآدت. الدیني

شباب الجامعي أنه إذا تناولنا مرحلة ال" آما أشارت سميرة أبكر .االغتراب والصحة النفسية

                                                       
 .60 المرجع السابق ، ص -)1(
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فإن اختلف العلماء في تحدید الفئة العمریة لمرحلة الشباب ، وهذا االختالف : واالغتراب 

یخضع لمتغيرات ثقافية واجتماعية وحضاریة وتربویة یتصف بها المجتمع بشكٍل یميزه عن 

مجتمٍع آخر، بل ویختلف التحدید من ثقافة فرعية إلى ثقافة فرعية أخرى داخل المجتمع 

ع أن هذا االختالف قائم إال أن هناك اتفاقًا على أن مرحلة الشباب مرحلة عمریة مو. واحدال

لية  ؤووتتميز بالحيویة والنشاط ، والقدرة على تحمل المس ،تبدأ من البلوغ وتنتهي قبل الرشد 

وقد تتخلل مرحلة الشباب أزمات نفسية  . واآتساب الخبرات والتجارب في مجال الحياة

عن بعض هذه األزمات ینعكس في الشعور باالغتراب ، وهناك اختالف في اآلراء  والتعبير

فبعضهم یرجعها لطبيعة مرحلة المراهقة وما تتميز به من خصائص   حول هذه األزمات

وبعضهم یرجعها إلى الظروف الحضاریة والنظام االجتماعي واالقتصادي الذي یعيشه الفرد  

إنما ترجع لخصائص مرحلة المراهقة إذا وجدت في ورأي ثالث یرى أن هذه األزمات 

  )1(.ظروٍف بيئية معينة

في الوقت الذي نجد فيه في نظریة أزمة الهویة عند أریكسون أن عدم تحدید الهویة للمراهق 

   . وعدم توحده یؤدي بالفرد إلى الشعور باالغتراب

لذي خضع لكثير من إن مجتمعنا العربي في آثير من دوله ومنها المجتمع الجزائري ، ا

المتغيرات االجتماعية واالقتصادیة والثقافية وتقدم حضاري ونهضة شاملة سریعة في آافة 

المجاالت ، وتغير المجتمع من البداوة إلى الحضر، وانتقال األیدي العاملة من الریف إلى 

لبًا للتعليم المدینة بحثا عن العمل ، وأیضًا انتقال الطالب من القریة والبادیة إلى المدن ط

وإآمال دراستهم الجامعية ، وما واآب هذه النقلة الحضاریة والنهضة الكبيرة من ظواهر 

وهذا التقدم السریع واستيراد آل جدید من . شملت العدید من الجوانب وآل مناحي الحياة

الخارج والحاجة حتى إلى األیدي العاملة للعمل في آافة المجاالت والقطاعات المختلفة في 

الدولة ، وتأثر الشباب بهؤالء الوافدین واختالف الدیانات والمذاهب المختلفة ووجود الكثير 

من التيارات الفكریة المختلفة والثقافات العربية وغير العربية ، فبدأ الصراع بين القيم 
                                                       

أبكر ، سميرة حسن ، ظاهرة االغتراب لدى طالبات آلية البنات بالمملكة العربية السعودیة رسالة دآتوراه ، آلية  -1)(

  .15ص. 1989، جدة ،  التربية للبنات
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شدید والمعایير األصيلة للمجتمع والقيم والمعایير الجدیدة ، مما أدى إلى التخلي أو االلتزام ال

بالمعایير فعاش اإلنسان في مجتمعنا صراعًا إیدیولوجيًا عميًقا أدى به إلى العزلة واالنفصال 

  حيث أنها تؤثر فعًال في وجود االضطرابات النفسية  .عن األشكال االجتماعية السائدة

  .أو تكون سببًا لوجود األزمات النفسية ومنها ظاهرة االغتراب

 وهي الحالة Mental Healthسي مرادف للصحة النفسية أن األمن النف" ماسلو" یرى 

النفسية والعقلية التي عليها نفر من أفراد المجتمع ، والصحة النفسية آحالة ال تعني غياب 

األعراض المرضية فقط ، بل هي أیضًا قدرة المرء على مواجهة اإلحباطات التي یتعرض 

تماعي ، وقد وضع ماسلو أربعة عشر أي قدرته على التوافق الذاتي والتكيف االج، لها 

  . مكونًا إیجابيًا تحدد مظاهر الصحة النفسية أو مكونات األمان النفسي

یرى ماسلو أن إشباع حاجات األمن والصحة النفسية یتم بوسائل آثيرة حسب طبيعة و 

الفرد ومراحل نموه ، ولكن أهم الوسائل في ذلك تتم عن طریق عن تجنب الفرد مصادر األلم 

   .والقلق ، والبحث عن الطمأنينة

  -:أبعاد أساسية أولية ، یتمثل جانبها اإلیجابي فيما یلي ةوللطمأنينة االنفعالية لدى ماسلو ثالث

 .شعور الفرد بأن اآلخرین یتقبلونه ویحبونه وینظرون إليه ویعاملونه بدفٍء ومودة -1

 .شعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهدید والقلق -2

ویتضح من الوسائل المذآورة الدور الكبير الملقى على مجتمع الفرد حتى یتوفر الفرد 

  )1(.الشعور باألمن النفسي

، ترك أبناء العائالت الفالحية  عند انطالقة الثورة الصناعية في مختلف أنحاء العالمو 

المصدر ، وانفصلوا عن عائالتهم الممتدة التي آانت  قراهم ليلتمسوا العمل في المدن

وهكذا تكونت . ، وبذلك فقدوا جذورهم األساسي لعالقات الجماعة األولية قبل بدایة التصنيع

لقد عزل اإلنسان نفسه عن ف .العائلة النوویة وتعرضت بدورها للخطر في معظم المجتمعات

، وجاء التفكك االجتماعي واالغتراب نتيجة  مجتمعه وأصبح غریبا حتى بالنسبة لنفسه

، وبذلك أصبح اإلنسان غریبا بالنسبة لنفسه ، وأصبح  لذي أعقب الثورة الصناعيةالتحضر ا
                                                       

 .38 -36ص ،1992  ،6العدد  األمن،مجلة  األزمات،صالح بن إبراهيم، إستراتيجيات األمن النفسي في  الصنيع، -)1(
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 مكان العمل بالنسبة للكثيرین یمثل عالم الجماعة الثانویة وال یمثل عالقات الجماعة األولية

ثم . ومع تطور األدوات التي یستخدمها الفرد زاد من عزلته عن جيرانه وعن أفراد أسرته

واالغتراب یعني . مهما من مكونات العصر الصناعي وهو ما یمثل مكونًا ، نفسهعن  أخيرًا

دون اعتبار لرد الفعل  ونءیشاالحریة بالنسبة للكثيرین طالما آان باستطاعتهم أن یفعلوا ما 

   .الناتج عن أسرهم

في الوقت الحاضر ظاهرة تثير القلق في  تمثل ظاهرة اغتراب الشباب والمراهقينو

فهم یعبرون  ، وال سيما أنه بدأ یأخذ شكال جماعيًا تقدمة والنامية على حد سواءالمجتمعات الم

عن اغترابهم بصور مختلفة منها االنسحاب من الحياة االجتماعية أو التمرد على آل ما هو 

مألوف والرفض لكل ما هو تقليدي، والمخالفة الصارخة لكل النظم واألوضاع المتعارف 

إن الشعور باالغتراب یكون نتيجة  .ا یعرف باسم الثقافة المضادة، حيث یشكل ذلك م عليها

ویرى البعض أن  .االنفصال عن األنا عندما یتوحد الفرد مع أحد الجانبين على حساب اآلخر

الشعور باالغتراب حالة مؤقتة تصيب الفرد نتيجة لبعض عوامل التنشئة االجتماعية 

وآذلك   .دیة التي یمر بها المجتمع في فترة معينةوالمؤثرات االجتماعية والثقافية واالقتصا

مما  في آثير من األحيان عمليات التغير االجتماعي المتالحق تجعل من اإلنسان مغتربًا

، وعن الناس وتؤثر آذلك على اتجاهه نحو  یشعره بالوحدة والعزلة ألنه قد انفصل عن ذاته

 وافتقاد القدرة على التواصل مع ءالمجتمع الذي یعيش فيه فيشعر بعدم األمن واالنتما

 .لقلقا،  ، السخط ، العدوانية ویمكن لإلنسان أن یشعر في بعض المواقف باالنتماء .اآلخرین

 .والعقبات التي یتعرض لها وهى المظاهر اإلیجابية لالغتراب  نتيجة لإلحباطات والصعوبات

 فقد آخر، موقف مع بيوإیجا،  موقف مع سلبي الوقت نفس في یكون أن للفرد یمكن وأیضا

 مع وإیجابي الموقف من جزء مع سلبي الشخص فيكون للتفاعل شقين الواحد الموقف یتضمن

 فال شيئا للشخص یمثل ال الموقف من األول الجزء یكون حيث،  الموقف من اآلخر الجزء

         )1(.تجاهه سلبيًا یكون وبالتالي به ینفعل

                                                       
  )www.annabaa.org  - )1من الموقع  خليل الشيخ محمد جواد
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    : منهج الدراسة وإجراءاتها: أوًال 
إن الهدف األساسي لهذه الدراسة هو التعرف على ظاهرة االغتراب لدى طالب الجامعة 

في هذه الدراسة المنهج  وفي ضوء هذا الهدف استخدم الباحث. وعالقتها بالصحة النفسية

ذا المنهج ألنه ویعود سبب اختيار ه. ق من الهدفالتحليلي الذي یساعد على التحق يالوصف

  .الدراسات هذه ،  وتعتبر الطریقة األآثر استخدامًا في مثل یتعلق بطبيعة الظاهرة

  :مجتمع الدراسة :  ثانيًا
من مختلف التخصصات  ةالجزائر العاصم ةمجتمع الدراسة هم الطالب الملتحقين بجامع

العينة على حسب  توزیع أفرادیوضح ) 01(والجدول رقم .والمستویات الدراسية في الجامعة

  .الكليات والتخصصات

  : عينة الدراسة : ثالثًا 
عينة الدراسة مأخوذة بطریقة عشوائية من طالب الجامعة في الجزائر العاصمة من آليات 

وقد اشتملت عينة  ، المختلفةوأقسام الجامعة من مختلف التخصصات والمستویات الدراسية 

، أما عدد الطالبات فكان  طالبًا 141الب الذآور لبة عدد الططالبًا وطا 260الدراسة على 

   .طالبة 119
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  :    والتخصصاتحسب الكليات  العينة علىتوزیع أفراد  -

  توزیع أفراد العينة على حسب الكليات والتخصصات) 01(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  التخصص  اسم الكلية

  18.46  48  علم النفس  العلوم االجتماعية

  10.77  28  م االجتماععل

  11.16  29  اللغة الفرنسية  واللغات األجنبية   اآلداب

  13.84  36  اللغة الحية

  16.15  42  علوم التسيير  العلوم االقتصادیة

  14.62  38  االقتصاد

  06.92  18  التجارة  المدرسة العليا للتجارة

المعهد الوطني للعلوم 

  الفالحية

  08.08  21  العلوم الزراعية

  

  :األدوات المستخدمة في الدراسة : بعًا را
نعرض لهما  .والثاني للصحة النفسية، أحدهما لالغتراب : استخدم في الدراسة مقياسين  

  :يالنحو التالعلى 

  : مقياس االغتراب للمرحلة الجامعية -1

قمنا باختيار  ، بعد االطالع على بعض مقایيس االغتراب المستخدمة في الدراسات السابقة

ياس االغتراب للمرحلة الجامعية الذي  استخدم في دراسة سابقة للباحث عادل محمد مق

، والذي تم إعداده واستخدامه في دراسة سابقة للباحثة سميرة حسن  2004العقيلي

 اتفاق عباراته مع المجتمع العربي، وقمنا باختيار هذا المقياس لتناسب أبعاده  و 1989أبكر

أخرى ، مما  نة الدراسة الحالية ، وأیضًا تم تطبيقه في دراساٍتوأیضًا یصلح المقياس لعي
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وهو من المقایيس الذي استخرجت له معامالت صدق وثبات على . یؤآد صالحية استخدامه 

                           .)البيئة السعودیة (  بيئة عربية

  ة لكل من موزعة على سبعة مقایيس فرعي، عبارة )  105(یتكون هذا المقياس من 

فقدان المعنى ، عدم االلتزام بالمعایير، فقدان الشعور باالنتماء   ، فقدان الهدف ،العجز

  .عبارة  15ویشتمل آل مقياس فرعي على  .عدم اإلحساس بالقيمة ،مرآزیة الذات 

یشعر به تمامًا ، ویحتوي  بجانب العبارة التي تتفق مع ما( / ) حيث یضع المفحوص عالمة 

  :على عبارات موجبة وعبارات سالبة ، وتصحح آالتالي المقياس 

  یبين آيفية تصحيح عبارات مقياس االغتراب) 02(جدول رقم 
  

  
  العبارات

غير موافق   غير موافق  بين بين  موافق  موافق تمامًا
  مطلقًا

العبارات 
  الموجبة

01  02  03  04  05  

العبارات 
  السالبة

05  04  03  02  01  

  

الفرعية دل ذلك على شعور الفرد المتزاید  أحد المقایيسلخام على وآلما ارتفعت الدرجة ا

  .باالغتراب

  :االغترابثبات مقياس ) أ(

) 0.896(فقد تراوحت معامالت االرتباط بين  ، الثباتیتمتع المقياس بدرجة عالية من 

آأدنى معامل لالغتراب ) 0.613(بالقيمة وبين  اإلحساسآأعلى معامل لالغتراب نحو عدم 

  .و مرآزیة الذاتنح

  :صدق مقياس االغتراب ) ب(

استخدمت الباحثة سميرة حسن أبكر عدة طرق لقياسه صدقه والتأآد من صالحيته لقياس 

الصدق الذاتي ، حيث معامل  -3صدق المحك ،  -2الصدق الظاهري   -1: االغتراب منها 

  ).0.01(ومستوى الداللة ، ) 0.912(الصدق للمقياس هو
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قياس االغتراب ومقایيسه الفرعية السبعة قد حققت مستوى عاليًا من الصدق وقد تبين أن م

  .الجامعيةمما یجعله صالحًا للتطبيق على المرحلة  ، والثبات

  .مقياس االغتراب للمرحلة الجامعية إعداد سميرة حسن أبكر اختيارأسباب  -)ب(

  . )مع السعوديالمجت(  تتناسب أبعاده وتتفق عباراته مع طبيعة مجتمع عربي -01

  ).البيئة السعودیة( المقياس مقنن على بيئة عربية  -02

   .یتمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات -03

  .یتمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق واستخدمت عدة طرق لقياس صدقه -04

العالقة بين " بتطبيق المقياس في دراسته ) 1994(آما قام سليمان عطية المالكي  -05

غتراب النفسي وبعض المتغيرات المتعلقة به لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة اال

وتم حساب ) 0.94(وقام بحساب ثبات المقياس حيث وجد معامل الثبات هو "  المكرمة

یتضح من قيم  وقام بحساب صدق المقياس حيث). 0.92(معامل ألفا لجميع مفردات المقياس

  .بدرجة جيدة من الصدق مما یطمئن إلى استخدامه  معامالت االرتباط أنه یتمتع

  :ثبات وصدق المقياس في الدراسة الحالية  -06

  الجامعة آما قمنا في الدراسة الحالية بإجراء دراسة استطالعية على عينة من طالب 

  :آالتاليوآانت النتيجة  .طالبا وطالبة لحساب ثبات وصدق المقياس 23الطالب  عدد

  : حساب معامل الثبات ب تم : الثبات)أ(

حيث تم حساب معامل االرتباط بين الفقرات الزوجية والفقرات الفردیة : التجزئة النصفية  -1

وآانت  .براون سيبرمانوتصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة  التي یتكون منها المقياس

  0.74 :الثبات آكل هيقيمة معامل 

عادل محمد (مقياس في دراسة سابقة تم التحقق من صدق هذا ال : الصدق)ب(

معامل االرتباط  بين  حساب من خالل آما قمنا بحساب صدق هذا المقياس) 2004يالعقيل

الدرجة الكلية على آل مقياس فرعي والدرجة الكلية للمقياس بوجه عام ، وذلك لدى عينات 

وهریًا بالدرجة الفرعية ترتبط جالغتراب الفرعية ل مقایيسالوأوضحت أن جميع  ،الدراسة 
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وذلك آما هو موضح . الكلية للمقياس العام ، وهذا یعد مؤشرًا لالتساق الداخلي للمقياس

  .)03(بالجدول التالي رقم 

   یبين معامالت االرتباط بين المقایيس الفرعية والمقياس العام لالغتراب) 03(جدول رقم 

    معامل الثبات  المقياس  م

  0.95  فقدان الشعور باالنتماء  01

  0.87  عدم االلتزام بالمعایير  02

  0.82  عدم اإلحساس بالقيمة  03

  0.78  العجز  04

  0.64  فقدان الهدف  05

  0.58  فقدان المعنى  06

  0.89  مرآزیة الذات  07

  

  :االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة  -

ي وفيما یل ، عبارة تضم المقایيس الفرعية السبعة) 105(یتكون مقياس االغتراب من 

  .وعدد بنود آل مقياس على حدى،  عرض للمقایيس الفرعية للمقياس الكلي لالغتراب

  بنود مقياس االغتراب وعدد عباراتهیوضح  )04( جدول رقم
  عباراتهعدد   بنود االغتراب  الرقم

  15  فقدان الشعور باالنتماء  01

  15  عدم االلتزام بالمعایير  02

  15  بالقيمة اإلحساسعدم   03

  15  العجز  04

  15  فقدان المعنى  05

  15  مرآزیة الذات  06

  15  فقدان الهدف  07

  105  مجموع العبارات
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حيث أنه آلما ارتفعت الدرجة الخام على أحد المقایيس الفرعية دل ذلك على شعور الفرد 

