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 تحصى وال تعد وله الحمد والثناء على توفيقه ونعمه. الشكر هلل عز وجل على نعمه الكثيرة التي ال

على  أتقدم بالشكر الى المؤسسة العلمية العريقة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا وكل العاملين بها
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 المشرفة على هذه الرسالة والتي انفقت الوقت والجهد واسدت النصح واإلرشاد الستكمالها.
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 المستخلص

ومعرفة العالقة بينهما اعي والتوافق الدراسي هدف البحث اىل التعرف على السمة العامة لالغرتاب االجتم
جبامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ومعرفة الفروق يف كل من االغرتاب االجتماعي  لطالب الشهادة العربية

وتكونت العينة  عينة البحث بالطريقة القصدية. اختريتوالتوافق الدراسي تبعا ملتغريي النوع والتخصص. وقد 
السعودية جبامعة  وطالبة من الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية من اململكة العربية طالبا   (150من)

، ومن خالله مت حتليل البيانات اليت ستخدام املنهج الوصفي االرتباطياالسودان للعلوم والتكنلوجيا، ومت 
حتصلت عليها الباحثة من كل من مقياسي االغرتاب االجتماعي لبشرى عناد والتوافق الدراسي لنبيه إبراهيم، 

التحليل يها الباحثة من كل مقياس باستخدام برنامج ومن خالهلما مت حتليل البيانات اليت حتصلت عل
ومن اهم النتائج اليت مت التوصل إليها انه يتسم االغرتاب االجتماعي لطالب (spss) اإلحصائي احملوسب

الشهادة العربية جبامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا باالخنفاض كما يتسم التوافق الدراسي لطالب الشهادة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  السودان للعلوم والتكنلوجيا باالخنفاض، كما انه الالعربية جبامعة 

 االغرتاب االجتماعي والتوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية جبامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا وأيضا ال
امعة السودان للعلوم توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االغرتاب االجتماعي لطالب الشهادة العربية جب

تبعا للنوع، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف االغرتاب االجتماعي تبعا  للتخصص لصاحل  والتكنلوجيا
طالب التخصصات األدبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الدراسي تبعا للنوع لصاحل االناث 

لدراسي بني طالب الشهادة العربية جبامعة السودان للعلوم ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق ا
 والتكنلوجيا تبعا للتخصص لصاحل طالب التخصصات األدبية.

 



 م 

Abstract. 

 

The research aimed to identify the general theme of social 

alienation and school compatibility, and see their relationship to 

students of Arabic certificate in Sudan University for Science and 

Technology, and to know the differences in each of the social 

alienation and study compatibility, depending on the variables of 

gender and specialization, the research sample was chosen 

purposely. The sample consisted of (150) students, from students 

who have a high school certificate  from Saudi Arabia, studying in 

Sudan University for Science and Technology. The researcher 

adopted the descriptive correlative methodology, and through the 

data obtained by the researcher from each of the  human social 

alienation scale and the  scale  of harmonic study  of Nabih 

Ibrahim,  and through them  was analyzed the data obtained by the  

researcher from each scale, using the computerized statistical 

program (SPSS). Among the most important findings, that have 

been reached  was that the social alienation of students of Arabic 

certificate in Sudan University of Science and Technology is 

declining , as the study  compatibility for students of Arabic 

certificate in Sudan University of Science and Technology is also 

declining, and that there are no statistically significant differences 

between the social alienation and  study compatibility within 

students of Arabic certificate in Sudan University relationship 

Science and Technology, depending on the gender and there are 

statistically significant differences in social alienation ,depending 

on the specialization in favor of literary specialization of students, 

and there are significant differences in academic compatibility for 

the favor of females and there are  statistically significant 

differences in academic compatibility between the Arabic 

certificate students at the University of Sudan for Science and 

Technology depending on the specialization, for the favor  of 

students of literary specialization 
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 :المقدمة 1-1

األغتراب ظاهرة انسانية عامة تحمل في طياتها الجانب اإليجابي والسلبي وشائعة في كثير من  

والمستوى االقتصادي واالجتماعي  فاإلنسان هو المخلوق المجتمعات بعيدا عن النظم واأليدلوجيات 

ه باعتباره جزء دوعالمه وقد يعيش االغتراب ويكاب الوحيد الذي يستطيع أن ينفصل عن نفسه ومجتمعه

من حياته وقد شهد العالم في السنوات االخيرة تغيرات مذهلة وسريعة نتيجة ثورة المعلومات 

االمر الذي نتج عنه هذا التطور المذهل  ،تباعدة كأنها صغيرةواالتصاالت ، حيث غدت أطرافه الم

في جميع المجاالت ، هذا من جهة ومن جهة أخرى اتسم العالم المعاصر بإنتشار الحروب الطاحنة 

والصراعات السياسية والمشكالت االقتصادية واهمال العالقات الشخصية وغيرها من التغيرات التي 

 تكن كلها ايجابية بل كان لها ايضا العديد من السلبيات على االنسان . صاحبت هذا العصر والتي لم 

ونحن نتناول في هذا البحث أحد أنواع االغتراب المهمة وهو االغتراب االجتماعي حيث اهتم 

الباحثين بدراسته باعتباره ظاهرة انتشرت بين االفراد في المجتمعات المختلفة ووسط الشباب بصورة 

الكبير في تطور المجتمع في شتى الميادين ألنهم الفئة األكثر  ءليهم العبيقع عخاصة وهم الذين 

في أحداث التغيرات التي تصاحب تلك التطورات ، ولما كانت شريحة طلبة الجامعة  وتأثيرا   تأثرا  

 ائية التي مرو بهامتفاعلهم الحياتي في مراحلهم الن األكثر إكتسابا للقيم والمفاهيم واالتجاهات في

كانت هذه الدراسة للوقوف على أحوال الطالب موضوع الدراسة وهم الطالب أبناء المغتربين العائدين 

للدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا وفحص العالقة بين االغتراب االجتماعي والتوافق 

راب موضوع االغت االكاديمي وذلك ألن هذه الفئة والجامعة لم يجرى عليها دراسات سابقة كثيرة ، وألن

يعتبران من الموضوعات المهمة كانت هذه الدراسة بعنوان ) االغتراب  دراسياالجتماعي والتوافق ال

جامعة الشهادة الثانوية السعودية بمن طالب  طالب المغتربين،لل دراسيي وعالقته بالتوافق الاالجتماع

 .(للعلوم والتكنولوجيا السودان
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 : مشكلة البحث 1-2

طنالب الشنهادة العربينة ومعاشنرتي السنرهم فني المملكنه العربينه السنعودية دي وسنط منن خنالل تواجن

ظهنننرت لننني العديننند منننن المشننناكل التننني يعننناني منهنننا افنننراد هنننذه الشنننريحة المهمنننة منننن المجتمنننع عنننند 

ومنهننا ضننعف شننعور االنتمنناء الننى الجامعننة أو  عننودتهم لننبالدهم مننن اجننل إكمننال تعلننيمهم الجننامعي

هتمنننام بالحيننناة ممنننا أدى النننى عننندم المبننناالة، والنننذي قننند يننننتج عننننه عننندم بنننل ضنننعف اال المجتمنننع،

ذا وهن اإلحساس بالمؤلية، وعدم وضنو  األهنداف، وانتفناء النظنرة الجنادة لالمنور وللحيناة بشنكل عنام

 :البحث الرئيسية في السؤال التاليوتتمثل مشكلة  .مادفعني للبحث في هذا الموضوع

لطنالب الشنهادة  ه بنين اإلغتنراب االجتمناعي والتوافنق الدراسنيهل هناك عالقة ذات داللة احصنائي

  العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.

 أسئلة البحث:

 . ان للعلوم والتكنلوجيا باالرتفاعهل يتسم االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السود .1

 . ان للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاضامعة السودهل يتسم التوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بج .2

معنة السنودان في االغتراب االجتماعي لطالب الشنهادة العربينة بجا ذات داللة إحصائية هل توجد فروق .3

 . نوعلل بعا  توجيا والتكنلللعلوم 

فننني التوافنننق الدراسننني لطنننالب الشنننهادة العربينننة بجامعنننة السنننودان إحصنننائية هنننل توجننند فنننروق ذات داللنننة  .4

 (، واناثر)ذكو  نوعلل بعا  وجيا تم والتكنلللعلو 

حصائية في االغتراب االجتماعي لطالب الشنهادة العربينة بجامعنة السنودان إهل توجد فروق ذات داللة  .5

 . لمساقللعلوم والتكنلوجيا تبعا ل

حصنننائية فننني التوافنننق الدراسننني لطنننالب الشنننهادة العربينننة بجامعنننة السنننودان إهنننل توجننند فنننروق ذات داللنننة  .6

 جيا تبعا للمساق لعلوم والتكنلو ل
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 :فرضيات البحث  1-3

 بصياغة الفرضيات التالية: امت الباحثةة عن جملة التساؤالت السابقة قجابلإل 

   مرتفعالسودان للعلوم والتكنلوجيا  االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة مستوى. 1

 . منخفضان للعلوم والتكنلوجيا ة السودالتوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامع مستوى. 2

حصنننائية بنننين االغتنننراب االجتمننناعي والتوافنننق الدراسننني لطنننالب الشنننهادة إ. توجننند عالقنننة ذات داللنننة 3

 . امعة السودان للعلوم والتكنلوجياالعربية بج

ن حصائية في االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السوداإ. توجد فروق ذات داللة 4

 . ، ذكور، إناثنوعوالتكنلوجيا تبعا لل للعلوم

ان الشننهادة العربيننة بجامعننة السننود األكنناديمي لطننالبحصننائية فنني التوافننق إ. توجنند فننروق ذات داللننة 5

  واناث.ذكور  نوعللعلوم والتكنلوجيا تبعا لل

 حصنننائية فنني التوافنننق الدراسننني لطنننالب الشننهادة العربينننة بجامعنننة السنننودانإ. توجنند فنننروق ذات داللنننة 6

 . للتخصص بعاللعلوم والتنكلوجيا ت

حصنننائية فنني التوافنننق الدراسننني لطنننالب الشننهادة العربينننة بجامعنننة السنننودان إ. توجنند فنننروق ذات داللنننة 7

 . تخصصللعلوم والتكنلوجيا تبعا لل

 : أهمية البحث  1-4

 : راسة الحالية في المحاور التاليةتتجلى أهمية الد

 : النظرية األهمية 1-4-1

، منننن ى اليهنننا بالدراسنننة والتخصنننص العلمنننيالحنننالي فننني المشنننكلة التنني يتصننند تكمننن أهمينننة البحنننث .أ

لندى الطنالب  ومعرفنة عالقتنه بنالتوافق الدراسنيخالل تسليط الضوء على ظناهرة االغتنراب االجتمناعي 

 .امعة السودان للعلوم والتكنلوجيامن ابناء المغتربين في ج
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واالجتماعينننة ودراسنننتها والكشنننف عنننن  الوقنننوف علنننى ظننناهرة االغتنننراب وتوضنننيي جوانبهنننا النفسنننية .ب

المشكالت التي يعناني منهنا الطنالب منن ابنناء المغتنربين فني جامعنة السنودان للعلنوم والتكنلوجينا والتني 

 . ق الى حد كبير العملية التعليميةتعو 

راب االجتمنناعي تننأتي أهميننة هننذه الدراسننة كونهننا مننن الدراسننات القليلننة التنني تناولننت موضننوع االغتنن .ج

 . المغتربين في الجامعات السودانيةبين الطالب أبناء  الدراسي والتوافق

تحتل دراسة االغتراب االجتماعي لدى طالب الجامعة مكانة خاصة لما لهذه المرحلة العمرينة منن  .د

 . ي اآلمال العريضة المتعلقة عليهمأهمية كبيرة تتمثل ف

 : ة التطبيقية العمليةيماأله 1-4-2

، والتي تهتم بشكل بالفائدة على األبحاث في الجامعةبحث في العودة تتمثل األهمية العملية لهذا ال .أ

ن هنننذه الفئنننة منننن المجتمنننع تمثنننل ألشنننباب والطلبنننة وحلهنننا علنننى اعتبنننار اساسننني برصننند مشننناكل ا

  ى والتي تمكن المجتمع من التطور الشريحة الكبر 

ذلك في المجنال الوقنائي كان  سواء  ، رشاد النفسيالبحث الحالي في اإل إمكانية االستفادة من نتائج .ب

 . و في المجال العالجيأ

ج الدراسة الحالية تكون من واقع الطالب المعاش مما يساهم في تزويد الجهات صناحبة القنرار ئنتا .ج

سننتراتيجية شنناملة لرعايننة الطننالب العائنندين إاالسنناس الننذي يعتمنند عليننه فنني رسننم  بقاعنندة بيانننات تكننون

 . السودان خصوصا   السودانية وجامعة للدراسة بالجامعات

امعنات لالسنتفادة لين في وزارة التربية والتعليم العنالي والجو جرائية للمسؤ إتقديم توصيات ومقترحات  .د

 . ووضع برامج للحد من مثل هذه المشكالت منها في التخطيط

لنتائج الدراسة المستنبطة منن الطنالب حنول الدراسنة يمكنن تحديند المؤشنرات السنالبة والموجبنة  وفقا   .ه

 . ل تعديلها وتوجيهها والتحكم فيهان أجم
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 .للطالب والتوافق الدراسي التوصل الى بيئة جامعية معافاة تحقق االستقرار النفسي واالجتماعي .و

 : بحثأهداف ال 1-5

 : تهدف الدراسة للتعرف على 

للعلنننننوم السنننننمة العامنننننة لالغتنننننراب االجتمننننناعي لطنننننالب الشنننننهادة بجامعنننننة السنننننودان التعننننرف علنننننى  -1

 . ا هل هي مرتفعةوالتكنلوجي

 . امعة السودان للعلوم والتكنلوجياتوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجلل تحديد السمة العامة -2

امعننننة العالقننننة بننننين االغتننننراب االجتمنننناعي والتوافنننق الدراسنننني لطننننالب الشننننهادة العربيننننة بجتوضنننيي  -3

 . السودان للعلوم والتكنلوجيا

ي لنندى طننالب الشننهادة العربيننة بجامعننة السننودان للعلننوم التعننرف علننى ظنناهرة االغتننراب االجتمنناع -4

 والتخصص للنوع كنلوجيا ومعرفة الفروق تبعا  والت

ان للعلنننوم لطنننالب الشنننهادة العربينننة بجامعنننة السنننودي كننناديموافنننق األعلنننى الفنننروق فننني الت وقنننوفال -5

  .والتخصص والتكنلوجيا تبعا للنوع

نها التخفينف منن اثنار االغتنراب وزينادة التوافنق تهدف الدراسة الى اقترا  بعض اآلراء التي منن شنأ -6

 . علوم والتكنلوجيابشكل عام والتوافق الدراسي بشكل خاص لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان لل

 :بحثال حدود 1-6

يتمثنل فني طنالب جامعنة السنودان للعلنوم والتكنلوجينا الحاصنلين علنى الشنهادة الثانوينه  :ةبشري حدود_

 ة السعودية.من المملكة العربي

 2016طبق المقياس في يوليو :ةزماني حدود-

 جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا. :ةمكاني حدود-
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تقتصر هذه الدراسة على ظناهرة االغتنراب االجتمناعي والتوافنق الدراسني بنين افنراد  :ةموضوعي حدود-

 .العينة

 : مصطلحات البحث 1-7

 : Social Alienation :اإلجتماعي االغتراب مفهوم  1-7-1

اعينة والمعانناة منن الضنغوط ورفنض القنيم والمعنايير االجتم ةاالنتمناء وفقندان الثقن مهو شعور الفنرد بعند

 ثقافينة واالجتماعينة التني تنتم فنيوتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار بتأثير العملينات ال ةالنفسي

 (.154-153،2004)سناء حامد زهران،المجتمع 

 : التعريف اإلجرائي

 الدرجة التي يتحصل عليها افراد العينة في مقياس االغتراب اإلجتماعي بأنه ئيا  يعرف إجرا

  التوافق:  1-7-2

فقنننا ، :لغةةةة ف قف_و  ففقف_وف موافقنننا  للمراد،فوافنننقفأي ناسنننب  كنننان صنننوابا   مصنننطلي التوافنننق مشنننتق منننن فعنننل وف

ي متطابقننة فنني أقننوال الشننهودفمتوافقةفا متوافننق اي متناسننق ومتجننانس، والءمفتوافننقف اي تطننابق وتنن لف،

 (.1544_1543 :2001)المنجد في اللغة العربية المعاصرة، التفكير والشعور والنّية

 اصطالحًا:-

 Dictionnaire de Psychologie("1999:)تعريف "قاموس علم النفس"

التوافنننننق مجموعنننننة منننننن التغينننننرات الجسنننننمية التننننني يقنننننوم بهنننننا االنسنننننان منننننن اجنننننل التكّينننننف الجيننننند منننننع ف

 (.Grand larousse1999:36)فالمحيط
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 التوافق الدراسي: 1-7-3

 :اصطالحاً -

الشننعور نحننو االسنناتذة بننالمودة يجننابي مننع الننزمالء و ننندماج اإلاإل) نننهأيعننرف الزيننادي التوافننق الدراسنني ب

جتمناعي بالجامعنة واالتجناه الموجنه نحنو منواد الدراسنة شتراك في أوجه النشاط اإلحترام واإلخاء واإلواإل

  (.14:2001شقورة،  شعبان الرحيم عبد) (قبال على المحاضراتوحسن استخدام الوقت واال

تتمينز عالقاتنه بااليجابينة منع مختلنف مكوننات  ن الطالب المتوافنق دراسنيا  أنستخلص من هذا التعريف 

واالنننندماج فننني النشننناطات والتظننناهرات الجامعينننة دون إهمنننال حسنننن اإلقبنننال علنننى  المجتمنننع الدراسننني،

 لدراسية واالستغالل االمثل للوقت.المحاضرات لمختلف المواد ا

 : التعريف اإلجرائي

 يعرف إجرائيا بأنه الدرجة التي يتحصل عليها افراد العينة في مقياس التوافق الدراسي.

علنننى الشنننهادة الثانوينننة منننن المملكنننة  االطنننالب المغتربنننون فننني هنننذا البحنننث هنننم الطنننالب النننذين حصنننلو -

 ان للعلوم والتكنلوجيا للدراسة فيها.العربية السعودية والتحقوا بجامعة السود
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 والدراسات السابقة الفصل الثاني: اإلطار النظري

 

 ول: مفهوم االغتراب االجتماعياال مبحثال 

 المبحث الثاني: التوافق الدراسي 

 المبحث الثالث: الهجرة واالغتراب 

  السابقة الرابع: الدراساتالمبحث 
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 الفصل الثاني                                 

 االغتراب االجتماعي ول:اال  مبحثال

 

 تمهيد

  تعريف اإلغتراب 

  النظريات النفسية المفسرة لإلغتراب 

  مظاهر وأبعاد اإلغتراب 

  وأسباب اإلغتراب مصادر 

 مراحل ظاهرة االغتراب 

  أنماط اإلغتراب 

  مفهوم اإلغتراب اإلجتماعى 

  اإلغتراب اإلجتماعىنظريات 

 االغتراب والطالب الجامعي 

 خالصة
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 الفصل الثاني

 المبحث األول: االغتراب اإلجتماعي                           

 :تمهيد

إستقطبت ظاهرة االغتراب التي يعاني منها االفراد في الحياة العامة وماتتركه من انعكاسات سلبية  

فني مختلنف انحناء العنالم ومايندل علنى هنذا حجنم على صحتهم وحيويتهم وتطورهم العديد من الباحثين 

 والتي تناولت مفهوم االغتراب بمختلف انواعنه بالبحنث والدراسنة،الدراسات التي صدرت وتصدر عنهم 

غامضنا   ننه الينزال مصنطلحا  أ بكثرة،وتعنددت معانينه ودالالتنه اال وقد اصبي مصطلي االغتراب متنداوال  

شكاال يرتبط به جدل كبير،  ة الخمسينيات من هذا القرن ظهرت الحاجة الى دراسة اإلغترابوفى بدايوا 

الى تعريف هذه الظناهرة  ةللقياس ظهرت الحاج بوصفه ظاهرة نفسية إجتماعية ومع إخضاع اإلغتراب

  ي لماهية االغتراب.نا،ونحن هنا نحاول عرض اهم التعريفات والمعبصورة إجرائية

 : لغوياً  تعريف اإلغتراب 2-1-1

و)غرب(بضمتين  بمعنى فهو )غريب( و)اغترب( االغتراب تقول)تغرب( ة:فالغرباالغتراب لغة    .أ

جاء بشني غرينب  و)اغرب( النفي عن البلد. االباعد. )والتغريب( والجمع غرباء.والغرباء ايضا  

الننننننزو  عنننننن  ةايضنننننا الغربننننن ةاللغننننن .وفننننني(197م:1980واغنننننرب ايضنننننا صنننننار غريبننننناف)الرازي،

:بعندت وتنوارت فني مغيبهنا ،وغنرب الشنخص بالضنم با  غربت(الشنمس تغنرب غرو ( الوطن،يقنال

بعننننند عنننننن وطنننننننه ،فهنننننو )غريب(فعينننننل بمعننننننى فاعننننننل ،وجمعنننننه غرباء)وغربتنننننه انننننننا  )غرابنننننه(

وهنو ، ةاللف دخنل فني الغربنتغريبا(فتغرب ،واغترب ،و)غرب بنفسه تغريبا(:ايضنا،و)اغرب(:با

ن النوطن وغنرب الشنخص الننزو  عن ةالغربن أيضنا   ةوفنى اللغنالناس  يعنى الذهاب والتنحى عن

أننا تغريبنا  بالضنم )غرابه(بعند عنن وطننه و)غرينب( فعينل بمعننى فاعنل ،وجمعنه غربناء وغربتنه
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)أحمند الفينومى  ةوأغنرب بناأللف دخنل فنى الغربن أيضنا   )فتغرب وأغترب ( وغرب بنفسنه تغريبنا  

 (.96،ص،1335،

وتوحى كلمنة الغنروب معناه األبتعاد عن الوطن ومعنى غرب ذهب  أيضا اإلغتراب وفى اللغة .ب

إيضا بفقدان  لإلغتراب كما نالحظ إرتباطا   ،الضعف والتالشى فهى عكس األنتماءب واإلغتراب

 يأو ملجاء يحتم إليهاي ينتم قرابةالضعف ألن الغريب ضعيف وال سند له من  يلتالالسند وبا

ة كفكننرة أو كلمنن ومننن هنننا يتضنني أن مفهننوم اإلغتننراب (.19ص، م1989بننه )حسننن منصننور 

فننى األدب  وتننرددت الكلمنة كثيننرا   ية منننذ القنندم أسنتخدمت فننى عندة معننانالعربين وردت فنى اللغننة

 .ربيةالغقبل إتصالهم بالحضارة  اإلغتراب رب قد تداولوا معنيالعالعربى وهو ما يؤكد أن 

 االغتراب له عدة سياقات عبر التاريخ تتمثل في: والمعنى اللغوي لكلمة  

واسننننتنبط ، ن الرومنننناني بمعنننننى النقننننل والتسننننليممننننة االغتننننراب فنننني القننننانو سننننتخدمت كلإ :قانونيننننا   .ت

)هيغننل(من معرفتننه بالقننانون فنناعتبر النقننل والتسننليم عنصننران يؤلفننان مننايمكن تسننميته بالحركننة 

 الجدلية لالغتراب.

يعننرف اإلغتننراب االجتمنناعي بانننه حالننة يشننعر خاللهننا الفننرد  جتمةةاعي:فةةي علةةم الةةنفس اإل امةةا .ث

نعنندام عالقننات المجتمنع ومايعنيننه هنذا اإلنفصننال باالنفصنال عننن  مننن شنعور بالوحنندة والغربنة وا 

 (.341،1988المحبة والصداقة مع االخرين )دسوقي كمال،

 .فهو حالة فقدان الوعي وعجز اوفقدان القوى العقلية والحواس :سيكلوجيا  اما  .ج

نفصننال ق بالخطئيننة كاألالتينيننة فيمننا يتعلننغتراب(فنني الترجمننات والشننرو  الإوردت كلمننة ) :دينيننا   . 

