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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع

قرص مدمج  CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة ،عىل أن حيوي البحث
ويكون
عىل الكلامت املفتاحية.
 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه،
جهة العمل (باللغتني العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث،
أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
بأن
ّ

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
األبحاث يف املجالت ،أو أسامء املؤلفني.
 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
 .10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعرب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
 .11ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي .Turnitin
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
 .12ختضع األبحاث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) األبحاث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) األبحاث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.
 .13يراعى يف أسبقية النرش:
أ) األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
 .14ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
 .15حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات
األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث.
 .16ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت :العراق ،كربالء
املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

 ...كلمة العدد ...
احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدم،

من عموم نعم ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها،

وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهّ ،
وأن سيدنا حممدً ا عبده

ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .أما بعد ...

والقراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد
فها نحن نلتقي
ّ

الغراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل ْ
أن حيقق اهلدف الذي
ّ

ترجوه اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان اليه حتقيقا للرقي
التميز واجلودة يف
العلمي والبحثي والوصول اىل اسمى مراتب
ّ
خدمة املجتمع ،وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث

التي تنوعت يف مادهتا العلمية بني اللغوية واالجتامعية والدينية
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي ِ
باب
رب
احلسيني ُ
وس َم بـ (املن ُ
ُّ
بالنبي واألل  )ملا للمنرب احلسيني من دور مهم يف نرش
وصال
ّ
ثقافة أهل البيت  .فضال عن التحديات التي تواجهه سواء أكانت

الفكرية ام االعالمية األمر الذي أوجب احلاجة املاسة خلطاب
حسيني يستلهم كل معاين الفضيلة واالعتدال والتسامح .نأمل ْ
أن

القراء األعزاء يف هذا العدد فائدة ومتعة معرفية وندعوهم اىل
جيد ّ
املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة ...واهلل ويل التوفيق.

املحتويات
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ملخص البحث
تتجه األنظار يف كل عرص نحو ظاهرة أو قضية تعد بحق السمة األساس التي

متيز هذا العرص من غريه ،ويتسم عرصنا الراهن بعدد من الظواهر التي هلا تأثريها

الواضح عىل الصحة النفسية لإلنسان ،ومنها ظاهرة االغرتاب ،إذ تعرضت بعض
املجتمعات إىل مشكالت وحتديات عديدة ،ومن بينها املجتمع العراقي الذي عانى

من ويالت احلروب فأحلقت به أرضار ًا يف اجلانب البرشي ،واالقتصادي ،فض ً
ال
عن الضغوط النفسية التي أدت إىل تكوين مشاعر القلق ،وضعف األمان ،وبعض
االضطرابات النفسية عند أبنائه ،وهذه بدورها قد تؤدي إىل نشوء ظاهرة االغرتاب

التعرف عىل االغرتاب النفيس لدى
عند الطلبة ،األمر الذي دفع الباحث ألن حياول ّ
طلبة معهد إعداد املعلمني.

وهيدف البحث احلايل اىل:
 .1التعرف عىل االغرتاب لدى طلبة معهد اعداد املعلمني.

 .2معرفة داللة الفروق االحصائية يف االغرتاب تبعا ملتغري اجلنس ( ذكور واناث).
وتم تطبيق البحث عىل عينة من طلبة معهد اعداد املعلمني بصورة عشوائية،

حيث بلغت عينة الطالب ( )75طالب ًا ،أما عينة الطالبات فبلغت ( )75طالبة .
ومن اجل حتقيق اهداف البحث تم تطبيق مقياس االغرتاب النفيس الذي أعده
الباحث بعد ان تم التأكد من صدق االداء وثباتة .وتوصلت نتائج البحث ان
طلبة معهد اعداد املعلمني لدهيم الشعور باالغرتاب النفيس ،كام توصلت النتائج
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اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف الشعور باالغرتاب لدى الطلبة تبعا

 ويف ضوء نتائج البحث تم التوصل اىل جمموعة من.)ملتغري اجلنس (ذكور اناث
.التوصيات واملقرتحات

ABSTRACT
In any era there is an attention paid to the specific phenomenon or
issue distinguishing this era from other ones. Nowadays there is a number
of phenomena with a clear effect on the mental health of humans. One
of these is alienation some communities face as problems and numerous
challenges; the Iraq is one of these societies suffering from the scourge of
war that damages human ،economic، and psychological pressure leading
to form the feeling of anxiety ، the loss of safety and some mental disorders
in his children. In turn، these may lead to the emergence of phenomenon
of the psychological alienation among students of teacher preparation
institute.
Aims of research:
1. -Identifying the sense of alienation among students of teacher
preparation institute.
2. -Having knowledge of statistical significance differences in alienation
according to gender (males and females).
The research is applied to a randomly selected sample of students
in the institute. The number of sample comes as (150) divided into (75)
males and (75) females .
In the light of research results it is to have a set of recommendations
and suggestions.
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الفصل االول
مشكلة البحث
تتجه األنظار يف كل عرص نحو ظاهرة أو قضية تعد بحق السمة األساس التي

متيز هذا العرص عن غريه ،ويف وقتنا هذا أصبحت ظاهرة االغرتاب التي تعرب عن

أزمة اإلنسان املعارص واحدة من بني أبرز القضايا التي يقف أمامها اإلنسان حائر ًا
يف ظل التحوالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي وصلت إىل قطاعات

كبرية من املجتمع او مع التطور العلمي والتقني املذهل الذي وفر سبل العيش
الرغيد ،وقرب املسافات بني الناس ،لكنه أبعد بني النفوس فأزمات احلروب

املتطورة أفقدهتم كثري ًا من صفاهتم اإلنسانية [اخلويل  ،]7 :1987اذ تعرضت بعض
املجتمعات إىل مشاكل وحتديات عديدة ،ومن بينها املجتمع العراقي الذي عانى

من ويالت احلروب فأحلقت به أرضار ًا يف اجلانب البرشي ،واالقتصادي فض ً
ال

عن الضغوط النفسية التي أدت إىل تكوين مشاعر القلق ،وعدم األمان ،وبعض
االضطرابات النفسية عند أبنائه ،وهذه بدورها قد تؤدي إىل نشوء ظاهرة االغرتاب

عند األفراد ،تتمثل يف سلوكهم عندما يظهرون انسحاب ًا من املجتمع الذي يعيشون

فيه ،أو التمرد عليه ،أي إهنم يفقدون االتصال باآلخرين فيعيشون داخل أسوار

نفوسهم ال ينتمون إىل زمن احلارض ،لتعارض ما هو خمزون يف شخصياهتم من نسق
قيمي قد تر ّبوا عليه منذ نعومة أظفارهم مع ما هو موجود حالي ًا من قيم ،ومن ثم
ّ
يصاب إحساس املشاركة لدهيم بالضعف ويكونون غري مبالني بام يدور حوهلم،
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اليشعرون باالنتامء للعرص وتوابعه ويقضون حياهتم غري متوافقني يف املجتمع

نتيجة ضعف التفاعل ،واملودة واأللفة ،وندرة التعاطف ،وضعف الشعور بالرضا

الكايف عن أدائهم الوظيفي [كامل  ،]67 :1995كام ان التعليم والثقافة السائدة يف

املجتمع واالنفجار السكاين كلها عوامل تؤدي اىل االغرتاب كام ونوعا يف الوقت

احلايل [شاخت  ،]1980 ،82فالتعليم هو نظام يقوم بتوفري املعلومات اجلوهرية
واالساسية وغريها من املفاهيم واملبادئ وتعرض الطالب لتعلم كل هذه االمور