  -:وقد تم وضع خمس مستویات لالغتراب وهي  .المتزاید باالغتراب

، تشير إلى أن  15إلى أقل من  1لى الدرجات من الطالب الحاصلين ع:  المستوى األول

  .الطالب غير مغترب تمامًا

تشير إلى أن  ، 30إلى أقل من 15لى الدرجات من الطالب الحاصلين ع:  المستوى الثاني

  )أقل من المتوسط( الطالب قليل االغتراب 

ر إلى ، تشي 45إلى أقل من  30الطالب الحاصلين على الدرجات من :  المستوى الثالث

  أن الطالب متوسط االغتراب

، تشير إلى  60إلى أقل من  45الطالب الحاصلين على الدرجات من  :المستوى الرابع 

  )فوق المتوسط( أن الطالب مرتفع االغتراب 

تشير إلى  75إلى أقل من  60الطالب الحاصلين على الدرجات من  :المستوى الخامس 

  .مغترب تمامًا أن الطالب

 انحو هذ ت في آل مقياس على حدى التي تبين شعورهم باالغتراب العام تجمع الدرجا

  .وهذه الدرجة یمكن تفسيرها في ضوء توزیع الطالب اآلخرین  ،المقياس 
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  لفرعية لمقياس االغتراب المستخدمیبين انتشار االغتراب على المقایيس ا)  05(  جدول رقم

  
مظاهر 
  باالغترا

  لالغتراب الخمسة المستویات حسب الدرجات على نالحاصلي الطالب عدد

 إلى1 من
 من أقل
15  

 منعدم
 االغتراب

 إلى 15 من
  30 من أقل
  االغتراب قليل

 إلى 30 من
  45 من أقل

 متوسط
  االغتراب

 إلى 45 من
  60 من أقل

 مرتفع
  االغتراب

 إلى 60 من
  75 أقل

 بمغتر
  تمامًا

 نسبة  المجموع
 الطالب
 الذین
 یعانون
 من
  باالغترا

الشعور 
بعدم 

  االنتماء

0 0384172  01260  
  

0.661  

0% 1.15%  32.30%  66.15%  0.38%    

عدم االلتزام 
  بالمعایير

0 04111142 03260  0.546  
0% 1.538%  42.69%  54.61%  1.153%    

  0.438  01260 03142114 0  العجز
0% 1.153%  54.61%  43.84%  0.38%    

عدم 
اإلحساس 

  بالقيمة

0 0281176  01260  0.676  
0% 0.76%  31.15%  67.69%  0.38%    

  0.592  01260 02103154 0 فقدان الهدف
0% 0.76%  39.61%  59.23%  0.38%    

فقدان 
  المعنى

0 0277178 03260  0.684  
0% 0.76%  29.61%  68.46%  1.15%    

 مرآزیة
 الذات

  

0 26210  2301260  0.088  
0% 10%  80.76  8.84%  0.38%    

متوسط 
النسبة 
  المئویة

0% %2.24 
  

%44.39 
  

%52.68 
  

 
  

 
  

 
  

                     
  : النتائج التالية)   05( یتضح من الجدول رقم   

  
على مظاهر االغتراب  15 إلى أقل من -1عدد الطالب الحاصلين على الدرجات من  -01

  . اإلطالقغترب على مما یدل ذلك على أنه ال یوجد طالب غير م . 0=
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على مظاهر االغتراب  30إلى أقل من  15لى الدرجات من عدد الطالب الحاصلين ع -02

من العينة بمتوسط  نسبة مئویة على آل مظاهر االغتراب  26إلى  03عددهم یتراوح  مابين

 .مما یدل ذلك ویفسر على أن الطالب قليل االغتراب عددهم قليل جدًا . %2.24بلغ

على مظاهر االغتراب  45إلى أقل  30الطالب الحاصلين على الدرجات من عدد  -03

من العينة بمتوسط نسبة مئویة على آل مظاهر  210إلى  84ما بين عددهم یتراوح 

مما یدل ذلك ویفسر على أن الطالب متوسطي االغتراب نسبتهم .  %44.39االغتراب بلغ 

الذات فتزید نسبتهم والتي بلغت  ةیمظهر مرآز ما عدامن عدد الطالب ،  %50أقل من 

80.76%. 

على مظاهر االغتراب  60إلى أقل من  45عدد الطالب الحاصلين على الدرجات من  -04

من العينة بمتوسط  نسبة مئویة على آل مظاهر  172إلى  23عددهم یتراوح  ما بين 

الغتراب تزید مما یدل ذلك ویفسر على أن الطالب الذین یعانون من ا %52االغتراب بلغ 

ة االغتراب لدى طالب الجامع انتشارمن عدد الطالب وهذا یدل على  %50نسبتهم على 

  .ثار االغتراب الذي یوثر عليهم ویحتاجون إلى عالج للتخفيف من آ

على مظاهر االغتراب عددهم  75إلى 60عدد الطالب الحاصلين على الدرجات من  -05

مما یدل ذلك ویفسر على أن الطالب المغتربين تمامًا  ،من العينة  3إلى  1یتراوح  ما بين 

 .رينسبتهم قليلة جدًا ویجب معالجتهم فورًا ودون تأخ

  : المعدل النفسيةصحة مقياس ال -02    

ارد ، ر     اس ليون ام بوضع المقي روجيتس ، س . ق و آوفي   . دی ان ، لين  .Leonard , R ليم

Derogatis, Ronald , S.Lipman and Linocovi  وان تح    .SCL- 90 - R:ت عن

. Symptoms Check List    و هين ام أب ة       1992ثم ق ى البيئ ه عل اس ، وتقنين بتعریب المقي

  .وذلك بحساب صدق المقياس ، الفلسطينية 

وقد صمم المقياس بحيث یتمكن المفحوص ذاته من تطبيقه فردیًا أو جماعيًا حيث تستغرق 

  . ط لطالب الجامعةدقيقة في المتوس) 15(اإلجابة على المقياس 



 
 منهج البحث وإجراءاته  الفصل السابع                                                                  

 

154 
 

وقد صيغت عبارات المقياس بصورة سالبة ، ویتم تصحيح المقياس في اتجاه درجة 

الصحة النفسية ، أي أن الدرجات العالية في هذا المقياس تدل على عدم السالمة النفسية وعدم 

  .الصحة النفسية لدى المفحوص والعكس صحيح

  :آاآلتيبعاد وهي موزعة عبارة تندرج تحت تسعة أ 90یتكون المقياس من 

  القلق  –االآتئاب  –الحساسية التفاعلية  –الوسواس القهري  –األعراض الجسمانية  (

  )الذهانية  – ابارا نوی –قلق الخواف  -العداوة  -

 :األعراض الجسمانية   - أ

أعضاء الجسد وخاصة تأثير  اإلنساني،یقصد بها األحوال المختلفة التي یكون عليها الجسم 

حيث تظهر هذه التأثيرات في بعض تعطيل أو المعاناة في األداء  الالإرادي،از العصبي بالجه

  )1،  4، 11، 29، 40 ،42 ،48 ،49 ،52 ،58، 71( الوظيفي للعضو وتشمل البنود التالية 

  : الوسواس القهري  –ب 

ه یبذل یقصد بها األفكار التي تسيطر على ذهن الفرد ، وال یقوى على التخلص منها رغم أن

الجهد الكثير للتغلب عليها إال أنه یجد نفسه مقهورًا لتكرارها ، مما یوقعه دومًا تحت وطأة 

التي تسيطر عليه وال یجد منها فكاآًا وآذلك تلك األفعال والطقوس الحرآية ،  األلم الشدید

 تاليةوتشمل البنود ال .ویجد نفسه مقهورًا على تكرارها رغم سعيه وقناعته بعدم منطقيتها

)65،55، 51، 46 ،45 ،38 ، 28 ،10 ،9،3(  

 :الحساسية التفاعلية   - ت

یقصد بها العالقات البينية القائمة بين األفراد بعضهم البعض ، وأثر هذه العالقات في الوضع 

النفسي لإلنسان ، ویتميز األفراد ذوو الحساسية التفاعلية المرتفعة بدرجة عالية من تبخيس 

   )37،36،34، 21،6،73،69،61،41(وتشمل البنود التالية  .منخفضوتقدیر الذات الذات 

   :االآتئاب   - ث

  یقصد به زملة األعراض اإلآلينيكية المصاحبة لالآتئاب سواء على المستوى العضوي 

وتتفرع منها حاالت الهبوط المزاجي  .أو النفسي وتشمل الهبوط في األداء الوظيفي لإلنسان
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ب من الواقع وعدم االهتمام باألنشطة ونقص الهمة والدافعية  واليأس والسوداویة واالنسحا

 وتشمل البنود التالية .وتبخيس الذات واإلحساس بفقدان الطاقة الحيویة إضافة لمشاعر الدونية

)2 ،54،32،31،30،28،27،26،22،20،15،14،5.(  

 :القلق   - ج

ق عن حاالت القل یقصد به التوتر والعصبية واألعراض السلوآية التي تكون تظهر آتعيير

وتشمل البنود التالية  .الجسمية األخرىمن ارتجاف األطراف إلى العوارض 

)86،80،79،72،57،39،33،23،17،12.(  

 :العداوة   - ح

وتشمل البنود  .یقصد بها سلوك االعتداء إما على مستوى األفكار أو المشاعر أو األفعال

  ).81،74،67،63،24،13(التالية 

  ) :وبيا الف( قلق الخواف  –خ 

مظاهر الخوف الغير طبيعية التي تنتاب بعض األفراد والتي یصطلح على تسميتها یقصد به 

بالفوبيا ومنها الخوف من األماآن العامة وأي مظهر من المظاهر المختلفة للخوف من 

  )82،78،75،70،50،47،25(وتشمل البنود التالية  .موضوع معين بطریقة غير طبيعية

 : البار انویا   - د

وآذلك العداء والشك واالرتياب والمرآزیة حول قصد بها انساب الشخص عيوبه لآلخرین ی

وتشمل البنود التالية  .الذات والهذاءات وفقدان االستقالل الذاتي ومشاعر العظمة

)83،76،68،43،18،8.(  

  :الذهانية   - ذ

حام األفكار السمعية وإذاعة األفكار والتحكم الخارجي في األفكار واقت سالهالویقصد بها 

وتشمل البنود التالية  .داخل الذهن عن طریق قوى خارجة عن إرادة الفرد

)90،88،87،85،84،77،62،35،16،7.(  

 )89،66،64،60،59،53،44،19( وتشمل البنود التالية: العبارات األخرى   - ر
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  یبين آيفية تصحيح عبارات مقياس الصحة النفسية) 06(جدول رقم 
  

          ال أعاني أبدًا  
  05  04  03  02  01  لعباراتا
 

  : الحاليةثبات وصدق مقياس الصحة النفسية في الدراسة  -

وعاء البنود لعينة من المبحوثين من طالب جامعة الجزائر، بكلية العلوم  بتقدیم آما قمنا

وآانت  ، للعباراتبهدف اختبار مدى وضوح الصياغة اللغویة  ، )23=ن(االجتماعية 

بير باستثناء بعض العبارات التي أجري عليها تعدیل محدود في النتائج مرضية إلى حٍد آ

وتعدیل على طریقة التصحيح السابقة للمقياس حتى تكون متوافقة مع طریقة  .صياغتها

  .وبذلك أصبح المقياس جاهزًا لتقویم صالحيته السيكومتریة .تصحيح مقياس االغتراب

المقياس وصدقه  تحيث تقدیر ثبا تریةالمقياس من الناحية السيكوم وتضمنت تقویم صالحية 

  -:وذلك على النحو التالي

والفقرات  ، الفردیةحيث تم حساب معامل االرتباط بين الفقرات  : النصفيةالتجزئة   -1

 0.92=التي یتكون منها المقياس ، وآانت قيمة معامل االرتباط  الزوجية

   0.89= قياس ، وآانت قيمته حيث تم حساب ألفا لجميع فقرات الم: معامل ألفا لكرونباخ   -2

ویتضح أن قيمة معامالت . ياس یتمتع بدرجة عالية من الثباتوهذه القيمة تشير إلى أن المق

وجميع معامالت  العبارات،االرتباط بين آل عبارة من عبارات المقياس وبين مجموع 

ل على صدقه وهذا یؤآد ثبات المقياس آما ید ).0.05(االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 

 .أیضًا

والذین  .آما تم عرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء ليدلوا بآرائهم حول المقياس  -3

وبعدها قمنا بإجراء التعدیالت األساسية  المقياس،من عبارات  %80 أآثر من أجمعوا على

 . على المقياس

  



 
 منهج البحث وإجراءاته  الفصل السابع                                                                  

 

157 
 

  :الشعور بعدم الصحة النفسية لدى عينة من طالب الجامعة  -

عبارة یتم تصحيح المقياس في اتجاه درجة الصحة النفسية حيث ) 90(قياس من یتكون الم 

تدل الدرجات العالية على عدم السالمة النفسية وعدم الصحة النفسية لدى المفحوص والعكس 

  .درجة المفحوص تجمع الدرجات التي حصل عليها من جميع العبارات ولحساب، صحيح 

  : ستخدمةالم األساليب اإلحصائية : خامسًا 
   بالحاسب اآللي من خالل الحزمة اإلحصائية اإلحصائيةبتحليل البيانات  ام الباحثق

2008 Xl Stat  آما یلي:  

 . استخدام معامل ألفا لكرونباخ لحساب معامل ثبات المقایيس المستخدمة في الدراسة -1

   .الجداول التكراریة والنسب المئویة -2

 .اریةاستخدام المتوسطات واالنحرافات المعي -3

  .للفرق بين مجموعتين) ت ( اختبار -4

 .تحليل التباین أحادي االتجاه -5

 .بين متغيرات الدراسة االرتباطيةحساب معامل االرتباط بيرسون لحساب العالقة  -6

 .براون سبيرمانمعادلة  -7
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  :الثامنالفصل 
  ومناقشتها نتائجال عرض 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها -

 النتائج مناقشة -

  ملخص النتائج  -

 ومقترحات توصيات  -
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 : نتائج الدراسة ومناقشتها  
  :الفرض األول

 ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   .للجنس
                .ناالغتراب لدى الجنسيللفرق بين متوسطي ) ت(للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام اختبار 

  یوضح الفرق في ظاهرة االغتراب حسب الجنس)  07( جدول رقم                             
مظاهر 

 االغتراب

مجموع  الجنس

درجات 

 المقياس

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

حجم 

 البيانات

درجات 

 الحریة

) ت(قيمة 

 المحسوبة

قيمة 

 المجدولة)ت(

مستوى 

 الداللة

 الداللة

الشعور 

بعدم 

 باالنتماء

 -0,47 258 141 07.54 46,07 6496 ذآور

 

 غير دالة 0.05 1.969

 119 6.69 46.49 5533 إناث

عدم 

االلتزام 

 بالمعایير

 غير دالة 0.05 1.969 0.12 258 141 08.32 44,73 6307 ذآور

  5306 إناث

 

58 ،44  

 

09.47 119 

 دال 0.05 1.969 -21.35 258 141 04.58 37,75 5324 ذآور العجز

 119 05.11 50,6 6022 إناث

عدم 

اإلحساس 

 بالقيمة

 غير دال 0.05 1.969 0.229 258 141 08.34 46,74 6591 ذآور

  5536 إناث

 

46,52  

 

7.41 119 

فقدان 

 الهدف

 دال 0.05 1.969 2.42 258 141 7.397 46,064 6495 ذآور

 119 7.919 43,756 5207 إناث

فقدان 

 المعنى

 غير دال 0.05 1.969 1.629 258 141 6.519 46,41 6545 ذآور

 119 7.688 44.983 5353 إناث

مرآزیة 

 الذات

 غير دال 0.05 1.969 -1.267 258 141 7.233 37,26 5254 ذآور

 119 8.462 38.496 4581 إناث

االغتراب 

 العام

 دال 0.05 1.969 -4.27 258 141 18.85 305.05 43012 ذآور

  37538 إناث

 

315,44  

 

20.29 119 
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   0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )07(یوضح الجدول رقم 

اإلناث أعلى في وآان الطالب . مما یدل على وجود اختالف في االغتراب العام لدى الجنسين

 =ومتوسط الذآور. = 44 ,315 درجة االغتراب من الذآور، حيث أن متوسط اإلناث

 نتائجها عن أن اإلناث أآثر شعورًا مع البحوث التي آشفت وهذا ما یتسق .305.05

   1983، محمد إبراهيم عيد  1980يري حافظ أحمد خ( باالغتراب من الذآور

   2000، محمد  1998والكندري،  1997حسن الموسوي  ، 1991فمدحت عبد اللطي

إلى  والذین أرجعوا تزاید االغتراب لدى اإلناث عن الذآور) 1993رأفت عبد الباسط 

في الجتماعي الجيد والتوجه الداخلي، خصائص الذآورة والتي ترتبط بالتوافق النفسي وا

   . فقحين ترتبط األنوثة بالتوجه الخارجي وضعف القدرة على التوا

عن تفوق الذآور في بعض مظاهر االغتراب مثل  )07(رقم من الجدول ویتضح أیضًا 

لكن هذه الفروق لم تكن . عدم اإلحساس بالقيمة ، فقدان الهدف ، فقدان المعنى ، ةالالمعياری

  .إال في بعد فقدان الهدف 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وتفوق اإلناث في مظاهر االغتراب مثل الشعور بعدم االنتماء ، العجز، مرآزیة الذات 

  .بعد العجز إال في 0.05مستوى الداللة لكن هذه الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية عند 

 توجد فروق ذات داللة : أنه الفرض األول الذي ینص على قبولبناءًا على ما تقدم یمكن 

 .للجنس تبعًا طالب الجامعةإحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   :الفرض الثاني

 ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   .للكليات األدبية والكليات العلمية

لدى   للفرق بين متوسطي االغتراب) ت(للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام اختبار

  :یبين النتيجة )  08( والجدول رقم : العلمية الكليات الكليات األدبية و
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  والكليات العلمية  دبيةیوضح الفرق في ظاهرة االغتراب حسب الكليات األ)  08(جدول رقم 
مظاهر 