 (68ص ،1980)كامل يوسف عن اهلل
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 .اصطالحاً  تعريف االغتراب .خ

نساني ويصف فنروم إطار نفسي إفي غتراب اإلول من قدم أم و يعتبر المحلل النفسي ايريك فر 

وعننن  هوعننن مجتمعنناالنفصننال عننن وجننوده االنسنناني  ةمايعانيننه الفننرد مننن خبننر االغتننراب بانننه 

فيه فاليشعر بانه مركنز لعالمنه  ةكمعليها وتصبي متح نه فيفقد سيطرتهاالفعال التي تصدر ع

( وقنننند عننننرف ولمننننان  174، ص  1992لخالق السننننيدادبننننومننننتحكم فنننني تصننننرفاته ) نعمننننات ع

(1975  ،Wolman  ا27ص  )نننه تنندمير وانهيننارأب الغتننراب فنني قنناموس العلننوم السننلوكية 

زيادة  وأين االجيال ب كما في تعميق الفجوة ، عة الكبيرةاالنتماء للجما الوثيقة وتحطيم مشاعر

 بعض .عن بعضها ة بين الجماعات االجتماعي الفاصلة ةالهو 

 (:1980يري حافظ )خ داحم فيعر ت .د

بنه بصنورة تتجسند فني  القنائم بنين زاتنه والبيئنة المحيطنة اعوعني الفنرد بالصنر هنو )غتراب إن اإل   

احب ذلنننك منننن سنننلوك ايجنننابي او شنننعور ومايصننن والعدوانينننةالشنننعور بعننندم االنتمننناء والسنننخط والقلنننق 

 ومايصناحبه منن اعنراض اكلينيكينه(ومركزينة النذات واالنعنزال االجتمناعي فقدان المعني والالمباالة ب

 .(97، ص 1980يري حافظ )احمد خ

  :(Martin –1980) مارتن جيك تعريف .ذ

م االجتماع الني وعلترجع جزورها الي علم النفس ة روحي ةوحال ةكمفهوم وظاهر اإلغتراب ف     

بعنض الحنناالت واالشننخاص والقنيم او مننن المجتمنع بشننكل عننام  الشنعور باالنفصننال والنفنور مننن

 ( .52p،1980Jack  Martin)ف

اب في عالقة الفرد بنفسه نوع من االضطر االغتراب هو فإلى ان ( 1981ويشير صال  محمد) .ر

سننبب فقنندان المعننني عننه مننا يومنفصننل عننن واق. حيننث يشننعر المننرء انننه غريننب عننن زاتننه والعننالم
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 منابين النذات والواقنع ةالديناميكي ة، مما يعطل الحركةبصورة اساسيه في الهدف والقيم المتمثل

 .(14ص ،م2005،محمدعباس يوسف)

 عننه منن حالنةشنأ نومنا ياهلل بتعناد عنن اإلفتعنرف االغتنراب باننه  (1990)بكنرأسنميره  تعرف-  .ز

ايصننناحبه منننن شنننعور بعننندم االنتمننناء عنننن االخنننرين ومنسنننيان الفنننرد لربنننه ثنننم لنفسنننه وانفصننناله 

وعننندم االلتننزام بالمعنننايير وفقننندان  ةام المعنننني وفقنندان الهننندف فننني الحينناحسنناس بنننالعجز وانعنندا  و 

 .(83، 1989، حسن ابكره سمير ) فاتذوالتمركز حول ال ساس بالقيمةاالح

وفقندان الثقنة تمناء هو شعور الفرد بعندم االنف اإلغتراب بانه (2002ف سناء حامد زهران)تعر - .س

وتعننرض وحنندة الشخصننية  ةمننن الضننغوط النفسنني ورفننض القننيم والمعننايير االجتماعيننة والمعاننناة

سنننناء )ف التننني تنننتم داخنننل المجتمنننع جتماعينننةواال ثير العملينننات الثقافينننةأنهينننار، وبتنننللضنننعف واال

  .(18ص، 2002حامد زهران 

نفصناله عنن زاتنه وعنن أور الفنرد بهنو شنع)ن االغتنراب أماسبق يمكنن القنول بن ىوبناء عل     

عنننارف بالمبسنننبب عوامنننل نقنننص تتعلنننق  ةعتقداتنننه ويننننعكس ذلنننك بعننندم الفعالينننقيمنننه ومبادئنننه وم

 .اخري ةمن جهة والبيئ ةوالثقاف ةمن جه ةات االجتماعييوالسلوك

شننعور باإلنفصننال النسننبى عننن الننذات أو المجتمننع أو كليهمننا بانننه  اإلغتننرابكمننا تننم تعريننف   .ش

معننى والتمنرد )عبند الال ، العجنز،الالمعيارينةس هذا المفهوم فى ضوء أبعناد العزلنه و ويمكن قيا

 (.56، ص م1992، يعبد المطلب القريط ،العزيز الشخصى

   ظريات النفسية المفسرة لإلغتراب:الن  2-1-2

وذلنك فني  ومنطقينا   يقصد بمفهوم نظرية:فمجموعنة منن المعنارف العقلينة الخاصنة المرتبطنة منهجينا   

نهنننا مجموعنننة منننن القنننوانين العلمينننة ومنننن أكثنننر دقنننة فهو:فألالتصنننميمات التجريبينننةفاما المعننننى ا مقابنننل
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والتحليل ظنننواهر وحقنننائق والتنننت تتنننناول بالتفسنننير  ومنطقينننا   المبنننادا والقضنننايا العامنننة المرتبطنننة منهجينننا  

 (.40ص  ،1988مترابطة ومتصلة بموضوعف)جازية كيران،

د دراسنة وتفسنر مجموعنة ظنواهر، ونحنن بصند تحلنلإنها النظرية نقول ذا التحديد لمفهوم من ه انطالقا  

جنل تفسنير كنل ألتي تناولت الموضوع بالدراسة من ن نبحث كل النظريات اأونحاول  ظاهرة االغتراب،

.حتى نتوصننل الننى النتننائج العلميننة التنني نرمنني اليهننا مننن غترابلمؤشننرات التنني لهننا عالقننة وصننلة بنناإلا

لمنهجهننا العلمنني  ث، وهننناك العدينند مننن النظريننات التنني فسننرت االغتننراب وفقننا  خننالل قيامنننا بهننذا البحنن

 والفلسفي وسوف نتناول اهم هذه النظريات كما يلي:

 التحليل النفسى والتحليليون الجدد: -أ

بأن االغتنراب هنو االثنر النناتج عنن الحضنارة،حيث ان الحضنارة (S-freud)يرى فسيجموند فرويدف 

متعاكسة ومتعارضة مع تحقيق اهدافه ورغباته وما يصبو إليه،وهذا يعني في التي اوجدها الفرد جاءت 

نظرف فرويدفأن االغتراب ينشأ نتيجة الصراع بين الذات وضوابط المديننة او الحضنارة،حيث تتولند عنند 

الفرد مشاعر القلنق والضنيق عنند مواجهنة الضنغوط الحضنارية بمنا تحمنل منن تعناليم وتعقيندات مختلفنة 

للصراع الناشت بين رغبات ليات دفاعية تلجأ)االنا(كحل اى الكبت كإل ي يدفع الفرد الى اللجولهذا بالتا

واهنننننا  تلجننننأ اليننننه  حالمننننه وبننننين تقالينننند المجتمننننع وضننننوابطه،ومن الطبيعنننني ان يكننننون هننننذا حننننال  أالفننننرد و 

 )االنا(مما قد يؤدي بالتالي الى مزيد من الشعور بالقلق واالغتراب.

 تقنند بننأن الحضننارة قامننت علننى حسنناب مبنندأ اللننذة ولننم تقنندم لالنسننان سننوى االغتننرابلننذا فننان ففروينندف يع

 (.20ص ،1989)زعتر محمد عاطف رشاد،

ى قينام الحضنارة ،ففنى إل هأما عن نشأة الصراع بين مكونات الجهاز النفسى بوجه عام فإن فرويد يعزو 

 النذى يننظم سنبل إشنباع الحاجنات فنى قيام الحضارة نشأت السلطة وبدأ التحريم والمنع وبدأ مبدأ الواقنع

ضننطر مبنندأ الشنندة الننى النكننوص ولكنننه أخننذ يعبننر عننن نفسننه بننين الحننين واألخننر فننى  إطننار إجتمنناعى وا 
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أشكال سلبية كاإلنحرافنات والجريمنة والعصناب ،أو فنى اشنكال إيجابينة كاإلنتناج والفنن واألدب والفلسنفة 

نسننان مننن إنفصننال عننن ذاتننه ذلننك أن األصننل فننى وتننرى هورننناى  أن اإلغتننراب هننو تعبيرعمننا يعانيننه اإل

 اإلغتنننراب عنننند هورنننناى هنننو إغتنننراب النننذات حينننث ينفصنننل الشنننخص عنننن مشننناعره الخاصنننة ورغباتنننه

 .(7ص،1415،،وهو فقدان االحساس بالوجود الغعال)المالكي ومعتقداته

ثنم يفقند الفنرد ومنن  فاإلغتراب هو فقدان شعور الفنرد بنالوجود الفعنال وقنوة التصنميم فنى حياتنه الخاصنة

ن هنالنننك نمطنننين منننن النننذات :النننذات أوتنننرى هورنننناى  علنننى إعتبنننار أنهنننا كنننال عضنننويا   هاإلحسننناس بذاتننن

ي فإن الذات المثالية تمثل مناينبغ الوضع الحالى للمرء ةمثالية فبينما تمثل الذات الفعليالفعلية والذات ال

غتننراب الننذات يعنننأن يكنن مننابين هننذين النمطننين ،فننإذا إغتننرب اإلنفصننال أوالتعننارض  يون المننرء عليننه وا 

 ةينننلحقيقا المنننرء عنننن ذاتنننه الفعلينننة لحسننناب ذاتنننه المثالينننة فإننننه ينفصنننل عنننن مشننناعره الخاصنننة ورغباتهنننا

لحسناب  ةالمثالين هلفنرد عنن ذاتنومعتقداته وكلما يمثل إرتباطنه بنالواقع وحياتنه الحاضنرة أمنا إذا إغتنرب ا

)عبناس  هالكاملة فى داخل ةفى الطاقة الدافع ةقوة األصليصل أو يحرم من مركز الفالفعلية فإنه ين هذات

ربمنننننا تقصننننند   ي( أن هورننننننا56 -36، ص  م1980وينننننذكر شننننناخت ريتشنننننارد )( 105، ص 1987

فنإن المننرء  يعنن فرويند وعننند هورننا كبننت اللبيندو واإلغتننراب عنندها يقابنل فكنرة ةبالنذات الطاقنة الجنسني

 هاتنوالكراهينة لذ ياعر الخنذتتملكنه مشن فحينئنذ ةالفعلين هبصنفة خاصنة حينمنا تتغنرب ذاتن يكون عصنابيا  

حتقارها ممايدفعه بإعتبارهنا ومايمارسنة منن نشناط  لنى إنكارهنا ومنن ثنم فهنو ينظنر إلنى أفعالنة وأفكنارهإ وا 

 .منتمية الى شخص اخر

والذي يعتبرف ابو االغتراب ف في التحليل النفسي المعاصر فإنه ( Eriche Frommفروم )يريك إ أما  

االنفصننال عننن الطبيعننة الننذي يصنناحب سننيطرة ب)طننرق مختلفننة والتنني يمكننن ايجازهننا يتننناول االغتننراب ب

االنسان عليها طابع يختلف عن طابع االنفصال الذي يصاحب ظهور وعي النذات وافتقناد القندرة علنى 

يقضني ربط ذات الفرد اليجاد التناسق مرة اخرى منع الطبيعنة بنالنكوص النى شنكل قبنل انسناني للوجنود 
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ويعتقد ان احنند جوانننب عمليننة التفننرد تتمثننل فنني أن الفننرد يصننبي كيانننا علننى صننفاته االنسننانية الخاصننة،

عننن االخرين،وأنننه مننن الممكننن تمامننا لمننن اصننبي يعنني بأنفصنناله عننن االخننرين ان يجنند  منفصننال   واعيننا  

 (ن قبنل الغرائنزة التني كاننت تننظم منروابط جديدة منع رفاقنه منن النناس لتحنل محنل تلنك النروابط القديمن

 (.178،ص1980)شاخت ريتشارد، ترجمة:ترجمة كامل يوسف،

(فننننني كتابنننننه)الهروب منننننن الحرينننننة(ثالث ميكانيزمنننننات دفاعينننننة،والتي تتمثنننننل 1984وقننننند حننننندد ففنننننرومف)

الحريننة الذاتيننة ودمجهننا بشننخص مننا الكتسنناب القننوة التنني تفتقنندها  فبالسننلطويةف وهنني نزعننة للتخلنني عننن

دميريننةف والتنني هنني هننروب مننن الشننعور غيننر المحتمننل بننالعجز،فظروف العجننز الننذات الننولى للفرد،وفالت

نحراف الحياة:اما الميكانزم الثالث فهو الذي يتمثل ؤو مس لة عن مصدرين ّاخرين للتدميرية هما:فالقلق وا 

بفتطننابق االنسننان ااّللنني حيننث يتغلننب شننعور الفننرد علننى الالمعنننى بالمقارنننة مننع القننوة المهيمنننة علننى 

لتنننننننننننني تكننننننننننننون خارجننننننننننننه إمننننننننننننا عننننننننننننن طريننننننننننننق السننننننننننننلطوية أو التدميرية)حسننننننننننننن ابننننننننننننراهيم العننننننننننننالم ا

 (.42،ص2007المحمداوي،

حالننة تتضننمن قمننع زاتيننة الفننرد وعفويتننه،وان  فأنهننا تنظننر الننى االغتننراب باعتبننارهHorney”امننا فهننورني

لنى رجناع الفنرد لعفويتنه وقدرتنه علنى الحكنم اي مسناعدته عإاالساسي للمحلل النفسي يكمن فني  الهدف

التغلب على اغتراب النذات،ثم تطنورت هنذه النظنرة حينث تناولنتفهورنيف االغتنراب عنن النذات باعتبناره 

عنن وضنع تخنتلط فيننه مشناعر الفنرد اي يخنتلط مايحبنه ومننا اليحبنه ومايعتقنده ومايرفضنه بحيننث  تعبينرا  

باعتبنناره سننمة  يضننا إلننى االغتننراب عننن الننذات الحقيقيننةأعننن ذاتننه الحقيقية،وتشننير  يكننون الفننرد غننافال  

للشننننخص المصنننناب بالعصنننناب،فهذا الشننننخص مبتعنننند عننننن ذاتننننه فاقنننندا للشننننعور بننننأن قننننوة حاسننننمة فنننني 

إلنننى الشنننعور حياتنننه،مثل هنننذا الشنننخص يشنننعر بالخجنننل منننن مشننناعره وانشنننطته ومنننوارده وبنننذلك يتحنننول 

 (165،ص1982بكراهية الذات)عباس فيصل،
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 تفسير النظرية السلوكية لإلغتراب: -ب

السننلوكية للمشننكالت السننلوكية بأنهننا أنمنناط مننن اإلسننتجابات الخاطئننة وغيننر السننوية  تفسننر النظريننة    

المتعلمنننة بارتباطهنننا بمثينننرات منفنننردة ويحنننتفظ بهنننا الفنننرد لفاعليتهنننا فنننى تجننننب مواقنننف أو خبنننرات غينننر 

النظرية يشعر باإلغتراب عن ذاته عندما ينصاع ويندمج بين االخرين بالراا  هوالفرد وفقا لهذ ،مرغوبة

محمنند جنناد )عننالء  هيفقنند تواصننله مننع ذاتننعننن ذلننك  أو فكننر محنندد حتننى ال يفقنند التواصننل معهننم وبنندال  

 .(241، م1988 الشعراوى

 :االغتراب بنظر اصحاب المذهب االنساني -ت

ينظننر اصننحاب هننذه النظريننة إلننى ان تحليننل سننلوك االنسننان اليمكننن ان يؤخننذ مننن جانننب واحنند او      

بينمننا لكننل  (بننان علننم النننفس قطننع نفسننه عننن الفلسننفة،Masloاسننلوف)حيننث يننرى فم مننن نظريننة واحنندة،

فلسنفة علنم الننفس يجنب أن تعننى بدراسنة القنيم وينبغني أن ) إنشخص فلسفته الخاصة ولذا فهنو يقنول 

أو منننايطلق علينننه خبنننرات القمنننة التننني  والخبنننرات األرقنننى واألعمنننق،تتضنننمن فلسنننفة الجمنننال اإلبتكارينننة 

حسننن حسننن ( )نجاحننا  حاسننما  وفننق معننايير عاليننة فيشننعر بالسننعادة الكبيننرةيتحسسننها الفننرد عننندما يحقننق 

 (.165ص ،1991إبراهيم،

(فيشننير إلننى أن ككالكننائن البشننري يحننتكم فنني سننلوكه إلننى قننيم يتمثلهننا ويفسننر حياتننه Mayأمننا فمننايف)

ب القننيم تسننبب لننه القلننق والتننوتر، فننالقلق مننن التهينن هي ضننؤ بعننض الرمننوز والمعنناني وأن هننذوعالمننه فنن

يستشننيره تهدينند القننيم التنني يتمثلهننا الفننرد كغايننة الغايننات والتنني بنندونها يعنناني اإلغتننراب ويفتقنند االحسنناس 

 (.70ص ،1989حسن محي الدين احمد،( )بوجوده كإنسان

 :نظرية إغتراب الشباب عند كنيستون -ث

المريكنى : إغتنراب الشنباب فنى المجتمنع افالالملتنزم في كتابنه فنظريته عن إغتراب الشباب  عرض 

حيننث بننين أن اإلغتننراب يحنندث فننى كننل المجتمعننات بننإختالف أنماطهننا الثقافيننة والسياسننية واإلجتماعيننة 
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فنظرية اإلغتراب تحمل معانى تشاؤمية وال يتحدد وجود اإلغتراب بعوامل محددة لو زالت هنذه العوامنل 

 .( Kenistonم1965 ،495ص) زال معها اإلغتراب

 :سوننظرية أزمة الهوية عند اريك -ج

ان فتننرة  (1968اريكسننون )إن الهنندف األساسننى للنظريننة هننو إهتمننام النظريننة بتطننور هويننة األنننا ويننري 

 مركزيننا   عننندما يكننون الفننرد المراهننق لنفسننه هنندفا   ثالفننرد حينن ىفنني نمننو هويننة االنننا لنند ةحاسننم ةالمراهقنن

 .(64ص (Erikson1968 بالتوحد فتحدد هويته فان ذلك يعطيه احساسا   محددا  

 غتراب في نظرية المعنى:اإل -ح

الصميمي للوجود للبعد  ( نظرية جديدة تدور حول المعنى،حيث يعتبره ممثال  Frankelيقدم فرانكل) 

االنساني،وانه  القاعدة المنيعة التي يرتكز عليهنا الفنرد منن اجنل التغلنب علنى االغتنراب وقهنره وخاصنة 

ي الحنب والصنداقة واالنجناز والفنن واألبننداع عنندما يستشنعر الفنرد المعننى فني جواننب حياتنه المختلفنة،ف

والتدين واإليمان وحتى في المعاناة التي يتعرض إليها ويشّدد ففرانكلفعلى المعاناة في اكتشاف المعنى 

.ويننرى ففرانكننلفأن الوجننود ئنني بننالفرد عننن االغترابويعتبرهننا المحفننز االساسنني لهننذا اإلكتشنناف والننذي ين

واالغتننراب ،وأن االنسننان لننيس مخلوقننا متوازنننا ،فهو الينشنند التننوازن االنسنناني هننو وجننود مشننوب بننالقلق 

غترابننه متأصننلين ويضننربان بعمننق فنني اغواره،بحيننث اليسننتطيع  داخننل نفسننه ومننع البيئننة،ويعتبر قلقننه وا 

الننتخلص منهمننا باالرضنناءات الوقتيننة، انننه ينشنند معادلننة اكثننر متانننة للحينناة والمعيشننة وهننو شننيء سننوف 

 (.52،ص1982ى االغتراب والمعاناة)فرانكل فيكتور،ترجمة:طلعت منصور،يمكنه من أن يرقى عل

فعندما يكون الفرد على بصيرة من معاناته فأنه يصل إلى مستوى من االرتيا  واالنجناز النذاتي يجعلنه 

حيث يلتقيففرانكنلف منع سنئر النودوديين فني فكنرتهم االساسنية وهني  أكثر معرفة بذاته وبما يدور حوله،

)يوسنف فتواصل االستمرار والبقاء علينك ان تجند معننى للمعاناة يتعاني، ولكعيش عليك أن لكي تفأنه 

 (.78ص، 2004محمد عباس،
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ربمننا تكننون مصننطلحات مثننل ف(نفننس المنحنننى الننذي إتخننذه فرانكننل حيننث يقولAlportوينحننى فالبننورتف)

سان نفسه ملقى فني عنالم لدى الوجوديين حيث يجد االن القلق والفزع واالغتراب اكثر إستخداما وشيوعا  

غير مفهوم قدره ان يعيش في دوامة االستقرار والعزلة والمعاناة ويتملكه شبي الموت والعدم،وهو يرغب 

فنني الهننروب مننن القلننق لكننن غينناب المعنننى اكثننر ايالمننا  مننن القلننق النننه حينمننا يوجنند هنندف واضنني فنني 

د األمن والحرية على السواء،وهو يسعى إلنى الحياة يتالشى القلق والخوف،فاإلنسان مغتربا  بالفطرة ينش

)سننيفرين فرانك،ترجمننة:طلعت فالتغلننب علننى ظننروف االغتننراب عننن طريننق البحننث عننن المعنننى للوجود

 (.70،ص1978،منصور

 االغتراب في نظرية الذات: -خ

تكنوين معرفني مننظم ومنتعلم للمندركات الشنعورية فيعرف فحامد عبدالسالم زهرانف مفهوم الذات اننه  

حامنننند عبدالسننننالم ف )ورات التقيميننننة الخاصننننة بالننننذات، يبلننننوره الفننننرد ويعتبننننر تعريفننننا نفسننننيا لذاتننننهوالتصنننن

 (.113ص ،1998زهران،

نننه ان مفهننوم الننذات يتكننون مننن مفهننوم الننذات المنندرك ومفهننوم الننذات االجتمنناعي والمثننالي وبالتننالي فا

معتقننندات التننني تشنننكل فننني وينننتم تنظنننيم مكوناتنننه منننن المشننناعر وال كنننل ماندركنننه عنننن انفسننننا يتكنننون منننن

منننن نكنننون  وكينننف نبننندو امنننام االخنننرين  وكينننف ينبغننني ان  مجموعهنننا إجابنننة عنننن تسننناؤالت منننن ننننوع:

 نتصرف  والى من ننتمي 

ان العنصنننر المهنننم فننني تشنننكيل مفهنننوم النننذات هنننو الطريقنننة التننني تتحقنننق بهنننا عملينننة تنظنننيم المشننناعر 

 (.179ص ،1999ية قنديل،)شاكر عط والمعتقدات المتناثرة في إطار وحدة متكاملة

فهمهننا بشننكل سننليم وكننذلك نتيجننة  ملهننذه النظريننة ينشننأ عننن االدراك السننلبي للننذات وعنند تراب وفقننا  غفنناال

 للهوة الكبيرة بين تصور الفرد المثالية وذاته الواقعية.

 



 - 21 - 

 االغتراب في نظرية السمات والعوامل: -د

والتي تمكن  لتي تفسر السلوك البشري،من اهم سمات هذه النظرية تركيزها على العوامل المحددة ا 

مننن تحدينند سننمات الشخصننية، وتشننير الدراسننات التنني تتننناول سننمات شخصننية مرتفعنني االغتننراب انهننم 

 وتنننوترات الحيننناة اليومينننة، التمركنننز حنننول النننذات والوحننندة النفسنننية، يتمينننزون بعننندد منننن السنننمات منهنننا:

ونقنننص العالقنننات الصنننادقة منننع  ة الفنننرد،والشنننعور بفقننندان القننندرة علنننى النننتحكم واالضنننطرابات فننني هويننن

وعندم االنسنجام بنين الفنرد واالجينال  ،اد تواصل بين الماضني والمسنتقبلوعدم القدرة على ايج االخرين،

 (.113ص ،2004)سناء حامد زهران، السابقة

م من عدم اتفاق الباحثين على معنى محدد لمفهوم االغتراب واختالف نظرتهم لهذا المفهنوم غوعلى الر 

بيننهم علنى العديند منن مظناهره وابعناده والتني توصنلو اليهنا منن خنالل تحلنيلهم لهنذا  ا  ال انه هنناك اتفاقنا

المحنننننناوالت فننننننني هننننننذا المجنننننننال محاولننننننة فملفنننننننن المفهننننننوم واخضنننننناعه للقيننننننناس ، وكانننننننت منننننننن ابننننننرز 

( والنننننننننننننننننننننذي قنننننننننننننننننننننام بتطنننننننننننننننننننننوير التعريفنننننننننننننننننننننات النننننننننننننننننننننواردة فننننننننننننننننننننني Seeman.m,1959سنننننننننننننننننننننمانف)

وجي والفلسفي(لموضنننوع االغتنننراب بهننندف اخضننناعها وتطويعهنننا للعمنننل التراث)السوسيولوجي،والسنننيكول

التجريبي،حيننننث انننننه اشننننار الننننى ان هننننناك خمسننننة ابعنننناد لمفهننننوم االغتننننراب والتنننني تتمثننننل فنننني العجننننز 

 العزلة االجتماعية والغربة الثقافية. الالمعيارية، ،الالمعنى،

االبعنناد، فشننعور الفننرد باالنفصننال  غتننراب ظنناهرة متعننددةتخدامات المعاصننرة تتفننق علننى ان اإلن االسننإ

د ن هذه االبعناأو  (Seemanعن ذاته ومجتمعه تصاحبه المظاهر او االبعاد التي اشار اليها سيمان )

ننننا بنندون هننذه ا  و  ،ه الظنناهرة بإعتبارهننا ظنناهرة مركبننةدراك معنننى هننذإوالمظنناهر هنني التنني تسنناعدنا علننى 

)حسننن  هر النفسننية المشننابهة لهننا كنناالنطواء والوحنندةاالبعنناد ال نسننتطيع التمييننز بننين االغتننراب والظننوا

 (.17ص ،2007ابراهيم حسن الحمداوي،
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بحنوث السنابقة ابعاد االغتراب ومظاهره ومكونات كل منها كما وردت فني الدراسنات والأبرز وسنعرض 

 موضوع بالبحث والتقصي وهي كاالتي:التي تناولت هذا ال

 مظاهر وأبعاد اإلغتراب: 2-1-3

نفس وعلماء اإلجتمناع أمثنال نتلنر وهادينا وفنروم وسننكر وسنكيرل وروجنرز عنددا منن أورد علماء ال 

 مظاهر اإلغتراب وهي كاالتي.