ينطوي عىل االغرتاب ،ألنه يواجه عمليات االنفصال عن ارسته والرتفيه الذي
اعتاد عليه ويطالب بالتخيل عن نظرته الذاتية املتحيزه لنفسه [النوري ،1979
 ،]37ومن هذه املنطلقات حتسس الباحث مشكلة بحثه احلايل ،وتتحدد مشكلة

البحث احلايل باإلجابة عن السؤال االيت :هل يوجد اغرتاب لدى طلبة معهد اعداد

املعلمني؟

امهية البحث
االغرتاب ظاهرة عامة وشائكة يف الكثري من الدول والشك أن هناك ظروفا

نفسية واجتامعية واقتصادية وسياسية خاصة بكل دولة جتعل ظاهرة االغرتاب

هلا خصائصها وإشكاهلا اخلاصة هبا [عثامن  ،]130 ،2001ولكن هذه الظاهرة
استفحلت وخرجت عن نطاق احلاالت الفردية املعزولة لتصبح إحدى السامت

املميزة هلذا العرص ،فالتعدي ،والتمرد ،واالغتصاب ،واإلدمان عىل املخدرات

واالجهاد النفيس والشعور بالعجز والقلق واخلوف من املستقبل ما هي إال
مؤرشات ملا تعانيه املجتمعات من اإلحساس باالغرتاب األمر الذي يؤدي اىل حمو

القيم اخللقية والروحية واإلنسانية [منصور والسايس  ،]44 ،2006واالغرتاب

وإن اختلفت زوايا رصده وتباينت مضامينه وأشكاله فهو ظاهرة مالزمة لإلنسان
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يف كل املجتمعات وخمتلف العصور تزول بزوال مسبباهتا لدى أفراد معينني أو

جمتمع معني أو رشحية اجتامعية حمددة لكنها التلبث أن تستحدث نفسها بأسباب
جديدة [اليوسف .]52 ،2006

ونتيجة لتلك التحديات والتغريات احلضارية والعاملية والتكنولوجية الرسيعة

يف املجتمع والتي غالبا مايكون هلا إفرازات وانعكاسات سلبية عىل الوضع النفيس

للمجتمع والسيام الشباب [العظاموي  ،]434 :1988نجد كثري ًا من الشباب

العريب يدخل إىل مرحلة شبابه حامال مشكالت احلياة التي عجز جيل قبله عن

حلها فتضاف إىل أمحاله املقبلة ،والشاب الذي كان طفال بدون إرادته ولد يف مكان

مل خيرته ،وينتمي إىل أرسة مل يأخذ احد رأيه يف انتامئه إليها ،يعيش يف جمتمع هو قدره،
يف ظل نظم سياسية واقتصادية واجتامعية اصطنعتها أجيال قبله [سيف الدولة

 ،]49 :1991األمر الذي سبب تزايد مصاعب احلياة التي يتعرض هلا اإلنسان

وسبب التنافس الشديد بني اإلفراد واجلامعات إىل احلد الذي تقع فيه اخلالفات
واملنازعات واحلروب وما يتبع ذلك من ويالت وظروف قاهرة ترتك اثارا سلبية
عىل التعامل ،ليس مع اآلخرين فحسب بل مع الذات نفسها أيضا [سعادة وآخرون

.]205 :2002

ومن النتائج األخرى التي تسببها مصاعب احلياة هو شعور اإلفراد يف املجتمعات

املختلفة بالعجز عن حتقيق بعض أهدافهم اجلوهرية يف احلياة واألسباب التي تؤدي
إىل هذا العجز فان هذه االشكال وان اختلفت فأهنا تولد حالة من اإلحباط الذي قد
يصل إىل مستوى القنوط واليأس ،وقد تتيرس الفرص لبلوغ األهداف اال أن املجتمع

قد يضع احلواجز يف الطرق التي تؤدي لإلفادة من الفرص فتحرم بعض األفراد منها
كام حيدث عندما حترص بعض الفرص يف جنس الذكور دون اإلناث ،أو يف بعض

373

الرتب العمرية دون املراتب األخرى إىل غري ذلك من الفروق االجتامعية [النوري
 .]438 :1990فضال عن شعوره بعزلة نفسية عن ذاته وواقعه ومن ثم شعوره
باالغرتاب ،مما دفع الكثريين إىل تسمية القرن العرشين «عرص االغرتاب» ،فرغم

انه أنجز تقدما علميا وماديا وتكنولوجيا هائال ،اال أن تقدمه األخالقي والروحي

كان متواضعا جدا [القريطي والشخص  ]53 :1991فاملجتمعات احلديثة كام يرى
الميل دوركهايم عانت أثناء تطورها الرسيع من غياب املعايري ،وفقدت حياهتا التي
كانت تتسم بنظام معني يقوم عىل التكامل والتضامن االجتامعي ،ختضع فيه مصالح

أفراده لصالح املجموع ،مما ادى إىل شيوع بعض مظاهر االغرتاب كاليأس والوحدة
والعزلة واخلوف واالكتئاب والقلق ،ان االغرتاب كان إحدى ثمرات التكنولوجيا
إىل جانب الرصاع والتفكك االجتامعي والدمار البيئي [السورطي .]53 :2003

وال يقترص الشعور باالغرتاب عىل الوصول بصاحبه إىل مجلة املشاعر السلبية
هذه بل قد يصل به األمر إىل َأ ْن يسلك بعض مسالك التكيف السلبية كاهلجرة

خارج الوطن أو االنتحار ،وهبذا يفقد املجتمع أحد أفراده الذي كان باإلمكان
وقايته ومعاجلة مشكلته ،الن نشوء الرصاع واالضطراب املتأيت من شعور املغرتب

بالعجز عن حتقيق أهدافه األساس خيلق لديه صعوبات ومشكالت يف أمكانية
مالءمته للواقع الذي يعيشه يف جمتمعه ،لذا يلجأ اىل اهلجرة وترك الوطن ختلصا من
االستالب النفيس واالغرتاب [النوري .]44 ،1990

ونظر ًا ألمهية هذا املفهوم فقد اهتم به العديد من الباحثني ،فتوصلت دراسة

 Kiass&Berrdtإىل إن هناك عالقة بني االكتئاب والشعور باالغرتاب

Feeling of

 Alienationوارتبطت أعراض االكتئاب بالشعور بالذنب واهتام الذات والعصابية
وتقدير الذات املنخفض وهذا يعني إن االغرتاب ال يرتبط فقط باالكتئاب بل
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بالعديد من األعراض العصابية [[ ]Kiass&Berrdt، 1985، p434مخيس ،]7 ،2010

وإذا كانت دراسة االغرتاب مهمة بالنسبة لعامة الناس فان أمهيتها تزداد بالنسبة

للشباب؛ وذلك الن الشباب يف مجيع دول العامل حمور اهتامم كثري من الكتاب
واملفكرين واملؤسسات نظرا للدور الذي يمكن للشباب القيام به يف زيادة اإلنتاج
واإلسهام يف إنشاء حضارة الدول بوصفهم اساس ًا للعمل ألهنم الطاقة املادية

واملعنوية احلقيقية ألية أمة [اجلامعي .]2007 ،19

وتأيت أمهية البحث من أمهية جمتمع البحث احلايل الذي يتكون من الطلبة

الذين يتم إعدادهم ليكونوا معلمي املستقبل ،حيث يعد حماولة علمية مل يسبق أن

تناوله الباحثون عىل طلبة معاهد املعلمني وعىل مستوى البيئة العراقية (حسب علم
الباحث) ،كام اهنا اضافة للدراسات التي تناولت هذه الظاهرة اخلطرية يف اثارها
عىل الفرد واملجتمع ،كام اهنا تساهم بام جاءت به من نتائج يف توجيه املهتمني بأمر

الشباب من االباء واملربني والقادة املسؤولني عن تنمية املجتمع.