 االغتراب

مجموع  الكليات

درجات 

 المقياس

االنحراف  المتوسط

 المعياري

حجم 

 البيانات

درجات 

 الحریة

قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

 الداللة

الشعور 

 باالنتماء

 دال 0.05 1.969 3.400 258 141 6.432 47.624 6715 األدبية

 119 7.648 44.655 5314 العلمية

عدم 

االلتزام 

 بالمعایير

 دال 0.05 1.969 3.344 258 141 8.730 46.319 6531 األدبية

  42.706 5082 العلمية

 

8.623 119 

 7,594 45.078 6356 األدبية العجز

 

 دال 0.05 1.969 3.205 258 141

 8,215 41.933 4990 العلمية

 

119 

عدم 

اإلحساس 

 بالقيمة

 7,512 47.929 6758 األدبية

 

141 258 2,894 

 

1,969 

 

 دال 0.05

  45,118 5369 العلمية

 

8,138 

 

119 

فقدان 

 الهدف

 46,021 6489 األدبية

 

7,532 

 

141 258 2,326 

 

1,969 

 

 دال 0.05

 43,807 5213 العلمية

 

7,781 

 

119 

فقدان 

 المعنى

 46,574 6567 األدبية

 

6,641 

 

141 258 2,021 

 

1,969 

 

 دال 0.05

 44,798 5331 العلمية

 

7,523 

 

119 

مرآزیة 

 الذات

 39,46 5565 األدبية

 

6,803 

 

141 258 3,773 

 

1,969 

 

 دال 0.05

 35,88 4270 العلمية

 

8,518 

 

119 

االغتراب 

 العام

 15,914 319.01 44981 األدبية

 

141 258 9,221 

 

1,969 

 

 دال 0.05

 19,260 298,89 35569 العلمية

 

119 
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   0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )08(یوضح الجدول رقم 

. الكليات النظریة والكليات العلمية مما یدل على وجود اختالف في االغتراب لدى طالب

وآان طالب الكليات األدبية أعلى في درجة االغتراب من طالب الكليات العلمية ، حيث أن 

  .298.89= والكليات العلمية  ، 319.01= متوسط الكليات األدبية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 08(ویتضح أیضًا من الجدول رقم 

مما یعني أن االغتراب لدى ، في ظاهرة االغتراب وجميع مظاهره .  0.05اإلحصائية 

 .طالب الكليات األدبية أآثر من طالب الكليات العلمية

التي أشارت إلى أن ) م1989(سيد أحمد  عوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد السمي

 .العلميةالكليات النظریة أآثر إحساسًا باالغتراب من طلبة الكليات طلبة 

 توجد فروق ذات داللة: على أنه  الفرض الثاني الذي ینص قبولبناءًا على ما تقدم یمكن 

والكليات للكليات األدبية  ًاتبعطالب الجامعة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

  .العلمية

   : الثالثالفرض 

 عًاتب طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   .السكن لنوع

 للفرق بين متوسطي االغتراب لدى) ت(من صدق الفرض قمنا باستخدام اختبار للتحقق

 : یبين النتيجة) 9(ة والجدول رقم يالجامع اإلقامة المجموعتين  السكن مع األهل والسكن في
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 نوع السكن  حسبیوضح الفرق في ظاهرة االغتراب )  09( جدول رقم 
مظاهر 

 االغتراب

مجموع  المقارنة

درجات  

 المقياس

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

حجم 

 البيانات

درجات 

 الحریة

 قيمة ت

 المحسوبة

قيمة ت 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

 الداللة

الشعور 

بعدم 

 باالنتماء

السكن في 

 ج اإلقامة

8086 50,224 

 

4,356 

 

161 258 16,046 

 

1,969 

 

 دال 0.05

السكن مع 

 األهل

3943  

 

39,828 

 

6,063 

 

99 

عدم 

االلتزام 

 بالمعایير

السكن في 

 ج اإلقامة

7179 44,590 

 

8,172 

 

161 258 -0,175 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

4434  

 

44,788 

 

9,897 

 

99 

السكن في  العجز

 ج اإلقامة

7018 43,590 

 

8,068 

 

161 258 -0,124 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

4328  

 

43,717 

 

7,992 

 

99 

عدم 

اإلحساس 

 بالقيمة

في السكن 

 ج اإلقامة

7604 47,230 

 

7,999 

 

161 258 1,530 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

4523  

 

45,687 

 

7,720 

 

99 

فقدان 

 الهدف

في السكن 

 ج اإلقامة

7312 45,416 

 

7,279 

 

161 258 1,089 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

4390  

 

44,343 

 

8,364 

 

99 

فقدان 

 المعنى

السكن في 

 ج اإلقامة

7378 45,826 

 

7,067 

 

161 258 0,187 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

4520  

 

45,657 

 

7,189 

 

99 

مرآزیة 

  الذات

 

السكن في 

 ج اإلقامة

6193 38,466 

 

7,898 

 

161 258 1,684 

 

1,969 

 

 غير دال 0.05

السكن مع 

 األهل

3642  

 

36,788 

 

7,639 

 

99 

االغتراب 

 العام

السكن في 

 ج اإلقامة

50770 315,342 

 

17,483 

 

161 258 6,013 

 

1,969 

 

 دال 0.05

مع السكن 

 األهل

29780  

 

300,808 

 

21,065 

 

99 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتيجة ،) 09(الجدول رقم یوضح 

عدم االلتزام بالمعایير ( وهي تبعًا لنوع السكن الغترابستة مظاهر لفي  .)0.05(الداللة 

، وهذه النتيجة ) فقدان الهدف ، فقدان المعنى، مرآزیة الذات ،العجز، عدم اإلحساس بالقيمة 

قد تكون بسبب توفر اإلمكانيات المتاحة في اإلقامة الجامعية ، مما ال یؤثر آثيرًا على 

 تیضاف إلى ذلك توفر اإلمكانيا. شعورهم بالفروق أو شعورهم باالبتعاد عن أسرهم وذویهم

صدقاء أو في اإلقامة الجامعية ، ودور تهيئة الجو المتاحة لهم سواء مع ذویهم أو مع األ

المناسب والمالئم في مساعدتهم على مراجعة دروسهم والقيام بما یطلب منهم من بحوث 

) 0.05(آما یبين الجدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .وأعمال

ون في اإلقامة الجامعية في مظهر بين الطالب الذین یسكنون مع أسرهم والطالب الذین یسكن

لصالح الطالب الذین یسكنون في اإلقامة  االغتراب العاموفي  فقدان الشعور باالنتماء

الجامعية وهذا یدل على شعور الطالب بأنهم ال ینتسبون لجماعتهم األساسية وال یرضون 

   .ورافضون للقيم السائدة وللثقافة الخاصة بالمجتمع ،عنها وال یشعرون بالفخر بها 

حيث أشارت أن بعض طالبات  م1989 وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة سمير أبكر

السكن الداخلي أآثر اغترابًا من طالبات السكن الخارجي في حين اختلفت هذه النتيجة مع 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت إلى  حيث م1994نتائج دراسة سليمان المالكي

  )دراسات بالسعودیة ( .في ظاهرة االغتراب تبعًا لنوع السكن

توجد فروق ذات داللة :  الفرض الثالث الذي ینص على أنه قبولبناءًا على ما تقدم یمكن 

  .السكن لنوع ًاتبعطالب الجامعة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   : الرابعالفرض 

 ًاتبعطالب الجامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

  .للتخصص األآادیمي
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  االغتراب حسب التخصص األآادیميمقياس یبين ترتيب نتائج ) 10(جدول رقم 

رتبة م

 االغتراب

 متوسط االغتراب  مجموع االغتراب  التخصص  عدد األفراد

  327.58  9500  اللغة الفرنسية  29  01

  318.83  15304  علم النفس  48  02

  315.66  11364  اللغة الحية  36  03

  314.75  8813  علم االجتماع  28  04

  306.57  11650  االقتصاد  38  05

  299.5  12579  علوم التسيير  42  06

  293.90  6172  علوم زراعية  21  07

 287.11  5168  التجارة  18  08

  

یبين ) 11(والجدول رقم  تحليل التباین األحادي االتجاه ، للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام

   :النتيجة 
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  یوضح تحليل التباین في ظاهرة االغتراب حسب التخصص األآادیمي) 11(جدول رقم 
متوسط  درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین مظاهر االغتراب العام

 المربعات

ف 

 المحسوبة

 ف المجدولة

 

P-value 

 

 الداللة

 206.567 7  1445.96 بين المجموعات الشعور بعدم باالنتماء

 

4.40  

 

2.04  

 

0.000  

 

  دال

  46.8917 252  11816.72 داخل المجموعات

 
 259  13262.69 التباین الكلي

  

 عدم االلتزام بالمعایير

 2639.512 بين المجموعات

 

7 377.073  

 

5.3848  

 

2.046  

 

9.12E 

 

 دال

 17646.38 المجموعات داخل

 

252 70.0253  

 

 259  20285.89 التباین الكلي

  

 العجز

 1046.765 بين المجموعات

 

7 149.537  

 

2.4110  

 

2.046  

 

0.020 

 

 دال

 15629.25 داخل المجموعات

 

252 62.0208  

 

 259  16676.02 التباین الكلي

 1005.773 بين المجموعات عدم اإلحساس بالقيمة

 

7 143.681  

 

2.3792 

 

2.046 

 

0.022 

 

 دال

 15217.96 داخل المجموعات

 

252 60.3887 

 

 259  16223.73 التباین الكلي

 895.3557 بين المجموعات فقدان الهدف

 

7 127.908 

 

2.2216  

 

2.046  0.033  

 

 دال

 14508.63 داخل المجموعات

 

252 57.5739 

 259  15403.98 التباین الكلي

 1.739 85.9599 7 601.7195 بين المجموعات فقدان المعنى

 

2.046  

 

0.100 

 

غير 

 252 12455.5 داخل المجموعات  دال

49.4265 

 13057.22 التباین الكلي

 

259 

  3.657 209.132 7 1463.929 بين المجموعات مرآزیة الذات

 

2.046  

 

0.000 

 

 دال

 252 14407.28 المجموعاتداخل 

 259  15871.21 التباین الكلي 57.1717

 7.65E-19  2.046 17.486 4919.72 7 34438.08 بين المجموعات االغتراب العام

 

 

 دال

 70900.3  داخل المجموعات

 

252  281.350  

 

 259 105338.4 التباین الكلي
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في  بين طالب الجامعة وجود فروق ذات داللة إحصائية) 11(من الجدول رقم یتضح 

   .)0.05(عند مستوى الداللة  األآادیمية ظاهرة االغتراب تبعًا للتخصصات

التي أشارت إلى أن ) م1989(سيد أحمد  عوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد السمي

في حين اختلفت هذه  .العلميةطلبة الكليات النظریة أآثر إحساسًا باالغتراب من طلبة الكليات 

وعبد العزیز الشخص التي أشارت إلى عدم  القریطيالنتيجة مع نتائج دراسة عبد المطلب 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب تبعًا للتخصص األآادیمي

توجد فروق ذات داللة : الفرض الرابع الذي ینص على أنه  قبولبناءًا على ما تقدم یمكن  

   .للتخصص األآادیمي ًاتبع طالب الجامعةإحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

   :الخامسالفرض 

 ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

  .الجامعي مستوىلل

) 12(والجدول رقم  .تحليل التباین أحادي االتجاه للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام

  .یبين النتيجة
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  عالجامعية األرب مستویاتیوضح تحليل التباین في ظاهرة االغتراب حسب ال) 12(جدول رقم 
مجموع   مصدر التباین مظاهر االغتراب العام

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

ف 

  المحسوبة

ف 

  المجدولة

P-value 

  

  الداللة 

 2.54  127,95  03 383.86 بين المجموعات الشعور بعدم باالنتماء

 

 غير دال 0.0567 2.6389

 50,30 256  12878,82 داخل المجموعات

 259 13262,69 التباین الكلي 

  

 عدم االلتزام بالمعایير

  0,23 18,35 03 55,06 بين المجموعات

 

 غير دال 0,8738 2,6398

 79,02 256  20230,83 داخل المجموعات

 
 259  20285,89 التباین الكلي

  

 العجز

 0,86 55,87 03  167,63 بين المجموعات

 

 غير دال 0,4589 2,6398

 64,48 256  16508,38 داخل المجموعات

 259  16676,02 التباین الكلي 

  1,31  82,07 03 246,23 بين المجموعات عدم اإلحساس بالقيمة

 

 غير دال 0,2699 2,6398

  62,41 256 15977,5 داخل المجموعات

 259 16223,7 التباین الكلي 

 1,91  112,64 03 337,9349 بين المجموعات فقدان الهدف

 

 غير دال 0,1277 2,6398

 58,851 256  15066,05 داخل المجموعات

 
 259  15403,98 التباین الكلي

 3,15  155,30 03  465,9296 بين المجموعات فقدان المعنى

 

 دال 0,0253 2,6398

 49,184 256  12591,29 داخل المجموعات

 259  13057,22 التباین الكلي 

  3,11  186,25 03  558,7616 بين المجموعات مرآزیة الذات

 

 دال 0,0268 2,6398

 59,814 256  15312,45 داخل المجموعات

 259  15871,21 التباین الكلي 

 2,78  1109,0 03  3327,182 بين المجموعات االغتراب العام

 

 دال 0,0414 2,6398

 398,48 256  102011,2  داخل المجموعات

  
 105338,4 التباین الكلي

 

259 

      

 مستوى الجامعيداللة إحصائية تبعًا للعدم وجود فروق ذات ) 12(رقم  یوضح الجدول

الشعور بعدم االنتماء ، عدم االلتزام بالمعایير، العجز، عدم ( في مظاهر االغتراب التالية 

لدى طالب الجامعة ، وقد یكون السبب في ذلك المواد ) اإلحساس بالقيمة ، فقدان الهدف
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  إلسالمية ، واللغة العربية المواد ا: الموحدة التي درست لهم في المرحلة الثانویة مثل

والثقافة اإلسالمية والتي تساهم بشكل فعاٍل في تكوین قدٍر آبير من المعرفة المتساویة لدى  

طالب الجامعة في مختلف الصفوف الجامعية هو أثر فعال في عدم وجود تلك الفروق بين 

عي ليس له تأثير أو قد یرجع السبب إلى أن المستوى الجام .الجامعي المستوىالطالب حسب 

حيث أشارت  .م1997 يوتتفق هذه النتيجة مع دراسة جاسم الكندر .في الشعور باالغتراب

إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستویات التعليمية األربع ومظاهر 

  ) الالمعياریة ، العجز، العزلة االجتماعية(  االغتراب

فقدان المعنى ( لة إحصائية في مظاهر االغتراب آما یوضح الجدول وجود فروق ذات دال

لصالح طالب السنوات األولى وقد یكون ذلك بسبب نقص ) مرآزیة الذات ، االغتراب العام

  . الخبرة ، أو بسبب عدم توافقهم مع الحياة الجامعية

 وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سميرة أبكر التي أشارت إلى أن طلبة السنوات األولى

أآثر اغترابًا من طلبة السنوات النهائية بنسبة  آلية البنات بالمملكة العربية السعودیة في

  .بسيطة

توجد فروق ذات داللة : الفرض الخامس الذي ینص على أنه  قبولبناءًا على ما تقدم یمكن  

    .مستوى الجامعيلل ًاتبع طالب الجامعةإحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى 

  :السادسالفرض 

بين ظاهرة االغتراب النفسي  هناك عالقة ارتباطيه :أنه ینص الفرض السادس على 

  . طالب الجامعةوالصحة النفسية لدى 

 براون سيبرمان، ومعامل  للتحقق من صحة الفرض استخدمنا معامل ارتباط بيرسون

 بين ظاهرة االغتراب والصحة النفسية لدى طالب الجامعة الختبار طبيعة العالقة االرتباطية

  .في الجزائر العاصمة
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   العالقة بين االغتراب والصحة النفسيةیبين  ) 13(جدول رقم 

االنحراف المتوسط المتغيرات

 المعياري

مستوى  معامل االرتباط

 الداللة

  

  سيبرمان براون  بيرسون 

 0.596- - 0.53 20.167 309.808 االغتراب
 

0.05 

 21.737 206.977الصحة النفسية

  

أن معامل االرتباط بين االغتراب والصحة النفسية ) 13(یتضح من الجدول رقم 

)Pearson(  =0.053 - معاملو  )Brown  Superman(  =0.0596 - .  وهما داالن عند

مما یدل على أنه آلما زاد . عكسي متوسط سلبي وهو ارتباط  ، 0.05مستوى الداللة 

بمعنى أخر أنه آلما زاد الشعور  ، متوسطةنفسية بنسبة الصحة ال االغتراب آلما قلت

  .بالصحة النفسية آلما قل االغتراب عند اإلنسان

، التي ) م1989(وهذه النتيجة تؤیدها آثير من الدراسات منها دراسة سميرة حسن أبكر

، آما أآدت أیضًا على أآدت على وجود عالقة ارتباطيه بين االغتراب والسلوك الدیني 

في  آلية البنات بالسعودیة لدى طالبات. بين االغتراب والصحة النفسية وجود عالقة ارتباطيه

حيث نالحظ أن الطالب الذین . األقسام األدبية والعلمية والسكن الداخليبالسنوات األربع 

وا مطمئنين نفسيًا یقل لدیهم الشعور باالغتراب لذلك شعور الطالب باألمن النفسي من آان

  .المتطلبات األساسية للصحة النفسية

 )1(.وقد تبين أن شعور الفرد باالغتراب یؤدي إلى الشعور بالحزن والكآبة واليأس

د بالدین أیا آان بالطمأنينة واألمن النفسي ما هي إال انعكاس لمدى تمسك الفر دوشعور الفر

  .المسيحية أو اليهودیة آما ثبت ذلك من الدراسات. دینه

                                                       
وفاء محمد فتحي، االغتراب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى عينة من النساء المسافر أزواجهن  -)1(