 :Powerlessnaessالعجز  -أ

علننى عنندم مقدرتننه علننى  بننناء   هننو انعنندام القنندرة علننى الوصننول الننى النتننائج التنني يسننعى اليهننا الفننرد 

)سننميرة حسننن  االجتماعيننه التنني يتفاعننل معهننا الننتحكم فنني نفسننه او التننأثير علننى االخننرين فنني المواقننف

 (115-102م،1989بكر،أ

   Normlessnss الالمعيارية -ب

الحالننة التننى يتوقننع فيهننا الفننرد  وهننيهننى فقنندان المعيننار وغينناب نسننق منننظم للمعننايير اإلجتماعيننة   

لنم يعند . أى أن األشنياء ةغندت مقبولن بدرجة كبيرة أن أشكال السلوك التى أصبحت مرفوضة إجتماعينا  

 .(.121ص، م1989لها أى ضوابط معيارية )أحمد النكالوى 

 Social Isolation جتماعية:العزله اإل -ت

نفصاله عن التيار السنائد فني مجتمعنه،  وشنعوره بالوحندة والفنرال النفسني حتنى  هى انسحاب الفرد وا 

وهي عبارة  (،109ص ،2004)سناء حامد زهران، ولو كان مع االخرين مع سعيه لالبتعاد عن الناس

 ،ة ومايصناحبها منن خنوف وقلنقمنع الشنعور بالغربن ،ل بهنا الفنرد عنن المجتمنع والثقافنةعن حالنة ينفصن

ويكنون ذلنك النعندام  واالحسناس بالدونينة تنارة والتعنالي تنارة اخنرى، وتفنرد النذات، وعدم الثقة بناالخرين،

عي للفنننننرد )قنننننيس أو لضنننننالة الننننندفء العننننناطفي او لضنننننعف االتصنننننال االجتمنننننا التكينننننف االجتمننننناعي،

 (.14-13ص ،1979النوري،
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 Reification :التشيؤ -ث

التشننّيؤ هننو مقولننة فلسننفية:تعني أن الفننرد يعامننل كشننيء ويتحننول إلننى شننيء وتنننزع عنننه شخصننيته  

غتنراب لندى ذا استعرضنا مفهوم اإلإا الوقوف على جذور مفهوم التشيؤ ي تتشيأ العالقات،ويمكننلوبالتا

التسنننليم او البيع،فاالنسنننان النننذي يجعنننل نفسنننه عبننندا  الخر،إنسنننان فبأنهفجنننان جننناك روسنننوفوالذي عرفنننه 

ويشننمل هننذا التعريننف معنيننين األقلفاليسننلم نفسننه وانمننا هننو بنناالحرى يبيننع نفسننه مننن اجننل بقائننه علننى 

ذاتننه إلننى الكننل فنني سننبيل  ن يسننلم االنسننانأامننا المعنننى االيجننابي فهننو  احنندهما إيجننابي واالخننر سننلبي،

ن ينظر اإلنسنان إلنى ذاتنه كمنا لنو كاننت شنيئا او سنلعة يطرحهنا أمعنى السلبي فهو واما ال ،هدف نبيل

 ،1988)محمننننود رجننننب، للبيننننع وهننننذا هننننو االغتننننراب السننننلبي او تشننننيؤ يفقنننند االنسننننان مننننن خاللننننه ذاتننننه

ومنن ثننم يشننعر  ن الفننرد قنند تحنول إلننى موضننوع وفقند إحساسننه بهويتننه،أ لنىإ(.كمنا يشننير التشننيؤ 58ص

 (.41ص ،2003)عبد اللطيف محمد خليفة، جذور تربطه بنفسه أو واقعهبأنه مقتلع حيث ال

 ةالمتصننل ةة الفننرد علننى فهننم الجوانننب المختلفننهننو عنندم قنندر  :Meaninglessness الالمعنةةى -ج

فيشنعر بالملنل والسنأم  والضرورة لوجوده، واليجند منايعيش منن اجلنه، فاليدرك معنى لحياته، به،

 (.115-102،م1989ر،بكأحسن  ة)سمير  وعدم الرغبة في الحياة

ن الحينناة ال معنننى لهننا كونهننا تسننير وفننق أ ،لمفهننوم الالمعنننى لننب المغتننرب وفقننا  وبوجننه عننام يننرى الطا

وبالتنالي يفقند واقعيتنه ويحينا بالالمبناالة لكنن البند منن مراعناة الفنروق  منطق غير مفهوم وغينر معقنول،

 االنسنننان منننن شنننخص الخنننر تبعنننا  لحيننناة  معننننى منننايعطيحينننث اننننه يختلنننف  الفردينننة بنننين االشنننخاص،

 مايعتبره شخص ما مهما ويعطي معنى لحياته قد اليكون كذلك بالنسبة لشخص اخر. الهدافه، فأنه

 :Self-Strangementالغربة عن الذات  -ح

المكافئنة  ةتنه لعندم القندرة علنى إيجناد األنشنطالفنرد بإنفصناله عنن ذا ويعبر هنذا المفهنوم عنن شنعور 

 أداة ويعبنننر الفنننرد عنننن ذلنننك باالنتمننناء ه الخاصنننة وقدراتنننه عبنننارة عنننن وسنننيلة أووشنننعوره بنننأن ذاتننن ذاتينننا  
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إلننى عنندم اإلهتمننام بمجريننات األحننداث االجتماعيننة والعننزوف عننن المشنناركة فننى النشنناطات  والالمبنناالة

واإلمتننان  التى عنادة مناتثير إهتمنام اآلخنرين وكنذلك ينرفض القنيم والثقافنة الخاصنة ويشنعر بعندم الفخنر

 (.2ص، م1990 ،الحديدى مجتمع )فائزلهذا ال

  النسحابا -خ

د عنن االبتعناد عنن المواقنف حينث يعجنز الفنر ، يلجنا اليهنا االننا للندفاع عنن نفسنه ةدفاعين ةهو وسيل 

ومن ثم يزج عن نفسه القلق بانسحابه من الموقف او يذكر غياب العنصنر المهدد)سنناء حامند  ةالمهدد

المغتنرب عنن تغيينر واقعنه ويكنون فني عندة  النة عجنز(ويكون االنسحاب في ح109ص، 2004،زهران

ومثال على ذلك هجرة ،عما يغترب عنه فقد ينسحب المغترب فعليا   ،اشكال حسب الظروف واالوضاع 

االفنراد مجتمعناتهم النى  هنؤالءينث يتنرك ح،ة يون وهو مايطلق عليه هجنرة االدمغنالمثقفون واالختصاص

لفنرد علنى نفسنه ن يتنرك الفنرد مجتمعنه وذلنك بنان يعنزل اأيكنون االنسنحاب دون أخنرى، وقند مجتمعات 

ويعتبر هذا من اهم اننواع  ةنشاطات خاصال يهتم بما يجري حوله وينغمس في ، فويبني حوله حواجز

)محمنننننند عننننننوض ة المبنننننناالة تجنننننناه االحننننننداث االجتماعيننننننعنننننننه االفننننننراد فنننننني ال االغتننننننراب حيننننننث يعبننننننر

 (.21ص ، 2003وسى،م

 الرفض: -د

ويتضنمن النرفض االجتمناعي  ،معناد نحنو االخنرين، أو نبنذ بعنض السنلوك، فنضهو اتجاه سلبي را 

 (.10ص، 2004،التمرد على المجتمع وعدم التقبل االجتماعي وحتى رفض الذات )سناءحامد زهران

اي ان الشخص المغترب غير  وهنا يظهر االغتراب من خالل التناقض بين ماهو فعلي وماهو مثالي،

ويننرتبط االغتننراب  لالهتمامننات السننائدة والموضننوعات والقننيم والمعننايير، رضننا  وبالتننالي يكننون معا راض،

 بالتقدير المنخفض للذات واالهتمامات االجتماعية المنخفضة والتمركز الذاتي الزائد.
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 التمرد -ذ

وعندم االنصنيال للعنادات  ومحاولته الخروج عنن المنألوف، يقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع، 

وقد يكون التمرد علنى  والرفض والكراهية والعداء لكل مايحيط بالفرد من قيم ومعايير، ائدة،والتقاليد الس

)محمنود  النفس او على المجتمع بما يحتوي من أنظمة ومؤسسات او علنى موضنوعات وقضنايا أخنرى

 (.41-40ص، ،2003رجب،

متداخلننة ويكمننل بعضننها بعنناد االغتننراب تكنناد تكننون مترابطننة و أعلننى ماتقنندم نالحننظ ان كننل  تأسيسننا      

ولكنننل بعننند منهنننا اهميتنننه وتنننأثيره فننني تحديننند طبيعنننة اغتنننراب الفنننرد ودرجنننة وحننندة هنننذا  النننبعض االخنننر،

 االغتراب.

  :وأسباب اإلغتراب مصادر 2-1-4

و ، حينث رأالطنالب والشنباب بشنكل خناصلقد تناول الباحثون مصادر االغتنراب بشنكل عنام وعنند  

، والعضنوية ل نفسنية مرتبطنة بنمنو الشنباب منن الناحينة النفسنيةعوامن ةان الشعور باالغتراب يأتي نتيج

مشكالت  ىالتغلب عل ىدر علبالمجتمع الذي يعيش فيه مما يجعله غير قا وامل اجتماعية مرتبطةوبع

ة والثقافيننة ، كمننا يحنندث االغتننراب نتيجننة للتفاعننل غيننر الناضننج بننين العوامننل النفسننية واالجتماعيننالحينناة

 .والعوامل االقتصادية

وعمليات التغير االجتمناعي والتقندم  ةالخاطئ ةاالجتماعي ةهم مصاد الشعور باالغتراب التنشئمن ا    

بننين  بنناالداء االجتمنناعي بسننهولة والفجننوةالقيننام علننى ينناة المعاصننرة وعنندم قنندرة االنسننان الحضنناري والح

 (59، ص 1996لفرد والمجتمع الذي يعيش فيه )وفاء محمد قرشي االجيال وبين ا

المجتمننع الحننديث النني طبيعننة  (Erik Frommترجننع مصننادر واسننباب االغتننراب عننند اريننك فننروم )-

وهيمننة القنيم واالتجاهنات  ةوسيطرة السلط االنسان، ىعل ةيمنة التكنلوجيا الحديثوه ةوسيطرة هوية االل
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ان حامننند زهنننر  )سنننناءيكنننون اغتنننراب االنسنننان  ، فحينننث تكنننون السنننلطة وعشنننق القنننوةةفكنننار التسنننلطيواال

 .(102ص  م،2004

 :والثقافيه لإلغتراب األسباب اإلجتماعية -أ

 .قابلة هذه الضغوطضغوط البيئة اإلجتماعية والفشل فى م -

 .تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد الثقافة المريضة التى  -

 .النفسية على التوافق معه ةالقدر  التطور الحضارى والسريع وعدم  -

 .يةإضطراب التنشئة اإلجتماع  -

 .نقص التفاعل اإلجتماعى ،مشكلة األقليات  -

 .نظام القيم وتصارعها بين األجيالتدهور   -

 سؤ األحوال اإلقتصادية.  -

 (.120-77ص، ،1993الضالل والبعد عن الدين والضعف األخالقى )اجالل محمد سري  -

 :األسباب النفسية لإلغتراب -ب

 دد واهمها مايلي:ن اسباب االغتراب تتعأ (1993ترى اجالل سري )

 .واحد الصراع بين الدوافع والرغبات المتعارضة وبين الحاجات التى اليمكن إشباعها فى وقت -

حبننناط اإلحبننناط حينننث تعننناق الرغبنننات األساسنننية أو الحنننوافز أو المصنننالي الخاصنننة للفنننرد وينننرتبط اإل -

 .بالشعور بخيبة األمل والفشل

 الحرمان. -

ات تحرك العوامل األخرى المسببة لإلغتراب مثنل األزمنات اإلقتصنادية الخبرات الصادمة وهذه الخبر  -

 (.107ص، م2004سناءحامد زهران،والحروب )
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 أسباب إقتصادية: -ت

ممكننن منننن  عنندد أكبننرالشننتراك  ةلحاجننا إن مننن أخطننر المشننكالت التنني تواجههننا المجتمعننات النامينننه،

فنني ان قطنناع  كوال شننالتكنلوجيننا  رطننويالقننومي، وتالسننكان فنني النشنناطات االجتماعيننة لبننناء االقتصنناد 

الشباب يعد من اهم القطاعات السكانية بحكم اإلمكانيات الفكرية والعلمية التني تتنوفر فينه لندعم حركنة 

همنا: ينطوي الحديث على قطناع الشنباب منن نناحيتين اساسنيتين  واألجتماعي، حيثالنمو األقتصادي 

 النوعية. الكمية والناحية ةالناحي

بينمننا يتننناول الجانننب النننوعي المسننتويات ، ي نسننبة الشننباب الننى مجمننوع السننكانلجانننب الكمننويتننناول ا

أي عدد الشباب المتعلمين ونوع التحصيل الذي اكتسبوه ونوع  العلمية والتقنية المتمثلة في هذا القطاع،

 ،الحظنناتوعلننى ضننوء هننذه الم القندرات والمهننارات العقليننة التنني بحنوزتهم فنني مجنناالت العمننل المختلفنة،

وبنديهي ان  ،منل االنتناجي االقتصنادي التكنلنوجييجدر بننا ان نحندد وقنع إسنهام الشنباب فني ميندان الع

إبنراهيم  )حسنن تخرج الطلبنة منن المعاهند والكليناتالذي سبق  يكاديمواقع يعتمد على التأهيل األهذا ال

 (.33ص ،2007المحمداوي،

 مراحل ظاهرة االغتراب: 2-1-5

 إلى المرحلة االخرى وهي كما يلي: االجتماعي بثالث مراحل كل منها تؤدي تمر ظاهرة االغتراب    

يعينة بمختلنف عنن االمنور العادينة والط شني هنناك بنأن الشنعور يعننيمرحلةة التهيةؤ لالغتةراب:  -أ

اي انه يكمن في الشعور باالختالف باإلضافة الى الفشل فني ايجناد معننى او هندف للحيناة اي 

الفرديننة لننيس لهننا عالقننة واضننحة مننع االخننرين ومننع أنشننطة الحينناة  حننين يجنند االنسننان ان افعالننه

واهنندافها وهننذا ماينندل علننى االنفصننال بننين الجزئنني والكلنني ايفحننين ال تتبننين الصننيغة العضننوية 

بلنة لهنذه الصنورة هني ادراك قة للحيناة االجتماعينة والحالنة المللفرد بين دوره كفرد واالهداف الكلي
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نسننان وخطننة الحينناة وفهننم الهنندف مننن مجمننل نشنناطه بأعتبنناره االتصننال الوجننودي بننين هنندف اال

 (.227،ص1988)اسكندر نبيل رمزي،هادفا  نشاطا  

 مرحلة الرفض والنفور: -ب

وهني تننناقض  وهني المرحلنة التني تتعنارض فيهننا اختينارات االفنراد منع االحننداث والتطلعنات الثقافينة، 

في هنذه المرحلنة يكنون الفنرد معنزوال  هداف،بين ماهو واقع وماهو مثالي ومايترتب عليه من صراع اال

وعنند هنذه النقطنة يكنون  بوصنفهم غربناء، ألنيهماذ ينظر  على المستويين العاطفي والمعرفي عن رفاقه،

 (.521ص، 2008بشرى علي،)الثالثة مهيأ للدخول في المرحلة 

 تكيف المغترب:رحلة م -ت

ة بصننورتيها المتمثلتننين فنني المجنناراة المغتربننة بأبعادهننا المتمثلننة فنني االيجابينن ،أو العزلننة االجتماعيننة 

وفنني هننذه المرحلننة يحنناول  والسننلبية بصننورها المتعننددة التنني يعكسنها االنسننحاب والعزلننة، والتمنرد والثننورة،

 بعدة طرق منها: فالفرد التكيف مع المواق

 ة والخضوع لكل المواقفر االندماج الكامل والمساي-

رد موقننف الننرافض لالهننداف ويتخننذ الفنن نشننطا، ايجابيننا   المننرء موقفننا   التمننرد والثننورة واالحتجنناج اي يتخننذ-

ويكنون المنرء فني هنذه الحالنة يقنف بأحندى قدمينه داخنل النسنق االجتمناعي وبناألخرى خارجنه،  ،الثقافينة

 (.105ص، 1998)علي شتا السيد، ممايحيله في نهاية المطاف الى انسان هامشي

 أنماط اإلغتراب: 2-1-6

فحيثمننا يوجنند االنسننان قنند يكننون هننناك  ة انسننانية التننرتبط بمكننان او زمننان،ظنناهرة االغتننراب ظنناهر   

يتعننين علينننا  ولكوننننا ننندرك صننعوبة التعامننل مننع هننذا المصننطلي فانننه اغتننراب بمختلننف صننوره واشننكاله،

 :ندمج تحتهما انماط فرعية أخرى هيحيث نجد ان هناك نمطان اساسيان لإلغتراب يتحديد انماطه 
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يحدث اإلغتراب الموضوعى عندما تتحول األشياء واألفكار والنظم التنى  :اإلغتراب الموضوعى -أ

كم فنى إرادتنه ساهم اإلنسان فى إنتاجها بإرادته لتشبع حاجات إجتماعية إلى قوى مغرية له لتتح

لهنننذا الننننمط منننن  ةومنننن النمننناذج األساسننني هوتسنننيطرعلي أى تهننندد وجنننوده ،وتبنندد خططنننه وتزيلهنننا

 .اإلغتراب الموضوعى

 :تراب اإلقتصادىاإلغ -ب

فنني  تننؤثر، ةمعهننم وتربطننه معهننم عالقننات اجتماعيننش االنسننان مننع غيننره مننن البشننر ويتفاعننل ييعنن 

شنننعر  ةالقنننات فننناذا كاننننت عالقتنننه معهنننم جيننندلننننوع هنننذه الع وفقنننا   وسنننلبيا   ايجابينننا   تنننأثيرا   ةصنننحته النفسننني

والتوافنق والشننعور  لتكيننفشنعر بننالقلق واالضنطراب وتعننرض لسنؤ ا ةذا كاننت سننيئا  واالمننان و  ةبالطمأنينن

 (83ص، 2003،اللطيف محمد خليفه )عبد والعجز واالغتراب ةبالعزل

 االغتراب التعليمي: -ت

، اوالتقليننل منهننا ةفنني تعميننق هننذه الظنناهر  الغننا  ب دورا   ةة اغتننراب تلعننب المؤسسننات التعليميننهننناك حالنن 

النى  حينث انهنا تعمنل جنبنا  ، نناء لها اثر كبير في تنشئة االب ةاو الجامع ةالمدرس هذه المؤسسات سواء

يقنوم  التني ةن يلتحنق بالكلينأالنى االغتنراب هنو وان اهنم الجواننب التني تندفع الطالنب ة، جنب منع االسنر 

ان تقننوم علننى  ةصننل فنني الدراسننجتماعي،واألإال عننن اختيننار شخصنني بننل عننن اجبننار ، فيهننا ةبالدراسنن

عندى النى بنل تت ، اختينار التخصنص فقنطفي  ةق لما يقوم بدراسته وليست المشكلاختيار شخصي وتذو 

ينر مختلنف حيث اصبي ملتزم بمنهج محدد،وصار فني هنذا الصندد غ، اليوم ةالنهج الذي تتخذه الجامع

(هننذا مننن وجهنننة نظننر الكاتنننب 13،ص2009)جننواد محمننند الشننيخ خلينننل، ةعننن المراحننل غينننر الجامعينن

صنبحت اكثنر منن مكنان لتلقني العلنم ا ةفانهنا تنرى ان الجامعن ةالباحثن اما منن وجهنة نظنر،السابق ذكره 

بشنننتى صنننورها مثنننل المناشنننط  ةبكافنننة جواننننب المعرفننن ةلدراسننني فقنننط فجامعاتننننا الينننوم مهتمنننوالتحصنننيل ا
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 ةمننننع البيئنننن والتنننني تسننننهم فننني جعننننل الطالننننب اكثننننر تفنننناعال   ةوالسياسنننني ةواالجتماعينننن ةوالرياضنننني ةافينننالثق

 .ةوالتقليل من االغتراب والعزل ةالجامعي

 :لذاتىاإلغتراب ا  -ث

 :طر النسقية المحددة له وله نمطانيتمثل فى إنفصال عالقة اإلنسان ببعض األ 

فنى ذلنك إرتبناط  المنرء بمنا هزالنة أو إبعناد كافنة ماكنان عليناإلغتراب عن الذات الفعلية ويتمثل فى إ -أ

 وطاقته. الحالية بماضيه وجوهر هذا اإلغتراب هو البعد عن مشاعر المرء ومعتقداته هحيات

خننالل الطاقننات مننن لتوقننف عننن سننريان الحينناة فننى الفننرد غتننراب عننن الننذات الحقيقيننة ويتضننمن ااإل  -ب

عبند اللطينف بإعتبناره مصندر وجودننا ) يتشنير إلينه هنورن يبعة من هذا المنبع أو المصدر النذالنا

 .(40ص، 2003،محمد خليفه

اسننناس ان النننذات (بنننين النننذات االصنننلية والنننذات الزائفنننة،على (Erich Frommوقننند مينننز ارينننك فنننرومف

فصناحبها مفكنر  االصلية ترادف مفهوم الذات غينر المغتربنة التني حققنت وجودهنا االنسناني المتكامنل ،

غتربنننت عنننن نفسنننها وعنننن وجودهنننا إ ا النننذات الزائفنننة فهننني النننذات التنننيوقنننادر علنننى الحنننب واإلبنننداع امننن

( S.freud)(.وتكشنف اعمنال فسنيجموند فرويندف68ص ،1995)حسنن محمند حمناد،األصيل اإلنساني 

وغيرهنا منن المفناهيم التني  بمفهوم الالوعي،كما تناول غربة النذات والشنعور والالشنعور، انه كان مهتما  

واوضنننننننننني ان إغتننننننننننراب  ،اضننننننننننطراب مرضنننننننننني( ) وجهننننننننننة نظننننننننننره فنننننننننني االغتننننننننننراب بأنننننننننننهترجمننننننننننت 

ذه بننل تظننل هنن الالشننعور)الالوعي(يتأتى مننن أن الرغبننة قنند التنتهنني بانتهنناء وتفريننا قوتهننا مننن الطاقننة،

فنني حالننة  مننرة أخننرى، الرغبننة محتفظننة بكامننل قوتهننا مننن الطاقننة حتننى تتحقننق الفرصننة المالئمننة للظهننور

 (.84-83،ص2003ضعف االنا مثال أثناء النوم)عبداللطيف محمد خليفة،

 ( بين نوعين من االغتراب هما:Cary()2003(وفكيريف)Markوقد ميز كل من فماركف)
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عنن االمنور  منن االغتنراب إلنى الشنعور بنأن هنناك شنت مختلنف يشنير هنذا الننوع االغتراب األولي: -ت

 لذا فأن االغتراب هنا يكمن في الشعور باإلختالف أو المخالفة. العادية والطبيعية،

االغتراب االولي يمكن أن يزيد علنى سنبيل المثنال اإلنفعنال فبأن  (Goffman()1963ويرى فكوفمانف)

 Goffman) فعاطفي جدا  إزاء الحاالت والمواقف او ب جدا  بحيث يصبي الفرد متع واإلثارة واإلرهاق،

E,1963,p139.) 