اهداف البحث
هيدف البحث احلايل اىل:
 .1التعرف عىل االغرتاب لدى طلبة معهد اعداد املعلمني.
 .2معرفة داللة الفروق االحصائية يف االغرتاب تبعا ملتغري اجلنس (ذكور واناث).

حدود البحث
يقترص البحث احلايل عىل طلبة معهد اعداد املعلمني (ذكور واناث) يف حمافظة

بابل للعام الدرايس 2014 -2013م.
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حتديد املصطلحات
او ً
ال :االغرتاب النفيس Psychological Alienation
عرفه أرك فروم (« :)1966بأنه نوع من اخلربة التي يرى فيها الشخص نفسه

غريب ًا عن ذاته ،وال يشعر بأنه مركز ًا لعامله وال صانع ألفعاله ولكنه يشعر أن أفعاله

ونتائجها هي التي تتحكم فيه»[ .فروم ]279 ،1966 ،وعرفه بكر (« :)1979بأنه
أحساس الفرد باالختالف عن الشخصية النمطية السائدة يف املجتمع (شخصية

الفرد االعتيادي)»[ .بكر ]41 ،1979 ،وعرفه البلداوي (« :)1995هو عدم

القدرة عىل إجياد املكافأة والقبول احلسن وشعور الفرد بالعجز والفشل يف احلصول
عىل الرضا الذايت وان أفعاله ال قيمة هلا يف نظره ويفقد الصلة بذاته احلقيقية وال
يشعر هبا إال يف احلاالت النادرة»[ .البلداوي]19 ،1995 ،

ومن خالل االطالع عىل التعاريف أعاله تبنى الباحث تعريف العامل (فروم)

لكونه تبنى نظريته.

أما التعريف اإلجرائي لالغرتاب :فهو الدرجة الكلية التي حيصل عليها

الطالب من خالل أجابته عىل فقرات مقياس االغرتاب النفيس.
ثاني ًا :معهد إعداد املعلمني

وزارة الرتبية ( :)1981املرحلة التي تبدأ بعد إهناء املرحلة املتوسطة ومدهتا

مخس سنوات ترتاوح أعامرهم من ( )21 -16ومتنح املتخرج شهادة الدبلوم

[وزارة الرتبية.]1981 ،
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الفصل الثاين
اإلطار النظري ودراسات سابقة
ً
أوال :اإلطار النظري
مفهوم االغرتاب Alienation concept

االغرتاب سمة أو عالمة مالزمة للوجود اإلنساين وهو موجود منذ البدايات

األوىل للخليقة إذ يمكن عد خروج ِ
ابى البرش آدم  وزوجه حواء من اجلنة ،كام
اس ُك ْن َأن َْت َو َز ْو ُج َك ْ َ
اجل َّن َة َو ُك َال ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْي ُث ِش ْئت َُام
قال اهلل تعاىلَ :
﴿و ُق ْلنَا َيا َآ َد ُم ْ
الش َج َر َة َفت َُكو َنا ِم َن َّ
ني * َف َأ َز َّ ُهل َام َّ
الظا ِمل ِ َ
َو َال َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّ
الش ْي َطانُ َع ْن َها َف َأ ْخ َر َج ُه َام ِممَّا َكا َنا
ض َعدُ ٌّو َو َل ُكم ِيف ْ َ
ِف ِ
َاع إِ َىل ِح ٍ
يه َو ُق ْلنَا ْاهبِ ُطوا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
األ ْر ِ
ني﴾
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َمت ٌ
ْ
[البقرة ]36-35 :بداية رحلة االغرتاب للبرشية عن جنة النعيم الرسمدي وعن

جوار اهلل تعاىل متمثال بانفصال اإلنسان عن اهلل واالغرتاب عن الوطن الساموي
[املحمدي .]65-64 :2001

وتشري الكثري من الكتابات الفلسفية إىل إن مفهوم االغرتاب قد وجد يف الفكر

اليوناين القديم والسيام عند سقراط [ 390- 469ق.م] الذي كان بظهوره إيذانا
بقيام ثورة عارمة عىل األوضاع الفكرية السائدة يف جمتمعه مما يدلل عىل الدعوة

للتغري الذي جعل باملقابل أصحاب الفكر املحافظ يتهمونه بإفساد عقول الناس
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عامة والشباب خاصة ،وبأنه خارج عن التقاليد التي تناقش املبادئ املالوفة مثل:
احلق ،واخلري ،واجلامل ،والفضيلة ،وهناك من يرد فكرة االغرتاب إىل أفالطون

[ 347- 427ق.م] ونظريته عن الفيض واملثل األفالطونية والذي يرى أن النفس
اغرتبت عن اآلهلة حني سقطت يف اخلطيئة [اسكندر.]1988 ،18 ،
ويعد الفيلسوف هيجل

Hegel

أول من تناول االغرتاب بوصفه مصطلح ًا

يف القرن الثامن عرش ،لذا عدّ األب الروحي هلذا املفهوم ،إذ استعمله يف كتابه

(ظاهريات العقل الكيل) يف عام  1807الذي يضم فصال بعنوان (العقل املغرتب

عن ذاته) [شاخت .]6 ،1980

ولكون مصطلح االغرتاب واسع ًا اتسعت العلوم واالجتاهات التي تناولته

بالبحث والتحليل واالختالف يف حتديد بداياته ،فهناك الكثري من الظواهر التي
تظهر أعراضها عىل اإلنسان وتسم شعوره بسمة معينة ،فينعكس تأثري هذه الظواهر

عىل سلوكه ونظرته إىل الوجود املحيط به ،ويعد االغرتاب من أبرز هذه الظواهر.
وقد اختلف مقدار بروزه من عرص لعرص ومن مكان ملكان ،كام اختلفت أسباب
نشوئه ،فغالبا ما ال يتواءم اإلنسان مع البيئة املحيطة به سواء مع من حوله من

الناس ،أو الظواهر الطبيعية ،أو اإلحساس بالوجود ،فيبدو منعزال أو شبه منعزل،
ويصاحب هذا االنعزال شعور بالوحشة والقلق ناتج عن طبيعة الشخص ذاته ،أو

ألسباب أوجدهتا البيئة الطبيعية أو االجتامعية ،وقد يغرتب اإلنسان عن ذاته إذ
يقوم بأفعال ال يؤمن هبا وال يرغب فيها ولكن ثمة رضورات خارجية أملت عليه

القيام هبا [العكيدي .]3 :2000

ولقد أراد ملفن سيامن التخلص من الغموض واالرتباك الذي أحاط بوضوح

االغرتاب وذلك من خالل فصله بني االستعامالت املتعددة هلذا االصطالح
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وتوضيح معاين هذه االستعامالت املتعددة هلذا االصطالح لتييرس استعامهلا يف

البحوث العلمية االجتامعية بدون ارتباك وتشويش [ميتشيل ،]23-20 :1981

لقد أرقته كثريا مسألة أحادية البعد يف املصطلح ،مما حدا به ان حيدد معنى االغرتاب
من خالل مخسة إبعاد هي (الشعور بالعجز ،الشعور بفقدان املعنى ،الال معيارية،

العزلة االجتامعية ،االغرتاب عن الذات) [حسن  ،]19 :2008وملحاولة توضيح
معاين االستعامالت املتعددة لظاهرة االغرتاب فقد انصبت معاجلة االغرتاب لديه

عىل وجهة النظر الشخصية للتفاعل ذاته ،أي ان االغرتاب اخذ هنا من وجهة النظر
االجتامعية السيكولوجية واهلدف هو حتديد:

 .1الظروف االجتامعية التي تنتج هذه األبعاد اخلمسة سابقة الذكر.