 .23ص  ،1996 شمس،جامعة عين  النفسي،المؤتمر الدولي الثالث لمرآز اإلرشاد 
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إلى األمن یؤدي أما المسلمون فإن التمسك بالقرآن الكریم والسنة النبویة بدون أدنى شك 

  :قال اهللا تعالى في القرآن الكریم. النفسي والطمأنينة النفسية وبالتالي إلى الصحة النفسية للفرد

    28: الرعد ) الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذآر اهللا أال بذآر اهللا تطمئن القلوب(

ویرى الباحث أن التمسك وااللتزام بالدین اإلسالمي للفرد یكون آفيال بإشباع حاجات الفرد 

فيشعر  له ،اإلشباع الصحيح بأیسر الطرق، واإلیمان بالقضاء والقدر والقناعة بما قسمه اهللا 

  .النفسي وبالتالي إلى الصحة النفسية للفرد نة واألمنبالطمأني

عالقة ارتباطيه توجد : بناءًا على ما تقدم یمكن قبول الفرض الخامس الذي ینص على أنه 

  .طالب الجامعةلدى  بين االغتراب والصحة النفسية

  :الفرض السابع

   .للجنس ًاتبع الجامعةطالب توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

وآذلك حساب االنحرافات  ، الدرجاتللتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب متوسطات 

لتحليل الفرق بين متوسطات الدرجة الكلية ) ت(المعياریة للجنسين ، حيث تم إجراء اختبار 

  :یوضح النتيجة ) 14(والجدول رقم . لمقياس الصحة النفسية المستخدم في الدراسة الحالية
  شعور بالصحة النفسية تبعًا للجنسیوضح الفرق بين في ال) 14(جدول رقم 

مجموع  الجنس

درجات 

 المقياس

االنحراف  المتوسط

 المعياري

حجم 

 البيانات

درجات 

 الحریة

) ت(قيمة

  المحسوبة

) ت(قيمة

 ةالجد ولي

p-value   مستوى

  الداللة

 الداللة

 20.325  204.89  28890 الذآور
 

141 258 -1.688 
 

1.969 0.093 
 

غير  0.05

  دال
 209.44  24924 اإلناث

 
23.144  119 

    

ذات داللة إحصائية  ه ال توجد فروقالنتيجة ، حيث یتضح أن) 14(یوضح الجدول رقم 

والتي  -1.688البالغة ) ت(بين درجات الطالب ، ودرجات الطالبات ، ویؤآد ذلك قيمة 

دالة إحصائيًا ، ومن خالل حساب قيم المتوسطات للشعور بالصحة النفسية اتضح غير آانت 
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وهذه القيمة .  209.44= ، ومتوسط الطالبات  204.89= الذآورأن  متوسط الطالب 

تأثير األساسي لمتغير الجنس غير دال إحصائيا فيما یخص درجات الصحة التشير إلى أن 

  .جدًا أن آل من الذآور واإلناث یعانون من سوء الصحة النفسية بشكل متقارب النفسية أي

ترجع بالدرجة األولى إلى أن آال وجود تلك الفروق عدم وقد تكون هذه النتيجة في 

، تؤدي  مافي حيرة من أمره والشابة المجموعتين تعيشان المشكالت نفسها التي تجعل الشاب

  .إلى المزید من مشاعر القلق العام ، والترقب وعدم االستقرار، والخوف من المجهول مابه

ال  إلى أنه والتي أشارت )م2006 -م 2005( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة فقيه العيد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للصحة النفسية لدى الشباب 

 .المنحرف تبعًا لمتغير الجنس

توجد فروق ذات داللة  : أنهالفرض السابع الذي ینص على  رفضبناءًا على ما تقدم یمكن 

   .تبًعا للجنس طالب الجامعةإحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  :الثامنالفرض 

 ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  .العلميةالكليات وللكليات األدبية 

للتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب متوسطات الدرجات ، وآذلك حساب االنحرافات 

لتحليل الفرق بين ) ت(المعياریة للكليات األدبية والكليات العلمية ، حيث تم إجراء اختبار 

والجدول رقم . متوسطات الدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية المستخدم في الدراسة الحالية

  :یوضح النتيجة ) 15(
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  یوضح الفرق في الشعور بالصحة النفسية تبعًا للكليات األدبية والكليات العلمية) 15(جدول رقم 
مجموع لكلياتا

درجات 

 المقياس

االنحراف المتوسط

 المعياري

حجم 

 البيانات
درجات 

 الحریة

) ت(قيمة

 المحسوبة

) ت(قيمة

  الجد ولية

 

p-value مستوى

 الداللة

  الداللة

 33680 األدبية

 
 

238,86 

 
22,007 

 

141 258 5,209 

 

1,969 

 

< 
0.0001 
 

 

 دال 0.05

  26893العلمية

 

225,99 

 
16,945 

 

119 

  

النتيجة ، حيث یتضح أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين ) 15(الجدول رقم یوضح 

درجات طالب الكليات األدبية ، ودرجات طالب الكليات العلمية باتجاه درجات طالب 

والتي آانت دالة إحصائيًا ، ومن .  5.209 البالغة) ت(الكليات األدبية  ویؤآد ذلك قيمة 

لصحة النفسية أتضح أن متوسط درجات خالل حساب قيم المتوسطات للشعور بالسالمة وا

  .225.99= ومتوسط درجة طالب الكليات العلمية  .238.86= طالب الكليات األدبية 

وهذه القيمة تشير إلى أن طالب الكليات األدبية یشعرون بعدم السالمة والصحة النفسية أآثر 

  .من طالب الكليات العلمية

من الكليات العلمية یجدون وظائف أسرع من وقد تكون هذه النتيجة بسبب أن الخریجين 

  .الخریجين من الكليات األدبية فتجدهم یشعرون بالراحة وعدم الخوف من المستقبل

توجد فروق ذات داللة  : أنهینص على  الثامن الذيالفرض  قبولبناءًا على ما تقدم یمكن  

   .العلميةالكليات األدبية وللكليات تبًعا  طالب الجامعةإحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  :التاسعالفرض 

لنوع  ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  .السكن
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وآذلك حساب االنحرافات  ، الدرجاتللتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب متوسطات 

الساآنين مع األهل والساآنين في اإلقامة الجامعية ، حيث تم إجراء : المعياریة  للمجموعتين 

لتحليل الفرق بين متوسطات الدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية المستخدم في ) ت(اختبار 

 :یوضح النتيجة ) 16(والجدول رقم . الدراسة الحالية
  یوضح الفرق في الشعور بالصحة النفسية تبعًا لنوع السكن) 16(جدول رقم 

حالة 

 السكن
مجموع 

درجات 

 المقياس

االنحراف المتوسط

 المعياري

حجم 

 البيانات
درجات 

  الحریة
 )ت(قيمة 

 المحسوبة
  )ت(قيمة

 الجد ولية
p-

value

مستوى 

 الداللة

 الداللة

السكن 

في 

 اإلقامة

الجامعية

  
33531 

 
208.26 

 

 
20.074 

 

  

161  

 

258 

 
 

1.222 
 

 

 
1,969 

 

 

0.22 
 

 

 
0.05 

غير 

 دال

السكن 

مع 

 األهل

  
20283 

 
 

204.87  
 

 
 

24.159 
 

 

 
99  

  

في الشعور بالصحة النفسية تبعًا لنوع السكن إلى عدم وجود ) 16(الجدول رقم  جتشير نتائ

فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذین یسكنون مع األهل وبين الطالب الذین یسكنون 

ومن . إحصائيةالتي آانت غير دالة و 1.222) = ت(في اإلقامة الجامعية ، ویؤآد ذلك قيمة 

درجة الطالب الذین  أن متوسطالنفسية اتضح خالل حساب قيم المتوسطات للشعور بالصحة 

 . 208.267= ، والطالب المقيمين في اإلقامة الجامعية  204.87= یسكنون مع األهل هي 

وهذه القيمة تشير إلى أنه ال یوجد فرق دال إحصائيًا في عدم الشعور بالصحة النفسية لدى 

  .طالب الجامعة

وهذه النتيجة قد تكون بسبب توفر اإلمكانات والظروف المالئمة وتوفر الخدمات في السكن 

الداخلي  في اإلقامة الجامعية للطالب ، وتهيئة الجو المناسب الذي یساعدهم على استذآار 
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دروسهم ، مما ال یؤثر آثيرًا في إحساسهم بالفروق أو البعد عن أسرهم ، وقد یكون بسبب 

  .نيات المادیة لدى الطالب وأسرهم مما یشعرهم بالراحةتوفر اإلمكا

توجد فروق ذات داللة  : أنهینص على  الثامن الذيالفرض  رفضبناءًا على ما تقدم یمكن 

   .لنوع السكن للطالب الجامعي ًاتبع طالب الجامعةإحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  :الفرض العاشر

 ًاتبع طالب الجامعة درجة الصحة النفسية لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في

  .للتخصص األآادیمي
  حة النفسية حسب التخصص األآادیميالصمقياس یبين ترتيب نتائج ) 17(جدول رقم 

  متوسط الدرجات  مجموع الدرجات  التخصص  عدد األفراد عدم السالمة والصحة النفسية رتبةم

  215.5862 6252  اللغة الفرنسية  29  01

  215.5625 10347  علم النفس  48  02

  209.1944 7531  اللغة الحية  36  04

  210.9643 5907  علم االجتماع  28  03

  206.5 7847  االقتصاد  38  05

  196.2143 8241  علوم التسيير  42  07

  198.8571 4176  علوم زراعية  21  06

  195.1667 3513  التجارة  18  08

  

) 18(التباین أحادي االتجاه ، والجدول رقم  للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام تحليل

   :یوضح النتيجة 
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  يللتخصص األآادیم یوضح الفرق في الشعور بالصحة النفسية تبعًا) 18(جدول رقم 
مصادر 

 التباین
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحریة
  المحسوبة)ف(متوسط المربعات

 

  المجدولة )ف(

 

P-value 

 

 الداللة

بين 

 المجموعات
15078.77 072154.11

 
5.059089 

 
2.046027 

 
2.17E-05 

 

 

 

 دال

داخل 

 المجموعات
107299.1

  
252425.7901

 

المجموع 

 الكلي
122377.9

 
259

  

لتحليل التباین في الشعور بالصحة النفسية تبعًا للتخصص ) 18(ر نتائج الجدول رقم تشي

دالة إحصائيًا ، مما یؤآد  5.059= للشعور بالصحة النفسية ) ف(األآادیمي إلى أن قيمة 

  .وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا للتخصص األآادیمي في الشعور بالصحة النفسية

فق في رغبات وميول الطالب إلى بسبب وجود نوع من عدم التواوقد تكون هذه النتيجة 

أو بسبب عدم وجود مناهج موحدة تدرس في آل  .بهاالتخصصات التي التحقوا 

  .التخصصات

وقد ترجع هذه النتيجة بشكل أساسي إلى نقص في النضج االنفعالي للطالب مما یؤدي بهم 

  .إلى التفكير غير السليم وعدم الدقة في األمور الشخصية والعلمية والعملية

توجد فروق ذات داللة : الفرض العاشر الذي ینص على أنه  قبولیمكن وبناءًا على ما تقدم 

  .للتخصص األآادیمي ًاتبع طالب الجامعةإحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  :الفرض الحادي عشر

 ًاتبع طالب الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

  .الجامعي للمستوى 
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  الجامعيمستوى حسب ال مقياس الصحة النفسية یبين ترتيب نتائج) 19(جدول رقم 
عدم السالمة والصحة رتبة 

  النفسية

عدد 

  األفراد

  الدرجاتمتوسط   الدرجاتمجموع   يالجامع مستوىال

  210.3772   23983  السنة األولى  114  01

  203.3889   10983  السنة الرابعة  54  03

  208.2045   9161  السنة الثانية  44  02

  201.8125   9687  السنة الثالثة  48  04

  

) 20(للتحقق من صدق الفرض قمنا باستخدام تحليل التباین أحادي االتجاه ، والجدول رقم 

          :یوضح النتيجة 

  الجامعية األربع مستویاتالیوضح الفرق في الشعور بالصحة النفسية حسب ) 20(جدول رقم 
مصادر 

 التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  المحسوبة) ف(

  

 

المجدولة )ف(

 

P-value 

 

 الداللة

بين 

 المجموعات

3359.776
 

03 1119.925
 

2.408885 
 

2.639863
 

0.067555
 

 دال

داخل 

 المجموعات

119018.1
 

256 464.9144
 

المجموع 

 الكلي

122377.9
 

259 

 

مستوى لللتحليل التباین في الشعور بالصحة النفسية تبعًا ) 20(یتضح من الجدول رقم 

وبالنظر في جدول  0.05عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  يالجامع

الثالث الصف (وبين  )األول والثاني( الصفوف تبين عدم وجود فروق بين) ت(اختبار 

الصف األول ( فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوففي حين توجد ) والصف الرابع
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وذلك یوضح أن وجود الفروق ذات الداللة  ) ثالثوالصف ال األولالصف ( ) والصف الرابع

  .اإلحصائية بين الصفوف العليا والصفوف األولية

وقد تكون هذه النتيجة بسبب أن المستوى التعليمي المرتفع یحقق للطالب مكانة معينة بين 

الجامعة وبين الناس وبين اآلخرین ، آما یحقق له مكانة اجتماعية على أساس أنه  طالب

قرب من التخرج وتساعده هذه المكانة االجتماعية على تحقيق ذاته وبالتالي تحقيق مستوى 

  .عالي من الصحة النفسية مقارنة بالمستویات األخرى

لتالي الحصول على عمل واوقد تكون هذه النتيجة بسبب شعور الطالب بقرب التخرج 

ومن ثم االستقرار واالعتماد على النفس واالستقاللية وبالتالي الزواج وتكوین أسرة ومن ثم 

  .تحقيق مستوى عال من الشعور بالصحة النفسية مقارنة بالمستویات األخرى

وقد تكون هذه النتيجة بسبب النضج االنفعالي الذي حصل لدى الطالب  حيث زاد عمره 

والدقة في آل األمور الشخصية والعلمية به إلى التفكير السليم والحرص والطمأنينة  مما أدى

  )1(.والعملية

توجد فروق ذات : الفرض الحادي عشر الذي ینص على أنه  قبولبناءًا على ما تقدم یمكن 

  .ةالجامعي مستویاتلل تبعًا طالب الجامعةداللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى 

    

  

  

  

  

  

                                                       
، االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود ، رسالة  عادل بن محمد العقيلي - )1(

 .97، ص 2004ماجستير، آلية الدراسات العليا ، الریاض جامعة نایف للعلوم األمنية ، 
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  : النتائجمناقشة  -
متوسطة بين االغتراب والصحة  سلبية أن هناك عالقة عكسيةالحالية أآدت الدراسة 

النفسية لدى طالب الجامعة في الجزائر العاصمة حيت یتضح ذلك من أن معامل االرتباط 

سلبي وهو ارتباط  0.05وهو دال عند مستوى  –0.53= بين االغتراب والصحة النفسية 

مما یدل على أنه آلما زاد االغتراب آلما قلت الصحة النفسية بنسبة متوسطة   .عكسي متوسط

بمعنى آخر أنه آلما زاد الشعور بالصحة النفسية آلما قل االغتراب عند اإلنسان وهذه النتيجة 

بين االغتراب  ارتباطيهلتي أآدت على وجود عالقة ا 1989تؤیدها دراسة سميرة أبكر 

بين االغتراب والصحة  أآدت أیضًا على وجود عالقة ارتباطيه، آما والسلوك الدیني 

حيث نالحظ أن الطالب الذین آانوا مطمئنين نفسيًا یقل لدیهم الشعور باالغتراب  .النفسية

 دوشعور الفر .لذلك شعور الطالب باألمن النفسي من المتطلبات األساسية للصحة النفسية

المسيحية . كاس لمدى تمسك الفرد بالدین أیا آان دینهبالطمأنينة واألمن النفسي ما هي إال انع

أما المسلمون فإن التمسك بالقرآن الكریم والسنة  .أو اليهودیة آما ثبت ذلك من الدراسات

إلى األمن النفسي والطمأنينة النفسية وبالتالي إلى الصحة  یؤدي النبویة بدون أدنى شك

الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذآر اهللا أال ( :كریم قال اهللا تعالى في القرآن ال. النفسية للفرد

    28: الرعد ) بذآر اهللا تطمئن القلوب

آما أآدت الدراسة الحالية على وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب 

والتي أرجعتها  إلناث عن الذآور،إلى تزاید االغتراب ل للجنس،لدى طالب الجامعة تبعًا 

خصائص الذآورة والتي ترتبط بالتوافق النفسي واالجتماعي الجيد والتوجه  إلىالدراسات 

ووجود  .، في حين ترتبط األنوثة بالتوجه الخارجي وضعف القدرة على التوافق الداخلي

كليات العلمية للفروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب الجامعة تبعًا 

، وتبعًا للتخصص وقد یفسر ذلك باختالف المواد التي تدرس في الكليات األدبية والكليات 

الفرنسية (العلمية والكليات األدبية في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات 
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وبالتالي یمكن القول أن ) الفرنسية ، علم النفس) ( الفرنسية ، علوم التسيير) (علوم زراعيةوال

وهذا یرجع إلى اختالف . سبب وجود تلك الفروق الدالة إحصائيًا التخصص األآادیمي هو

الكلية حيث وجدنا في نتائج الفرض الثاني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا للكليات 

   .العلمية والكليات األدبية

وجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب وأآدت الدراسة الحالية على أنه ال ت

الشعور بعدم ( مظاهر لالغتراب هيفي خمسة  مستوى الجامعيب الجامعة تبعًا لللدى طال

ذلك  وقد یفسر) ، العجز، عدم اإلحساس بالقيمة ، فقدان الهدف االلتزام بالمعایير عدماالنتماء 