فأن االغتراب االولي يشير الى الخبرة والشعور بأن هناك شت مختلف عن العادي  ،تأسيسا على ماتقدم

إن هننذا النننوع مننن  فننالفرد يشننعر بالغربننة إذا كننان غيننر شنناعر بذاتننه الحقيقيننة او العاديننة ، او الطبيعنني،

وخاصننة فيمننا يتعلننق بعنندم  راب هننو عبننارة عننن احسنناس كبيننر بننأن الحاضننر غننامض وغيننر واضننياالغتنن

االتصال بالمكان والزمنان أي منع فهننا واالنف وهنذا يعنني بنأن الفنرد فني هنذا الننوع منن االغتنراب يكنون 

جننل ألص لديننه الرغبننة بنأن يباشننر إي فعننل خنناغينر راغننب فنني اي شننيء خنناص أو معنين وكننذلك لننيس 

 تراب أولي غالبا  ماتكون الخبرات كأشياء غير سارة ومحزنةالعمل وكأغ

 بأن: (Pranger()2002ينظر بعض الكتاب أمثال فبرنكرف)

أو الشعور بأن هنناك  أن هذا النوع من االغتراب يشير أو يتعلق بإنعدام الخبرة، االغتراب الثانوي: -ث

وفنني هننذه  ،ع االخننرينالننذي يكننون مخننالف فنني توقننو  شننيء غيننر عننادي او مننألوف مننن قبننل الفننرد،

)حسنننن ابنننراهيم المحمنننداوي  إن االغتنننراب الثنننانوي يتعلنننق بننناإلختالف فننني الخبنننرة والشنننعورالحالنننة فننن

 (.34ص ،2007،

 :ثانوي والتي يمكن إجمالها كاالتيالنتائج السلبية لالغتراب ال (Shirom()2002ويحدد فشيرومف)

 .فقدان االبداعية واالبتكار بالنسبة لتطور نمو الفرد-

 .فقدان المتعة واالندفاع للعمل-

 نقصان في التأثير والفعالية.-
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 الصراعات والعزلة.-

ن  المقاومة للتغيير،-  كان التغيير نحو االفضل.حتى وا 

نقنننص أو تراجنننع فننني نوعينننة الحيننناة والقبنننول الشخصننني أو الرضننناء النننذاتي، وذلنننك عنننن طرينننق رفنننض -

 الفعاليات الحياتية.

 انواع الحوادث. الفرص الكبيرة للتعرض لكل-

 التعرض لكل أنواع االمراض النفسية والسيكوماتية.-

 التعب واالعياء الدائم.-

 وماينتج عنه من فرص كبيرة لالصابة باالمراض. تراجع وانحطاط في النظام المناعي للفرد،-

دية النتائج الفسيولوجية الخاصة والتي تتمثل بالضبط الهرموني وماينشاء عنه من علنل وأمنراض جسن-

 وربما ينعكس سلبا على الدمال والقلب. ،رتفاع مستوى الكوليسترول في الدمتتمثل في إ

 (.36-35ص ،2007)حسن إبراهيم المحمداوي، موت سابق ألوانه-

 االغتراب السياسي: -ج

بوجننه عننام وفنني  كثننر انننواع االغتننراب شننيوعا فنني المجتمننع المعاصننرأيعنند االغتننراب السياسنني مننن  

ان الفنرد  بشكل خاص وتبندو مظناهره وتجلياتنه فني العجنز السياسني النذي يشنير اال ةالمجتمعات العربي

قند النى المعنايير كمنا يفت، فني الجاننب السياسني ةعلى ان يصدر قرارات مؤثر  ةالمغترب ليست لديه القدر 

ن وا ةالسياسي ةالفرد بانه ليس له دور في العمليبمعنى اخر يشعر ، للسلوك السياسي ةوالقواعد المنظم

 (97ص، 2003اللطيف محمد خليفه، )عبد صانعي القرار اليضعون له أي اعتبار

 ةفننني االنتخابنننات السياسننني ةااليجابيننن ةفشنننعور الفنننرد بنننالعجز اذا المشنننارك ويقصننند بننناالغتراب السياسننني

على اعتبار ان رايه  بمصالحه واليأس من المستقبل وكذلك الشعور، بصدق عن راي الجماهير ةالمعبر 

 (.41ص، 1998)محمد خضر عبدالمختار، وان سمعه اليهتم به واليؤخذ به، احداليسمعه 
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 :االغتراب الديني -ح

فانهنا ، واالسنالم ةوالمسنيحي ةفني اليهودين ةالمتمثلن، الديني في االديان النثالث الكبنرىورد االغتراب  

 عننننةالطبي نسنننان عننننن اهلل وانفصننناله عننننننفصننننال االإمفهنننوم واحنننند لالغتنننراب المتمثننننل فننني تلتقننني علننننى 

 ةحتمينن ةحينث ان االغتنراب ظناهر  غينر المنؤمن(وانفصنال االنسنان )المنؤمن(عن )، والشنهوات والملنذات

عننن وطنننه السننماوي )اسننكندر نبيننل  ةة االنسننان علننى االرض منناهي االغربننفنني الوجننود االنسنناني وحيننا

 (.35ص، 1989،رمزي

 اهلل عليننه وسننلم حيننث قالفبنندأالتنني يوضننحها حننديث الرسننول صننل  ةفقنند جنناء االسننالم علننى هننذه الصننور 

 قننننال: الننننذين فطنننوبى للغرباءفقيننننل ومننننن الغربننناء يارسننننول اهلل، كمننننا بنننندأ وسننننيعود غريبنننا   االسنننالم غريبننننا  

بننين  ان االغتنراب فنني االسنالم جناء علنى ثنالث درجننات هني اغتنراب المسنلم يصنلحون اذا فسند النناس(

فغربنننة العلنننم هننني اشننند اننننواع ، المنننؤمنين  اغتنننراب العنننالم بنننين، اغتنننراب المنننؤمن بنننين المنننؤمنينالنننناس و 

عنن المسنلمين حنين ظهنر  ةة النناس لهنم .وقند ذالنت هنذه الغربناالغتراب لقلنتهم بنين النناس وقلنة مشنارك

ودخننل الننناس فنني ديننن اهلل افواجننا،ولكن سننرعان مابنندا االسننالم فنني  ةاالسننالم وانتشننر فنني ارجنناء المعمننور 

قننرن مننن الزمننان علننى االسننالم حتننى وصننف المسننلمون  االغتننراب والترحننل حتننى عنناد كمننا بنندأ،فلم يكنند

 .(85،ص1979)فتي اهلل خليف،ةلغرببا

 االغتراب الثقافي: -خ

مناهو غرينب او أجنبني  واالنبهنار بكنل وهو ابتعاد الفنرد عنن ثقافنة مجتمعنه ورفضنها والنفنور منهنا، 

 مناهو محلنيوتفضنيله علنى  ،من عناصر الثقافة وخاصة اسلوب حياة الجماعة والنظام االجتمناعي

 (.111ص ،2004)سناء حامد زهران،

بنين ثنالث معنان رئيسنية للفنظ الثقافنة نبندأ بنالمعنى  (1988ولقد ميز ففؤاد زكريا وشناكر مصنطفىف)

 االوسع وننتهي بالمعنى الضعيف:
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 قاه من الطبيعة او مايجده فيها.هو كل مايضفيه االنسان الى مايتل :المعنى االول-

العنادات والقنيم التني يتمينز بهنا  ،يشنمل الثقافنة هنوو  بالجاننب المعننوي فقنط،يكتفني  :المعنى الثناني-

 واسلوب الحياة وطرق التفكير التي تسود حضارة معينة دون غيرها. مجتمع عن اخر،

وفيه يشير الثقافة الى الننواتج الرفيعنة التني ال يبندعها واليتنذوقها  المعنى الثالث هو اضيق المعاني،

كالشننننعر والفننننن التشننننكيلي والكتابننننات الثقافيننننة  ،الننننناس داخننننل المجتمننننع الواحننننداال فئننننة محنننندودة مننننن 

 .(16-15ص، ،1988)فؤاد زكريا وشاكر مصطفى،أنواعها بمختلف 

 :Socialalimentationاإلغتراب اإلجتماعى  -د

حننننول مفهننننوم اإلغتننننراب تنننندور  يننننرى علمنننناء النننننفس اإلجتمنننناعى أن هننننناك مجموعننننة مننننن المحنننناور 

 :ياإلجتماعى وه

 اإلغتراب اإلجتماعى هوممف 2-1-7

بعاد اإلغتراب الثالثة فهنو يقنع بنين اإلغتنراب النفسنى إى أمن  يشكل اإلغتراب اإلجتماعى بعدا   -أ

إغتراب الفرد عن ذاته واإلغتراب الثقافى أى تعامل الفرد غير األصيل مع مفردات الثقافة التنى 

  يعيش فى إطارها

يشننكل فيهننا اإلغتننراب اإلجتمنناعى ظنناهرة إن هننذه األبعنناد غيننر منفصننلة عننن بعضننها الننبعض و  -ب

نعكاساته اإلجتماعية على الفرد   نفسية لها اثارها وا 

اإلجتمننننناعى إن مفهنننننوم اإلغتنننننراب اإلجتمننننناعى يقنننننع علنننننى الضننننند تمامنننننا منننننن مفهنننننوم اإلنتمننننناء  -ت

Socialaffiliation التننى تننندور حنننول عمليننة تشنننكيل العالقنننات  ةوهنننو أحننند المفنناهيم األساسننني

يشير إلنى تلنك الخبنرات  الذي ،Lonelinessناغم مع مفهوم الوحدة النفسية اإلجتماعية وهو يت

المؤلمننة التننى تحنندث عننندما تكننون شننبكة العالقننات اإلجتماعيننة لشننخص أو لجماعننة ناقصننة فننى 

 .ونوعا   أحد جوانبها كما  
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هنننذا  هرد باإلنفصنننال عنننن المجتمنننع ومايعنينننخاللهنننا الفننن إن اإلغتنننراب اإلجتمننناعى حالنننة يشنننعر  -ث

نعنندام عالقننات المحبننة والصننداقة مننع اآلخننريناإلنفصنن )دسننوقي  ال مننن شننعور بالوحنندة والغربننة وا 

 (341،1988كمال،

فسنننيرهم لمفهنننوم اإلغتننننراب وعلنننى وفنننق هنننذه المحننناور إختلنننف علمنننناء الننننفس اإلجتمننناعى فنننى ت 

 :وذلك من خالل طرحهم لهذه المداخل النظرية المختلفة ياإلجتماع

 :اإلغتراب اإلجتماعىنظريات  2-1-8

 :Thibuat*Kellyم( 1995نظرية ثايبوت وكيلى ) -أ

تفسنننر هنننذه النظرينننة مفهنننوم اإلغتنننراب اإلجتمننناعى منننن خنننالل طرحهنننا لمفهنننوم التبنننادل اإلجتمننناعى  

Social Exchange فنننراد لنخنننرين فهنننى تنننرى أن والنننذى يقنننوم علنننى العالقنننات السنننببية فنننى حاجنننة األ

( التنى بإمكنانهم أن يجنبوهنا  Costs)الكلنف  ئرت التى يستطيع أن يوفرها االخرون لها والخسناأالمكاف

فالمجتمعننات التننى التسننتطيع أن تننوفر ألفرادهننا  اراء إنتمننااتهم اإلجتماعيننة إليهننو التننى تكمننن  يا هننإياهنن

بهننم إلننى اإلبتعنناد  يإسننتنزاف طاقنناتهم النفسننية تننؤد ت اإلجتماعيننة .وتتجننه بإتجنناهالمكافننأمختلننف أنننواع 

 (. p41،1976Raven)اعنهعنها واإلغتراب اإلجتماعى 

وتضنع هنذه النظريننة أربعنة أنننواع منن المكافئننات اإلجتماعينة التنى تنندفع بناألفراد بإتجنناه إشنباع حاجنناتهم 

 .برير مشاعر غربتهم اإلجتماعية هىاإلنتمائية وت

 .عند مروره بحاالت إنفعالية سيئة يحصل عليه الفرد ي_ سلوك المساعدة الذ1

 ويعننننى المكاننننة التنننى يحظنننى بهنننا الفنننرد عنننند إرتباطنننه :Socialattentionاإلجتمننناعى _ اإلهتمنننام 2

حترامهم له.و باآلخرين   فى تقديرهم وا 

اإلشنننتراك فنننى تفننناعالت ومناسنننبات إجتماعينننة  وهننني Positivestimalation_ اإلستشنننارة اإليجابينننة 3

 مختلفة.
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يننة الكبيننرة التننى وتتمثننل فننى حجننم الثننورة المعلومات Social Comparison_ المقارنننة اإلجتماعيننة 4

نفعاالته ومهاراتيقدمها االخرون وتفيد الفرد فى ت  .(a c،Hill ،1987)ه فهم معتقداته وا 

 Sehutzم( 1962نظرية فيرولشوتز ) -ب

ثالثننة حاجننات  تسننمى هننذه النظريننة بأسنناس التوجننه بالعالقننات بننين الشخصننية وطبقننا لشننوتز هننناك 

عيننننة للفننننرد وهننننى الحاجننننة الننننى اإلحتنننننواء تسنننناعد علننننى إعطنننناء فكننننرة عننننن مجمننننل التصننننرفات اإلجتما

Cuelusisons فى مجتمنع منا والحاجنة  وهى التى تقابل حالة اإلغتراب اإلجتماعى التى يعانيها الفرد

  Affection(Thibaut,j,w&kelle,1961,p40)والحاجة الى الحب والمودة  ،Controlالسيطرة الى 

 :Affiliativeconfliet Theoryنظرية الصراع اإلجتماعى  -ت

م( 1965تدور هذه النظرية حول فكرة النقطة التعادلية للسلوك وفيها يشنير كنل منن دينن وأرجاينل ) 

Dean & Argyle   إلى إنحنراف السنلوك عنن تحقينق  ييؤد أو إيجابيا   إلى أن تجاوز هذه النقطة سلبيا

درجننة عاليننة التننى هننى حالننة السننلوك الننذى يعكننس  Lhfmacyأهدافنه وهننى تطننر  رأيننا مفنناده أن المننودة 

لة للعديند منن مصنادر اإلتصنال من الحاجة إلى اإلنتماء والوقوف بعيدا عن حالة اإلغتراب إنما هى دا

 أكبر على المظناهر وتضع هذه النظرية تأكيدا    (21ص1986ليل وحافظ،محمد خ) بين األفراد يالود

يمننناءات الو  جنننه وغيرهنننا فكلمنننا إزدادت الودينننة غينننر اللفظينننة فنننى السنننلوك كاإلبتسنننام واإلتصنننال بنننالعين وا 

 .  حدوث مثل هذه السلوكيات المتسمة بالمودة كلما تخلص الفرد  من مشاعر اإلغتراب اإلجتماعى

 النظرية الوجودية: -ث

فننى إطننار مفاهيمننه الوجوديننة المعبننرة  يتننراب اإلجتمنناعاالغمفهومننه عننن  ييطننر  المنظننور الوجننود 

–جود منننع األخنننرين وهنننناك منننن يسنننميها ال)أننننا عنننن عالقنننة الفنننرد بننناالخرين فهنننناك منننن يسنننميها بنننالو 

وفى هذا التأكيندعلى عالقنة الفنرد  االخر (هو ) هى ( وهناك من إختصر لها إسما  –هو()أنا -أنت()أنا

غتراب عننن األخننرين أن الوجننود البشننرى يصننيبه الشننعور بنناإل يبنناآلخرين وعلننى وفننق ذلننك يننرى منناكور 
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عنندما تكنون عالقتنه مزيفنة وغينر  ينحنو العمنق أ ةهن( حينمنا ال تكنون عالقتنه متج ي)إغتراب إجتمناع

صفر على الشمال فى الوجود الجمعنى لنخنرين أو حالنة منن حناالت أخنرى  عميقة بحيث يصبي الفرد

 ،ترجمة:إمام عبدالفتا  إمام،(.1982)جون ماكوري،بالتميز  لم تحظى

 االغتراب والطالب الجامعي: 2-1-9

شباب وعليه سنحاول أن نحدد هذه الفترة العمرية لهنذه ن الطالب الجامعيون هم من شريحة الأبما  

يننرات إجتماعيننة حسننب خلفيننة الطالننب الثقافيننة وذلننك لمتغ، ة، حيننث إختلننف العلمنناء فنني تحدينندهاالمرحلنن

 16ارهم بننين مننذين تقننع اعبننرون ان الشننباب هننم الننفهننناك بعننض البنناحثين يعت .وحضننارية لكننل مجتمننع

 ،2005 ،)طننارق كمننال عمليننة النضننج التنني تحنندث بعنند ذلننك إال ان هننذا التعريننف يتجاهننل سنننة، 25و

 سننة،40-20أما فامال محمد حسونةف تعرف مرحلة الشباب وتقول بأنها الفتنرة التني تمتند منن  (،9ص

تخاذ القرارات التي لم يتحكم فيها مسبقا، وهي مرحلة يكون ا لفرد التي يكون فيها الفرد قادرا على الفهم وا 

لقنندرة علننى توجيننه وهننذا راجننع التزانننه االنفعننالي ويولنند لديننه الشننعور با ،ةالحيننا فيهننا قنند عننرف وجهتننه فنني

 (.211ص ،2004)أمال محمد حسونة، يشاء حياته كيفما

ان اغتنننراب طلبنننة الجامعنننة شنننغل اذهنننان كثينننر منننن علمننناء االجتمننناع  إلنننىفنننايز الحديننندي ف أشنننارف     

تلنك الفتنرة التني شنهدت االنتفاضنات الطالبينة  ،وعلماء النفس والتربية في فترة السنتينات منن هنذا القنرن

فنني أرجنناء العننالم المتقنندم والنننامي، وبقنندر مننا أثننار تنندهور القننيم مننن قلننق لنندى البنناحثين والمفكننرين فنني 

أدت في الوقت ذاته إلى االنعزال والضياع واالنحرافنات لندى الشنباب المثقنف، وخاصنة  ،اوروبا وأمريكا

 (.29ص ،1994طية حمدان المالكي،في المجتمع االمريكي )سليمان ع

 وعنن هويننة محننددة، عننن دور يؤديننه، الطالب فنني الجامعنة يبحننث عبثنا  فكمنا يننرى فنبينل اسننكندرفأن     

نعندام االطنر التنظيمينة ذات الكفناءة واضنطراب المعنايير هني  ومن ثم تكون االستجابة لحالة التسنبب وا 

م علنى مسنتوى المؤسسنة التعليمينة حتنى مسنتوى ، إنهنم يتطلعنون إلنى شنكل منن التنظنيالعصيان والتمرد
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المجتمنننع، يحقنننق لهنننم الفرصنننة ألداء دور فعنننال ويحقنننق لهنننم الرضنننا، وهكنننذا يقنننوم الطلبنننة بالننندور الناقننند 

-303ص ،1988إسنكندر نبينل رمنزي،ف )واألخالقي الذي يبدو لهم أن جامعاتهم عاجزة عن القيام بنه

304.) 
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 ةخالص

فمنن ، لهنا ا تنوفرت العوامنل واالسنباب المهيئنةداد حندتها كلمنز ت، عادن االغتراب ظاهرة متعددة االبا 

لمرحلننة الشننباب التنني  حنند هننذه العوامننل بننل اهمهننا بالنسننبةأشننباع الحاجننات إان يكننون نقننص المحتمننل 

وبينننهم المجتمننع عننام  للكثننرة متطلبننات الحينناة بشننك نظننرا  يهننا هننذه الحاجننات بالنضننج وااللحننا ، تبننداء ف

ن يشنبع لتني يسنتطيع فيهنا الطالنب المغتنرب أا ذا ماتسالنا بندورنا عنن الدرجنةا  و  .الجامعي بشكل خاص

يحقق رغباته وحاجاته نرى صعوبة ذلك خصوصا مع ضعف االمكانات ووجود الكثير من العقبات  او

حاجاتننه ورغباتننه وتننؤدي بننه الننى نننوع مننن سننؤ التوافننق  المغتننرب وبننين ارضنناء بالتنني تحننول بننين الطالنن

فني وقنت  التي يمكن ان تعاني منن الغربنة المكانينة والنفسنية ةاسفي عينتنا موضع الدر  ة وخاصةوالغرب

تقنديم منايلزم منن دعنم للحند منن و  خنر لنذا عليننا االهتمنام بهنذه الفئنةواحد وقد يكون كل مننهم محفنز لال

 نتشارها.وا   الظواهر مثل هذه
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 الفصل الثاني

 الثاني: التوافق الدراسي  مبحثال

 

 تمهيد  

  صل مفهوم التوافق وعالقته ببعض المفاهيم االساسية االخرى.أ 

  .تعريف التوافق 

 .اتجاهات تعاريف التوافق 

 .أبعاد التوافق 

 .نظريات التوافق 

 .التوافق الدراسي 

  أهمية دراسة التوافق في المحيط التربوي. 

 تعريف التوافق الدراسي. 

 التوافق الدراسي. ابعاد 

 لدراسي.مجاالت التوافق في المحيط ا 

 .مشكالت التوافق الدراسي 

 .العوامل المساعدة على التوافق الدراسي 

 .خالصة
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 الفصل الثاني

 الدراسيالتوافق المبحث الثاني: 

 

 :تمهيد

وفي كل مرة  منذ والدته وتستمر على مدار حياته، تطراء على الفرد تغيرات نمائية وبيئية كثيرة ،    

 بالتالي فهو مطالب بالتوافق من اجل مواكبة التغيير، نب حياته ،من جوا يمس التغيير جانب مهم

 وكلما كانت التغيرات سريعة يصبي التوافق معها ضرورة، من اجل استرداد االستقرار واستمرار الحياة،

فالتوافق يكون  ونجد ان العمليات التوافقية تختلف باختالف األفراد والفئات العمرية والمواقف الحياتية،

ونحن  لتبقى الحياة سلسلة مستمرة من العمليات التوافقية، زواجيا   مهنيا ، أسريا ، دراسيا ، ا ،شخصي

 ثم التوافق الدراسي ثانيا . نستعرض في هذا الفصل كل مايختص بعملية التوافق اوال  

 صل مصطلح "التوافق" وعالقته بمفاهيم أساسية أخرى:أ .2-2-1

فقد استخدم بمعاٍن  يستقر على تعريف محدد له، اال أنه لم على الرغم من اهمية فمفهوم التوافقف 

إن التعدد في  او التوافق في مجال الصحة النفسية اوالعقلية، مختلفة،فكالتكيفففي مجال البيلوجيا،

ين الفكر دوكثرة استخدامه في كثير من ميا معاني هذا المفهوم يرجع إلى تباين رؤية البعض له،

 (.38ص ،2006مصطفى حسن باهي، مد،)حشمت حسين احاإلنساني 

فالتوافقفبتسليط معنىمع ض المفاهيم التي يتشابك معناها لهذا الغرض كان البد من التعرض لبع  

 الضوء على أصل وطبيعة هذا االخير:

، وقد زادت علم االحياء من اول العلوم التي استخدمت مصطلي فالتكيففالتوافق والتكيف: .أ

إذ مثل هذا  (،1859)في بعد ظهور نظرية التطور لفداروينستخدام هذا المصطلإأهمية 

 (.138ص ،2002)مايسة احمد النيال، المصطلي حجر الزاوية في نظريته
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ان الكائن الحي يحاول أن يوائم نفسه والعالم الطبيعي الذي يعيش فيه من  ىفيشير هذا المفهوم إل

 (.61ص ،2000)فوزي محمد جبل، أجل البقاء

إزاء البيئة المادية التي  )االنسان والحيوان والنبات( تكيف الكائن الحي بعامةإذن فهو يشمل  

 (.15ص ،2004)محمد جاسم محمد، يعيش فيها

ثم إستعار علم النفس من علم االحياء مصطلي التكيف بعد إستبداله بمصطليفالتوافقف حيث يدل 

 ي بيئته المادية والفيزيقيةظ على بقائه فالحفا المصطلي االخير على صراع االنسان محاوال  

 (.132ص ،2002ةاحمدالنيال،)مايس

والحيوان والنبات  إذن مصطلي التكيففمفهوم بيولوجي ُيعنى بصراع الكائن الحي بما فيه االنسان

بينما مصطلي التوافق مفهوم إنساني، خاص باالنسان وحده، فهو يتعدى الجانب  ،من أجل البقاء

 نب النفسية واالجتماعية لإلنسان.البيئي الطبيعي ليشمل الجوا

 التوافق والصحة النفسية: .ب

ولعل  هناك ارتباط كبير قد يصل في بعض االحيان إلى الترادف بين التوافق والصحة النفسية،   

توافقا  جيدا  لمواقف البيئة والعالقات الشخصية يرجع إلى أّن الشخص الذي يتوافق السبب في ذلك 

 ،1990عبداللطيف،يدمدحت عبد الحم) تعه بصحة نفسية جيدة أيضايعد دليال  المتالكه وتم

 (.82ص

ويعد الفرق بين الصحة النفسية والتوافق هو فرق  ،النفسية هو تحقيق التوافق السليمفهدف الصحة 

 (.157ص ،2004)نبيل صالي سفيان، في الدرجة

 ةوبين البيئب له من حاجات ومطال بما مة بين الفردءهو عملية مال تعريف التوافق: .2-2-2

ستطيع الفرد ان يشبع ومالها من مطالب وحاجات بحيث ي بمؤثراتها الطبيعية واالجتماعية

 (.64،ص، 1981،بحر)اال يرتضيها هو ويقبلها المجتمع حاجاته بصورة



 - 43 - 

لفنرد النى تغيينر سنلوكه ليحندث يهدف بهنا ا عرفه ايضا مصطفى فهمي بانه فعملية ديناميكية مستمرةوي

 يحيط بنالفرد ويننؤثر فينه ويتننأثر بننههنني كنل مننا ةوالبيئن، ة بننهالمحيطن بينننه وبنين البيئننة فقنا  عالقنة اكثننر توا

  (23،ص1979)مصطفى فهمي،

إن كلمة توافق تعني توافنق الجماعنة ، توافنق فني األمنر ، تقناربو ضند تحنالفوا  وفني معجنم علنم الننفس 

ديل اإلتجاه والسلوك لكي توفي أن كلمة توافق تعني عملية تع م(1988جابر عبدالحميد واخرون)يورد 

ينتم تنفينذها منن خنالل  ةدينامين ةالنفسني المدرسني هنو عملين مطالب الحياة بشكل فعال .كما ان التوافق

 ةض الطالننب لتنبيهننات ومثيننرات داخليننالنني تحقيننق االهننداف ويتعننر  اجننراءات يقننوم بهننا الطالننب وصننوال  

ينننه وبننين ن خننالل عمليننة التفاعننل المتبننادل بيسننعى النني تحقيقهننا منن ةودافعينن ةتولنند عنننده حاجنن ةوخارجينن

 .(29ص، 2010، محمد النوبي)ة المختلف ةعناصر المواقف التعليمي

( بننأن التوافننق عمليننة معقنندة إلنني حنند كبيننر تتضننمن عوامننل 77،ص1986كمننا يننري بشننير فننرج طننه )

جتماعيننة كبيننرة وأن كننل سننلوك يصنند ن منننه ال ةمحاولننة جاهنند إال ر مننن الفننرد مننا هننوجسننمية ونفسننية وا 

( التوافنق بأننه عمليننة دينامينة مسنتمرة تتننناول 27،صم2005 حامند زهننران) يحقنق توافقنه هننذا ، عنرف 

السلوك والبيئة الطبيعية واإلجتماعية بالتغير والتعديل حتي يحدث التوازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن 

 ان  جمينع هنذه التعناريف تتفنق.ونستخلص من  ةت الفرد وتحقيق متطلباته  البيئييتضمن إشباع حاجا

 .ةبين الطالب ومايحيط به من بيئ ةومستمر  ةمتجدد ةحيوي ةعلى ان التوافق الدراسي هو عملي

 ات المختلفة في تعريف التوافق:اإلتجاه .2-2-3

 يمكننا تصنيف تعريفات التوافق في ثالثة إتجاهات هي 

 الذاتي(، )الشخصي النفسياإلتجاه  .أ

تشنير النى االحنداث  ةللفنرد فينرون ان التوافنق هوفعملين جاننب السنيكاوجياهتم اصحاب هذا االتجناه بال

وهنو المسنتوى المناسنب لحياتنه ، واعادة الفرد لمستوى معينوتعمل على استبعاد حاالت التوتر  ةالنفسي
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فحسننب هننذا  (.42ص، 2006،مصننطفى حسننن بنناهي )حشننمت حسننين احمنند وللبيئننة التنني يعننيش فيهننا

ة التنوازن المناسنب واعناد، نفسي هو خفض التوتر او الضغط الداخلي للفردالمعنى فان هدف التوافق ال

 .ةعمل على ارضاء دوافعه المتصارعولكي يتحقق ذلك على الفرد ان ي، التي يعيش فيها ةلحياته والبيئ

 :اجتماعي(-االتجاه التكاملي)النفسي ب.