 .2نتائجها السلوكية ،لقد حاول يف كل بعد من األبعاد اخلمسة استعراض صورة
كاملة توضح مضامني االغرتاب فيها [جابر.]320 :1989 ،
وفيام ييل توضيح لألبعاد اخلمسة التي حددها ملفن سيامن:
 .1الشعور بالعجز Power Lessness

يسمى أيضا بفقدان السيطرة أو حالة العجز وهو يشري إىل ان الفرد ال يستطيع

التحكم يف جمريات األمور أو يف األحداث التي حتصل له ،وملا كان عاجزا عن التأثري

يف جمريات األمور فقط يصاب باإلحباط وقد يؤدي ذلك إىل االغرتاب [حسن

 ]19 :2008كام أنه يشعر بان سلوكه وترصفاته ال تؤدي إىل حتقيق ما يسعى إليه

من نتائج ،فهو شعور الفرد بالضعف وعدم متكنه من تقرير مصريه واختاذ قراراته

التي تتناول حياته فهو عاجز عن حتقيق ذاته [العكييل .]72 :2000
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 .2الشعور بفقدان املعنى Meaning Lessness

وهو مبني عىل البعد األول ،إذ ملا كان الفرد غري قادر عىل التحكم يف األحداث،

فمن الطبيعي واحلال هذه ،ان اليتمكن من فهمها أو معرفة رسها ؛ لذا يصعب توقع

حدوثها ،وعىل ذلك فان عدم القدرة عىل التحكم يف األحداث أو التأثري يف جمرياهتا

يفيض إىل صعوبة فهمها ،ومن ثم فقدان معناها [حسن  ]20 :2008فضال عن عدم

وضوح رؤية الفرد ملا ينبغي ان يعتمد أو يؤمن به أي عدم فهمه لالحداث والوقائع
املحيطة به إذ ان الفرد يفتقر إىل مرشد أو موجه عندما يكون عليه ان خيتار من بني

عدة بدائل عديدة يف املواقف التي يتعرض هلا ،فالفرد املغرتب يشعر بالفزع نتيجة

غياب أهداف أساسية تعطي معنى حلياته وحتدد اجتاهاته وتثري نشاطاته وهكذا جيد

نفسه أمام اختيارات بال معنى بل تكون حياته بال مغزى [اجلبوري .]38 :1996
.3الال معيارية Normlessness

ويشري إىل خروج الفرد عن املعايري التي تضبط سلوكه وجتعله حيقق أهدافه

وذلك لفقدان املعايريبسبب قوة القهر وااللزام عىل األفراد فتولد حالة من
االضطراب والتفكك يف القيم واملعايري االجتامعية والشعور بان الوسائل غري

املرشوعة مطلوبة وان اإلنسان يف حاجة هلا النجاز أهدافه كاجلريمة واجلنوح
والتحايل عىل القانون وعىل اآلخرين [اجلبوري .]39 :1996
 .4العزلة االجتامعية Social isolation

وهو شعور الفرد ان املجتمع الذي يعيش فيه غريب عنه وال يشعر بانتامئه إليه،

عند ذاك يتوارى عن مرسح احلياة االجتامعية مما يرتتب عىل ذلك غياب املشاركة

يف نشاطات املجتمع [حسن  ،]20 :2008فالفرد ينعزل عن املفاهيم واألهداف
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الثقافية التي يثمنها املجتمع إذ ال يرى قيمة كبرية هلا فهو يعطي قيمة متدنية ألهداف
ومعتقدات هي ذات قيمة عالية يف املجتمع ويف هذه احلالة ال يشعر الفرد باالنتامء
إىل املجتمع الذي يعيش فيه [اجلبوري  ،]39 :1996والعزلة االجتامعية انام جاءت

بعد فقدان األمل يف حتقيق ما يصبو إليه الفرد من أهداف حاول حتقيقها عرب الوسائل
االجتامعية الرشعية إال انه فشل يف ذلك [العكييل .]74 :2000
 .5االغرتاب عن الذات Self-estrangement

ويشري إىل العجز عن أجياد املكافأة والقبول احلسن وهذا يعني عجز الفرد

وفشله يف احلصول عىل الرضا الذايت ،أو يف الشعور بان ألفعاله قيمة يف نظره فهو
يفقد صلته بذاته احلقيقية وال يشعر هبا إال يف حاالت نادرة [اجلبوري ،]39 :1996

وبصورة عامة فقد أقام سيامن حتديداته ملعاين االغرتاب من ثالثة عنارص رئيسة هي:

(قيمة املكافأة ،السلوك ،التوقع) [العكييل .]75-74 :2000

النظريات التي فرست االغرتاب
 .1النظرية النفسية لسيجموند فرويد Sigmund Freud

يشري فرويد إىل َّ
إن االغرتاب ضمنا يف فرضيته الرتكيبية التي يطرح فيها

نموذجا قسم العقل بموجبه عىل ثالث قوى أساس هي :اهلو  ،Idاألنا ،Ego

األنا األعىل

ego

 ،superوالن هذه القوى تتفاعل باستمرار فيام بينها ،والن

لكل واحد منها أهدافا خمتلفة ،فان التفاعل بينها البد أن يأخذ شك ً
ال للرصاع

[صالح  ،]1998 ،122فاالغرتاب عند فرويد هو اغرتاب «االنا» عن «اهلو» أي
اغرتاب الشعور عن الالشعور الذي هو خمزن الدوافع األولية ومناط قوى احلياة،
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وجمال العمليات النفسية األولية ورصاع قوى احلياة مع قوى املوت ،اذ أقامه فرويد

مستودعا خليبة أمل اإلنسان يف احلياة االجتامعية والنفسية ذلك هو الالشعور ،إذ

نكبت كل الرغبات واحلاجات التي يفشل اإلنسان يف إشباعها مطلقا ،وأن عىل

(األنا) واجب رئيس هو استبدال اللذة بمبدأ الواقع للمحافظة عىل البقاء[ ،فرويد
.]72 ،1962

فاالنا القوية التي نمت نموا سليام تستطيع التوفيق بني متطلبات هذه القوى

الثالث إذ تكون الطاقة النفسية قد حتولت من اهلو إىل األنا فيصبح األنا قادرا عىل

إشباع رغبات اهلو يف ضوء الواقع .أما األنا الضعيفة فتخضع لسيطرة اهلو ومتتلك
قدرا ضعيفا من الطاقة النفسية اليكفي للتوفيق بني متطلبات األنظمة الثالثة
وعندئذ يسود مبدأ الواقع فيصبح السلوك منحرفا اليتفق مع املعايري االجتامعية

(سلوك مغرتب) ،وقد ختضع األنا لسيطرة األنا العليا فتصبح عاجزة عن إشباع
احلاجات األساس مما خيل يف توازن الشخصية وتوافقها فتكون النتيجة سلوكا
منحرفا يمثل مظهر ًا من مظاهر االغرتاب [راجح .]1979 ،501
 .2نظرية أريك فروم Erick Fromm