   .إلى أن المستوى الجامعي ليس له تأثير في الشعور باالغتراب

ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب آما أآدت الدراسة الحالية على وجود فروق 

فقدان المعنى  ( مظهرین لالغتراب فقط هما  في مستوى الجامعيلدى طالب الجامعة تبعًا لل

وفي االغتراب العام لصالح طالب السنوات األولى وقد یكون ذلك بسبب ) مرآزیة الذات

   .، أو بسبب عدم توافقهم مع الحياة الجامعية كالتقدرة على حل المشنقص ال

التي أشارت إلى أن طلبة السنوات  م1989وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سميرة أبكر

أآثر اغترابًا من طلبة السنوات النهائية  المملكة العربية السعودیةب آلية البنات في األولى

  .بنسبة بسيطة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ستة مظاهر آما أآدت الدراسة الحالية على 

فقدان الهدف   ،، العجز، عدم اإلحساس بالقيمة الالمعياریة (وهي  تبعًا لنوع السكن لالغتراب

وهذه النتيجة قد تكون بسبب توفر اإلمكانيات المتاحة في ) فقدان المعنى، مرآزیة الذات

عورهم بالفروق أو شعورهم باالبتعاد عن أسرهم اإلقامة الجامعية ، مما ال یؤثر آثيرًا على ش

المتاحة لهم سواء مع ذویهم أو مع األصدقاء أو في  تیضاف إلى ذلك توفر اإلمكانيا. وذویهم

اإلقامة الجامعية ، ودور تهيئة الجو المناسب والمالئم في مساعدتهم على مراجعة دروسهم 

  .والقيام بما یطلب منهم من بحوث وأعمال
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آما تؤآد الدراسة الحالية على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين الطالب الذین یسكنون مع أسرهم والطالب الذین یسكنون في اإلقامة الجامعية ) 0.05(

لصالح الطالب الذین یسكنون في  االغتراب العاموفي  فقدان الشعور باالنتماءفي مظهر 

وهذا یدل على شعور الطالب بأنهم ال ینتسبون لجماعتهم األساسية وال اإلقامة الجامعية 

 یرضون عنها وال یشعرون بالفخر بها ورافضون للقيم السائدة وللثقافة الخاصة بالمجتمع 

   .وقد یكون ذلك بسبب العزوف عن موضوع االنتماء مما یخنق االنتماء

حيث أشارت أن بعض طالبات ) م1989(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة سمير أبكر

في حين  ، بكلية البنات بالسعودیة السكن الداخلي أآثر اغترابًا من طالبات السكن الخارجي

أشارت إلى عدم وجود  حيث) م1994(اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة سليمان المالكي

  .جامعة أم القرى بمكة المكرمةب فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب تبعًا لنوع السكن

آما أآدت الدراسة الحالية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالصحة 

تأثير األساسي الإلى أن  ویفسر عدم وجود الفرق .النفسية لدى طالب الجامعة تبعًا للجنس

ل من الذآور لمتغير الجنس غير دال إحصائيا فيما یخص درجات الصحة النفسية ، أي أن آ

  .واإلناث یعانون من سوء الصحة النفسية بشكل متقارب جدًا

وقد تكون هذه النتيجة في عدم وجود تلك الفروق ترجع بالدرجة األولى إلى أن آال 

المجموعتين تعيشان المشكالت نفسها التي تجعل الشاب في حيرة من أمره ، تؤدي به إلى 

  .ب وعدم االستقرار، والخوف من المجهولالمزید من مشاعر القلق العام ، والترق

ال توجد فروق ذات داللة  إلى أنه وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة فقيه العيد والتي أشارت

 .إحصائية بين المتوسطات الحسابية للصحة النفسية لدى الشباب المنحرف تبعًا لمتغير الجنس

آما أآدت الدراسة الحالية على وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالصحة 

، وتبعًا  للتخصص وتبعًا ، للكليات األدبية والكليات العلميةالنفسية لدى طالب الجامعة تبعًا 

ویفسر وجود الفرق تبعًا للكليات األدبية والكليات العلمية بسبب أن  للصفوف الجامعية
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وقد  .الخریجين من الكليات األدبيةلكليات العلمية یجدون وظائف أسرع من الخریجين من ا

یفسر وجود فروق تبعًا للتخصص األآادیمي بسبب وجود نوع من عدم التوافق في رغبات 

أو بسبب عدم وجود مناهج موحدة تدرس . وميول الطالب إلى التخصصات التي التحقوا بها 

يجة بشكل أساسي إلى نقص في النضج االنفعالي وقد ترجع هذه النت. في آل التخصصات

غير السليم وعدم الدقة في األمور الشخصية والعلمية للطالب مما یؤدي بهم إلى التفكير 

بسبب أن المستوى التعليمي المرتفع  مستوى الجامعيوجود فرق تبعًا للیفسر  قد آما .والعملية

وبين الناس وبين اآلخرین  آما یحقق له یحقق للطالب مكانة معينة بين طالب الجامعة قد 

وهذه المكانة . مكانة اجتماعية بين الطالب اآلخرین على أساس أنه قرب من التخرج 

االجتماعية تساعد الطالب على تحقيق الذات ومن ثم تحقيق مستوى عال من الشعور 

تكون هذه  وقد .بالصحة النفسية لدى طالب المستویات العليا مقارنة بالمستویات األخرى

النتيجة بسبب شعور الطالب بقرب التخرج والتالي الحصول على عمل ومن ثم االستقرار 

واالعتماد على النفس واالستقاللية وبالتالي الزواج وتكوین أسرة ومن ثم تحقيق مستوى عال 

وقد تكون هذه النتيجة بسبب النضج  .من الشعور بالصحة النفسية مقارنة بالمستویات األخرى

نفعالي الذي حصل لدى الطالب  حيث زاد عمره مما أدى به إلى التفكير السليم والحرص اال

  .والطمأنينة والدقة في آل األمور الشخصية والعلمية والعملية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذین  آما أآدت الدراسة الحالية على

وهذه النتيجة قد تكون . في اإلقامة الجامعيةیسكنون مع األهل وبين الطالب الذین یسكنون 

بسبب توفر اإلمكانات والظروف المالئمة وتوفر الخدمات في السكن الداخلي  في اإلقامة 

الجامعية للطالب  وتهيئة الجو المناسب الذي یساعدهم على استذآار دروسهم ، مما ال یؤثر 

كون بسبب توفر اإلمكانيات المادیة آثيرًا في إحساسهم بالفروق أو البعد عن أسرهم ، وقد ی

  .لدى الطالب وأسرهم مما یشعرهم بالراحة
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  :ملخص النتائج  -
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب الجامعة تبعًا للجنس  -1

 ).0.05(عند مستوى الداللة  لصالح اإلناث

طالب الجامعة تبعًا للكليات وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى   -2

 ).0.05(عند مستوى الداللة طالب الكليات األدبية  لصالح األدبية والكليات العلمية

لنوع  عًاتبلدى طالب الجامعة  الغترابة اوجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهر  -3

 .)0.05(عند مستوى الداللة  طالب الذین یسكنون في اإلقامة الجامعيةال لصالح السكن

 تبعًاطالب الجامعة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى   -4

   ).0.05(عند مستوى الداللة  لصالح التخصصات النظریة للتخصص األآادیمي

تبعًا طالب الجامعة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى   -5

   ).0.05(عند مستوى الداللة  لصالح طالب السنوات األولى مستوى الجامعيلل
توجد عالقة ارتباطيه عكسية متوسطة بين ظاهرة االغتراب والشعور بالصحة النفسية لدى طالب   - 6

على أنه آلما زاد االغتراب آلما قلت الصحة النفسية لدى  مما یدل. )0.05(الجامعة  عند مستوى الداللة 

 .متوسطةطالب الجامعة بنسبة 

 تبعًاطالب الجامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى  ال -7

   .)0.05(عند مستوى الداللة  للجنس

تبعًا طالب الجامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى   -8

  ).0.05(الداللة عند مستوى  لصالح طالب الكليات األدبية للكليات األدبية والعلمية

 تبعًاطالب الجامعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى  -9

 .)0.05(عند مستوى الداللة  لنوع السكن للطالب الجامعي
 للتخصصتبعًا طالب الجامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصحة النفسية لدى   -10

 ).0.05(مستوى الداللة  عند والسنوات األولى لصالح التخصصات األدبية الجامعيلمستوى وا

  :واالقتراحاتالتوصيات  -
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  : االقتراحاتمن  أقدم مجموعةبناًءا على نتائج الدراسة الحالية 

نظرًا لوجود بعض الطالب لدیهم اغتراب ، ووجود بعض الطالب لدیهم عدم الشعور   -1

یرى الباحث توفير األخصائي النفسي المؤهل لمساعدة الطالب على حل  .بالصحة النفسية

وأیضًا توفير مشاآلهم النفسية ، وتوفير الخدمات النفسية بهدف تحقيق الصحة النفسية لهم 

األخصائي االجتماعي المؤهل ، وأیضًا یجب االهتمام بالمحاضرات والندوات وعقد اللقاءات 

بهدف  ،لمواضيع التي تبصرهم وتنور لهم طریق المستقبل على أن تشتمل على ا، الدینية 

 .تحقيق الصحة النفسية للطالب مما یقلل الشعور باالغتراب عندهم 

تكاثف الجهود بين مؤسسات الدولة والجامعات لتوفير الرعایة الصحية والنفسية وعالج   -2

 .الحاالت التي تحتاج إلى عالج فورًا ودون تأخر في توجيههم وعالجهم

مستوى ضرورة متابعة الطالب بإجراء برامج واختبارات علمية حدیثة سنویًا لمعرفة   -3

  .أثارهف من للتخفيشعور طالب الجامعات باالغتراب وتوجيههم بالحلول المناسبة 
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  :بيانات عامة 
  :.................العمر   (    )أنثى )  (   ذآر: الجنس

  :...................التخصص األآادیمي:........................        اسم الكلية

  :.........................الجامعي مستوىال

  ...............أقامة جامعية.    (      ) السكن مع األهل(     )  :حالة السكن

  :التعليمات

جموعة من العبارات تدور حول بعض القضايا واألمور التي تهمك، ويُهُمنا معرفة أمامك م

  .رأيك الشخصي بصراحة

  .ذا آانت العبارة تنطبق عليك تماًماإ) موافق جدًا ( بجانب العبارة في خانة  )  x( ضع عالمة

  .ما عليك ذا آانت العبارة تنطبق إلى حٍدإ) موافق ( بجانب العبارة في خانة )  x (ضع عالمة

  .ذا آنت غير متأآد أنه تنطبق عليكإ) بين بين ( بجانب العبارة في خانة ) x ( ضع عالمة

  .آانت العبارة ال تنطبق عليك ذاإ) غير موافق ( بجانب العبارة في خانة ) x ( ضع عالمة

ق ذا آانت العبارة ال تنطبإ) غير موافق مطلقًا ( بجانب العبارة في خانة ) x ( ضع عالمة

  .عليك تمامًا

اعلم أنه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، وإنما اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر 

وال داعي للتفكير طويًال في  ، وعليك أن تجيب على جميع العباراتعما تشعر به حًقا ، 

اختيار اإلجابة المناسبة وإنما المطلوب أن تجيب بسرعة آلما أمكنك ، وتأآد أن إجابتك 

  .إال للبحث العلمي ولن تستخدمتكون في سرية تامة ، س

  .نشكر لك حسن تعاونك وحسن ثقتك

                                                                                                      

  الباحث
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موافق   العبارات رقم
  تماما

 
موافق

بين 
 بين

غير 
 موافق

غير 
موافق 
  مطلقًا

            .أشعر بالوحدة غالبًا حتى عندما أآون بين أسرتي 01

            .عن الناس من حولي) ة(أشعر أنني منعزل 02

            .أشعر بالغربة عندما أآون بين زمالئي 03

            .تمع الذي نشأت فيهأجد أنه ليس من السهل التخلي عن المج 04

            .أشعر شعورًا قویًا باالنتماء والوالء للكلية التي أدرس بها 05

            .أفضل أن أعيش في أي بلد آخر غير الذي أعيش فيه 06

            .أهتم بالتفكير في مشاآل اآلخرین 07

            .أشعر أن سعادتي تحقق باالنتماء ألسرة أخرى غير أسرتي 08

            .على زمالئي وزميالتي في الكلية) ة(أشعر أنني مفروض 09

            .فِي بين أسرتي) ة(أشعر أنني غير مرغوب 10

            .عنهم) ة(إذا وجدت بين مجموعة من الناس أشعر أنني لست غریب 11

            حتى عن نفسي) ة(أشعر أنني غریب 12

            .أشعر بالفخر ألنني أنتسب لوطني 13

            ).ة(أشعر غالبًا أني وحيد 14

            .أشعر باالمتنان ألنني انتمي ألسرتي 15

            .تمسكي بالقيم یعتمد على طبيعة المواقف واألشخاص 16

            .أفضل الحریة التي تخضع  للمعایير االجتماعية 17

            .أنفذ قراراتي دون االهتمام بالمعایير االجتماعية 18

            .مخالفة المعایير إذا آنت سأفوز برضا اآلخرین ال یهم 19

أسعى لتحقيق أهدافي بغض النظر عن الوسيلة آانت مشروعة أو غير  20

  .مشروعة

          

            .أنتقد األشخاص الذین یخالفون القيم 21

            .أعتقد أن المجتمعات التي ال تخضع للقيم تنعم بالحریة 22

            .ة القيم في أي سلوك یصدر عنيأفضل غالبًا مراعا 23

           .لكي یواآب اإلنسان الحضارة فإنه یجبر على القيام بأعمال غير صحيحة 24
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            .قد أستخدم الكذب للتخلص من أي مأزٍق 25

            .من معاشرتي للناس تبين أنه ال داعي للتمسك بالقيم 26

            .ريغالبًا ال أخالف القيم لكي أتفوق على غي 27

            .أوافق القول أن الغایة تبرر الوسيلة حتى ولو آانت غير مشروعة 28

            .ینبغي لإلنسان أن یحاول الحصول على ما یجده أمامه 29

            .أعتقد أن القيم ضرورة لتنظيم الحياة 30

            .تفوتني الفرص غالبًا، ألنني ال أستطيع حسم األمور 31

            .حمل مسئولية أي عملیمكنني ت 32

            .أفشل في إقناع اآلخرین بوجهة نظري مهما آانت صحيحة 33

            .اإلرادة) ة(أشعر أنني مسلوب 34

            .غالبًا أجد في نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي 35

            .أستطيع تحقيق أهدافي 36

            .يٍءغالبًا ال أستطيع االعتراض عندما ال أوافق على ش 37

            .یمكنني مواجهة أي موقف مهما آان صعبًا 38

            .ال أستطيع إنجاز ما یطلب مني إنجازه 39

            .لدي القدرة للتخطيط لمستقبلي 40

            .أشعر أن حياتي تسير آما أرید 41

            .هناك تناقض بين أفكاري وبين سلوآي الفعلي 42

            .في الحياة) ة(أشعر أنني مقيد 43

            .أترك العمل غالبًا بمجرد ظهور أي مشكلة أو صعوبة فيه 44

            .على التحكم في انفعاالتي) ة(أشعر أنني غير قادر 45

            .أشعر بقيمة ما أعمله مهما آان بسيطًا 46

            .أشعر أن ما أتعلمه في الكلية ليس به فائدة في مستقبلي 47

            .يمة األشياء التي تحيط بيأحس بق 48

            .أشعر بقيمتي آإنسان 49

            .أشعر أنني ال أستحق أن أآون آغيري في الحظوظ الدنيویة 50

            .أشعر أنني ال أعامل معاملة إنسانية 51

            .أشعر أن لي فائدة في مجتمعي 52
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            .غالبًا ال أهتم بممتلكاتي الخاصة مهما آانت ثمينة 53

            .فقدت االهتمام بكل شيٍء حتى نفسي 54

            .أشعر أن الحياة لها قيمة 55

            .ینتابني إحساس عميق بأن أهدافي ليس لها قيمة 56

            .ال تغمرني الفرحة لما أحققه من نجاٍح مهما آان عظيمًا 57

            .لمحيطون بي دائمُا یسخرون منيا 58

            .آرائي لها قيمة في الوسط الذي أعيش فيه 59

            .أعتقد أنه ال أهمية لوجودي على قيد الحياة 60

            .ليس هناك أي جدید أسعى لتحقيقه 61

            .أشعر أن الحياة مليئة بما یثير اهتمامي 62

            .ذه الحياةأعيش دون معرفة الهدف من ه 63

            .أعرف ما أریده بالضبط  64

            .أضع لنفسي أهدافًا آثيرة أسعى لتحقيقها 65

            .ليس لي هدف بعد التخرج من الكلية 66

            .أفضل الفراغ عن العمل ألنني ال أجد للعمل أي هدٍف 67

            .ال شيء یثير اهتمامي بالرغم أن األمور تسير لصالحي 68

            .تنتابني الحيرة یوميًا ألنني ال أعرف ماذا أفعل 69

            .أهدافي واضحة ومحددة 70

            .أعيش دون التخطيط لمستقبلي 71

            .الحياة تبدو دائمًا رتيبة 72

            .من الضروري أن یكون لنا أهداف في هذه الحياة 73

            .الصعابمعرفتي للهدف یساعدني على مواجهة  74

            .أشعر أن مستقبلي غامض 75

            .من السهل أن أفهم معنى الحياة 76

            .أعتقد أنه ال معنى لسعي الناس وآدهم في الحياة 77

            .یمكنني توقع ما سيحدث في المستقبل 78

            .أجد معنى لكل عمل أقوم به 79

            .عني أعجز عن إیجاد وسيلة تذهب الضيق 80



199 
 

  

  