الفنرد  أحندهما، طبنين اساسنيينينناميكي مسنتمر بنين قه يجمعون على ان التوافق عملية تفاعل دأصحاب

 ةوجينننننيسنننننعى الفنننننرد منننننن خاللهنننننا الن يشنننننبع حاجتنننننه البيلة، واالجتماعيننننن ةنفسنننننه والثننننناني بيئتنننننه الماديننننن

التني  ةللجماعن ةلذاتنه ومالئمن ةفي سبيل ذلك وسائل مرضني ويحقق مطالبه المختلفه متبعا  ة، السيكلوجي

 (.89ص، 2002)اديب الخالدي،يعيش بين افرادها 

 :توافقابعاد ال .2-2-4

وتوافق الحياة  فنجد منها التوافق العقلي والتوافق الدراسي والتوافق الجنسي، ،تتعدد مجاالت التوافق 

لتعننندد حيننناة الفنننرد، اال ان معظنننم  ويكنننون ذلنننك تبعنننا   الزوجينننة والتوافنننق السياسننني واالقتصنننادي والنننديني،

 البعد النفسي )الشخصي( يان هما:مجال ميدان علم النفس يتفقون ان بعدا التوافق االساسفي الباحثين 

االجتمنناعي علننى اعتبننار ان تلننك المظنناهر المتعننددة يمكننن ضننمها الننى بعضننها لتشننكيل عناصننر  والبعنند

 (.51ص ،2001البعدين االساسيين )عبد الحميد محمد الشاذلي،

 بعد التوافق النفسي: .أ

ع الداخلينة االولينة الفطرينة واشنباع الحاجنات والندواف والرضنا عنن الننفس، يتضمن السعادة مع الننفس   

ويتضنمن كنذلك التوافنق لمطالنب  ،ويعبنر عنن سنلم داخلني ،الفسيولوجية والثانوينة والمكتسنبةوالعضوية و 

 (.29ص ،1977)حامد عبد السالم رضوان، النمو في مراحله المتتابعة

العالقننة مننن  وتتجسنند تلننك وافننق النفسنني يعكننس عالقننة الرضننا والسننعادة التنني تجمننع الفننرد وذاتننه،اذن الت

 شباع الفرد لحاجاته المختلفة حسب اهميتها وبمراعاة لمطالب المراحل النمائية.خالل إ
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 أهم جوانبه نجد: من جوانب التوافق النفسي: .ب

ودون االسنتعانة  يقصند بنه مينل الفنرد النى القينام بالعمنل دون أن يطلنب مننه، االعتماد علةى الةنفس:-

 لية.و ن خضوع في ذلك ألحد غيره وتحمله المسؤ مع قدرته على توجيه سلوكه دو  بغيره،

وأنهننم يرونننه قننادرا  علننى تحقيننق  ،من شننعور الفننرد يتقنندير االخننرين لننهيتضنن :بالقيمة الذاتيةةةالشةةعور  -

 .النجا  وشعوره بأنه قادر على القيام بما يقوم به غيره وأنه محبوب ومقبول من االخرين

وأنننه قننادر علننى أن  ،بأنننه قننادر علننى توجيننه سننلوكهالفننرد يتضننمن شننعور  الشةةعور بالحريةةة الذاتيةةة:-

 ولديه الحرية في أن يقوم بقسط في تحرير سلوكه. ،يضع خططا  مستقبلية

أو االنفننراد وال يسننتبدل النجننا   إي أن الفننرد ال يميننل إلننى األنطننواء التحةةرر مةةن الميةةل إلةةى األنفةةراد:-

 و الوهمي.اقعي في الحياة بالنجا  التخيلي أالو 

وأنننه مرغننوب مننن طننرف زمالئننه وبننأنهم  وأسننرته، وهننو تمتننع الفننرد بحننب والديننه باالنتمةةا :الشةةعور -

 (.53ص ،2001)عبد الحميد محمد الشاذلي، يتمنون له الخير

 منن االعنراض التني تشنير إلنى االنحنراف النفسني، بمعنى أنه اليشكو الخلو من االعراض العصابية:-

 ر بالتعنننب او البكنناء وغينننر ذلننك منننن االعننراض العصنننابيةكعنندم القنندرة علنننى النننوم، او الشنننعور المسننتم

 (.54)نفس المرجع:

فأحساسنه بقيمتنه الذاتينة  باالعتماد على النفس دون غير في القيام بأعمالنه، لفرد المتوافق نفسيا  يتميز ا

اته فني الحيناة بواقعينة يوحسن تقدير االخرين له من أسرة وزمالء يعطينه القندرة والشنجاعة لتوجينه سنلوك

 وحرية.

يتضننمن السننعادة مننع االخننرين وااللتننزام بأخالقيننات المجتمننع ومسننايرة  إتجةةاا التوافةةق االجتمةةاعي:- .ت

والتفاعنننل  المعنننايير االجتماعينننة واالمتثنننال لقواعننند الضنننبط االجتمننناعي وتقبنننل التغينننر االجتمننناعي،
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حامند عبند )ف الصنحة االجتماعينةفممنا ينؤدي إلنى تحقينق خينر الجماعنة االجتماعي السليم والعمل ل

 (.29ص ،1977السالم زهران،

 ل أهمها: تتمث :جوانب التوافق االجتماعي-

وكننذلك ينندرك ، إعتننراف الفننرد بالمسننتويات االجتماعيننة: اي أنننه ينندرك حقننوق االخننرين وموقفننه حيننالهم-

وبعبننارة أخننرى انننه ينندرك منناهو الصننواب ومنناهو الخطننا مننن  إخضنناع بعننض رغباتننه لحاجننات الجماعننة،

 ماعة، كما أنه يتقبل أحكامها برضا.نظر الج وجهة

يبننذل مننن أي أنننه يظهننر مودتننه نحننو االخننرين بسننهولة كمننا انننه  إكتسنناب الفننرد للمهننارات االجتماعيننة:-

 جهده وراحته وتفكيره ليساعدهم ويسرهم.

صيان ن الفرد ال يميل إلى التشاحن مع االخرين او عبمعنى أ التحرر من الميول المضادة للمجتمع:-

وهننو كننذلك اليرضنني رغباتننه علننى حسنناب االخننرين كمننا أنننه عننادل فنني  ،أو تنندمير الممتلكننات االوامننر

 معاملته لالخرين.

ويشنعر بأنهنا تحبنه وتقندره  ،ن الفنرد علنى عالقنة طيبنة منع أسنرتهأن يكنو  العالقات الطيبة مع االسنرة:-

 كما يشعر باالمن واالحترام بين أفراد أسرته. وتعامله معاملة حسنة،

سعادة مع لويشعر با يتضمن توافق الفرد مع اليئة المحدودة التي يعيش فيها، بيئة المحلية:لبا التكيف-

 ،عند التني تحددالعالقنة بيننه وبيننهمجيرانه ويتعامل معهم دون شعور سلبي أو عدواني، كما يحتنرم القوا

 (.55-54ص ،2001)عبد الحميد محمد الشاذلي، ويهتم بالوسط الذي يعيش فيه

ب أن ينندرك حقوقننه وحقننوق ماسننبق نسننتنتج ان توافننق الفننرد مننن الناحيننة االجتماعيننة يسننتوجمننن خننالل 

جتنناب المشن ، من خاللغيره عليه ، خاصنة منع افنراد االسنرة أو الجينران احناتمعاملة االخرين بعدل وا 

 او االخرين وان يتمتع معهم باالمن واالحترام واالستقرار.
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 نظريات التوافق: .2-2-5

 :ة التحليل النفسىلتوافق عند مدرسا  .أ

أي  ةنا(بمثابنة المندير المنفنذ للشخصنيترى هذه المدرسة ان التوافق السوي يتحقق عنندما تكنون )اال 

ويتحكم فيها ويدير حركة التفاعنل منع العنالم  ذي يسيطر على كل من )الهو(و)االنا االعلى(ان الفرد ال

وبننأداء االنننا لوظائفهننا ، مننن حاجنناتالشخصننية باسننرها ومننا لهننا يراعنني فيننه مصننلحة  الخننارجي تفنناعال  

كبنننر ممنننا ينبغننني منننن أقننندر  ذا تخلنننت )االننننا(عنإامنننا ، بحكمنننة واتنننزان يسنننود االنسنننجام ويتحقنننق التوافنننق

 اوللعلننم الخننارجي فننان ذلننك يننؤدي الننى انعنندام االنسننجام وسننؤ التوافننق )للهننو(او ل)االنننااالعلى( سننلطانه

 (.27ص، 1988،)كالفن

 :وكيةالتوافق عند النظرية السل  .ب

ن وان االنسننا، ن سننلوك االنسننان مننتعلمألتنني تركننز عليهننا هننو وا ةلهننذه المدرسنن مننن المبننادا العامننة 

 لمبنندأ ا  الننذي ينندل علننى سننوء التوافننق اسننتنادوان السننلوك المتوافننق و ، يننتعلم السننلوك السننوي وغيننر السننوي

ذا فلكننل سننلوك مثيننرالمثيننر واالسننتجابة،   ة.والشخصننيسننلوك سليما  بينهمننا سننليمة كننان ال كانننت العالقننة وا 

تميز الفرد عنن  نسبيا   متعلمة ثابتة ةة هي مجموعة اساليب سلوكيمن وجهة نظر اصحاب هذه المدرس

 (.168ص2004)سفيان، ز يقوي السلوك بنوعيهوالتعزي والسلوك الغير سوي متعلم ايضا  ، غيره

 التوافق الدراسي: .2-2-6

ن نتحنندث عننن التوافننق فننال يمكننن ا لتوافننقف،يقننع مفهننوم التوافننق الدراسنني ضننمن المفهننوم الواسننع فل 

 .ثارة تفاصيل المستويات االخرىإالدراسي دون 

لق وسنتطرق االن الى عرض مايتع ،الجتماعيبالتوافق النفسي وا   وثيقا فالتوافق الدراسي يرتبط ارتباطا  

 في دراستنا. بالتوافق الدراسي كمتغير رئيس
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 ي:أهمية دراسة التوافق في الميدان التربو  .2-2-7

منن ناحينة وينرغبهم فني الدراسنة يدفع الطالب إلى التحصيل  قويا   يمثل التوافق الجيد مؤشرا  ايجابيا     

ويساعدهم في إقامة عالقات متناغمة مع زمالئهم ومعلميهم من ناحية أخنرى، بنل ويجعنل منن العملينة 

 (.59-58ص ،2001)عبد الحميد محمد الشاذلي، التعليمية خبرة ممتعة وجذابة والعكس صحيي

 كما يتضنمن التوافنق الدراسني نجنا  المؤسسنة التعليمينة فني وظيفتهنا والتنواؤم بنين المعلنم والطالنب     

مننع عننالج منناينجم فنني مجننال  بمننا يهيننت لهننذا االخيننر ظروفننا  للنمننو الّسننوي معرفيننا  وانفعاليننا  واجتماعيننا ،

عنن عنالج المشنكالت السنلوكية  ال  هنذا فضن الدراسة من مشكالت كالتخلف الدراسي والغيناب والتسنرب،

 (.61ص ،2001التي يمكن ان تصدر عن بعض الطالب )احمد محمد عبد الخالف،

نسننتخلص ان االهتمننام بدراسننة التوافننق فنني المينندان التربننوي لننه اهميننة كبيننرة، فمننن جهننة يسننمي بتحليننل 

، طالننب( ومننن )طالننب، طالننب( والعموديننة منندرس) العمليننة التعليميننة مننن حيننث أنمنناط العالقننات األفقيننة

جهننة ُأخننرى يسنناعد الفنناعلين فنني المينندان علننى ضننبط اسننباب الفشننل الدراسنني والمحاولننة اليجنناد الحلننول 

 للمشكالت الدراسية وحتى السلوكية التي تعيق نجا  العملية التعليمية التعّلمية.

 :طرق بعدة تعريفه تم تعريف التوافق الدراسي: .2-2-8

 (:1974تعريف الباحث كمال دسوقي) .أ

التوافق الدراسي شأنه شأن كل توافق اخر هو عملية تغير وتغيير والندارس فني هنذا الموقنف أكثنر ف    

 (.341ص ،1974)كمال دسوقي ،فمن أي موقف اخر وكأن عليه هو دائما أن يتغير ال أن يغير

عملية  فهو ،يرا عن المواقف التوافقية االخرىمن خالل التعريف يظهر أن التوافق الدراسي اليختلف كث

عليننه دائمننا  يبننذل جهنند ليتغيننر  يتننأثر بهننا الطالننب ويننؤثر فيهننا، لكننن مننن اجننل إحننداث التننوازن المطلننوب،

 ويتوافق مع الموقف.
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 (:1990تعريف الباحث "عباس محمود عوض") .ب

التوافننق الدراسنني هننو قنندرة الطالننب علننى تحقيننق الننتالؤم الدراسنني مننن ثننّم تمكنننه مننن عقنند عالقننات ف 

، ومشننناركته فننني مختلنننف االنشنننطة الثقافينننة واالجتماعينننة داخنننل ن اسننناتذته وأصننندقائهمتمينننزة بيننننه وبننني

ف وبالتننالي ينننظم وقتننه ويوفننق بننين اوقننات الدراسننة والترفيننه، فيحقننق هدفننه مننن الدراسننة الدراسنني،المجتمننع 

 (.36ص ،1990عباس محمود عوض،)

 (:1998تعريف الباحث الشربيني وبلقيه") .ت

ال المحصلة النهائية للعالقة الديناميكينة البنناءة بنين الطالنب منن جهنة وبنين التوافق الدراسي ماهو إف   

وتتمثننل أهننم  محيطننه الدراسنني مننن جهننة أخننرى، بمننا يسننهم فنني تقنندم الطالننب ونمائننه العلمنني والنفسنني،

المؤشننرات الجينندة لتلننك العالقننة فنني االجتهنناد فنني التحصننيل العلمنني، الرضننا والقبننول بالمعننايير الدراسننية 

اهلل  )نجمننننننة عبنننننند فام معهننننننا، والقيننننننام بمننننننا هننننننو مطلننننننوب منننننننه علننننننى نحننننننو منننننننظم ومنسننننننقواالنسننننننج

 (.51ص ،2005الزهراني،

 :(1969تعريف الزيادي) .ث

 ةوالرحمننننن ةالء والشنننننعور نحنننننو االسننننناتذة بنننننالمودالتوافنننننق الدراسننننني هواالنننننندماج االيجنننننابي منننننع النننننزم   

وحسنن اسننتخدام  ةالدراسن وجنب نحنو مننوادواالتجنناه الم واالحترام.واالشنتراك فني اوجننه االنشناط االجتمناعي

 (.14ص، 2001،الرحيم شعبان شقورة )عبد الوقت واالقبال على المحاضرات

إذ أنهنا  ،ة نفسنية وعلمينة يبنادر بهنا الطالنبفي االخير يمكننا الوصول الى ان التوافق الدراسني عملين  

تنننه الدراسنننية منننن أسننناتذة ئتعكنننس مننندى قدرتنننه علنننى عقننند عالقنننات بنننناءة ومتمينننزة بيننننه وبنننين مكوننننات بي

كذلك التالؤم مع المواد الدراسية والمناهج التربوية واالنظمة السائدة ببذل مجهود فنردي معتبنر  ،وزمالء

 لتحقيق الغاية من الدراسة.
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 أبعاد التوافق الدراسي: .2-2-9

هننو اذن  وبعنند إجتمنناعي، : بعنند عقلنني،ة مركبننة تتوقننف علننى بعنندين أساسننيينالتوافننق الدراسنني قنندر  

ويننتلخص  (63ص ،2001)عبنند الحمينند محمنند الشنناذلي،إنسننانية وقننف علننى كفايننة انتاجيننة وعالقننات يت

 البعدين في:

 المواد، المناهج(: ،لنظاما ،التوافق مع الدراسة البعد العقلي: .أ

التوافنننق الدراسننني هنننو مننندى توافنننق الطالنننب نحنننو الدراسنننة ف( 1982ف)بةةةاتر صةةةباحفحسنننب الباحثنننة:ف 

ومننندى اعتمننناده علنننى نفسنننه دون الغينننر فننني توجينننه سنننلوكه واختينننار  ج المقنننررة،والنظنننام السنننائد والمنننناه

 (.66ص ،1982)صبا  باتر، فالخطط الدراسية المالئمة له

 (:والزمالء االساتذة مع التوافقالبعد االجتماعي ) .ب

التوافننق الدراسنني هننو العمليننة التنني يننتم بموجبهننا إقامننة عالقننات جينندة مننع ف فأركةةوفحسننب الباحننث ف 

 (.50ص ،2005اهلل محمد الزهراني، )نجمة بنت عبد فط الدراسي من أساتذة وزمالءالمحي

 : جاالت التوافق فى المحيط الدراسىم  .2-2-10

تعتبننر الجامعننة المؤسسننة اإلجتماعيننة الثانيننة بعنند البيننت لمننا لهننا مننن دور فننى بننناء الفننرد والمجتمننع  

 .م مكاف ت وعقوبات ونظام إمتحاناتوتقدم التعليم بما لديها من مناهج دراسية مقررة وأنشطة ونظا

 تسعى الجامعة الى تحقيق عدد من األهداف التربوية من أبرزها مايلى:

  ./ تنمية القدرات العقلية عند الطالب1

  ./ تحرص الجامعة على النظام واإلنضباط لجميع الطالب2

 .لوسائل التعليمية المعينة للطالب/ تحرص الجامعة على توفير ا3

 .سب أنظمة وزارة التربية والتعليملجامعة بتنظيم مواعيد الدراسة والمحاضرات اليومية ح/ تقوم ا4
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بعضننها تتعلننق  كثيننرة والتوافننق األكنناديمى داخننل الجامعننة عمليننة متعننددة الجوانننب وتنندخل فيهننا عناصننر

دارة الجامعنة وموقنف الطالنب مننالبعالقة الطالب بزمالئه و  اد المنو  عالقة بنين الطالنب ومعلمينه وبيننه وا 

 .الدراسية واألنشطة اإلجتماعية

 .الطالب راسي لدىلدبالتوافق الذا يلزم إلقاء الضوء على هذه الجوانب لبيان عالقتها 

 :عالقة الطالب بزمالئه .أ

لننى أن كننل طالننب فننى الجامعننة هننو عضننو فننى جماعننة إم( 2001،)عبنند الننرحيم شننقوره  يشننير  .ب

لنى أن الفشنل فنى ويشنير إ يا كبينرا فنى إنجنازه التربنو تنأثير  مهمة وأن طريقة تعامله مع زمالئه تنؤثر

منع  ةال يسنتطيع تعلنم المشنارك يذلنك أن الطالنب النذ يإضطراب عاطف إلى يتكوين صداقات يؤد

 األخرين اليستطيع تعلم تعديل سلوكه.

                                                                                                                               ةباالساتذ ةالعالق   .ت

ؤثرة في التوافق الدراسي ذلنك مهم العوامل الأ والمدرسين منات بين الطالب التصورات والمدركان  

ذ انننه لمننن اهننم المكاسننب للمنندرس الننناجي فنني إلطننرفين يتحنندد بفعننل هننذه التصننورات ان التواصننل بننين ا

                                             (100ص، 2002،اهلل لبوز قاته جيدة مع طالبه )عبدالقسم الدراسي ان تكون عال

 اوجه النشاط االجتماعي .ث

ان الطالننب المتوافننق هننو الطالننب الننذي ينتمنني غالبننا الننى لجنننة مننن لجننان المدرسننة وقنند يتننولى دورا  .ج

د يشنارك فني النشناط الترفيهني او قياديا فيها وهو فعال منن ناحينة هنذه المشنكالت االجتماعينه او قن

 ةسنر ولجنان الجامعنلنذي الينتمني النى شنكل اجتمناعي كاألأ اما الطالب غينر المتوافنق فهنو ا الثقافي

 .والى الجمعيات واليشارك في نشاطها ويعتبرها مضيعة للوقت
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                                                                                                                     االتجاا نحو مواد الدراسة:   .ح

تبط وير  ةالمواد التي يدرسها ويجدها مشوق ان الطالب المتوافق هو الطالب الذي يؤمن باهمية

                                        بعالقة المتعلم بمعلمه                                           وثيقا   ارتباطا   ةباالتجاه نحو المواد الدراسي

                                                             .رسها تافهه ويرى فيها عبئا ثقيالاما الطالب غير المتوافق فهو الذي يرى ان المواد التي يد

 تنظيم الوقت    .خ

ذاكرة واخرى يقسمه الى اجزاء للمان الطالب المتوافق هو الطالب الذي يستطيع تنظيم وقته ف 

الوقت وقيمته                                                                                                               وهو يدرك اهمية  ةمرسوم ةللترفيه بناء على خط

الطارئه  او ةظروف الخارجيفي عمله حسب ال اما الطالب غير المتوافق فهو الطالب الذي يسير

     .(46ص، 2001،الرحيم شقوره )عبد على وقته وتنظيمه ةواليستطيع السيطر 

 االستذكار  طريق .د

يمكنننه مننن عمننل ملخصننات  ان الطالننب المتفننوق هننو الطالننب الننذي يسننتطيع تنظننيم دروسننه تنظيمننا   

ا الطالنب غينر المتوافنق امن في أي موضوع يشكل عليه ةويستطيع ان يستخلص النقاط المهم لكل مادة

 .ةالتركيز واستخالص النقاط المهم فهو الطالب غير المنظم في تنسيق دروسه ويجد صعوبة في

تتمثنل فني عالقنة النود واالحتنرام  نستخلص ان اهم الخصائص التي يظهر بها الطالنب المتوافنق دراسنيا  

لنننب وزمالئنننه، إلنننى جاننننب التوجنننه والتقنندير والمسننناعدة التننني تجمنننع بنننين الطالنننب واسننناتذته، أو بنننين الطا

 .)نفس المرجع السابق( االيجابي نحو دراسته من خالل المواد والمقررات الدراسية

 مشكالت التوافق الدراسي: .2-2-11

 يمكن ان تعترض الطالب العديد من المشكالت التي تحول دون تحقيق توافقه نجد من بينها:

ل في صحته وعدم قدرته على التركيز في فالطالب الذي يعاني من إعتال :لبالحالة الصحية للطا .أ

 .والتغيب المستمر نتيجة حالته الصحية تؤدي إلى سوء توافقه في الدراسة الدروس،
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معتمدا على أبويه في أداء  فالدالل الزائد واالسراف بالرعاية يولد فردا   :التذبذب في المعاملة االسرية .ب

 .واجباته الدراسية

المجتمع يولد سوء تكيف الطالب ألن المؤسسة التعليمية و عليمية ود صلة بين المؤسسة التعدم وج .ت

 لحياة المجتمع الجيد. يجب أن تكون إمتدادا  

التأخر الدراسي وعدم قدرة الطالب على متابعة الدروس مما يولد لديه الملل بسبب عدم قدرته على  .ث

 اإليفاء بمتطلبات الدراسة.