يعد ما كتبه اريك فروم  Erick Frommمن أكثر البحوث دقة وعمق ًا يف موضوع

االغرتاب ،فضال عن انه تناوله من زاوية جديدة ،اذ حتدث عنه ضمن نمو الشخصية

وتطورها(اجلامعي ،)2007 ،52 ،كام يعد فروم أول من أدخل مفهوم االغرتاب يف
التحليل النفيس ،ولقد كان له شأن كبري يف إعامم مصطلح االغرتاب .فلقد اختاره
بوصفه النقطة التي انطلق منها لتحليل الشخصية االجتامعية املعارصة [عباس

 .]2008 ،363ويرى فروم يف مؤلفه اخلوف من احلرية أن املقصود باالغرتاب
هو أنه نمط من التجربة يعيش فيه اإلنسان نفسه غريب ًا .ويمكن القول أنه أصبح
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غريبا عن نفسه .أي أنه مل يعد يعيش نفسه مركز ًا لعامله وخالق ًا ألفعاله بل إن أفعاله

ونتائجها قد أصبحت أسياده الذين يطيعهم أو حتى قد يعبدهم .ان الشخص
املغرتب ال يعود عىل عالقة بنفسه بقدر أنه اليعود عىل عالقة بأي شخص آخر

[عبد السميع .]2007 ،47

واستعمل فروم مفهوم االغرتاب يف معظم كتاباته ليصف عالقة معينة بني

الشخص ونفسه ،وبينه وبني اآلخرين (الطبيعة ،عمله ،األشياء) ويرى فروم إن
إنسان املجتمع احلديث أعطي حرية أكثر مما أعطي يف أي حقبة أخرى لذلك فهو

يشعر بالوحدة والعزلة والضالة أكثر من الناس يف العصور السابقة [Schaff، 1980،

[ ]p168عيل  ،]2000 ،21وعندما نأيت إىل نظرة فروم نجده يصور اإلنسان بوصفه
كائن ًا يعاين االغرتاب بالرضورة ،فهو قد انفصل عن الطبيعة ورفض اخلضوع هلا

طلبا للحرية ،إ ّ
ال أن انفصاله هذا جعله يشعر بالوحدة والعزلة وشحنه بالشك
والقلق وغري ذلك من املشاعر االغرتابية لذلك فقد نزع للهروب من حريته ألهنا

حرية زائفة ،فسخر لذلك بعض آليات الدفاع األولية إال أنه جيد نفسه مع كل حماولة
هروب أمام ظرف اغرتايب جديد [جماهد .]14 ،1985

ويرى فروم أن العزله  isolationتكاد متيز اجلنس البرشي عن بقية املخلوقات

فهي ال توجد عند غري اإلنسان ،لذا فان من بني حاجاتنا األساس اهلروب من

مشاعر العزله هذه وتنمية مشاعر االنتامء إىل الذات واآلخرين وإجياد معنى للحياة

ويصف فروم يف كتابه اهلروب من احلرية ،أن اإلنسان بقدر الزيادة التي حققها يف

كسب حريته عرب العصور عن كل من الطبيعة ،واألنظمة السائدة ،بقدر ما عانى

من الشعور بالعزلة ،والوحدة ،وبذلك أصبحت احلرية الزائدة ظرفا حياول اهلروب
منه [فروم  ،]27 ،1966ويناقش فروم يف كتابه اهلروب من احلرية Escape from
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 freedomمشكلة التفاعل من خالل الرتكيب االقتصادي واالجتامعي واخلصائص
النفسية لألفراد ،هبدف فهم أزمة اإلنسان الثقافية التي تعد مصدر ًا أساس ًا ومبارش ًا

لسلب حريته وشعوره باالغرتاب ،وهي القضية املحورية هلذا الكتاب .وجاء كتابه
اآلخر املجتمع السليم يف استكامل حواره وحتليله لقضية االغرتاب عىل ركيزة
واحدة يف مؤلفاته بل استعمله يف جماالت متعددة وكثرية وبصفة عامة ورئيسة يف

عالقات اإلنسان بالطبيعة ،واآلخرين ،واملجتمع ذاته ،وقد استعمله أيض ًا بنح ٍو

جانبي بعالقة اإلنسان بعمله وباألشياء ،والفكر ،واحلب ،واللغة ،ويتضح أنه قد
اختذ من مفهوم االغرتاب نقطة انطالق لتحليل الشخصية االجتامعية املعارصة،

إذ يقول عىل سيبل املثال إن جوهر مفهوم االغرتاب هو أن العامل (أي الطبيعة،
واألشياء ،واآلخرين ،واإلنسان نفسه) قد أصبح غريب ًا بالنسبة لإلنسان [شاخت

.]175 ،1980

ثاني ًا :دراسات السابقة
اجرى بكر ( )1979دراسة لقياس مفهوم الذات واالغرتاب لدى طلبة

اجلامعة ،وكان اهلدف منها التعرف عىل العالقة بني هذين املتغريين لدى طلبة اجلامعة
بشكل عام ولدى اجلنسني ،حيث تم بناء مقياس لالغرتاب مكون ًا من ( )125فقرة

ومقياس مفهوم الذات املتكون من ( )76فقرة ،واستعمل معامل ارتباط بريسون
واالختبار التائي اجراءات احصائية ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )299من طلبة

الصفوف الثالثة والرابعة يف اجلامعة املستنرصية ،وتوصلت الدراسة اىل ان هناك
فروق ًا ذات داللة احصائية لصالح الذكور بأهنم اكثر فه ًاملذواهتم من االناث ،اما

يف مقياس االغرتاب فقد تبني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الذكور

384

واالناث ،اال انه لوحظ وجود نزعة لدى االناث اىل االغرتاب بدرجة اكرب مما هي

عليه عند الذكور [بكر .]104 ،1979

وبحث كل من ممحد والبيايت ( )1997حالة االغرتاب لدى الشباب يف العراق

واالردن وهي دراسة مقارنة ،كان اهلدف منها معرفة ظاهرة االغرتاب بني اوساط

الشباب اجلامعي يف العراق واالردن ،وبلغت عينة البحث ( )360طالب وطالبة
حيث اعتمد الباحث عىل مقياس الزعل لالغرتاب ،وتوصلت الدراسة اىل ان هناك

عوامل عديدة ادت اىل االغرتاب وان الشعور باالغرتاب لطلبة اجلامعة يف العراق
أكثر من االردن ،كام اسفرت النتائج أيضا عن َأ َّن الشعور باالغرتاب لدى الذكور
أكثر منه عند االناث يف العراق [حممد والبيايت .]57 ،1997

أما دراسة براون ) (Brown، 2000فكانت الشعور باالغرتاب وعالقته باحلاجة

اىل االتصال مع االخرين فقد اجريت يف امريكا ،وكان اهلدف منها معرفة العالقة

بني مستويات االغرتاب ومايقابلها من مستويات احلاجة اىل االتصال مع االخرين،

وألفت عينة الدراسة من ( )1739طالبا واستعمل الباحث مقياس االغرتاب
بمستوياته املختلفة املؤلفة من ثالثة مقاييس فرعية وأعده جمموعة من املختصصني

يف موضوع االغرتاب ،وقاموا بتطبيقه عىل عينات واسعة وحسبوا له الصدق
والثبات ،وتوصل الباحث اىل ان العالقة كانت طردية بني االغرتاب واحلاجة اىل

االتصال مع االخرين أي كلام زادت احلاجة اىل االتصال مع االخرين زاد الشعور
باالغرتاب [.]Brown، 2000، p459
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مناقشة الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة وجد الباحث بعض التقارب

واالختالف فيام بينها يف االهداف واالداة والوسائل االحصائية ،حيث أن معظم

الدراسات كانت هتدف اىل الكشف عن مستوى االغرتاب لدى الطلبة ،اما الدراسة
احلالية فقد هدفت اىل التعرف عن مستوى االغرتاب لدى طلبة معهد اعداد
املعلمني .كام تباينت الدراسات السابقة يف عدد افرادها فدراسة (براون) بلغت عينة
الدراسة فيها ( )1739طالب ًا ،وهي عينات كبرية ،أما دراسة (بكر) فقد بلغت العينة

فيها ( )299طالب ًا وطالبة ،أما دراسة حممد والبيايت فقد بلغت فيها ( )360طالب ًا
وطالبة فقد كانت عيناهتا أقل.