            .أشعر أن الموت أفضل من الحياة 81

            .أرى معنى الستمراري في الوجود 82

            .اعتقد أن األنظمة والقوانين لها معنى في حياتنا 83

            .سواء نجحت أم فشلت فاألمر عندي سواء 84

           .فيه فعًالاألمور تعقدت بشكل آبير في العالم بحيث لم أعد أفهم ما یدور  85

            .أشعر دائمًا بالملل 86

            .العبارات المستخدمة في حياتنا لم یعد لها معنى 87

            .بالرغم من أن حياتي مليئة بالفشل إال أني أحاول إیجاد معنى لها 88

            ).ة(أشعر دائمًا بأنني بائس 89

            .أشعر أن الحياة ال داعي لها 90

            .كر غالبًا في المواقف التي تعرضت فيها لإلهانةأف 91

            .أتعاطف عادة مع اآلخرین في قضاء حوائجهم 92

            .اهتمامي بنفسي لم یجعلني أتعّدى على حقوق اآلخرین 93

            .أستغرق غالبًا في التفكير بنفسي وبمشاآلي 94

            .عادة أستشير اآلخرین في حل مشاآلي 95

            .أهتم بالتفكير في مشاآل اآلخرین 96

            ..أشعر أن اآلخرین یستحقون نصيبًا من اهتمامي 97

            .أعتقد أن اآلخرین یشعرون أنني ال أحب لهم ما أحبه لنفسي 98

            .أحب أن أشارك اآلخرین في الخير الذي أحصل عليه 99

            .أآثر من ذاتيأعتقد أن ال شيء یستحق التفكير فيه 100

            .أعتقد أنني أفضل من غيري في آل شيٍء101

            .أفضل عدم مشارآة اآلخرین في همومي102

            .مصلحتي فوق آل اعتبار103

            .أحب أن أحصل لنفسي على النصيب األآبر في آل شيٍء104

            .ألجأ غالبًا للوم نفسي على آل تصرف أقوم به105
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  المعدل مقياس الصحة النفسية -2
SCL – 90 ‐R  
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  :بيانات عامة 

  ..:.................العمر   (    )أنثى (    ) ذآر: الجنس
  :...................التخصص األآادیمي:........................           اسم الكلية

  ....:.....................جامعيال مستوىال

  أقامة جامعية.    (      ) السكن مع األهل: (     ) حالة السكن

  : التعليمات

نرجو منك . يمكن أن تعاني منهاالتي عدد من المشكالت  فيما يلي مجموعة من العبارات تعكس

حاول من فضلك أن تكون دقيقًا في . أن تقرأ آًال منها جيدًا وان تفكر في مدى انطباقها عليك

أمام العبارة في الخانة التي  دائرة ن تحدد مدى انطباق آل عبارة عليك وذلك بوضع إجابتك وأ

  ...وهكذا واحدعليك اختيار رمز " فإذا آنت ال تعاني أبدًا .ترى أنها هي األآثر انطباقا عليك

  .آما نرجو أال تضع أآثر من عالمة واحدة أمام آل عبارة

  نشكر لك حسن تعاونك وحسن ثقتك

  

  الباحث

  

  

  

  

  
  

  

  



202 
 

  

          ال أعاني أبدا  العبارةالرقم 

  5  4  3  2  1  الصداع المستمر  01

  5  4  3  2  1  .النرفزة واالرتعاش   02

  5  4  3  2  1  .حدوث أفكار سيئة   03

  5  4  3  2  1  .الدوخان مع االصفرار  04

  5  4  3  2  1  .فقدان الرغبة أو االهتمام الجنسي  05

  5  4  3  2  1  .الرغبة في انتقاد اآلخرین   06

  5  4  3  2  1  .االعتقاد بأن اآلخرین یسيطرون علي أفكاري   07

  5  4  3  2  1  .أعتقد بأن اآلخرین مسئولين عن مشاآلي  08

  5  4  3  2  1  .الصعوبة في تذآر األشياء  09

  5  4  3  2  1  .االنزعاج بسبب اإلهمال وعدم النظافة  10

  5  4  3  2  1  .یسهل استثارتي بسهولة  11

  5  4  3  2  1  .قلباأللم في الصدر وال  12

  5  4  3  2  1  .الخوف من األماآن العامة و الشوارع   13

  5  4  3  2  1  .الشعور بالبطيء وفقدان الطاقة   14

  5  4  3  2  1  .تراودني أفكار للتخلص من الحياة   15

  5  4  3  2  1  .أسمع أصوات ال یسمعها اآلخرون  16

  5  4  3  2  1  .أشعر باالرتجاف  17

  5  4  3  2  1  .عدم الثقة في اآلخرین  18

  5  4  3  2  1  .فقدان الشهية  19

  5  4  3  2  1  .البكاء بسهولة   20

  5  4  3  2  1  .الخجل وصعوبة التعامل مع اآلخرین  21

  5  4  3  2  1  .أشعر بأني مقبوض أو ممسوك أو مكبل  22

  5  4  3  2  1  .الخوف فجأة وبدون سبب محدد  23
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  5  4  3  2  1  .عدم المقدرة على التحكم في الغضب  24

  5  4  3  2  1  .أخاف أن أخرج من البيت  25

  5  4  3  2  1  .نقد الذات لعمل بعض األشياء  26

  5  4  3  2  1  .األلم في أسفل الظهر  27

  5  4  3  2  1  . أشعر بأن األمور ال تسير على ما یرام  28

  5  4  3  2  1  .أشعر بالوحدة   29

  5  4  3  2  1  ".االآتئاب " أشعر بالحزن   30

  5  4  3  2  1  .بشكل آبيراالنزعاج على األشياء   31

  5  4  3  2  1  .فقدان األهمية باألشياء  32

  5  4  3  2  1  .الشعور بالخوف  33

  5  4  3  2  1  .أشعر بأنه یسهل إیذائي  34

  5  4  3  2  1  . اطالع اآلخرین على أفكاري الخاصة بسهولة  35

  5  4  3  2  1  .الشعور بأن اآلخرین ال یفهمونني  36

  5  4  3  2  1  .دینالشعور بأن اآلخرین غير ودو  37

  5  4  3  2  1  .أعمل األشياء ببطء شدید    38

  5  4  3  2  1  .زیادة ضربات القلب  39

  5  4  3  2  1  .ینتابني غثيان واضطرابات في المعدة   40

  5  4  3  2  1  .مقارنة باآلخرین أشعر بأني أقل قيمة منهم  41

  5  4  3  2  1  .عضالتي تتشنج  42

  5  4  3  2  1  .أشعر بأني مراقب من قبل اآلخرین  43

  5  4  3  2  1  .صعوبة النوم  44

  5  4  3  2  1  .أفحص ما أقوم به عدة مرات  45

  5  4  3  2  1  .أجد صعوبة في اتخاذ القرارات  46

  5  4  3  2  1  .الخوف من السفر  47

  5  4  3  2  1  .صعوبة التنفس  48
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  5  4  3  2  1  .السخونة والبرودة في جسمي  49

  5  4  3  2  1  .جنب أشياء معينة أت  50

  5  4  3  2  1  .الشعور بعدم القدرة على التفكير  51

  5  4  3  2  1  .الخدر والنمنمة في الجسم  52

  5  4  3  2  1  .الشعور بانغالق الحلق وعدم المقدرة على البلع  53

  5  4  3  2  1  .فقدان األمل في المستقبل  54

  5  4  3  2  1  .صعوبة الترآيز   55

  5  4  3  2  1  .أعضاء جسمي ضعف عام في   56

  5  4  3  2  1  .أشعر بالتوتر  57

  5  4  3  2  1  .الشعور بالثقل باليدین والرجلين   58

  5  4  3  2  1  .الخوف من الموت  59

  5  4  3  2  1  .اإلفراط في النوم  60

  5  4  3  2  1 .أشعر بالضيق عند وجود اآلخرین ومراقبتهم لي  61

  5  4  3  2  1  .توجد عندي أفكار غریبة   62

  5  4  3  2  1  .أشعر بالرغبة في إیذاء اآلخرین  63

  5  4  3  2  1  .أستيقظ من النوم مبكرًا  64

  5  4  3  2  1  .إعادة نفس األشياء عدة مرات   65

  5  4  3  2  1  .أعاني من النوم المتقطع والمزعج   66

  5  4  3  2  1  .الرغبة في تكسير األشياء وتحطيم األشياء  67

  5  4  3  2  1  .عند اآلخرینتوجد لدي أفكار غير موجودة   68

  5  4  3  2  1  .حساسية زائدة في التعامل مع اآلخرین   69

  5  4  3  2  1  .الخوف من التواجد في التجمعات البشریة   70

  5  4  3  2  1  .آل شيٍء یحتاج إلى مجهود آبير  71

  5  4  3  2  1  .أشعر بحاالت من الخوف والتعب  72

  5  4  3  2  1 . عامةأشعر من الخوف من التواجد في األماآن ال  73
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  5  4  3  2  1  .آثرة الدخول في الجدل والنقاش الحاد  74

  5  4  3  2  1  .أشعر بالنرفزة عندما أآون وحيدًا  75

  5  4  3  2  1   .اآلخرون ال یقدرون أعمالي  76

  5  4  3  2  1  .أشعر بالوحدة حتى عندما أآون مع الناس  77

  5  4  3  2  1   .الشعور بالضيق وآثرة الحرآة  78

  5  4  3  2  1  .عر بأني غير مهم أش  79

  5  4  3  2  1  .أشعر بأن أشياء سيئة سوف تحدث لي  80

  5  4  3  2  1  .الصراخ ورمي األشياء  81

  5  4  3  2  1  .أخاف من أفقد الوعي أمام اآلخرین  82

  5  4  3  2  1  .أشعر بأن اآلخرین سوف سيستغلوني  83

  5  4  3  2  1  .یزعجني التفكير في األمور الجنسية  84

  5  4  3  2  1  . بأنه یجب معاقبتي راودني أفكارت  85

  5  4  3  2  1  .توجد عندي تخيالت وأفكار غریبة  86

  5  4  3  2  1  .أعتقد بأنه یوجد خلل في جسمي  87

  5  4  3  2  1  .أشعر بأني غير قریب وبعيد من اآلخرین  88

  5  4  3  2  1  .الشعور بالذنب  89

  5  4  3  2  1  "نفسي " عندي مشكلة في عقلي   90



206 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االغتراب مفتاح التصحيح لمقياس  -1
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موافق  العبارات  رقم
 تماما

بين موافق
 بين

غير 
موافق

غير 
موافق
 مطلقًا

  01  02 03  04  05  .أشعر بالوحدة غالبًا حتى عندما أآون بين أسرتي  01

  01  02 03  04  05  .عن الناس من حولي) ة(أشعر أنني منعزل  02

  01  02 03  04  05  .أشعر بالغربة عندما أآون بين زمالئي  03

  05  04 03  02  01  .أجد أنه ليس من السهل التخلي عن المجتمع الذي نشأت فيه  04

  05  04 03  02  01  .أشعر شعورًا قویًا باالنتماء والوالء للكلية التي أدرس بها  05

  01  02 03  04  05  .يش فيهأفضل أن أعيش في أي بلد آخر غير الذي أع  06

  05  04 03  02  01  .أهتم بالتفكير في مشاآل اآلخرین  07

  01  02 03  04  05  .أشعر أن سعادتي تحقق باالنتماء ألسرة أخرى غير أسرتي  08

  01  02 03  04  05  .على زمالئي وزميالتي في الكلية) ة(أشعر أنني مفروض  09

  01  02 03  04  05  .تيفِي بين أسر) ة(أشعر أنني غير مرغوب  10

  05  04 03  02  01 .عنهم) ة(إذا وجدت بين مجموعة من الناس أشعر أنني لست غریب  11

  01  02 03  04  05  حتى عن نفسي) ة(أشعر أنني غریب  12

  05  04 03  02  01  .أشعر بالفخر ألنني أنتسب لوطني  13

  01  02 03  04  05  ).ة(أشعر غالبًا أني وحيد  14

  05  04 03  02  01  .متنان ألنني انتمي ألسرتيأشعر باال  15

  01  02 03  04  05  .تمسكي بالقيم یعتمد على طبيعة المواقف واألشخاص  16

  05  04 03  02  01  .أفضل الحریة التي تخضع  للمعایير االجتماعية  17

  01  02 03  04  05  .أنفذ قراراتي دون االهتمام بالمعایير االجتماعية  18

  01  02 03  04  05  .فة المعایير إذا آنت سأفوز برضا اآلخرینال یهم مخال  19

أو  آانت مشروعةأسعى لتحقيق أهدافي بغض النظر عن الوسيلة   20

  .غير مشروعة

05  04  03 02  01  

  05  04 03  02  01  .أنتقد األشخاص الذین یخالفون القيم  21

  01  02 03  04  05  .أعتقد أن المجتمعات التي ال تخضع للقيم تنعم بالحریة  22

  05  04 03  02  01  .أفضل غالبًا مراعاة القيم في أي سلوك یصدر عني  23

لكي یواآب اإلنسان الحضارة فإنه یجبر على القيام بأعمال غير   24

  .صحيحة

05  04  03 02  01  

  01  02 03  04  05  .قد أستخدم الكذب للتخلص من أي مأزٍق  25

  01  02 03  04  05  .عي للتمسك بالقيممن معاشرتي للناس تبين أنه ال دا  26
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  05  04 03  02  01  .غالبًا ال أخالف القيم لكي أتفوق على غيري  27

  01  02 03  04  05  .أوافق القول أن الغایة تبرر الوسيلة حتى ولو آانت غير مشروعة  28

  05  04 03  02  01  .ینبغي لإلنسان أن یحاول الحصول على ما یجده أمامه  29

  05  04 03  02  01  .ن القيم ضرورة لتنظيم الحياةأعتقد أ  30

  01  02 03  04  05  .تفوتني الفرص غالبًا، ألنني ال أستطيع حسم األمور  31

  05  04   03  02  01  .یمكنني تحمل مسئولية أي عمل  32

  01  02 03  04  05  .أفشل في إقناع اآلخرین بوجهة نظري مهما آانت صحيحة  33

  01  02 03  04  05  .اإلرادة )ة(أشعر أنني مسلوب  34

  05  04 03  02  01  .غالبًا أجد في نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي  35

  05  04 03  02  01  .أستطيع تحقيق أهدافي  36

  01  02 03  04  05  .غالبًا ال أستطيع االعتراض عندما ال أوافق على شيٍء  37

  05  04 03  02  01  .یمكنني مواجهة أي موقف مهما آان صعبًا  38

  01  02 03  04  05  .ال أستطيع إنجاز ما یطلب مني إنجازه  39

  05  04 03  02  01  .لدي القدرة للتخطيط لمستقبلي  40

  05  04 03  02  01  .أشعر أن حياتي تسير آما أرید  41

  01  02 03  04  05  .هناك تناقض بين أفكاري وبين سلوآي الفعلي  42

  01  02 03  04  05  .في الحياة) ة(أشعر أنني مقيد  43

  01  02 03  04  05  .أترك العمل غالبًا بمجرد ظهور أي مشكلة أو صعوبة فيه  44

  01  02 03  04  05  .على التحكم في انفعاالتي) ة(أشعر أنني غير قادر  45

  05  04 03  02  01  .أشعر بقيمة ما أعمله مهما آان بسيطًا  46

  01  02 03  04  05  .قبليأشعر أن ما أتعلمه في الكلية ليس به فائدة في مست  47

  05  04 03  02  01  .أحس بقيمة األشياء التي تحيط بي  48

  05  04 03  02  01  .أشعر بقيمتي آإنسان  49

  01  02 03  04  05  .أشعر أنني ال أستحق أن أآون آغيري في الحظوظ الدنيویة  50

  01  02 03  04  05  .أشعر أنني ال أعامل معاملة إنسانية  51

  05  04 03  02  01  .أشعر أن لي فائدة في مجتمعي  52

  01  02 03  04  05  .غالبًا ال أهتم بممتلكاتي الخاصة مهما آانت ثمينة  53

  01  02 03  04  05  .فقدت االهتمام بكل شيٍء حتى نفسي  54

  05  04 03  02  01  .أشعر أن الحياة لها قيمة  55

  01  02 03  04  05  .ةینتابني إحساس عميق بأن أهدافي ليس لها قيم  56

  01  02 03  04  05  .ال تغمرني الفرحة لما أحققه من نجاٍح مهما آان عظيمًا  57
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  01  02 03  04  05  .المحيطون بي دائمُا یسخرون مني  58

  05  04 03  02  01  .آرائي لها قيمة في الوسط الذي أعيش فيه  59

  01  02 03  04  05  .أعتقد أنه ال أهمية لوجودي على قيد الحياة  60

  01  02 03  04  05  .ليس هناك أي جدید أسعى لتحقيقه  61

  05  04 03  02  01  .أشعر أن الحياة مليئة بما یثير اهتمامي  62

  01  02 03  04  05  .أعيش دون معرفة الهدف من هذه الحياة  63

  05  04 03  02  01  .أعرف ما أریده بالضبط   64

  05  04 03  02  01  .هاأضع لنفسي أهدافًا آثيرة أسعى لتحقيق  65

  01  02 03  04  05  .ليس لي هدف بعد التخرج من الكلية  66

  01  02 03  04  05  .أفضل الفراغ عن العمل ألنني ال أجد للعمل أي هدٍف  67

  01  02 03  04  05  .ال شيء یثير اهتمامي بالرغم أن األمور تسير لصالحي  68

  01  02 03  04  05  .أفعل تنتابني الحيرة یوميًا ألنني ال أعرف ماذا  69

  05  04 03  02  01  .أهدافي واضحة ومحددة  70

  01  02 03  04  05  .أعيش دون التخطيط لمستقبلي  71

  01  02 03  04  05  .الحياة تبدو دائمًا رتيبة  72

  05  04 03  02  01  .من الضروري أن یكون لنا أهداف في هذه الحياة  73

  05  04 03  02  01  .الصعاب معرفتي للهدف یساعدني على مواجهة  74

  01  05 03  04  05  .أشعر أن مستقبلي غامض  75

  05  04 03  02  01  .من السهل أن أفهم معنى الحياة  76

  01  02 03  04  05  .أعتقد أنه ال معنى لسعي الناس وآدهم في الحياة  77

  05  04 03  02  01  .یمكنني توقع ما سيحدث في المستقبل  78

  05  04 03  02  01  .ل أقوم بهأجد معنى لكل عم  79

  05  04 03  04  05  .أعجز عن إیجاد وسيلة تذهب الضيق عني  80

  01  02 03  04  05  .أشعر أن الموت أفضل من الحياة  81

  05  04 03  02  01  .أرى معنى الستمراري في الوجود  82

  05  04 03  02  01  .اعتقد أن األنظمة والقوانين لها معنى في حياتنا  83

  01  02 03  04  05  .اء نجحت أم فشلت فاألمر عندي سواءسو  84

األمور تعقدت بشكل آبير في العالم بحيث لم أعد أفهم ما یدور فيه   85

  .فعًال

05  04  03 02  01  

  01  02 03  04  05  .أشعر دائمًا بالملل  86

  01  02 03  04  05  .العبارات المستخدمة في حياتنا لم یعد لها معنى  87
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  05  04 03  02  01  .ن أن حياتي مليئة بالفشل إال أني أحاول إیجاد معنى لهابالرغم م  88