والتمارض والغش في االمتحانات  لعدوان على الزمالء،كاداخل المؤسسة التعليمية ارتكاب مخالفات  .ج

 لد فيه طالبا ُيرفض من قبل المؤسسة والزمالء مما يؤدي إلى عدم قدرته على التوافق.وف والسرقة مما ي

)صال   مشكالت تتعلق بنوع الدراسة وااللتحاق بها، وتتضمن مشكالت تتعلق بالقدرات واالستعداد . 

 .(148ص ،2005،الدين العمرية 

 ،ومما سبق نرى انه توجد الكثير من المشكالت التي تواجه الطالب في طريق تحقيقه لتوافقه الدراسي .خ

إلى جانب انعدام الصلة بين  ويؤخره دراسيا، الصحية للطالب يؤثر على مواظبته،فاعتالل الحالة 

 هنوع الدراسة الموجواستعداداته و  وعدم التطابق مابين قدراته مايدرسه الطالب ومايعيشه في المجتمع،

 قد تولد فيه سلوكات غير سوية وتؤثر في تحقيق توافقه الدراسي. ءاليها، كل هذه االشيا

 العوامل المساعدة على التوافق الدراسي: .2-2-12

 يلي: ا( فيم1998والتي يلخصها الباحث االسمري ) ،وافق الدراسي بالعديد من العوامليتأثر الت 

بالهوية المراهقة وبداية الرشد والشعور  لى االستقالل النفسي في نهايةالتوافق النفسي للفرد وقدرته ع-

 كفرد له كيانه المستقل.

ى المادي فكلما ارتفع المستو  الظروف االقتصادية والمعيشية والمستوى االقتصادي واالجتماعي لالسرة،-

 يي.اد ذلك في توافق الطالب وانجازه التعليمي والعكس صحز والتعليمي لالسرة كلما 
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نات والتعرف على االمكا ،لالزمة للتعلم والكشف عن القدراتإثارة الدوافع للتعلم وتهيئة الفرص ا-

 دراتمقوالموازنة بين المقررات وال

وتحقيق  بث رو  المنافسة بين الطلبة بغية الوصول إلى التسابق في تحصيل المعلومة واالستفادة منها،-

 كبر قدر ممكن من االنجاز.أ

لما  طلبة على العمل المشترك وتعويدهم على حب التعاون والمشاركة الفعالة فيما بينهم إستعدادا  تشجيع ال

 (.52ص، ،2005اهلل الزهراني، ينتظرهم من مسؤليات مستقبلية )نجمة بنت عبد
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 :خالصه

  ةالمحيط ةمع االشياء في البيئ للتوافق ةماهو اال محاولة مستمر  ةصورة عامان السلوك االنساني ب 

كه حيث يتوقف نجاحها على قدرة الفرد على تغيير سنلو  ةملية التوافق بمحددات وشروط معينع وتمتاز

باحننداث  ةالمعنينن ةومننن بننين الشننرائي المهمنن ةاو مادين ةاو اجتماعينن ةحينث يواجننه المشننكالت سننواء نفسنني

ونمنط  ةلبيئنلمغتنربين خصوصنا نسنبة لتغينر اعمومنا والطنالب ا ةوافق هم فئة الشنباب وطنالب الجامعنت

رق فننني الفصننل التنننالي وسنننتط، فننني هننذا البحنننث  ةولننذلك خصصنننناهم بالدراسننالتعلننيم وطننرق التننندريس 

 وايجابياتها وسلبياتها وبعض الحلول للحد منها. ةوالهجر  ةلمفهوم الغرب
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 الفصل الثاني                                         

 الهجرة : الثالث المبحث                                         
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 يالفصل الثان                                          

  الهجرةالمبحث الثالث:                               

 :ماذا نعني بالهجرة .2-3-1

 ،لتي تتعنرض لهناودوافعها والمشكالت ا ان البحث في الهجرة يتطلب االطالع على تعريف الهجرة 

ويقنال هجنرت الشنت ، الى الفعل هجر ويعني الهجنر ضند الوصنل وياتي معنى الهجرة في اللغة العربية

امنا تعرينف الهجنرة  (10ص، )ابن منظور لى ارضإالخروج من ارض  تركته وأغفلته والهجرة إذا هجرا  

)منصنور  فيهنا انتقال االفراد منن دولنة النى دولنة بقصند االقامنة الدائمنة القانوني فهي عملية اإلطارفي 

 (.41ص، 1989، الراوي

ف وجهننات النظننر سننب اخننتالامننا علمنناء االجتمنناع واالنثربولوجيننا فكننان لهننم عنندة تعنناريف للهجننرة ح 

 غرافينننةعلنننى تحركننات ج لفننظ الهجنننرة فنني العلنننوم االجتماعيننة للداللننة وقننند اسننتعمل وشننروطها واسننبابها،

منناكن التنني تتننوفر الفننراد اوجماعننات وعرفننت الهجننرة بانهننا انتقننال االفننراد بصننورة دائمننة او مؤقتننة الننى اال

م الهجننرة بننارادة الفننرد او خارجننه وتننت او وقنند تكننون هننذه االمنناكن داخننل حنندود البلنند ،فيهننا سننبل العننيش

فقد عرف  ة(اما معجم العلوم االجتماعي105ص، 1992،اوبغير ارادتهم )عبد القادر القصير الجماعة

الهجرة على انها انتقنال الفنرد منن دولنة النى اخنرى ليقنيم فيهنا مندة تزيند عنن شنهر وتقنل عنن عنام للقينام 

 (.629ص، 1975،جتماعيهبمهمة او شغل او وظيفة )معجم العلوم اال

النى ان  ةاالشنار  وتجدر.منن المشناكل المعوقنة للنمنو االجتمناعي واالقتصنادي ةوتعتبر الهجرة مشكل 

 كال اللفظين الهجرة واإلغتنراب يحمنالن فنى مضنمونهما معننى الننزو  واإلنتقنال وتنرك النوطن النى غينره

ور الحنندود اإلداريننة أو الدوليننة عبنن يويعننن عننرف باإلنتقننال مننن مكننان الننى اخننرمصننطلي قننديم  والهجننرة

مهما إلزالنة الحنواجز التقليدينة بنين اللغنات والعنادات والمجتمعنات  ألسباب مختلفة وتعتبر الهجرة عامال  
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مننوطن جدينند غيننر المننوطن  يفنناالسننتقرار تعنننى  يهننا عوامننل إيجابيننة وأخننرى سننلبية وهننلننذلك تنننتج عن

 .أو الجماعة لفترة مؤقتة أو دائمةللشخص  ياألصل

يجننول علننى هننذه األرض فننى  الننذيقنندم اإلنسننان  ةقديمنن أو الترحننال والتهجيننر ةاإلغتننراب أو الغربنن 

فمنننذ الهجننرات السنامية األولننى إلننى هجنرة الرسننول صننلى اهلل  مننع البشنر صنراعه ضنند الطبيعنة والصننراع

ل الخصنيب عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة إلى الهجرات العربية منن الجزينرة العربينة إلنى الهنال

يننران  يوهجننرة مناضننل .دوافعهننا وأهنندافهاعلننى إخننتالف  األحننزاب العربيننة والكرديننة فننى سننوريا وتركيننا وا 

 م(.2006، )مريم نجمهمواقف والتيارات الوطنية والرأي والعراق وأصحاب ال

 ةرات متفاوتنه منن الوقنت بصنور تعرف الهجرة بانهنا فانتقنال وحركنة النناس منن منطقنة النى اخنرى لفتن - 

 (.94ص، 2011،ابو حسن )ياسر فةواضح

ويعرفها محمد  فضل.أا من موقع الى اخر بحثا عن موقع وتعني ايضا حركة االنتقال فرديا اوجماعي-

قند  بانهافانتقال البشر الى بلد منا منن اجنل العنيش واالسنتقرار فينه لسنبب منا. (2003التجاني الجعلي )

اوقنننننند يكننننننون بسننننننبب كوارثف)محمنننننندالتجاني اوهروبننننننا مننننننن االضننننننطهاد  أفضننننننليكننننننون اليجنننننناد عمننننننل 

 (.52ص، 2003الجعلي،

 :النظريات المفسرة للهجرة .2-3-2

  ةمن اهم النظريات التي درست الهجر و ، رية واحدة في تفسير ظاهرة الهجرةمن الصعوبة تحديد نظ 

 :نظرية القرار .أ

منهنا نفسنية  رة نتيجنة عوامنل مختلفنةتقوم على اسناس ان المهناجر يتخنذ قنرارات الهجن ةوهذه النظري 

وذلك ، تتخذ قرار الهجرة ةفي جعل االنسان او الجماع اساسيا   دورا   ةاقتصادية وتؤدي البيئو  واجتماعية

كانننت احتياجاتننه غيننر متننوفرة فنني موطنننه االصننلي  إذااشننارة الننى ان قننرار الهجننرة يتخننذه المهنناجر نفسننه 

وجماعنة االصندقاء  ةرون كنافراد العائلنيتأثر به االخ فمن الممكن ان يهاجر الى مكان اخر وهذا القرار
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، 1988،وهنني فرصننة لتحقيننق اهدافننه والحننل الننناجع للمشننكالت التنني يعنناني منهننا )خالنند ابننراهيم حسننن 

 (.30ص

  :نظرية الطرد والجذب .ب

ن هنناك أذ ينرى إرة علنى اسناس عملينة الطنرد والجنذب لتفسير الهجن نظريا   نموذجا   قدم )روناد بوج( 

ينند فنني المراحننل ز وت، باالنتقننال ثننم االسننتقرار فنني المكننان الجدينند أليننة الهجننرة تبنندفنني عم ةمننداخل متالحقنن

على النساء وتعتمد على متوسطي العمر من البالغين وغير المتزوجين  االولى نسبة الرجال المهاجرين

هميتهننا لننديهم وتجننذبهم أصننول وتفقنند المننناطق المهنناجر منهننا فنني منطقننة الو  ويكننون عامننل الجننذب قويننا  

 (.25ص، 1999،)خضر زكريا واخرون طق النمو االقتصادي والصناعي المهاجر اليهامنا

 :نظرية التحديث  .ت

المتقدمنة يتعرضنون النى النى البلندان  ةن المهاجرين من البلندان النامينأويرى اصحاب هذه النظرية  

ق حالنة منن منن االسنتهالك ينؤدي النى خلن ةوانمناط جديند، من الحياة االجتماعية والسنلوك ةانماط جديد

الصنراع بننين ان يتقبننل هننذا النننمط الجدينند مننن القننيم وبنين ان يرفضننه كمننا يخلننق حالننة مننن الصننراع بننين 

 (.37ص، 1986)باقر سلمان النجار،األصليين المهاجرين والسكان 

 :الوظيفية ةالبنائي ةلنظريا .ث

فننني  ةسنننائدطنننار التحنننوالت الهيكلينننة الإي فهننني تفسنننر ظننناهرة الهجنننرة ضنننمن الواقنننع االجتمننناعي وفننن 

ويتمحننور المنندخل البنننائي الننوظيفي  ةجتمننع بصننفته وحندة التحليننل الرئيسننيالمجتمنع حيننث تركننز علننى الم

فضنال عنن ، حول تفسير وتحليل كل جزء وابراز الطريقة التي تتنرابط بهنا االجنزاء والعالقنات فيمنا بينهنا

ماعية تتكون منن جرة ظاهرة اجتفاله عالقة االجزاء بالكل مثل النظم االجتماعية ومنها النظام االسري.

فعامل الطرد االقتصنادي كثينرا ، وبالمقابل عوامل جاذبة ةتسهم فيها عوامل طارد ةعناصر متساندعدة 
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)عادل محمد  مايصاحبه اتخاذ القرار بالهجرة ويقابله العامل االقتصادي االخر مثل توافر فرص العمل

 (.50ص، 1994،عبد اللطيف

 أنواع الهجرة: .2-3-3

 الداخلية:الهجرة   .أ

 (.1، ص2009احمد السورقي،)تنقل االفراد داخل حدود الدولة السياسية هى 

 :ةالداخلي ةاسباب الهجر 

   اصننة فنني البلنندان الننى المنندن افننرادا وجماعننات خ ةالمنندن شننجعت سننكان الريننف علننى الهجننر سننكان

 ةالزراعيننن السنننتخدام االالت ةمنننن العمنننال النننزراعيين بنننالريف نتيجنننداد الفنننائض ز بعننند ان ا ةالناميننن

لتفننناوت االجنننور والمزاينننا  منننن مننندن النننى مننندن اخنننرى تظهنننر تبعنننا   ةداخليننن ةاك هجنننر وهنننن ةالحديثننن

  .االخرى

 ةاالسباب الجغرافي : 

      تشمل العوامل الجغرافية أوال مساحة القطر حيث المساحة الكبيرة توفر فرص أكبر للعمل تبعا لتباين   

وأيضا التباين االفوتوغرافي حيث أن هناك عالقة بين حجم  البيئات الجغرافية من المساحات الصغيرة

في بعض الصفات أي أن المهاجر يميل ألى المنطقة التي تشابه منطقته  وتشابه المكانالهجرة 

كما تؤثر المسافة أيضا في حركة الهجرة (. 287-545، ص2009األصلية )عبد علي السعدي،

تجاهاتها حيث يميل المهاجر إلى المنطقة   االصلي.القريبة من مكان سكنه وا 

   هجنننرة السنننكان النننريفيين النننى المننندن فينننرتبط العامنننل النفسننني بالعامنننل االقتصنننادي  :النفسنننيةاسنننباب

الى وسنائل الترفينه  ةفي الريف باالضاف ةالمتردي ةبعدم الرضاء عن اوضاعهم المعيشي لشعورهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                         .في المدن ةالمتوفر 
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  وربمنننا تننندفع  داخلينننا   ةمنننن دوافنننع الهجنننر  ةوالدينيننن ةالحنننروب والضنننغوط السياسننني عننندأخنننرى: تاسنننباب

  ة.لدولبالسكان خارج حدود ا

  لقبلينة التني تسنود وا ةحيث شكلت الصنراعات العشنائري ةعامل اخر وهو الصراعات العشائري تيأي

ة غيننر القننادر مننن بيئتننه االجتماعينن كثننر هربننا  أللهجننرة تجعننل الفننرد  عوامننل طننرد ةالمننناطق الريفينن

)منصننننننور ة مننننننناطق الحضننننننريمثلمننننننا تسننننننتطيع ال ةى ضننننننمان االسننننننتقرار واالمننننننن والسننننننكينعلنننننن

 .(48ص ،1989الراوي،

 الهجرة الخارجية: .أ

ريبننة أو بعيندة عننن دولننتهم االفنراد مننن وطننهم، اي خننارج حندود الدولننة إلنى دولننة أخنرى ق هنى هجننرة 

 (.11،3،2008)عبد الحكيم احمين  االصلية

 :الى ةنقسم الهجر  يمكن ايضا ان .ب

 :منوطن جديند منن فني االنتقنال النى  وهي التي تتم بالمبادرة الفردية عنادة والرغبنة هجرة اختيارية

 فضل.أاجل البحث عن حياة 

 تفننرض علننى غيننر ارادة  وهنني التنني تننتم بواسننطة قننوة ضنناغطة ري()التهجيننر القسنن ةجباريننإ هجننرة

 االفراد او الجماعات الى مناطق اخرى.

 :فيمكن تصنيفها الى، من حيث امدها الزمني ما تصنيفهاا .ت

 ومثننال ذلننك جماعننات الننى الننوطن الجدينند دون عننودة، وهنني ان يهنناجر الفننرد او ال :هجةةرة دائمةةة

يهود العنالم النى فلسنطين واالقامنة  او هجرة، الى جنوب افريقيا بسبب الدين (هجرة )الهولنديين

 بصورة دائمة.

 لجماعنات النى وطنن جديند بشنكل مؤقنت بنينة الحصنول وهي ان يهاجر الفنرد او ا :ةهجرة مؤقت

وقد يعود المهناجرون النى اوطنانهم  ن الوضع المعيشي او السباب سياسيةعلى التعليم اوتحسي
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، م2008)احمننننند العنننننرش العنننننرش، بعننننند الحصنننننول علنننننى اهننننندافهم التننننني هننننناجرو منننننن اجلهنننننا.

 .(101ص

 :أسباب الهجرة .2-3-4

 :أهمها هجرةباب عديدة وكثيرة للهناك أس

بعننض العلمنناء فنني تفسننيرهم لحركننة الهجننرة ان االنسننان اليتخننذ القننرار اال بعنند دراسننة لكافننة  يننرى .أ

النواحي والبدائل واالمتيازات في موطنه االصلي والموطن الذي يفكر في الهجرة اليه وحيننذاك 

هننذه االهميننة االولننى فنني تحريننك  ةهجننرة حيننث تلعننب العوامننل االقتصننادييتخننذ قننراره بموضننوع ال

 (558ص، 1989)جورج القصيفي، ةالطوعي ةعالم وتتم بهذه الطريقلهجرة في الموجات ا

 ةيننث الفننرد نفسننه فننى تعننارض مننع البيئنناألسننباب السياسننية حمننن األسننباب المؤديننة الننى الهجننرة  .ب

مالئمنننة  ةمجتمعنننات يعتقننند أنهنننا تنننوفر لنننه بيئننن السياسنننية فنننى مجتمعنننه فيقننندم علنننى الهجنننرة النننى

 (.2ص، 2013،جو من الحرية )كريمه المغربيةيستطيع أن يمارس فيها حياته ب

الزينننادة السنننكانية الكبينننرة والبطالنننة الناشنننئة عنننن اإلقتصننناد العنننام الحكنننومى المغلنننق ثنننم الحالنننة   .ت

 النفسية وحاالت اإلكتئاب والضغط النفسى التى أصبحت تسيطرعلي فئة الشباب.

تفننننناع أسننننعار المنننننواد اد إر ارتفنننناع تنسننننيق القبنننننول بالجامعننننات الوطنيننننة باإلضنننننافة الننننى إضننننطر  .ث

 .األساسيه

ثنم  ،بعض األسنر التنى هناجر أحند أفرادهناظهور حاالت من اإلزدهار اإلقتصادى السريع بين   .ج

طموحننننات الشننننباب  ييبراليننننه المتننننوفرة فيهننننا والتننننى تلبنننناإلنبهننننار بالحينننناة الغربيننننة والحريننننات الل

 .المتحمس

 ي أو دينننننني أو اجتمننننناعيإضنننننطهاد فكنننننر  اللجنننننوء السياسننننني او اإلنسننننناني عنننننند المعانننننناة منننننن  . 

 (.73ص ،1999،)الموسوعة العربية العالمية
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 :ايجابيات الهجرة .2-3-5

والغبنار علننى  ةد فنني اجنندة كننل منن يطننرق بناب الهجننر االقتصننادي وهنو بننند مقينالوضنع تحسنين  .أ

عنين فني بنناء ذلك الننه عصنب الحيناة ويعنين االنسنان علنى بنناء نفسنه ومنن تلزمنه نفقتنه كمنا ي

 .االوطان

شننعوب والثقافننات االخننرى فننان االحتكنناك الننواعي بهننا يتننيي للغريننب فرصننة عننرض االتصننال بال .ب

 ماعنده على االخرين 

شننريطة ان مننن التمننازج مننع بننين الشننعوب واالنفتننا  عليهننا واالنصننهار فيهننا  ضننربا   تتننيي الغربننة .ت

ظنام نمن ال فيها على حساب هويته واالتصال بالجنسيات االخرى يخلق نوعا   اليذوب المهاجر

 د بينهم.والو 

تتهيننأ لنننبعض المهننناجرين فرصنننة ترقيننة ادائهنننم فهنننناك زمنننن وافننر عنننند بعضنننهم وهنننو سنننال  ذو  .ث

  .حدين يمكن ان يستثمر او يهدر

مقارنننة مكتسننباتنا ل ةتطننور التقننني فنني كننل حقننل وفيهننا فرصننفنني الهجننرة فرصننة للوقننوف علننى ال .ج

  (.77ص، 2005)ابراهيم القرشي، ةلمعطيات التقني

لوضنع االقتصنادي وترقينة النا العديند منن االيجابينات للهجنرة منهنا تحسنين مماسبق اتضي       . 

التمنننازج بنننين الشنننعوب والمسننناعدة فننني تطنننور االنسنننان ورقينننه وهنننذه فوائننند مهمنننة  االداء وايضنننا  

 وتصقل الفرد بالخبرات وتميزه عن غيره.
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 الهجرة والنتائج المترتبة عليها: عيوب .2-3-6

وعلى االفنراد  ةمايقع على الدول المستضيف تائج والعيوب ومنهاتترتب على الهجرة مجموعة من الن     

 المهاجرين.

 النتائج والعيوب على الدول المستضيفة للمهاجرين: .أ

 النتائج السياسية:-

إذ تسناهم فني  هي مجموعة من النتائج التي تنؤثر علنى الندول المسنتقبلة للمهناجرين بشنكل مباشنر، 

طرينق مننحهم العديند منن  المجتمنع عننتفنرض ضنم المهناجرين النى و  التغيير من الواقع السياسني العنام،

االمتيننازات الخاصننة بننالمواطنين العنناديين ممننا يننؤدا إلننى التننأثير علننى الفكننر السياسنني السننائد فنني النندول 

 قدرة على تقبل دمج المهاجرين ضمن سكانها. أكثروجعلها 

 النتائج االقتصادية:-

إذ يتنننأثر االقتصننناد بشنننكل  ل التننني تستضنننيف المهننناجرين،النتنننائج تنننأثيرا  علنننى الننندو  هننني منننن أكثنننر 

والتنننني تظهننننر نتائجهننننا علننننى ارتفنننناع نسننننبة الطلننننب علننننى المننننواد  ملحننننوظ مننننع زيننننادة أعننننداد المهنننناجرين،

عنننن طرينننق  والنننذي ينننؤدي فننني النهاينننة إلنننى زينننادة حاجنننة الننندول النننى تنننوفير دعنننم إقتصنننادي، األساسنننية،

والتنننني تسنننناهم فنننني دعننننم إقتصنننناد النننندول  ل االخننننرى،االعتمنننناد علننننى  المسنننناعدات الخارجيننننة مننننن النننندو 

وخصوصنا إذا كنان السنكان منن ذوي الندخل  منن أجنل تحمنل نفقنات إسنتقبالهم ، المستضيفة للمهاجرين،

بنننول ) سنننلبيا  بنننالتغيرات االقتصنننادية التننني ترافنننق الهجنننرة فننني تلنننك الننندول فسنننوف يتنننأثرون تنننأثيرا   المحننندود

 (.115ص ،2016كوليير،

 جرة على المهاجرين:نتائج وعيوب اله .ب

 تفكك البناء االجتماعيسر و يؤدي الى شتات األ مما عن األهل واألقارب البعد - 

 فقد اإلحساس باإلستقرار -
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 عن الكثير من المبادا والعادات والتقاليد للتأقلم مع الحياة الجديدة  يالتخل -

 االنتماء واإلحساس باإلطمئنان  عدم -

 (2016اصر،سميحة ن)اإلحساس بالغربة  -

مشنننناكل أبننننناء المغتننننربين فننننى الجامعننننات مننننن أكبننننر عيننننوب الهجننننرة وأهمهننننا ألن الطننننالب هننننم جيننننل  -

المسننتقبل وأسنناس بنائننه حيننث معاننناة المغتننرب الحقيقيننة عننند مرحلننة التحنناق أوالده أو بناتننه بالجامعننات 

للوافنندين باإللتحنناق  أن دول اإلغتننراب خاصننة المملكننة العربيننة السننعودية اليسننمي حيننث تبنندأ المعاننناة إذ

وهننننا يضنننطر المغتنننرب السنننودانى أن يبحنننث عنننن إلحننناق أبنائنننه بالجامعنننات  فيهنننا بالجامعنننات المحلينننة

 .السودانية

الؤلئك القنادمين منن دول اإلغتنراب ولنم يختلطنوا  خاصة تعتبر من المراحل الصعبة الجامعيةوالمرحلة 

االغتنراب ت علنى نمنط محندد وحيناتهم فني دول ببنى جلدتهم طوال فصول الدراسة السابقة فتربيتهم قام

لداخل والقنادمين منن دول االغتنراب، ، وتصب المعايشة بين أبناء الوطن بالها خصوصية وعدم إنفتا 

وتبندأ مرحلنة  ،أبننائهم جانب ان والدي المغترب وأسرته يصبحون في معاناة شنديدة فني متابعنة إلى ذاه

. ومننن هنننا دراسننية مختلفننة يئننةمعننات علنني نمننط مختلننف وبجدينندة للطالننب نفسننه فيهننا أصنندقاء جنندد وجا

غتننراب إن لننم يصننادق ويتعننرف علننى  ةتبنندأ المرحلنن الجدينندة لهننذا الطالننب وتبنندأ مرحلننة تفكننك وضننياع وا 

س  مجتمعينةوقند تشنكلت رؤينة .( 2013،9-1السياسني،ه )المجهر تنبيئلوتفهم  ةقامتأصدقاء على خلق وا 

والموضنوعية التنى إنسنحبت علنى  الذاتينةعلنى بعنض األحكنام  ادا  إسنتن عامة لألسنرة السنودانية المغتربنة

من  ةمعين ةالخاصة أوجدت درج رسخت لنظرة مجتمعية معينة تخضع لألحكام واإلنطباعات األبناء و

مننن حملننة  التنمننيط رغننم وجننود درجننة مننن التنبيننه وبالتننالي تكونننت صننورة نمطيننة عننن أبننناء السننودانيين

 (.59،ص2011،افاق الهجرة، الدينعز ي تلك األحكام )هويدا الشهادة العربية إستنادا عل
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 لحلول المقترحة للحد من الهجرة:ا .2-3-7

  .التعلق بوطنهم وعدم التفريط فيه ىرنامج المدرسية لتحفيز الشباب علالتدريب في الب ىالتركيز عل .أ

، السننننكن زات كوسننننائل المواصننننالتالشننننباب مننننن خننننالل تننننوفير بعننننض اإلمتيننننااإلهتمننننام بمننننؤهالت  .ب

  .لتأمين الصحيوا

   أبنائها.لدى  ةالرو  الوطني حرص االسر على تنمية .ت

  .مؤهالت الشباب كالنوادي والجمعيات الثقافية كافة أماكن إلستثمارفتي  .ث

 .دون خوفالمشاركة في الحياة السياسية  ىتحفيز الشباب عل .ج

 (.2016تحقيق مبدأ المساواة والعدل )سميحة ناصر،  . 