أما الوسائل االحصائية التي استعملت يف الدراسات السابقة فقد اعتمدت

يف الدراسات السابقة كل من الوسائل االحصائية االتية معامل ارتباط بريسون،
والنسبة املئوية ،ومربع كاي ،واالختبار التائي وحتليل التباين ،اما الدراسة احلالية

فقد اعتمدت عىل االختبار التائي ومعامل ارتباط بريسون.
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الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته
منهجية البحث وإجراءاته
اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي الذي يسعى اىل حتديد الوضع احلايل

للظاهرة املدروسة ومن ثم وصفها ،وبالنتيجة فهو يعتمد عىل دراسة الظاهرة عىل

ماتوجد عليه يف الواقع وهيتم بوصفها وصف ًا دقيق ًا [ملحم  ،2009ص.]324
ً
أوال :جمتمع البحث

يشتمل جمتمع البحث احلايل عىل طلبة معهد اعداد املعلمني واملعلامت الصباحي

يف حمافظة بابل والبالغ عددهم ( )527طالب ًا وطالبة حيث بلغ عدد الطالب ()217
طالب ًا أما عدد الطالبات فقد بلغ ( )310طالبة.
ثاني ًا :عينة البحث
بعد أن حدد الباحث جمتمع البحث اختار عينة من الطالب والطالبات بصورة

عشوائية حيث بلغت ( )150طالب وطالبة ،أي ما نسبته ( )%28من جمتمع الدراسة

بواقع ( )75طالب ًا ( )75طالبة.
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ثالث ًا :أداة البحث (مقياس االغرتاب النفيس)
لغرض حتقيق أهداف البحث تطلبت احلاجة بناء أو تبني أداة تتصف بالصدق

والثبات واملوضوعية ،وذلك لقياس (االغرتاب النفيس) لدى طلبة معهد اعداد
املعلمني ،ولإليفاء بمتطلبات مقياس االغرتاب فقد تم اتباع اخلطوات اآلتية:

 .1تبنى الباحث مقياس (العامري  :)2013بعد أطالع الباحث عىل االدبيات
والدراسات السابقة ،تبنى الباحث مقياس االغرتاب لقربه من دراسة البحث

حيث كانت فقراته تراعي الرشوط اآلتية:
•صياغة الفقرات بلغة احلارض.

•جتنب الفقرات التي تشري اىل احلقائق.

•ان تثرياملجيب (الطالب) وتدفعه لإلجابة بشكل رصيح.
أما بدائل االستجابة للفقرات فقد وضعت أمام كل فقرة ثالثة بدائل هي

(تنطبق عيل دائ ًام ،تنطبق عيل احيان ًا ،ال تنطبق عيل ابد ًا)

 .2تم عرض املقياس بصورته املتبناة عىل جلنة اخلرباء وأستعمل الباحث النسبة
املئوية للتعرف عىل نسبة آراء اخلرباء.

 .3املقياس وإجياد الدرجة الكلية :يقصد به وضع درجة إلستجابة املفحوص
عىل كل فقرة من فقرات املقياس ،ومن ثم مجع هذه الدرجات الجياد الدرجة
الكلية لكل استامرة ،وقد تم تصحيح االستامرات عىل أساس ( )32فقرة بعد

أن أعطيت أوزان تراوحت ( )3-1فكانت )1( :للبديل (ال تنطبق عيل ابد ًا)
والدرجة )2( .للبديل (تنطبق عيل احيان ًا) والدرجة )3( .للبديل (تنطبق عيل

دائ ًام) وكام موضح يف جدول (.)1
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جدول رقم ()1
طريقة تصحيح مقياس االغرتاب
البدائل

الدرجات

تنطبق عيل دائ ًام

3

تنطبق عيل أحيان ًا

2

ال تنطبق عيل أبد ًا

1

لذا فان اعىل درجة ممكن ان حيصل عليها املستجيب هي ( )96درجة ،واقل

درجة هي ( )32درجة ،واملتوسط الفريض هو ( )64درجة ،حيث ان الدرجة العليا

تشري اىل ان املستجيب لديه اغرتاب ،فكلام كانت درجة املستجيب اعىل كان اكثر
اغرتاب ًا والعكس هو الصحيح.

مؤرشات صدق وثبات املقياس
 .1الصدق Validity

يذكر ايبل ) (Ebleإن أفضل طريقة للتأكد من صدق الظاهرة للمقياس هي

عرض فقراته عىل جمموعة من اخلرباء للحكم عىل صالحيتها يف قياس اخلاصية
املرادة ) ،(Eble، 1972، 555ويكون االختيار صادق ًا اذا قاس اليشء الذي صمم

الجلة ،وبعد الصدق من مواصفات املقياس املقاس اجليد ،فقد تم عرض فقرات
املقياس عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال علم النفس واالرشاد النفيس ملحق رقم

( ،)1لبيان صالحية كل فقرات املقياس وسالمه صياغة الفقرات واستعمل الباحث
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النسبة املئوية معيار القبول الفقرة صادقه وصاحله اذا حصلت عىل نسبة ( )%80او

أكثر من أراء اخلرباء.

 .2الثبات Reliability

يقصد بالثبات هو ان يعطي االختبار النتائج نفسها اذا ما اعيد عىل االفراد

انفسهم ويف الظروف نفسها[ .الغريب  ،1962ص]516

وقد استعمل الباحث طريقة اعاده االختبار يف استخراج ثبات املقياس ،حيث

قام الباحث بتطبيق االختبار عىل عينة عشوائية من الطلبة بلغت العينة ( )30طالب ًا

وطالبة ،وبعد مرور أسبوعيني قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار نفسه عىل العينة

وبعد حساب معامل الثبات بطريقة بريسون بلغ ( )82 ،0وهو معامل ثبات جيد.
 .3التطبيق النهائي

قام الباحث بتطبيق (مقياس االغرتاب النفيس) عىل عينة بحثه األساسية،

من خالل لقاء الطلبة ،وثم تطبيق املقياس بصيغة النهائية عليهم ،وحساب الزمن
املستغرق يف إجابة افراد العينة عىل املقياس حيث بلغ ( )25دقيقة تقريب ًا.
رابع ًا :الوسائل اإلحصائية املستعملة يف البحث
 .1معامل ارتباط بريسون

 .2االختيار التائي لعينه واحدة

 .3االختيار التائي لعينتني مستقلتني
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الفصل الرابع
عرض النتــــــــــــــــائج
عرض النتائج وتفسريها
يتضمن هذا الفصل عرض نتائج البحث وتفسريها عىل وفق اهداف البحث:
 .1التعرف عىل االغرتاب النفيس لدى طلبة معهد اعداد املعلمني :وحتقيق ًا هلذا
اهلدف فقد تم استخراج املتوسط احلسايب لدرجات طلبة العينة البالع عددهم

( )150طالب وطالبة ،حيث بلغت قيمة هذا املتوسط احلسايب للعينة (،85

 )43درجة بانحراف معياري ( )87 ،8والوسط الفريض ( .)64وبغية
التحقق من استعامل القيمة التائية حلساب الفروق بني املتوسط احلسايب

واملتوسط الفريض تم استعامل االختبار التائي لعينة واحدة ،إذ بلغت القيمة

التائية املحسوبة ( )66 ،22وهي أكرب من القيمة اجلدولية البالغة ()32 ،2

عند مستوى داللة ( )0 ،05واجلدول ( )2يوضح ذلك.
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جدول رقم ()2

املتغري

150

43 ،85

87 ،8

الشعور باالغرتاب النفيس

عدد العينة

الوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الوسط الفريض

66 ،22

32 ،2

64

املحسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة 0.05

دالة

القيمة التائية

ويتضح من اجلدول املذكور انف ًا أن القيمة التائية املحسوبة أعىل من القيمة

التائية اجلدولية عند مستوى داللة ( ،)05 ،0وهذا يعني أن عينة الدراسة احلالية

متتلك مستوى من االغرتاب أعىل من املتوسط الفريض.