  01  02 03  04  05  ).ة(أشعر دائمًا بأنني بائس  89

  01  02 03  04  05  .أشعر أن الحياة ال داعي لها  90

  05  02   03  04  05  .أفكر غالبًا في المواقف التي تعرضت فيها لإلهانة  91

  05  04 03  02  01  .خرین في قضاء حوائجهمأتعاطف عادة مع اآل  92

  05  04 03  02  01  .اهتمامي بنفسي لم یجعلني أتعّدى على حقوق اآلخرین  93

  01  02 03  04  05  .أستغرق غالبًا في التفكير بنفسي وبمشاآلي  94

  05  04 03  02  01  .عادة أستشير اآلخرین في حل مشاآلي  95

  05  04 03  02  01  .نأهتم بالتفكير في مشاآل اآلخری  96

  05  04 03  02  01  ..أشعر أن اآلخرین یستحقون نصيبًا من اهتمامي  97

  01  02 03  04  05  .أعتقد أن اآلخرین یشعرون أنني ال أحب لهم ما أحبه لنفسي  98

  05  04 03  02  01  .أحب أن أشارك اآلخرین في الخير الذي أحصل عليه  99

  01  02 03  04  05  .ير فيه أآثر من ذاتيأعتقد أن ال شيء یستحق التفك 100

  01  02 03  04  05  .أعتقد أنني أفضل من غيري في آل شيٍء 101

  01  02 03  04  05  .أفضل عدم مشارآة اآلخرین في همومي 102

  01  02 03  04  05  .مصلحتي فوق آل اعتبار 103

  01  02 03  04  05  .أحب أن أحصل لنفسي على النصيب األآبر في آل شيٍء 104

  01  02 03  04  05  .ألجأ غالبًا للوم نفسي على آل تصرف أقوم به 105



    المتغيرات  أبعاد االغتراب العينة

المستوى   التخصص  الكلية  المجموع  07  06  05  04  03  02  01
  الدراسي

حالة   الجنس
  السكن

الصحة 
  النفسة

اجتماعية .ع 253  35  34  30  40  45  30  39  01
  وانسانية

 190  مع األهل  أنثى  الثالثة النفس . ع

 196   مع األهل  ذآر   الثالثة  الحية اللغة  آلية األداب 249  31  40  38  33  30  35  42  02
اجتماعية .ع 299  39  46  46  45  44  33  46  03

  وانسانية
 194  في اإلقامة  أنثى   الثانية  االجتماع.ع

اجتماعية .ع 317  46  42  39  59  49  33  49  04
  وانسانية

 234  في اإلقامة  انثى   الثالثة  االجتماع.ع

المدرسة  250  33  31  33  42  40  36  35  05
   العليا

 186  مع األهل  ذآر   الثانية  التجارة

المعهد  286  33  37  36  41  44  45  50  06
  الوطني

علوم 
  زراعية

 193  في اإلقامة  ذآر  األولى

العليا .م  265  39  33  32  45  40  30  46  07
  للتجارة

 199  في اإلقامة  ذآر  األولى  تجارة

م العليا  257  33  34  30  42  46  33  39  08
  للتجارة

 200  مع األهل  نثىا  ةالثالث  التجارة 

علوم  268  39  30  33  33  54  43  36  09
  أقتصادیة 

ع تسيير 
  تسویق

 189 في اإلقامة  انثى  األولى

اجتماعية .ع 267  38  34  33  43  44  33  42  10
  وانسانية

علم 
  االجتماع

 183 في اإلقامة  ذآر  الرابعة

 192 في اإلقامة  ذآر الرابعة  ع التسيير ع اقتصادیة 277  40  45  39  47  19  42  45  11

 198 في اإلقامة  ذآر الرابعة  ع التسيير ع اقتصادیة 279  36  39  40  46  36  35  47  12

اللغة    آلية اآلداب 323  40  50  48  44  48  34  59  13
  الفرنسية 

 260 في اإلقامة  أنثى  األولى

اللغة   آلية اآلداب 322  36  45  42  49  40  55  55  14
  الفرنسية

 218 في اإلقامة  ذآر الثالثة

 169 في اإلقامة  ذآر  الثالثة  االقتصاد ع اقتصادیة 285  17  54  36  55  30  45  48  15
العلوم  321  41  52  45  41  44  48  50  16

  الألجتماعية
ع 

  األجتماع
 230 في اإلقامة  ذآر الثالثة

 207 في اإلقامة  ذآر الثالثة  ع النفس   ك ع ج  317  44  55  30  52  32  49  55  17
اللغة   آلية األداب 315  36  47  50  55  40  33  54  18

  الحية
 191 في اإلقامة  أنثى الثالثة

اللغة   آلية األداب 333  44  45  42  50  55  45  52  19
  الحية

 232  في اإلقامة  أنثى الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 283  44  48  33  30  37  66  25  20
  التسيير

 200  مع األهل  ذآر الثالثة

علوم  قتصادیةع ا 302  20  55  46  50  33  48  50  21
  التسيير

 171 في اإلقامة  أنثى  الثانية

اللغة   آلية األداب 319  33  36  54  54  44  50  48  22
  الحية

 231 في اإلقامة  ذآر  الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 304  30  47  36  50  59  33  49  23
تسيير 
  مالية

 189 في اإلقامة  أنثى  الثانية

للغة ا  آلية األداب 312  36  53  59  35  29  45  55  24
  الفرنسية

 254 في اإلقامة  ذآر  الثانية

اللغة   آلية األداب 335  39  52  44  50  46  59  45  25
  الفرنسية

 198 في اإلقامة  أنثى  الثانية

العلوم  346  40  45  50  55  36  74  46  26
  اإلجتماعية

 256 في اإلقامة  أنثى  الثانية  ع النفس

العلوم  346  44  66  30  56  45  55  50  27
  االجتماعية

 261 في اإلقامة  أنثى  الثانية  النفس ع

علوم  ع اقتصادیة 294  33  45  57  37  39  37  46  28
  التسيير

 192 في اإلقامة  ذآر  الثانية

اللغة   آلية األداب 312  42  33  56  50  36  45  50  29
 الفرنسية

 187 في اإلقامة  ذآر  الثالثة

اللغة   آلية األداب 318  34  49  39  59  36  56  45  30
 الحية

 229 في اإلقامة  ذآر ثةالثال



اللغة   آلية اآلداب 306  41  45  33  45  47  59  36  31
 الحية

 187 مع األهل  أنثى الثالثة

اللغة   آلية اآلداب 329  23  55  36  50  55  70  40  32
 الحية

 222 مع األهل  أنثى الثالثة

اللغة   آلية اآلداب 310  44  47  40  39  44  55  41  33
 الحية

 201 مع األهل  ذآر الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 284  44  36  45  52  40  27  40  34
  التسيير

 175 مع األهل  ذآر الثالثة

اللغة   آلية اآلداب 305  42  48  33  46  45  47  44  35
  الحية

 200 مع األهل   أنثى الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 281  31  45  30  48  50  44  33  36
  التسيير

 199 مع األهل  أنثى الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 271  22  39  74  50  33  48  32  37
  التسيير

 184 مع األهل  ذآر  الثالثة

اللغة   آلية اآلداب 303  39  45  50  33  55  45  36  38
  الحية

 194 مع األهل   أنثى الثالثة

 188 مع األهل  ذآر الثالثة  ع ق  ع اقتصادیة 294  36  40  48  45  36  50  39  39
غة الل  آلية األداب 330  44  59  36  49  52  52  38  40

  الحية
 231 مع األهل   أنثى الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 258  25  33  45  47  33  29  46  41
  التسيير

 189 مع األهل  ذآر الثالثة

 178 مع األهل  أنثى الثالثة  ع النفس  اجتماعيةع  314  41  40  41  46  45  52  49  42
علوم  ع اقتصادیة 300  40  44  33  55  38  45  45  43

  التسيير
 172 األهلمع   ذآر الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 300  19  47  40  39  47  59  49  44
  التسيير

 184 مع األهل  أنثى الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 280  30  42  46  44  40  45  33  45
  التسيير

 188 مع األهل  ذآر الثالثة

علوم  ع اقتصادیة 307  39  54  49  45  39  36  45  46
  التسيير

 191 مع األهل  ذآر الثالثة

 183 مع األهل  ذآر الثالثة  ع النفس  ع اجتماعية 320  44  48  50  44  63  50  48  47
 192 مع األهل  أنثى الثالثة  االجتماع.ع  ع اجتماعية 325  40  44  45  50  49  55  42  48
علوم  ع اقتصادیة 282  36  46  53  33  40  42  32  49

  التسيير
 170 مع األهل  ذآر الثالثة

اللغة   بآلية اآلدا 318  40  49  40  30  50  59  50  50
  الحية

 233 مع األهل   أنثى الثالثة

 203 مع األهل  ذآر الثالثة  التجارة  م ع للتجارة 290  39  44  45  56  36  30  40  51
 195 مع األهل  أنثى  الثالثة  ع النفس  ع اجتماعية 324  36  33  55  54  55  36  55  52
المدرسة  284  19  40  44  48  58  33  42  53

   العليا
 175 مع األهل  أنثى الثالثة  التجارة

المدرسة  284  39  50  52  32  30  39  42  54
   العليا

 197 مع األهل  ذآر الثالثة  التجارة

اللغة   آلية األداب 314  30  44  59  49  40  40  52  55
  الحية

 186 مع األهل  ذآر الثالثة

المدرسة  276  36  30  44  55  46  16  49  56
   العليا

 197 مع األهل  أنثى الثالثة  التجارة

اللغة   آلية األداب 326  40  41  55  57  42  63  55  57
  الحية

 194 مع األهل  ذآر الثالثة

المدرسة  280  40  45  36  33  45  38  43  58
   العليا

 189 مع األهل  أنثى الثالثة  التجارة

 235 مع األهل  ذآر  الثالثة  ع النفس  اجتماعيةع  326  41  42  50  55  40  44  54  59
ع  310  33  47  39  40  54  43  54  60

  ماعيةاجت
 195 مع األهل  أنثى  الثانية  ع النفس

ع  323  40  45  59  50  40  33  56  61
  اجتماعية

 231 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  304  39  49  45  40  50  36  45  62
  اجتماعية

 196 في اإلقامة  أنثى  الثانية  ع النفس

المدرسة  288  33  45  45  50  36  39  40  63
   العليا

 201 مع األهل  ذآر  الثانية  التجارة

المدرسة  267  15  55  30  45  52  40  30  64
   العليا

 198 مع األهل  أنثى  الثانية  التجارة



ع  314  31  52  50  47  38  42  54  65
  اجتماعية

 196 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  308  36  50  39  45  51  41  46  66
  اجتماعية

 192 في اإلقامة   أنثى  الثانية  ع النفس

ع  358  72  40  55  39  55  42  55  67
  اجتماعية

 231 في اإلقامة  أنثى  الثانية  ع النفس

ع  310  44  49  49  59  39  30  40  68
  اجتماعية

 196  مع األهل  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  313  43  45  40  55  52  33  45  69
  اجتماعية

 187 في اإلقامة  أنثى  الثانية  ع النفس

ع  316  40  59  39  53  33  40  52  70
  اجتماعية

 233 في اإلقامة  ذآر  الثانية  لنفسع ا

ع  301  39  54  33  50  36  36  53  71
  اجتماعية

 189 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

م ع  295  30  45  50  40  46  39  45  72
  للتجارة

 199 في اإلقامة  أنثى  الثانية  التجارة

 197 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس  اجتماعيةع  332  44  54  44  54  36  45  55  73
المعهد  286  19  33  46  45  44  49  50  74

  الوطني
علوم 
  زراعية

 189 في اإلقامة  ذآر  الثانية

ع  318  40  56  36  47  45  59  35  75
  اجتماعية

 264  مع األهل   أنثى  الثانية  ع النفس

ع  316  43  53  33  51  36  55  45  76
  اجتماعية

 200 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  324  45  50  42  53  40  40  54  77
  اجتماعية

 198 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  302  30  48  56  36  40  45  47  78
  اجتماعية

 189 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  345  52  45  40  55  55  49  49  79
  اجتماعية

 197 في اإلقامة  أنثى  الثانية  ع النفس

ع  318  33  69  47  45  36  45  43  80
  اجتماعية

 262 مع األهل  ذآر  لثانيةا  ع النفس

ع  320  32  36  40  55  69  47  41  81
  اجتماعية

 264 مع األهل  أنثى  الثانية  ع النفس

ع  303  40  47  46  56  40  32  42  82
  اجتماعية

 194 مع األهل  ذآر  الثانية  ع النفس

المعهد  288  25  50  45  39  36  45  48  83
  الوطني

علوم 
  زراعية

 189 في اإلقامة  ذآر  الثانية

ع  314  33  40  50  45  40  57  49  84
  اجتماعية

 197 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

 231 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس  ع جتماع 333  39  59  39  49  41  56  50  85
ع  306  36  39  50  59  36  36  50  86

  اجتماعية
 196 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

لمعهد ا 287  21  33  45  50  33  50  55  87
 الوطني

 199 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع زراعية

 189 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس  اجتماعيةع 313  40  45  54  40  40  46  48  88
المعهد  267  23  48  30  50  36  47  33  89

  الوطني
علوم 
  زراعية

 201 مع األهل  ذآر  الثانية

 196 مع األهل  ذآر  لثانيةا  ع النفس  اجتماعيةع  307  44  39  50  45  44  49  36  90
ع  312  42  40  55  47  44  36  48  91

  اجتماعية
 180 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  303  25  50  44  54  40  45  45  92
  اجتماعية

 200 في اإلقامة  ذآر  الثانية  ع النفس

ع  324  41  45  54  44  39  50  51  93
  اجتماعية

 233 في اإلقامة  ذآر  الثانية ع النفس

ع  337  40  52  45  55  43  52  50  94
  اجتماعية

 251 في اإلقامة  ذآر  الثانية ع النفس

ع  319  42  59  39  56  30  45  48  95
  اجتماعية

 231 في اإلقامة  ذآر األولى ع النفس

ع  304  21  55  44  55  46  47  36  96
  اجتماعية

 201  مع األهل  أنثى األولى ع النفس



المعهد  293  39  52  50  33  42  32  45  97
  الوطني

علوم 
  زراعية

 198 في اإلقامة  ذآر األولى

المعهد  302  32  38  40  45  46  46  55  98
  الوطني

علوم 
  زراعية

 201 في اإلقامة  أنثى األولى

ع  342  40  58  38  59  39  59  49  99
  اجتماعية

 231 في اإلقامة  ذآر األولى  ع النفس

المعهد  272  33  30  40  30  45  49  45  100
  الوطني

علوم 
  زراعية

 195 في اإلقامة  أنثى األولى

المعهد  251  16  33  45  50  26  45  36  101
  الوطني

علوم 
  زراعية

 200  مع األهل  ذآر األولى

ع  329  54  40  38  40  50  59  48  102
  اجتماعية

 233  في اإلقامة  أنثى األولى  ع النفس

المعهد  270  40  45  50  32  44  33  26  103
  الوطني

علوم 
  زراعية

 196  هلمع األ  ذآر األولى

المعهد  292  33  48  45  30  36  45  55  104
  الوطني

علوم 
  زراعية

 199  في اإلقامة  ذآر األولى

ع  307  32  50  44  51  40  59  31  105
  اجتماعية

 201 مع األهل  ذآر األولى  ع النفس

المعهد  300  42  55  33  55  33  49  33  106
  الوطني

علوم 
  زراعية

 197 مع األهل  ذآر األولى

علوم  296  36  52  30  53  39  47  39  107
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 199 مع األهل  ذآر األولى

علوم  291  40  45  45  45  40  40  36  108
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 200 مع األهل  ذآر األولى

علوم  306  44  49  46  37  30  59  41  109
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 197 مع األهل  ذآر األولى

علوم  278  16  55  40  45  36  45  41  110
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 195 مع األهل  ذآر األولى

ع  326  44  52  45  30  44  56  55  111
  اجتماعية

 232 في اإلقامة  ذآر األولى  ع النفس

علوم  320  40  45  39  56  40  55  45  112
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 229 في اإلقامة  ذآر األولى

علوم  306  40  49  45  55  36  45  36  113
  أقتصادیة

علوم 
  التسيير

 200  مع األهل  ذآر األولى

 230 في اإلقامة  أنثى األولى ع النفس  ع اجتماعية 331  43  44  54  45  45  49  51  114
 236 في اإلقامة  ذآر األولى ع النفس  اجتماعية 331  42  45  55  59  36  42  52  115
ع  325  40  45  39  43  50  59  49  116

  اجتماعية
 229 امةفي اإلق   أنثى األولى ع النفس

ع  321  40  45  40  50  55  44  47  117
  اجتماعية

 233 في اإلقامة  أنثى األولى ع النفس

ع  320  42  54  45  52  44  33  50  118
  اجتماعية

 240 في اإلقامة  ذآر األولى ع النفس

 261  مع األهل  أنثى األولى ع النفس  اجتماعيةع 319  33  56  36  55  52  45  42  119
 206 في اإلقامة  ذآر األولى  ع االجتماع  اجتماعيةع  301  17  54  55  53  32  36  54  120
ع  326  44  45  56  45  45  39  52  121