انه البد من دور تقوم به الدولة واالسر والمؤسسنات الخدمينة منن أجنل الحند  مماسبق يتضي لنا        

من ظاهرة الهجرة واالستفادة من هذه العقول في تنمية اوطانها مثل تحفيز الشباب علنى التعلنق بنوطنهم 

وحننرص األسننر علننى بننث رو  الوطنيننة فنني أبنائهننا وفننتي مجنناالت اسننتثمار مننؤهالت الشننباب كننالنوادي 

 .الثقافية وغيرهاوالجمعيات 
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 خالصه

عليهنا سنواء  ةواعهنا واسنبابها والنتنائج المترتبنمن خالل هنذا المبحنث تطرقننا النى تعرينف الهجنرة وان 

 ةالمغتننربين فنني الجامعننات السننوداني مشنناكل ابننناء ةللهجننر  ةومننن االثننار السننلبية، او سننلبي ةكانننت ايجابينن

نوعنا منا  ةمختلفن ةحينث يترتنب علنيهم مواجهنة بيئن،  ةلجامعنعناتقهم عنند عنودتهم لدراسنة اومايقع على 

، ةل منننع كافنننة اشنننكال الحيننناة الجديننندوقننندرة علنننى التعامننن ةسنننوي ةلتنننأقلم معهنننا وخلنننق عالقنننات اجتماعينننوا

 ةفننني حيننناتهم االجتماعيننن ةجديننند ةيمكنننن ان تنننواجههم منننن اجنننل بننندء مرحلنننوتخطننني الصنننعوبات التننني 

وللننتخلص او التقليننل مننن هننذه ، وتمننتعهم بتوافننق دراسنني عننالي وعنندم معاننناتهم مننن االغتننرابة، سننيوالدرا

الدراسننة وغيرهننا مننن اجننل النهننوض بننالطالب عمومننا وابننناء المغتننربين  ةكانننت هننذ ةللهجننر  ةاالثننار السننالب

 للتعرف على مشاكلهم ومحاولة ايجاد الحلول لها.خصوصا 

 ل.وفي الفصل القادم سنتعرض لبعض الدراسات التي قدمت في هذا المجا
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 الفصل الثاني

 السابقة الرابع: الدراساتالمبحث 

 

 الدرسات المحلية 

 الدراسات العربية 

 الدراسات األجنبية 

 تعقيب على الدراسات السابقة  
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 الفصل الثاني                                      

 السابقة تالرابع: الدراساالمبحث                            

 : سات المحليةالدر  .2-4-1

 ( م1998دراسة )الخضر،   .أ

 بالجامعات السودانية.  فسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب أبناء المغتربينن: التوافق البعنوان

 : أهداف الدراسة

راعنني لنندى الطننالب هنندفت الدراسننة الننى قينناس التوافننق النفسنني واالجتمنناعي وعالقتننه بالتحصننيل الز  

 . المنهج التحليلي الوصفي التحليليتخدم الباحث . وقد اسأبناء المغتربين

 : عينة الدراسة

  .( من ابناء المغتربين قام الباحث بمقارنتهم115) منهم، ( طالب وطالبة219ة الدراسة )نشملت عي

 : النتائج

كانننت النتننائج فننروق ذات داللننة فنني مسننتوى التوافننق النفسنني واالجتمنناعي بننين الطننالب ابننناء المغتننربين 

 . غتربين وكذلك بين عينة المغتربينالموغير 

 : م(2013دراسة الطيب صديق بخيت ) .ب

بعنوان التفكير االبتكاري وعالقته بسمات الشخصية من جهة التوافق الدراسي من جهة أخرى لدى   

 .ب المرحلة الثانوية بمحلية بحريطال

ة والتوافنق الدراسني لندى هدف هنذا البحنث للتعنرف علنى التفكينر االبتكناري وعالقتنه بسنمات الشخصنحي

. كمنننا م اختينننارهم عشنننوائيا  تنننوطالبنننة  البنننا  ط (186)منننن  ةكوننننب المرحلنننة الثانوينننة بمحلينننة بحنننري مطنننال

 .البياناترض تحليل بغ (spssالحصائية في العلوم االجتماعية )استخدم الباحث الحزمة ا
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 : الدراسةنتائج 

الطنالق )تفناع بمحلية بحنري باالر ية الثانو يتسم التفكير االبتكاري لدى طالب المرحلة  -

  .(االصالة والدرجة الكلية)( وباالنخفاض والمرونة

  .تتسم سمات الشخصية لدى طالب المرحلة الثانوية بمحلية بحري بااليجابية -

 .الثانوية بمحلية بحري باالرتفاع يتسم التوافق الدراسي لدى طالب المرحلة -

يننر االبتكنناري لنندى طننالب المرحننة الثانويننة توجنند فننروق ذات داللننة احصننائية فنني التفك -

 . ي العالقة والمرونة لصالي االناثبمحلية بحري بين الذكور واالناث ما عدا بعد

توجنند فننروق ذات داللننة احصننائية فنني التوافننق الدراسنني لنندى طننالب المرحلننة الثانويننة  -

ب م والوقنننت وعالقنننة الطالنننبمحلينننة بحنننري بنننين النننذكور واالنننناث منننا عننندا بعننندي التنظننني

 .باساتذته

  .توجد عالقة ارتباطية بين التفكير االبتكار والتوافق الدراسي -

 . ين التفكير االبتكاري وسمات الشخصيةال توجد عالقة ارتباطية ب -

 .كما لم تسجل فروق في الحاجة الى الحب بين الذكور واالناث -

 :الدراسات العربية .2-4-2

 م:1964دراسة محمود الزيادى  .أ

بننين التوافننق الدراسننى والتحصننيل لنندى مجموعننة مننن الطننالب الجننامعيين  موضننوعها دراسننة العالقننة 

وهننندفت الدراسنننة النننى وضنننع إختينننار لقيننناس التوافنننق الدراسنننى لطنننالب الجامعنننات باإلضنننافة إلنننى دراسنننة 

 .توافق والتحصيل لدى طالب الجامعةالعالقة بين ال

طمو  وهذه الفروق هنى واإلناث على مقياس التوافق الفرعى ومستوى ال توجد فروق بين الذكور -

 لصالي الذكور.
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( طالبنننا 400شنننمس وعنننددهم ) وتكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن طنننالب كلينننة االداب بجامعنننة عنننين -

إستخدم الباحنث منن األدوات إختبنار قيناس التوافنق وهنو منن إعنداد الباحنث نفسنه وأهنم وطالبة 

 النتائج التى توصلت إليها الدراسة 

  .من طالب السنة الثالثة والرابعة نية أقل توافقايتبين أن طالب السنة األولى والثا -

كننان إرتبنناط التوافننق الدراسننى بمسننتوى التوافننق ومقينناس ضننبط النننفس إيجابيننا ولننم يننرتبط التوافننق  -

 الدراسى بالذكاء 

 توجد عالقة إرتباطية موجبة وداله إحصائيا بين التحصيل الدراسى والتوافق الدراسى. -

 :ب.دراسة الجنيدي جباري بالبل

والميننل العلمنني والميننل االدبنني لنندى  موضننوعها دراسننة التوافننق الدراسنني فنني عالقتننه بالتحصننيل الدراسنني

طننالب الجامعة.وهنندفت الدراسننة الننى بحننث العالقننة بننين التوافننق الدراسنني والميننل العلمنني والميننل االدبنني 

 باعتبارها متغيرات مستقلة، والتحصيل الدراسي باعتباره متغير تابع.

طالبا من األقسام  (177طالبا من طالب جامعة ام القرى عبارة عن ) (306الدراسة من) وتكونت عينة

 طالبا من طالب األقسام العلمية  (129األدبية و)

ختبنار  استخدم الباحث من األدوات اختبار التوافق الدراسي من إعداد محمود الزينادي وتعنديل الباحنث وا 

، والمعندل التراكمني معبنرا عنن التحصنيل ب احمند زكني صناليتعرين ،ميل العلمي والميل االدبي لكينودرال

 الدراسي، واهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة.

 العالقة بين التحصيل الدراسي والتوافق االدراسي موجبة وذات داللة إحصائية.-

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الميل األدبي ولصالي األقسام األدبية.-

داللنننة غحصنننائية بنننين الطنننالب االمتنننوفقين دراسنننيا وبنننين الطنننالب األقنننل توافقنننا فننني توجننند فنننروق ذات -

 تحصيلهم الدراسي.
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 : م1991عفاف محمد أحمد محمود عام  دراسةت :

 : دراسننة االغتننراب فنني عالقتننه بكننل مننن الننذكاء والمسننتوى االجتمنناعي واالقتصنناديعنننوان الدراسننة 

 .لعينة مختارة من الشباب الجامعي

 : اسةعينة الدر 

 .بة من كلية التجارة بجامعة اسيوط، وطالطالبا 133تكونت من 

 : أداة الدراسة

 ( ابعاد ةعبارة لتسع 90الباحث ويتكون من  اعدادقياس االغتراب من )م 

 ابةمقياس صدق االستج . 

 : نتائج الدراسة

رتفعني هنالك وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات منخفضي االغتنراب ودرجنات م 

 . االقتصادي لصالي منخفضي االغتراباالغتراب في كل من الذكاء في المستوى االجتماعي و 

 (.1997ت: دراسة الصباطي)

( 172بعنوان التوافق الدراسي لدى الطلبة والطالبات السعوديين والمصنريين حينث شنملت عيننة الدراسنة)

  طالبا وطالبة من طالب جامعة بغداد ومن نتائج هذه الدراسة

 تفوق اإلناث على الذكور في التوافق الدراسي.-

 فضل من الطالب غير التزوجين في القدرة على التوافق الدراسي.تزوجين أالطالب الم-

  التوجد فروق في التوافق الدراسي تعزى لمتغيرات التخصص والمعدل التراكمي والعمر.-

 : م1998 بد المختار عامومحمد خضر ع ىدراسة مديحة أحمد عبادة وماجدة وخميس عل ث:

 .جامعة في صعيد مصر ودراسة مقارنةعنوان الدراسة: مظاهر االغتراب لدى طالب ال
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 :هدف الدراسة

 . وفق متغير الجنس ةدى طلبة الجامعالتعرف على مظاهر االغتراب الموجودة ل 

 ( رةية تجااداة تربمن جامعة جنوب الوادي من كليات )طالب وطالبة  1800: بلغت عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 

 . مظاهر لالغتراب ةاعداد )بركات حمزة( ويتكون من ستمقياس االغتراب  

 –نتائج الدراسة بين أنه ال توجد فروق بين الذكور واالناث على مظاهر االغتراب المتمثلة فني العجنز 

 الغربة االجتماعية(. –االهتمامات  –القلق من االحداث االخالث 

 :م(2002)الح ابراهيم الضبع عام دراسة ص ج.

 . نيبين الطالب السعوديين والعماني دراسة مقارنة ة: االغتراب لدى طالب الجامععنوان الدراسة

 :هدف الدراسة

، وتفننرق منندى وجننود االغتننراب لنندى مناسننبا للبيئننة العربيننة االسننالميةاعننداد مقينناس االغتننراب يكننون   

 . وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية لسعوديين والعمانينمجموعتين من طالب الجامعه الخليجين ا

 :عينة الدراسة

مام محمد بنن سنعود االسنالمية طالبا سعوديا من جامعة اال 122من الطالب منهم  201تكونت من  

 . لبا منهم من جامعة السلطان قابوسطا 79و

درجنننات مجموعنننة  بيننننت أن متوسنننط درجنننات الطنننالب السنننعوديين اعلنننى منننن متوسنننط: نتةةةائج الدراسةةةة

، وال توجنننند لعلمنننني مننننن متوسننننط الطننننالب المتننننزوجينالطننننالب العمننننانين ذات متوسننننط الطننننالب العننننزاب ا

 .فروقات تعزى لعمر الطالب

 :(2006دراسة بشرى عناد )ح:

 بعنوان االغتراب االجتماعي وعالقته بالحاجة إلى الحب
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 اهداف الدراسة:

حاجننة إلننى الحننب لنندى شننرائي اجتماعيننة مختلفننة مننن هنندف البحننث الننى دراسننة االغتننراب االجتمنناعي وال

 أحنندهماالعننراقيين المقيمننين فنني بعننض النندول العربية.وقنند تطلننب تحقيننق اهننداف البحننث بننناء مقياسننين 

 (300لقياس االغتراب االجتمناعي والثناني لقيناس الحاجنة إلنى الحنب.وتم توزيعهمنا علنى عيننة بلغنت )

 .مستجيب ومستجيبة

 نتائج البحث:

 ينة البحث لديها مستوى عالي من االغتراب وهي تسلك سلوكياته.افراد ع-

 افراد عينة هذا البحث لديها حاجة قوية إلى الحب.-

شننعورا  بنناالغتراب مننن  أكثننروأن اإلننناث  هننناك فروقننا بننين الننذكور واإلننناث فنني االغتننراب االجتمنناعي،-

قامننننة إزدادت مسننننتويات الشننننعور كمننننا أن هننننناك فروقننننا  فنننني منننندة اإلقامننننة فكلمننننا زادت منننندة اإل الننننذكور،

 وبالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية لم تسجل هناك فروقا  بين المتزوجين والعزاب. باالغتراب،

لم تسجل هناك فروقا في الحاجة إلى الحب بين الزكور واإلناث، أمابالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية -

جين، وبالنسنبة لمندة اإلقامنة كاننت حنب منن المتنزو فالفروق كانت لصالي العنزاب فهنم أكثنر حاجنة إلنى ال

( سنننوات فهننم أكثننر حاجننة إلننى الحننب مننن 10الفننروق لصننالي االفننراد الننذين ازدادت منندة إقننامتهم عننن )

 ( سنوات.5)األفراد الذين تقل مدة إقامتهم عن 

 هناك عالقة قوية وطردية بين االغتراب االجتماعي والحاجة إلى الحب.-

  :(2007 )ختار نصرخالد المدراسة  خ:

 بعنوان التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالتحصيبل الدراسي 

 : أهداف الدراسة
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وعالقتننننه  ةنفسنننني واالجتمنننناعي لنننندى طننننالب الجامعننننهنننندفت الدراسننننة الننننى الكشننننف عننننن التوافننننق ال 

 . بياي. بلمن طالب السابع من أبريل ةى عينبالتحصيل الدراسي لد

مننن  ةمننن مجموعننة مننن طننالب السنننة الرابعنن ، تكننون مجتمننع البحننثصننفياسننتخدم الباحننث المنننهج الو 

 . اب والطب بجامعة السابع من أبريلالتعليم الجامعي من كليات اآلد

 :ة الدراسةعين

 ، منهم( طالبة392( طالبا و )156)، منهم فردا( 548)بلا حجم العينة 

لدراسننة فنني لبسننيطة تمثلننت أدوات ا، تننم اختيننارهم بالطريقننة العشننوائية ا( مننن طننالب كليننة الطننب347) 

، ومقياس التوافق مع ى ومقياس التوافق العام لهيوم بللترتيب األول ياالجتماع ،مقياس التوافق النفسي

. حينننث تننم تطبينننق هنننذه المقنناييس علنننى عينننة الدراسنننة للعنننام رعينننة الننذي أعنننده محمننند جعفننالحينناة الجام

 (.م2006) الجامعي

حصننائية تمثلننت فنني المتوسننط الحسننابي، واالنحننراف المعالجننات اال اسننتخدم الباحننث طرقننا متعننددة فنني

  (F)التباين األحادي  واختبار ((e5+1 بارواختالمعياري، ومعامل االرتباط بيرسون 

 :  النتائج
 اعي والتوافنق منع الحيناة الجامعينة، والتوافنق يتمتع افراد عينة الدراسة بقدر من التوافق النفسي واالجتمن

 .اختالف متغيرات الدراسة )الكلية، الجنس، السنة(درجة التوافق ب، وتختلف العام
  كشننفت الدراسننة عننن وجننود فننروق فنني مسننتوى التوافننق النفسنني واالجتمنناعي بننين الجنسننين وكننان

 ذلك لصالي االناث حيث يتأثر بالتنشئة االجتماعية والتخصص الدراسي.

 وجود تباين بين درجات أفراد العينة من الجنسين. 

 (:2013ة عفرا  خليل إبراهيم )دراس د:

ة جامعنننة لنندى طلبننة الجامعننة وعالقتننه بننالتوافق الدراسنني لنندى طلبنن السننلبي( )اإليجننابي،التفكيننر بعنننوان 

 .بغداد
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لنندى طلبننة الجامعننة وعالقتننه بننالتوافق  السننلبي( التعننرف علننى طبيعننة التفكيننر )اإليجنابي، :الدراسةةة هةةدف

التفكير)اإليجننابي ،السننلبي(والتوافق الدراسنني وفننق متغيننر فضننال عننن التعننرف علننى الفننروق فنني  ،الدراسنني

طالبنننا وطالبنننة تنننم  200)الجننننس، التخصنننص الدراسننني، والمرحلنننة الدراسنننية(وتكونت عيننننة الدراسنننة منننن 

اختينننارهم عشنننوائيا،وتم تطبينننق مقياسننني التفكير)اإليجنننابي، السنننلبي( والتوافنننق الدراسننني وهمنننا منننن اعنننداد 

 التي:الباحثة .واسفرت النتائج عن ا

 الطلبة يتمتعون بنمط تفكير إيجابي ومستوى مرتفع من التوافق الدراسي.-

)الجننننس، التخصنننص والمرحلنننة  سنننلبي( تعنننزى لمتغينننر )إيجنننابي،عننندم وجنننود فنننروق فننني نمنننط التفكينننر -

 الدراسية(

 )الجنس، التخصص والمرحلة الدراسية(.ق في التوافق الدراسي تعزى لمتغير عدم وجود فرو -

 إحصائيا بين التفكير اإليجابي والتوافق الدراسي.إرتباطية دالة  وجود عالقة-

 دراسة عادل بن محمد العقيلي ه:

)دراسة ميدانية على عينة منن طنالب جامعنة االمنام محمند بنن  بعنوان االغتراب وعالقته باالمن النفسي

 .سعود اإلسالمية(

 جامعنة ومعرفنة الفنروق تبعنا للعمنر،هدفت الدراسة للتعرف علنى مسنتوى ظناهرة االغتنراب لندى طنالب ال

الصنفوف الدراسنية،الحالة االجتماعينة والتخصنص االكنناديمي للطالب.وكنذلك التعنرف علنى مسنتوى عنندم 

الشننعور بالطمأنينننة النفسننية لنندى طننالب الجامعننة ومعرفننة الفننروق تبعنناللعمر والصننفوف الدراسننية،الحالة 

 االجتماعية والتخصص األكاديمي.

شننف عننن العالقننة االتباطيننة إن وجنندت بننين االغتننراب واالمننن النفسنني لنندى طننالب كننذلك تهنندف الننى الك

 الجامعة ومعرفة مدى داللة هذه العالقة. 

 عينة الدراسة.
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تكونت من عينة عشوائية من كليات اللغة العربية وطالب كلية العلنوم االجتماعينة وتنم اسنتخدام مقيناس 

 اسة ومقياس الطمأنينة النفسية.ااالغتراب للمرحلة الجامعية المستخدم في الدر 

 نتئج الدراسة:

توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية فنني ظنناهرة االغتنننراب لنندى طننالب جامعننة االمننام محمنند بننن سنننعود -

 .اإلسالمية تبعا للكلية والتخصص الدراسي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة اإلغتراب تبعاللصفوف الدراسية وننوع السنكن والحالنة -

 الجتماعية والعمر.ا

توجد عالقة ارتباطية عكسنية متوسنطة بنين ظناهرة اإلغتنراب والشنعور بالطمأنيننة النفسنية لندى طنالب -

 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.

توجد فروق ذات داللة إحصنائية فني الشنعور بالطمأنيننة النفسنية لندى طنالب جامعنة االمنام محمند بنن -

 ف الدراسية.سعود السالمية تبعا للصفو 

عنندم وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية فنني الشننعور بالطمأنينننة النفسننية تبعننا للحالننة االجتماعيننة ونننوع -

 السكن والتخصص والعمر.

 : الدراسات األجنبية .2-4-3

 : 1983عام  sextonدراسة سيكستون  .أ

 : سةعنوان الدرا

Lineation Dogmatisma Amd Related Per Sonality Character Istics 

 . وبعض متغيرات الشخصية جماتزميةلعالقة بين االغتراب والدا
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 :هدف الدراسة

ل القلنننق والعنننندوان ة بنننين االغتنننراب وبعنننض متغينننرات الشخصنننية مثنننالعالقننناسنننتهدفت الدراسنننة معرفنننة  

 . وتقديرات الذات

 : سةعينة الدرا

 . لواليات المتحدةلسنة االولى في اطالبا وطالبة من كلية الطب البشري ا 92بلغت عينة الدراسة 

 : أدوات الدراسة

  مقياس لوكيشنRockeck  1967لدوجها طبقية . 

  مقياس كينستوتKeniston 1965  ابعاد 7لالغتراب ومنهم . 

  اختبار مينبوسOmnibus للشخصية.  

 ار كليفورنيا للشخصيةاختب. 

 :نتائج الدراسة

ة بنننين جملنننة اعنننراض القنننة موجبننن، وان هنننناك علبنننة يعنننانون منننن االغتنننراب بشنننكل عنننامبيننننت أن الط 

 .ماتزميةجاالغتراب والدو 

 . 1999عام  Aane Anol Daughjetyدراسة البن دورتي   .ب

 : Correlates of Social Alienation Among Colege Studentsعنوان الدراسة 

 . جتماعي باوساط الطلبة الجامعيينعالقة االغتراب اال

 :هدف الدراسة

الجتمنناعي بأوسنناط الطلبننة الجننامعيين فنني المرحلننة الحاليننة لنندى عينتننين مننن معرفننة عالقننة االغتننراب ا 

 صل يوناني وذلك حسب متغير الجنس أالمريكيين االصل واالمريكيين من الطلبة ا

 . معات الواليات المتحدة االمريكيةطالبا وطالبة في قسم علم النفس من جا 78: عينة الدراسة
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 : أدوات الدراسة

 الجتماعي مقياس االغتراب ا 

 كاديميي واالقتصادي الثقافي واألمسي اجتماعي لمعرفة المستوى االجتماع . 