 .2إجياد داللة الفروق يف االغرتاب النفيس عىل وفق متغري اجلنس (ذكور – اناث):
لتحقيق هذا اهلدف تم استخراج املتوسط احلسايب لدرجات أفراد عينة الذكور

البالغ عددها ( )75طالب ًا وأفراد عينة االناث البالغ عددها ( )75طالبة ،وقد
بلغ متوسط عينة الذكور ( )67 ،86وبانحراف معياري مقداره ()01 ،9
وبلغ متوسط عينة االناث ( )62 ،84وبأنحراف معياري مقداره (.)74 ،8

والختبار الداللة األحصائية تم استعامل األختبار التائي لعينتني مستقلتني،

وبلغت القيمة التائية املحسوبة ( )38 ،1عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة

حرية ( .)148وقد تبني أهنا غري دالة احصائي ًا كام مبني يف اجلدول (.)3
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جدول رقم ()3
نوع العينة

العدد

الوسط احلسايب

االنحراف املعياري

ذكور

75

62 ،84

اناث

75

67 ،86

01 ،9
38 ،1
74 ،8

املحسوبة

اجلدولية

غري دالة

1.96

داللة الفرق

القيمة التائية

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب

والطالبات يف االغرتاب النفيس.

مناقشة النتائج
 .1أظهرت نتائج البحث أن طلبة معهد إعداد املعلمني لدهيم الشعور باالغرتاب،
وهو ظاهره عامه تعود اىل التغريات الرسيعة وكثرة املتطلبات واحلاجات عىل
مستوى الفرد واملجتمع ،مما يرافق هذا رصاعات وقيود وحتديات اجتامعيه،

كان إلفرازاهتا السلبية تأثري واضح عىل وضعهم النفيس ،وأهنا كام يرى فروم

تدفع بالفرد للنظر اىل نفسه نظرة سلبية ،وانه يعيش يف عامل غري قادر عىل أحداث
تغيري فيه ،فيجد نفسه غريب ًا عن ذاته ،وال يشعر انه صانع إلعامله وأفعاله ،وانه

كثري األخطاء عىل الدوام ،فريى أن االبتعاد عن أي مواجهة اسلم عاقبة له
فيحس باالغرتاب [عبدالسميع .]46 ،2007
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 .2كام اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف
االغرتاب النفيس ،وهذا يدل ان الطالب والطالبات يف معهد اعداد املعلمني

لدهيم الشعور باالغرتاب نفسه ،ويمكن تفسري هذه النتيجة بسبب الظروف
االجتامعية واالقتصادية والسياسية الصعبة والتغري الرسيع يف االحداث،
حيث يرى فروم أن للمتغريات املهمة يف املجتمع تأثريا كبريا عىل البناء النفيس

واالجتامعي للفرد وحيتمل ان تؤدي اىل اضطراب يف الطباع ويصاحبه تزايد

الشعور باليأس واالغرتاب [فروم .]27 ،1966
التوصيات Recommendations

يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بام يأيت:
 .1رضورة اهتامم املرشدين الرتبويني بمشكالت الطلبة ،والسيام تلك التي تتعلق
بانتامئهم اىل مدارسهم وجمتمعهم من اجل وضع احللول املناسبة وحتقيق

توافقهم النفيس واالجتامعي.

 .2بث روح املحبة والتعاون واالخاء والتضامن بني صفوف الطلبة خلدمة وبناء
بلدهم.

 .3العمل عىل زيادة الوعي الديني والثقايف لدى الطلبة من خالل تكثيف الربامج
واالنشطة والفعاليات التي تسهم يف توعية الطلبة حول مصاعب السلوك

السيئ أو غري املرغوب وسلبياته فيه يف املجتمع الطاليب.
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املقرتحات Suggestions

يقرتح الباحث األيت:
 .1اجراء دراسة مماثلة عىل الطلبة يف مراحل دراسية أخرى (متوسطة – إعدادية
– جامعة).

 .2دراسة االغرتاب وعالقته ببعض املتغريات النفسية األخرى (كالتنشئة
االجتامعية ،األمن النفيس ،الذكاء االجتامعي....الخ).
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

القرآن الكريم
اسكندر ،نبيل رمزي  ،1988االغرتاب
وأزمــة اإلنــســان املــعــارص ،دار املعرفة
اجلامعية ،اإلسكندرية ،مرص.
بكر حممد الياس  ،1979قياس مفهوم
الذات واالغــرتاب لدى طلبة اجلامعة،
أطــروحــة دكــتــوراه غري منشورة ،كلية
الرتبية – جامعة بغداد.
البلداوي ،مجيل مهدي حممد ،1995
االغــرتاب الثقايف لدى هيئة التدريس،
أطــروحــة دكــتــوراه غري منشورة ،كلية
الرتبية – جامعة بغداد.
جــابــر ،سامية حممد  ،1989الفكر
االجتامعي (نشأته واجتاهاته وقضاياه)،
ط ،1دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان.
اجلبوري ،خضري مهدي عمران ،1996
االغــــرتاب عــنــد تــدريــيس اجلــامــعــات
العراقية وعالقة بجنس التدرييس وموقع
الضبط والدخل الشهري ومنشأ الشهادة
واملرتبة العلمية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية الرتبية -ابن رشد ،جامعة
بغداد.
اجلامعي ،صــالح الدين أمحــد ،2007
االغرتاب النفيس واالجتامعي وعالقته
بالتوافق النفيس واالجتامعي ،مكتبة
مدبويل ،ط.1
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 .7حسن ،حممود شــامل  ،2008الشباب
ومشكلة االغرتاب يف املجتمع العريب،
دار الــشــؤون الثقافية العامة ،بغداد،
العراق.
 .8مخيس ،رنا طالب ياسني  ،2010الشعور
باالغرتاب وعالقته بالشخصية التسلطية
لدى طلبة اجلامعة ،رسالة ماجستري ،كلية
اآلداب ،اجلامعة املستنرصية.
 .9اخلــويل ،يمني طريف  ،1987العلم
واالغــــرتاب واحلــريــة ،اهليئة املرصية
للكتاب ،القاهرة.
 .10راجح ،أمحد عزت  ،1979أصول علم
النفس ،دار املعارف ،القاهرة.
 .11سعادة ،جودت امحد وآخرون ،2002
املــشــكــالت الــتــي يــعــاين منها الطلبة
املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية
خــالل انتفاضة األقـــىص ،جملة احتــاد
اجلامعات العربية ،الــعــدد ،40عامن،
االردن.
 .12السورطي ،يزيد عيسى  ،2003الدور
االغرتايب للرتبية يف الوطن العريب ،املجلة
الرتبوية العدد  ،67اجلامعة اهلاشمية،
عامن االردن.
 .13سيف الدولة ،عصمت  ،1991الشباب
الــعــريب ومشكلة االنــتــامء ،دار ماجد
للطباعة ودار املوقف العريب ،القاهرة،
مرص.