  اجتماعية
 236 في اإلقامة  أنثى األولى  ع االجتماع

 201 في اإلقامة  ذآر  األولى الحيةاللغة   آلية األداب 324  41  47  40  68  40  33  55  122
اللغة   األدابآلية  318  42  48  58  40  36  45  49  123

 الحية
 206 في اإلقامة  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 318  44  54  45  45  44  36  50  124
 الحية

 199 في اإلقامة  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 323  39  52  59  39  50  39  45  125
 الحية

 231 في اإلقامة  أنثى األولى

اللغة   آلية األداب 311  36  45  44  47  55  35  49  126
 الحية

 206 في اإلقامة  أنثى ولىاأل

اللغة   آلية األداب 314  33  32  55  57  39  50  48  127
  الفرنسية

 193 في اإلقامة  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 314  30  53  50  32  54  55  40  128
  الفرنسية

 200  مع األهل  أنثى األولى



اللغة   آلية األداب 323  40  44  55  45  30  54  55  129
  الفرنسية

 207  في اإلقامة  رذآ األولى

اللغة   آلية األداب 313  36  39  45  59  46  47  41  130
  الفرنسية

 199  مع األهل  أنثى األولى

علوم  295  32  30  45  50  44  49  45  131
 أقتصادیة

 201  في اإلقامة  ذآر األولى  اقتصادیة

علوم  287  38  34  53  33  45  35  49  132
 أقتصادیة

 196  مع األهل  أنثى األولى  اق

اللغة   آلية األداب 312  33  40  42  52  48  47  05  133
  الفرنسية

 200 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  308  18  54  45  52  40  49  50  134
 أقتصادیة

 198 في اإلقامة  ذآر األولى  ااق

اللغة   آلية األداب 329  40  45  51  44  50  50  49  135
  الفرنسية

 199 في اإلقامة  أنثى األولى

اللغة   آلية األداب 347  44  45  44  54  52  55  53  136
  الفرنسية

 206 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  301  40  45  33  45  32  52  54  137
 أقتصادیة

 199 في اإلقامة  ذآر األولى  اقت

م ع  321  39  47  39  55  50  36  55  138
  للتجارة

 201 في اإلقامة  أنثى  األولى  التجارة

المعهد  309  30  46  45  40  54  50  44  139
  طنيالو

علوم 
  زراعية

 196  مع األهل  أنثى األولى

اللغة   آلية األداب 325  33  54  44  56  33  51  54  140
  الفرنسية

 196 في اإلقامة  ذآر األولى

المعهد  312  33  45  39  47  45  53  50  141
  الوطني

علوم 
  زراعية

 200 في اإلقامة  نثىأ األولى

المعهد  309  40  52  45  50  30  40  52  142
  الوطني

علوم 
  زراعية

 198 في اإلقامة  ذآر األولى

المعهد  310  19  53  44  50  47  45  52  143
  الوطني

علوم 
  زراعية

 198 في اإلقامة  أنثى األولى

المعهد  301  40  47  45  45  36  58  30  144
  الوطني

علوم 
  زراعية

 201  مع األهل  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 335  44  49  55  30  58  45  54  145
  الفرنسية

 201 في اإلقامة  نثىأ ولىاأل

المعهد  319  40  51  30  54  56  33  55  146
  الوطني

علوم 
  زراعية

 231 في اإلقامة  أنثى األولى

 لغة  األدابآلية  325  44  45  51  45  44  49  47  147
  فرنسية

 198 في اإلقامة  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 317  30  46  42  47  48  59  45  148
  الفرنسية

 200 ي اإلقامةف  أنثى األولى

ع  305  44  50  45  32  42  46  46  149
  اجتماعية

 198 في اإلقامة  ذآر  األولى ع االجتماع

ع  312  39  47  33  54  49  45  45  150
  اجتماعية

 199 في اإلقامة  أنثى األولى ع االجتماع

المعهد  304  40  47  39  54  36  33  55  151
  الوطني

علوم 
  زراعية

 202 في اإلقامة  ذآر األولى

 175 في اإلقامة  أنثى الرابعة  ع زراعية  م الوطني 299  20  45  46  50  50  40  48  152
 197 في اإلقامة  ذآر الرابعة  ع االجتماع  اجتماعيةع 300  36  50  48  39  33  42  52  153
اللغة   األداب آلية 324  33  47  45  50  55  44  50  154

  الفرنسية
 216 في اإلقامة  أنثى الرابعة

المعهد  315  40  45  05  56  44  35  45  155
  الوطني

علوم 
  زراعية

 218 في اإلقامة  ذآر األولى

اللغة   آلية األداب 341  44  51  55  54  52  30  55  156
  الفرنسية

 200 في اإلقامة  أنثى األولى

ع  316  39  48  36  52  42  33  66  157
  اجتماعية

 195 في اإلقامة  ذآر األولى ع االجتماع

ع  314  41  49  56  44  44  40  40  158
  اجتماعية

 199  مع األهل  ذآر األولى ع االجتماع

اللغة   آلية األداب 336  42  48  53  51  50  40  52  159
  الفرنسية

 200  في اإلقامة  أنثى األولى



علوم  306  43  47  45  50  41  35  45  160
 أقتصادیة

 199  في اإلقامة  ذآر األولى  االقتصاد

علوم  294  39  56  45  45  40  36  33  161
 أقتصادیة

 203 مع األهل  ذآر األولى  قتصاداال

علوم  274  35  45  19  49  45  45  36  162
 أقتصادیة

 196 مع األهل  أنثى األولى  االقتصاد

علوم  297  44  47  49  44  42  32  39  163
 أقتصادیة

 209 مع األهل  ذآر األولى  االقتصاد

اللغة   آلية األداب 326  44  53  45  55  40  49  40  164
  الفرنسية

 264 األهلمع   ذآر األولى

علوم  266  33  50  26  52  33  40  32  165
 أقتصادیة

 202 مع األهل  ذآر األولى  االقتصاد

ع  310  33  55  45  50  49  39  39  166
  اجتماعية

 188 مع األهل  أنثى األولى  ع االجتماع

علوم  302  40  53  45  36  38  50  40  167
 أقتصادیة

 200 مع األهل  ذآر األولى  اإل قتصاد

اللغة   آلية األداب 329  39  51  47  55  50  43  44  168
  الفرنسية

 261 مع األهل  أنثى األولى

علوم  290  26  46  51  45  36  45  41  169
 أقتصادیة

 199 مع األهل  ذآر األولى  اإل قتصاد

اللغة   آلية األداب 324  33  47  56  49  52  44  43  170
  الفرنسية

 265 مع األهل  أنثى األولى

ع  313  36  45  54  39  42  55  42  171
  اجتماعية

 203 مع األهل  ذآر األولى  ع االجتماع

علوم  294  39  22  50  56  55  36  36  172
 أقتصادیة

 199 مع األهل  أنثى األولى  اإل قتصاد

ع  325  38  45  53  54  44  52  39  173
  اجتماعية

 265 مع األهل  ذآر األولى  ع االجتماع

اللغة   آلية األداب 342  40  50  40  51  54  51  56  174
  سيةالفرن

 196 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  274  40  48  31  44  31  30  50  175
 أقتصادیة

 210 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

علوم  316  30  52  45  50  50  49  40  176
 أقتصادیة

 232 في اإلقامة  أنثى األولى  اإل قتصاد

اللغة   آلية األداب 335  40  46  39  55  51  50  54  177
  الفرنسية

 207 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  309  22  45  52  56  33  54  47  178
 أقتصادیة

 210 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

اللغة   آلية األداب 341  44  40  58  36  53  52  58  179
  الفرنسية

 249 في اإلقامة  أنثى األولى

ع  332  44  47  45  50  56  33  57  180
  اجتماعية

 201 مةفي اإلقا  أنثى األولى ع االجتماع

ع  322  43  44  50  45  36  45  59  181
  اجتماعية

  ذآر األولى ع االجتماع
  

 230  في اإلقامة

ع  335  40  46  45  52  50  59  43  182
  اجتماعية

 259  مع األهل  أنثى األولى ع االجتماع

 233 في اإلقامة  أنثى األولى ع االجتماع  ع اجتماعية 322  36  33  44  55  57  47  50  183
علوم  311  40  49  43  39  40  45  55  184

 أقتصادیة
 203 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

اللغة   األدابآلية  340  39  55  50  53  55  36  52  185
  الفرنسية

 200 في اإلقامة  أنثى األولى

 264 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد  ع أقتصادیة 334  45  44  55  53  36  50  51  186
علوم  307  31  47  39  45  45  45  55  187

 أقتصادیة
 194 في اإلقامة  أنثى األولى  اإل قتصاد

اللغة   األداب آلية 339  55  41  45  43  45  54  56  188
  الفرنسية

 230 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  322  27  44  50  54  42  51  54  189
 أقتصادیة

 196 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

علوم  322  40  45  45  55  56  36  45  190
 دیةأقتصا

 229 في اإلقامة  أنثى األولى  اإل قتصاد

علوم  305  40  40  46  45  33  52  49  191
 أقتصادیة

 189  في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

اللغة   آلية األداب 335  52  47  44  53  45  50  44  192
  الفرنسية

 233  مع األهل  أنثى األولى

 231 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصادعلوم  328  44  50  45  30  44  56  59  193



 أقتصادیة
اللغة   األداب آلية 319  33  44  48  51  59  39  45  194

  الحية
 196 في اإلقامة  أنثى األولى

اللغة   آلية األداب 327  39  47  44  45  46  57  49  195
 الحية

 199 في اإلقامة  أنثى األولى

اللغة   آلية األداب 329  40  39  50  44  45  55  56  196
 الحية

 200 ي اإلقامةف  أنثى األولى

علوم  300  24  50  30  50  39  58  49  197
 أقتصادیة

 204 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

علوم  305  50  19  47  51  50  40  48  198
 أقتصادیة

 201 في اإلقامة  نثىأ األولى  اإل قتصاد

علوم  330  39  45  50  52  40  59  45  199
 أقتصادیة

 206 في اإلقامة  ذآر األولى  اإل قتصاد

علوم  313  48  40  33  45  56  46  45  200
 أقتصادیة

 199  في اإلقامة  أنثى األولى  التسيير

علوم  286  40  54  45  48  30  33  36  201
 أقتصادیة

 201  مع األهل  ذآر األولى التسيير

علوم  305  45  45  33  45  56  36  45  202
 أقتصادیة

 200 في اإلقامة  انثى األولى التسيير

علوم  324  40  47  51  44  44  39  59  203
 أقتصادیة

 196 في اإلقامة  ذآر األولى التسيير

علوم  301  33  48  46  30  57  37  50  204
 أقتصادیة

 198 في اإلقامة  أنثى األولى التسيير

علوم  299  36  55  47  33  39  40  49  205
 أقتصادیة

 195 في اإلقامة  ذآر األولى التسيير

لغة ال  آلية األداب 332  39  50  50  40  52  42  59  206
  الحية

 218 في اإلقامة  أنثى األولى

علوم  302  32  46  55  44  33  39  53  207
 أقتصادیة

 202 في اإلقامة  ذآر األولى التسيير

علوم  319  36  56  36  46  55  35  55  208
 أقتصادیة

 210 في اإلقامة  أنثى الرابعة التسيير

علوم  327  50  45  50  42  44  44  52  209
 أقتصادیة

 231 في اإلقامة  آرذ الرابعة التسيير

علوم  347  44  70  45  44  50  42  52  210
 أقتصادیة

 215 في اإلقامة  أنثى الرابعة التسيير

علوم  313  45  33  38  47  55  40  55  211
 أقتصادیة

 177 في اإلقامة  أنثى الرابعة التسيير

علوم  301  42  45  53  36  32  43  50  212
  أقتصادیة

 189 في اإلقامة  ذآر الرابعة التسيير

علوم  326  50  39  58  48  56  36  39  213
 أقتصادیة

 230  مع األهل  أنثى الرابعة التسيير

علوم  313  44  47  45  50  36  39  52  214
 أقتصادیة

 184 في اإلقامة  ذآر الرابعة التسيير

علوم  296  47  40  53  30  50  30  46  215
 أقتصادیة

 180 في اإلقامة  أنثى الرابعة التسيير

علوم  294  28  45  54  50  33  40  53  216
 أقتصادیة

 200 في اإلقامة  ذآر الرابعة التسيير

علوم  345  59  56  39  52  51  41  47  217
 أقتصادیة

 216 في اإلقامة  أنثى الرابعة التسيير

علوم  286  39  47  48  40  30  32  50  218
 أقتصادیة

 201 في اإلقامة  ذآر الرابعة التسيير

علوم  297  42  39  47  36  59  45  29  219
 قتصادیةأ

 185  مع األهل  أنثى الرابعة التسيير

علوم  318  42  50  44  52  33  47  50  220
 أقتصادیة

 229 في اإلقامة  ذآر الرابعة التسيير

اللغة   األدابآلية  360  54  33  56  54  53  55  55  221
  الحية

 230 في اإلقامة  أنثى الرابعة

ع  309  30  43  40  55  50  45  46  222
  اجتماعية

 182 في اإلقامة  أنثى لرابعةا  االجتماع.ع

ع  300  33  33  42  55  45  47  45  223
  اجتماعية

 166 في اإلقامة  أنثى الرابعة  االجتماع.ع

ع  311  48  44  45  59  35  33  47  224
  اجتماعية

 196 في اإلقامة  ذآر الرابعة  االجتماع.ع

ع  313  26  47  54  44  56  36  50  225
  اجتماعية

 198 قامةفي اإل  نثىأ الرابعة  االجتماع.ع

ع  313  44  45  45  58  37  32  52  226
  اجتماعية

 206  مع األهل  ذآر الرابعة  االجتماع.ع



ع  332  45  45  36  55  57  44  50  227
  اجتماعية

 230 في اإلقامة  أنثى الرابعة  االجتماع.ع

ع  332  44  44  40  55  55  45  49  228
  اجتماعية

 233 في اإلقامة  أنثى الرابعة  االجتماع.ع

ع  315  50  40  48  45  32  55  45  229
  اجتماعية

 229 في اإلقامة  ذآر الرابعة  االجتماع.ع

ع  326  33  36  54  40  50  54  59  230
  اجتماعية

 225 في اإلقامة  أنثى الرابعة  االجتماع.ع

علوم  318  44  45  56  45  39  56  33  231
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 216  مع األهل  ذآر الرابعة

علوم  324  40  42  55  48  50  40  49  232
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 233 في اإلقامة  أنثى الرابعة

علوم  329  43  47  40  53  40  51  55  233
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 228 في اإلقامة  ذآر الرابعة

علوم  322  39  40  47  45  50  55  46  234
 أقتصادیة

 226 في اإلقامة  ىأنث الرابعة ع ااقتصاد 

 علوم 309  41  49  56  26  42  48  47  235
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 184 في اإلقامة  ذآر الرابعة

علوم  325  44  36  45  55  52  44  49  236
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 232 في اإلقامة  أنثى الرابعة

علوم  316  33  50  44  56  39  45  49  237
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 228 في اإلقامة  ذآر الرابعة

علوم  324  40  35  55  59  44  46  45  238
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 208 في اإلقامة  ذآر الرابعة

علوم  300  36  47  56  16  36  54  55  239
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 183 في اإلقامة  ذآر الرابعة

علوم  323  39  40  54  45  45  52  48  240
  أقتصادیة

ع 
  اقتصادیة

 220 في اإلقامة  أنثى الرابعة

علوم  304  40  47  56  36  36  40  49  241
  أقتصادیة

ع 
  یةاقتصاد

 162 في اإلقامة  ذآر الرابعة

اللغة   آلية األداب 330  48  39  55  45  39  55  49  242
  الفرنسية

 215 في اإلقامة  ذآر الرابعة

 180 مع األهل  أنثى الرابعة  التجارة  م ع للتجارة 286  39  48  42  39  59  19  40  243
 198 ألهلمع ا  ذآر الرابعة  التجارة  م ع للتجارة 310  46  50  55  36  36  51  36  244
اللغة   آلية األداب 332  44  55  48  44  55  53  33  245

  الحية
 232 مع األهل  أنثى الرابعة

اللغة   آلية األداب 334  54  45  70  36  50  40  39  246
  الحية

 228 مع األهل  أنثى الرابعة

 182 مع األهل  ذآر الرابعةاللغة الحية آلية األداب 302  30  44  56  45  35  52  40  247
 188 مع األهل  أنثى الرابعةاللغة الحية آلية األداب 304  40  46  33  44  45  55  41  248
 196 مع األهل  ذآر الرابعةاللغة الحية آلية األداب 305  44  36  48  45  39  51  42  249
 200 مع األهل  أنثى الرابعةاللغة الحية آلية األداب 304  33  48  36  44  59  45  39  250
 222 مع األهل  ذآر الرابعةاللغة الحية آلية األداب 290  36  50  39  47  40  44  34  251
 187 مع األهل  أنثى الرابعةاللغة الحية آلية األداب 279  33  33  50  33  46  45  39  252
 158 مع األهل  ذآر الرابعة  التجارة  م ع للتجارة 289  36  46  52  32  40  49  34  253
 177 مع األهل  أنثى الرابعة  رةالتجا  للتجارة م ع 297  42  48  36  55  47  36  33  254
 197 مع األهل  أنثى الرابعةاللغة الحية آلية األداب 313  44  50  45  30  55  50  39  255
 226 مع األهل  ذآر الثالثةاللغة الحية آلية األداب 317  45  40  51  52  36  55  38  256
 196 هلمع األ  أنثى الثالثة  التجارة  م ع للتجارة 314  44  45  55  44  52  30  44  257
 259 مع األهل  ذآر الثالثة  التجارة  م ع للتجارة 315  33  46  45  50  42  57  42  258
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