 .14شاخت ،ريتشارد  ،1980االغــرتاب،
ترمجة كامل يوسف حسن ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،بريوت.
 .15صالح ،قاسم حسني ،الطارق ،عيل سعيد
 ،1998االضطرابات النفسية والعقلية
والسلوكية مــن مــنــظــوراهتــا النفسية
واإلسالمية ،مكتبة اجليل اجلديد ،ط،1
صنعاء.
 .16العامري ،جعفر صــادق  ،2013تأثري
اسلوب التحصني التدرجيي يف خفض
االغــرتاب لدى طالب معهد املعلمني،
رسالةماجستري ،املستنرصية.
 .17عــبــاس ،فيصل  ،2008االغـــرتاب»
اإلنسان وشقاء الوعي « ،ط ،1دار املنهل
اللبناين ،بريوت ،لبنان.
 .18عبد السميع ،هبجات حممد ،2007
االغرتاب لدى املكفوفني ظاهرة وعالج،
دار الوفاء للطباعة والنرش ،ط.1
 .19عثامن ،فــاروق السيد  ،2001القلق
وإدارة الضغوط النفسية ،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة ،مرص.
 .20الــعــظــاموي ،إبــراهــيــم كــاظــم ،1988
معامل من سيكولوجية الطفولة والفتوة
والشباب ،ط ،1دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،العراق.
 .21العكيدي ،نرصت صالح يونس ،2000
االغــرتاب يف شعر العبسيني (عنرتة بن
شداد وعروة بن الورد) ،رسالة ماجستري

(غــري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة
املوصل ،العراق.
 .22الغريب ،رمزية  ،1962القياس والتقويم
الرتبوي ،دار الكتب العاملية.
 .23فــروم ،أرك  ،1966املجتمع السليم،
ترمجة حممود حممد ،القاهرة دار الفكر
العريب ،القاهرة.
 .24فرويد ،سيجموند  ،1962املوجز يف
التحليل النفيس ،ترمجة د/سامي حممود
عيل.
 .25القريطي ،عبد املطلب أمني والشخص،
عبد الــعــزيــز السيد  ،1991دراســة
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املالحق
ملحق رقم ()1
جلنة اخلرباء واملحكمني
ت

األسامء

االختصاص

1

أ.د حممود كاظم حممود التميمي

علم النفس العام

2

أ.م.د هنله عبود الصاحلي

إرشاد نفيس

3

أ.م.د كاظم عيل هادي الدفاعي

إرشاد نفيس

4

أ.م.د أمل إبراهيم اخلالدي

إرشاد نفيس

5

أ.م.د هناء حممود املشهداين

إرشاد نفيس

6

أ.م.د هيثم ضياء العبيدي

علم النفس العام

7

أ.م.د عبد السالم جودت

علم النفس الرتبوي

8

أ.م.د عامد املرشدي

علم النفس الرتبوي

اجلامعة

اجلامعة املستنرصية
كلية الرتبية
جامعة بغداد

كلية الرتبية ابن رشد
اجلامعة املستنرصية
كلية الرتبية
اجلامعة املستنرصية
كلية الرتبية
اجلامعة املستنرصية
كلية الرتبية
اجلامعة املستنرصية
كلية االداب

جامعة بابل
كلية الرتبية األساسية
جامعة بابل -كلية
الرتبية األساسية
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ملحق ()2
مقياس االغرتاب بصيغته النهائية
عزيزي الطالب............
بني يديك جمموعة من الفقرات تستخدم ألغراض البحث العلمي ،ولتحقيق

أهداف الدراسة يرجو الباحث تعاونكم بقراءة كل فقرة من الفقرات واإلجابة

عليها وذلك عىل النحو اآليت:

يل دائام ،تنطبق ع َّ
ستجدون أمام كل فقرة ثالث بدائل هي( :تنطبق ع َّ
يل أحيانا،

ال تنطبق ع َّ
يل أبدا) فإذا كانت الفقرة تنطبق عيل دائام ضع عالمة ( √ ) حتت البديل

(تنطبق ع ّ
يل دائام) كام هو موضح:
الفقرة

ت

تنطبق ع َّ
يل دائام

تنطبق ع ّ
يل أحيانا

ال تنطبق ع ّ
يل ابدا

أجد صعوبة
يف التعبري
عن أفكاري
ومشاعري.

علام أن إجابتك لن يطلع عليها أحد ،لذا يرجى اإلجابة بكل رصاحة وأمانة

عىل مجيع الفقرات.

الباحث
جعفر صادق عبيد العامري
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ت

الفقرات

1

أجد صعوبة يف التعبري عن أفكاري ومشاعري.

3

أشعر بامللل والضجر من حيايت.

2
4
5
6
7
8
9

أخاف أن يراين اآلخرين عىل حقيقتي.

أشعر باليأس النني مل أحقق أمايل.

اجلأ للوم نفيس عىل كل ترصف أقوم به.

أفكر باالنتحار عندما تضيق الدنيا أمامي.

ظروف حيايت احلالية تشعرين بالتعاسة.
أواجه مشكالت احلياة بالضيق واالمل.

أجد نفيس مظلوما يف أغلب مواقف احلياة.

10

أعاين من الرشود الذهني عند التحدث مع
اآلخرين.

12

أشعر أنني منعزل عن الناس من حويل.

11

أجتنب البوح هبمومي أمام اآلخرين.

13

أشعر بالتعاسة عندما أعمل مع اآلخرين.

14
15
16
17

تنطبق
عيل
دائام

تنطبق
عيل
أحيانا

أشعر بأن العالقات يف عرصنا هذا تبنى عىل
أساس املصلحة
أبتعد عن مشاركة زمالئي يف النشاطات
املدرسية.

أشعر بضعف امليل اىل النشاطات االجتامعية
رغم قدريت عىل ذلك.

أفضل أن أقيض وقت فراغي وحيدا مع نفيس.
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ال
تنطبق
عيل أبدا

الفقرات

ت
18

أجتنب املشاركة يف املناسبات االجتامعية.

20

أبتعد عن اآلخرين إلحسايس بأنانيتهم.

19
21
22
23
24
25
26

أن يتقدم املجتمع أو يتأخر فهذا أمر الهيمني.

أعجز عن اجياد وسيلة تذهب عني الضيق.
أجهل هديف يف احلياة.

ينتابني اخلوف من أختاذ القرار لوحدي.

ينتابني الشعور بالفشل يف تدبري أموري
املستقبلية.

ليس لدي قدرة لعمل أي شئ.

أشعر بضعف قدريت عىل مواجهة املواقف
االجتامعية.

27

أشعر أن احلياة مليئة باملخاطر

29

أشعر باالنكسار وفقدان اآلمل.

28
30
31
32

أشعر بالضعف أمام اآلخرين.
املستقبل يبدو موحش جدا.

أشعر بأن نمط حيايت اليتغري.

أعجز عن االعتامد عىل نفيس يف األمور الصعبة.
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عيل
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عيل
أحيانا
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Al-Husseinist Pulpit
Figment Portal
to the Prophet
and the Progeny

In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful
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grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to
witness the One and the only One He is and our master
is Mohammed, His creature and messenger and peace
be upon him, his immaculate progeny and chosen
companions.
Now...
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of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal,
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research and scientific promotion both the edition
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and files .Allah is for success.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.

( )
* Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11,
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.
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