 : نتائج الدراسة

ى بالنسننبة ز لة االغتننراب االجتمنناعي لننيس لننه مغننبينننت الدراسننة أن تنناثير التفاعننل االجتمنناعي فنني مسننأ

 . دى االمريكيين ذو االصل اليونانيلمتغير الجنس وأن االغتراب كان اقل ل

 : سة ماهوني وكويكدرا  .ت

Mahoney and Quiclc  م2001عام . 

 : عنوان الدراسة

Personality Correlate of Alienation Aunivevsity Samele  

 . كنموذج ةصية باالغتراب في الجامععالقة الشخ

 هدف الدراسة: 

 أثننروبيننان الكشننف عننن وجننود مشنناعر االغتننراب لنندى طلبننة الجامعننات فنني الواليننات المتحنندة االمريكيننة 

 . االغتراب لدى طلبتها وخفضها لكشافي رفع م ةالذي تؤديه الجامع دورالجنس وال متغير

 :عينة الدراسة

 من الجامعات في الواليات المتخدة االمريكية  طالبا 85وطالبة  136بلغت  

 . الاسؤ  44لالغتراب والذي يقيم    could: مقياس كولد أدوات الدراسة

 : نتائج الدراسة

جننس طالبنا لنديهم عالينة منن الشنعور بناالغتراب بصنرف النظنر عنن ال 77ينت نتنائج الدراسنة ان ب 

فيمننا يتعلننق بالشننعور واالغتننراب وكانننت النتيجننة أن طلبننة  ينبننين الجنسنن وانننه ال توجنند فننروق ذات داللننة
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مننناخ الجامعننة الننذين لننديهم درجننة عاليننة مننن االغتننراب يمكنننهم التعننايش مننع هننذه الظنناهرة بنندعم مننن ال

 . على تخفيض درجة الشعور باالغترابالجامعي اي تساعد االجواء في الجامعه 

 : الدراسات السابقة تعقيب على .2-4-4

 .ن خالل استعراض الدراسات السابقةهنالك عدة أشياء تظهر لها م

دراسننة  ثننل دراسننةمسننة األكثننر درا ه، وأننناالغتننراب بصننورة عامننة تناولننتاسننات نجنند أن معظننم الدر  .أ

االغتنننراب فننني عالقتنننه بكنننل منننن النننذكاء بعننننوان م: 1991أحمننند محمنننود عنننام عفننناف محمننند 

 .لعينة مختارة من الشباب الجامعي والمستوى االجتماعي واالقتصادي

نجنند ان بعنند الدراسننات تناولننت االغتننراب فنني المرحلننة الثانويننة ومرحلننة االسنناس مثننل دراسننة مدينننة   .ب

 .رحلة االساس بمدينة نياالحسين ودوسه لطالب م

ة مثننننل دراسننننة بشننننرى عننننناد بعنننننوان االغتننننراب يننننبا نجنننند أن بعننننض مننننن هننننذه الدراسننننات عر ايضنننن  .ت

، ن المقيمنين فني بعنض الندول الغربينةاالجتماعي والحاجة الى الحب لندى شنرائي منن العنراقيي

الجامعات المصرية ودراسة عادل بن محمد العقلي بعنوان االغتنراب وعالقتنه بناالمن النفسني 

 . ية جامعة محمد بن سعود االسالميةالعربية السعودالتي كانت بالمملكة 

الجبننار بكليننة فيمننا يخننص مجننال التوافننق الدراسنني كانننت بعننض الدراسننات عربيننة مثننل دراسننة عبنند   .ث

 . االداب جامعة حلوان

مثل دراسنة ابنراهيم  ةالحالية بالبحث والدراسكما نجد أن القليل من الدراسات تناولت عينة الدراسة   .ج

بعنوان التوافق النفسي واالجتمناعي وعالقتنه بالتحصنيل الدراسني لندى طنالب الخضر الحسن 

 ابناء المغتربين في الجامعات السودانية 

علنننى حننند علنننم الباحثنننة ال توجننند دراسنننة تناولنننت موضنننوع االغتنننراب االجتمننناعي وعالقتنننه بنننالتوافق  . 

 .امعة السودان للعلوم والتكنلوجياالدراسي لدى طالب ابناء المغتربين بج
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 الةثةالةث: منهجية الدراسة واإلجرا ات الميدانيةالفصل 

 

 تمهيد.

  .فروض البحث 

 .منهج البحث 

 .مجتمع البحث 

 .عينة البحث 

 .ادوات جمع البيانات 

 .المعالجات االحصائية 

 خالصة.
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  تمهيد: 

لتني قامنت بهنا منرورا فني هنذه الدراسنة واإلجنراءات ا تناولت الباحثة فني هنذا الفصنل المننهج النذي إتبعتنه

بتحديد المقياس الذي يصلي لقياس متغيرات الدراسة ،ثم الطرق اإلجرائية التي تمت فني تعنديل المقيناس 

 ووصف العينة وطرق إختيارها. حتى يناسب عينة الدراسة ثم طريقة توزيعه على عينة الدراسة

 :منهج الدراسة .3-1

ئلة التني طرحهنا والتحقنق منن فرضنياته، تنم إسنتخدام من أجل تحقيق أغراض البحث واالجابة على األسن

المنهج الوصفياالرتباطي ويقصد به ذلك النوع من المناهج التي يمكنن بواسنطتها معرفنة تلنك العالقنة منا 

 كثر ومعرفة درجتهابين متغيرين او أ إذا كان هناك عالقة

 :فروض البحث 3-2

 لقد قمنا بصياغة فرضيات بحثنا بالشكل التالي: 

 . ان للعلوم والتكنلوجيا باالرتفاعيتسم االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السود. 1

 . ان للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاض. يتسم التوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامعة السود2

لطنننالب الشنننهادة حصنننائية بنننين االغتنننراب االجتمننناعي والتوافنننق الدراسننني إ. توجننند عالقنننة ذات داللنننة 3

 . كنلوجياالعربية بجامعة السودان للعلوم والت

ان حصائية في االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودإ. توجد فروق ذات داللة 4

  إناث. ذكور،، نوعللعلوم والتكنلوجيا تبعا لل

العربينننة بجامعنننة السنننودان لطنننالب الشننهادة  دراسنننيحصنننائية فنني التوافنننق الإلنننة . توجنند فنننروق ذات دال5

 . ذكور واناث نوعلل لتكنلوجيا تبعا  للعلوم وا

ربية بجامعة السودان لطالب الشهادة الع غتراب االجتماعيحصائية في االإ. توجد فروق ذات داللة 6

 للتخصص. ا  لوجيا تبعنكللعلوم والت
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عربينننة بجامعنننة السنننودان . توجنند فنننروق ذات داللنننة احصنننائية فنني التوافنننق الدراسننني لطنننالب الشننهادة ال7

 .تخصصللعلوم والتكنلوجيا تبعا لل

 : مجتمع البحث3-3

البحننننث جميننننع االشننننخاص الننننذين لهننننم  ( بمجتمننننع229، ص م2011ر عبنننند الحمينننند، جنننناب) قصنننند  

النذين حصنلوا علننى الطنالب  ةونقصند بننه فني هنذه الدراسن مالحظتهنا.خصنائص واحندة ومشنتركة يمكنن 

 بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.والدارسين  ةالسعودي ةعربيال ةمن المملك ةالثانوي ةالشهاد

 : عينة البحث3-4

ى العينننننة المننننأخوذة مننننن هننننذه دراسننننة أي ظنننناهرة تربويننننة او اجتماعيننننة او نفسننننية تعتمنننند اساسننننا علنننن 

تعرف العينة بانها جنزء منن مجتمنع البحنث . و العينة ال تستطيع دراسة اي مشكلة، اذ أن بدون الظاهرة

لعينة هو عدد عناصرها كما يمكن تعريفها بانها مجموعة من المشاهدات المأخوذة منن مجتمنع وحجم ا

معننين ويفتنننرض أن تكنننون االحصننائيات التننني تتصنننف بهننذه المشننناهدات ممثلنننة لمعننالم المشننناهدات فننني 

 ( 157م، 2007عبد الخالق،  )فوزي المجتمع

الكلننننني للعيننننننة البنننننالا منننننن المجتمنننننع وطالبنننننة  ا  ( طالبننننن150تنننننم اختينننننار عيننننننة عشنننننوائية بلنننننا عنننننددها )

 .من عمادة القبول والتسجيل حسب إحصائية ةوطالب ا  طالب (212عددهم)

 خصائص العينة:

بذكر اهم الخصائص المميزة لهنا باسنتعمال طريقنة النسنب  قمت ،عد تحديد العينة وكيفية اختيارهاب 

 المئوية:

 

 

 



 - 84 - 

النوع

نوع ال

ذكرانثى

100

80

60

40

20

0

65

85

 وعلنل تبعاتوزيع أفراد العينة ( 1-3جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع

 %56.7 85 ذكر

 %43.3 65 انثى

 %100 150 المجموع

 

( يوضني توزينع أفنراد عيننة الدراسنة وفقنا  لمتغينر الننوع وفينه نجند أن عندد النذكور قند بلنا 1-3الجندول )

. والحظ الباحث ان غالبية %43.3فرد وبنسبة  65، اما اإلناث بلا عددهم %56.7فرد ويمثلون  85

 د عينة الدراسة من الذكور والشكل البياني يوضي ذلك أفرا

 

 

 

 

 

 

 

 حسب النوععينة الأفراد  ع( توزي1-3شكل )
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 تبعا للتخصص العينةتوزيع أفراد  (2-3جدول )

 النسبة العدد   تخصصال 

 70.0% 105 يعلم

 30.0% 45 يدبأ

 100.0% 150 وع المجم 

 

 م.2016دانية، المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المي

فننرد بنسننبة  105لميننين يوضنني توزيننع أفننراد العينننه حسننب المسنناق حيننث جنناء العنندد للع الجنندول أعنناله

ن هنى األعنال كمنا الشنكل يوالحظنت الباحثنة نسنبة العلمين %30 فنرد وبنسنبة 45ن بعندد يواألدبي 70%

 البيانى أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص( توزيع افراد العينة حسب 2-3شكل )
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 : ع البياناتأدوات جم .3-1

اعتمدت هذه الدراسنة علنى االسنتبانة كنأداة لتجمينع البياننات التني تجينب عنن اسنئلة البحنث وقند تنم  

اختيار هنذه التقنينة كونهنا األنسنب لطبيعنة الموضنوع والبحنث المينداني ولجمنع المعلومنات والتحقنق منن 

فنني مجننال البحننوث التربويننة فرضننيات الدراسننة ويعتبننر االسننتبيان مننن أكثننر األدوات البحثيننة اسننتخداما 

الموجهنننة لعينننة مماثلنننة لقطننناع واالجتماعيننة ويعنننرف االسنننتبيان بأنننه مجموعنننة منننن األسننئلة االفتراضنننية 

او المباشننرة  ، فاالسننتبيان هننو أحنند االسنناليب التنني تسننتخدم فنني جمننع البيانننات والمعلومننات االوليننةمعننين

 .لجمع المعلوماتاالدوات التالية  . وقد تم استخداممن العينة المختارة

 :مقياس االغتراب االجتماعي .أ

 ة،المحيط يعرف المقياس بأنه:ف أداة للحصول على بعض الحقائق وتجميع البيانات عن الظروف     

( وبعنننند 226،ص1979)عاقنننل فننناخر، واالسننناليب القائمنننة بالفعنننل ويسننننأل المسنننتخبرون أسنننئلة محننننددة

 بعنننض مقننناييس االغتنننراب المسنننتخدمة فيهنننا، االطنننالع علنننى بعنننض الدراسنننات والبحنننوث السنننابقة،وعلى

بشننرى عننناد لدراسننة )االغتننراب االجتمنناعي  ةاب االجتمنناعي الننذي اعدتننه النندكتور غتننر اإل إخترنننا مقينناس

المقيمننين فنني بعننض النندول  مننن العننراقيين ةمختلفنن لنندى شننرائي اجتماعيننة الننى الحننب( ةحاجننوعالقتننه بال

ة عامننة ن نظريننات ودراسننات حننول االغتننراب بصننور مكننن مراجعتننه مننأ مننا مننن خننالل مراجعتهننا، ةالعربينن

    والتي من اهمها:ر من مقاييس على ماتواف واطالعها خاصة. واالغتراب االجتماعي بصورة

 (.2)( 1980مقياس حافظ)-

 (.1)( 1995مقياس البلداوي)-

 (.10)( 2000مقياس العكيلي)-

تنننتم االجابنننة عليهنننا بواحننندة منننن فقنننرة  (20علنننى ) واحتنننوى المقيننناس (.13)( 2005مقيننناس النعيمننني)-

بدرجنننة متوسنننطة،  علنننىتنطبنننق  كبينننرة،بدرجنننة  علنننىتنطبنننق  ،تمامنننا   علنننى)تنطبنننق  خمسنننة بننندائل وهننني
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تمامنننا (  علنننىالبنننديل )تنطبنننق  ى( علننن5حينننث تعطنننى الدرجنننة ) ابننندا ( علنننىالتنطبنننق علننني، ال تنطبنننق 

 ابدا (. على)التنطبق  البديل ى( عل1)ةوالدرج

  :لمقياسالخصائص السيكومترية ل .1

 :صدق المقياس 

 االتي. متماعي في الدراسة الحالية استخدللتحقق من صدق مقياس االغتراب االجت  

   ظاهريصدق الال:  

  تم عرض فقنرات المقيناس بصنورته االولينة علنى مجموعنة منن الخبنراء فني علنم الننفس واالجتمناع

وتنم االتفناق منن اسنه الصدار حكمهنم علنى مندى صنالحية الفقنرات لقيناس ماوضنعت منن اجنل قي

البنود ومن هذه صالحية المقياس بصورة عامة مع تغيير في صياغة بعض  ىقبل المحكمين عل

 البنود التي تم تعديلها:

 ال أشعر باهتمام االخرين بي. (3البند رقم)

 اشعر باهتمام االخرين بي. :وتمت اعادة تعديله كما يلي

 (.اوافق ،أحيانا   فق،( وهي )الأوا3إلى ) (5لبدائل من )وتغيير ا

 (.1اوافق..........نقطة واحدة)

 (.2....نقطتين).احيانا .....

 (.3...ثالثة نقاط)...الاوافق..
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 : صدق البنا 

لمقينناس االغتنننراب االجتمنناعي بطريقنننة التحليننل العامليفوذلنننك باختينننار      فصننندق البننناء الكنننامناسننتخدم ف 

( مسنتوى داللنة 0مطابقنة تامنة للبياننات، حينث كاننت )كنا  نموزج العامل الكامن العام والنذي حناز علنى

 .ودلت النتائج عن صدق البناء الكامن لهذا المقياس. وبذلل يمكن استخدامه في هذه الدراسة 0.001

 ثبات المقياس: 

 تم استخراج ثبات المقياس عن طريق:

 :معامل )ألفا(لالتساق الداخلي 

الب الشننهادة مننن طنن (15لننى عينننة اسننتطالعية قوامهننا)قمنننا بحسنناب ثبننات االختبننار بعنند تطبيقننه ع 

كلهنم ينتمنون النى الطنالب الحاصنلين علنى الشنهادة  ،تنم اختيارهنا بطريقنة عشنوائية العربية ذكورا  واناثاف،

الثانوية من المملكة العربية السعودية بجامعنة السنودان فني مختلنف التخصصنات والكلينات وتنم حسناب 

ممنا يندل علنى تمتنع المقيناس بدرجنة عالينة منن  (0.86قيناس حينث وجند)معامل الفا لجميع مفنردات الم

 الثبات.

 :مقياس التوافق الدراسي .ب

للعربيننة مننن مقينناس هيننو ام بننل الننذي ترجمننه  خاصننه بننالتوافق الدراسنني اسننتخدمت الباحثننة فقننرات      

 ،فني دراسنتهم محمد عثمان نجاتي ودمجه مع فقرات من مقياس التوافق الدراسي الذي اعدة نبينه ابنراهي

 (2011ماليزينننا )-نفسننني واالجتمننناعي والدراسننني فننني اواسنننط طنننالب جامعنننة المديننننة العالمينننةالتوافنننق ال

 واليحدث(. احيانا   ،( عبارة يجاب عنها )بدائما  25) علىالمقياس يحتوي  وأصبي

 الخصائص السيكومترية للمقياس: .2

تقيسنننه )منننروان عبننند المجيننند  : ان اداة البحنننث تعتبنننر صنننادقة عنننندما تقنننيس مننناأفترض أنالصةةةدق

 (.43ص ،2000ابراهيم،
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 :الصدق لمقياس التوافق الدراسي حساب

 ظاهريالصدق ال: 

التوافنق الدراسني علنى مجموعنة منن االسناتذة فني علنم ارات التحكيم الخاصة بمقياس تم توزيع استم 

حسننب راي ذا كننان كننل بننند يقننيس الخاصننية المننراد قياسننها و إالنننفس مننن مختلننف التخصصننات لمعرفننة 

والتي قمنا بتعديلها، ومنن هنذه  المحكمين كانت البنود صادقة ماعدا تعديل في صياغة بعض العبارات

  التعديالت:

 ارغب دائما في الهروب من المذاكرة. (2البند رقم)

 ليست لدي القدرة على المذاكرة. وتمت اعادة تعديله كما يلي:

 المحاضرات أثناء شر  االستاذ. أشعر برغبة في الخروج من قاعة (16البند رقم)

 أشعر برغبة في الخروج من قاعة المحاضرات. وتمت إعادة تعديله كما يلي:

 : صدق البنا 

وذلنك باختينار  بطريقة التحلينل العنامليف لمقياس التوافق الدراسياستخدم فصدق البناء الكامن ف

( 0ت، حيننث كانننت )كنننا لكننامن العنننام والننذي حنناز علنننى مطابقننة تامننة للبياننننا\نمننوزج العامننل ا

ودلنننت النتنننائج عنننن صننندق البنننناء الكنننامن لهنننذا المقيننناس. وبنننذلل يمكنننن  0.001مسنننتوى داللنننة 

 .استخدامه في هذه الدراسة

 :ثبات المقياس 

 تم استخراج ثبات المقياس عن طريق:

 معامل )ألفا(لالتساق الداخلي:-

من طنالب الشنهادة العربينة  (15مها)قمنا بحساب ثبات االختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية قوا

كلهنم ينتمنون النى الطنالب الحاصنلين علنى الشنهادة الثانوينة  ،تم اختيارها بطريقة عشنوائية ذكورا  واناثاف،
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من المملكة العربينة السنعودية بجامعنة السنودان فني مختلنف التخصصنات والكلينات وتنم حسناب معامنل 

 ت.ا يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبامم (%78) الفا لجميع مفردات المقياس حيث وجد

 لقياس ثبات عبارات االستبانة خكرنبا ( الفا3-3)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات الفرضية

 %86 20 المحور األول

 %78 25 المحور الثاني

 %83 45 جميع العبارات

 م.2016، اسة الميدانيةبيانات الدر  ىاد عل: إعداد الباحث باالعتمالمصدر

بالنسبة للمحور االول هو مقياس االغتنراب االجتمناعي كنان  (3-3الباحثة من خالل الجدول )تالحظ 

ومعامل الفا كرونباخ بالنسبة للمحور الثاني وهو مقياس التوافق  %86معامل الفا كرونباخ للثبات هو 

تمتننع س تيالمقنناي ان هننذه ىنننر  %83السننتبان الكلنني وهننو وبننالنظر النني صنندق ا % 78الدراسنني كننان 

ج نفنس االنتنائ ىتبانات للعينة مرة اخري سنحصنل علنذا اعيد توزيع االسإبمعامل ثبات قوي وهذا يعني 

 . تقريبا  

  المعالجات االحصائية: .3-2

 الوسائل االحصائية االتية: ىها فقد تم االعتماد عللالجابة عن اسئلة الدراسة الحالية او لتحليل 

( قد اسنتخدمنا spssنظام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ) ىمعالجة البيانات علاالعتماد في  -

   :في البحث الحالي العديد من التقنيات االحصائية التي تتطلبها الدراسة الميدانية وهي

الدراسنننة لحسننناب العالقنننة بنننين  هوتنننم اسنننتعماله فننني هنننذ (rمعامنننل االرتبننناط بيرسنننون يرمنننز لنننه بننني ) -

  .جتماعي والتوافق الدراسياالغتراب اال

توافنق الدراسني بنين افنراد ( للعينة الواحدة لمعرفة السمة العامنة لالغتنراب االجتمناعي والT،)تر اختبا -
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 ينة.الع

فننني هننذا البحننث لالغنننراض  وقنند اسننتخدم سنننتقلتين للفننروق بننين مجمنننوعتين( لعينتننين مT،اختبننار )ت -

 التالية :.

 اب االجتماعي والتوافق الدراسي للطالب من عينة البحثاالغتر العامه لكل من  ةعرفة السمم -

 (تخصصتماعي وفق متغيري )النوع والحساب معامل الفروق فيما يخص درجات االغتراب االج -

 تخصص(ال ،النوع) رجات التوافق الدراسي وفق متغيريل الفروق فيما يخص دامعحساب م-
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 الفصل الرابع

 لنتائجعرض وتحليل ومناقشة ا 

 

 تمهيد

 عرض وتحليل ومناقشة جداول الفرضية األولى.  

 ل ومناقشة جداول الفرضية الثانيةعرض وتحلي. 

 ل ومناقشة جداول الفرضية الثالثةعرض وتحلي. 

  الفرضية الرابعةعرض وتحليل ومناقشةجداول. 

 عرض وتحليل ومناقشة جداول الفرضية الخامسة. 

  السادسةعرض وتحليل ومناقشة جداول الفرضية. 

 عرض وتحليل ومناقشة جداول الفرضية السابعة. 
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 الفصل الرابع                                     

 .عرض وتحليل ومناقشة النتائج                            

 الفرض االول: .4-1

 وجيا باالرتفاعبجامعة السودان للعلوم والتكنل االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربيةيتسم 

 .لمحور االغتراب االجتماعي اإلحصاء الوصفي (1-4جدول رقم )

 الخطأ المعياري اإلنحراف المعياري المتوسط حجم العينة المحور

 01287. 15766. 1.8850 150 االجتماعيغتراب اال

 

عامنة من حينث السنمة ال يجتماعغتراب االلمحور اال يحصاء الوصف( أعاله يوضي اإل1-4الجدول )

طالبننا  وطالبننة بمتوسننط حسنننابي  150لالغتننراب االجتمنناعي بننين أفننراد العيننننة ككننل والتنني بلننا عنننددها 

 .157وانحراف معياري  1.88

 االجتماعي الغترابل ةالعام السمة معرفةل ةللعينة الواحد (t)ختبارنتائج إ (2-4جدول رقم )

 المحور

 2قيمة اختبار=

 متوسط الفرق ةمستوى الدالل درجات الحرية ( المحسوبةتقيمة )
 %95الثقة مستوى

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 0896.- 1404.- 1150.- 000. 149 8.933- جتماعيغتراب االاال

 

 149بندرجات حرينة   8.933-( tاظهنرت النتنائج ان القيمنه المحسنوبه ل ) سابقالالجدول من خالل 

توصننل النني رفننض  0.05الداللننة بالقيمننة المعنويننة   ىتو وعننند مقارنننة مسنن 000. ةالداللنن ىعننند مسننتو 

الفننننرض )يتسننننم االغتننننراب االجتمنننناعي لطننننالب الشننننهادة العربيننننة بجامعننننة السننننودان للعلننننوم والتكنلوجيننننا 
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وقبول الفرض البديل)يتسنم االغتنراب االجتمناعي لطنالب الشنهادة العربينة بجامعنة السنودان  باالرتفاع (

 . (وجيا باالنخفاضللعلوم والتكنل

 الفرض االول:نتيجةمناقشة 

( يمثننل السننمة العامننة لالغتننراب االجتمنناعي لطننالب الشننهادة العربيننة 2-4مننن خننالل الجنندول رقننم ) 

جتماعي منخفض جدا ية افراد العينة يتسمون باغتراب إبجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا نجد أن اغلب

الدراسنة عندم صنحة الفرضنية األولنى وذلنك عنند  بالنسبة للذكور واالناث على حد سنواء وبالتنالي اثبتنت

   000.مستوى الداللة 

من خالل هنذه النتيجنة يثبنت لننا ان التواصنل بنين طنالب الشنهادة العربينة بجامعنة السنودان والبيئنة  

فني الجامعنة  والمجتمع يسير نحو االفضل ويتسم الطالب بقندرة علنى التعنايش منع البيئنة الجديندة سنواء  

مننة لهننؤالء الطننالب الننى السننودان والتعننرف ن ان نرجننع ذلننك الننى الزيننارات الدائويمكنن مننا  او المجتمننع عمو 

علننى العننادات والتقالينند وكننذلك الزيننارات المتكننررة لالهننل واالقننارب النحنناء المملكننة والحننج والعمننرة ونقننل 

الجتمناعي التني نتشار وسائل التواصل اإ الثقافة السودانية للسودانيين بالمملكة العربية السعودية وايضا  

مكنننت مننن التعننرف علننى ثقافننات النندول والعننادات والتقالينند بسننهولة ويسننر وتكننوين صننداقات وعالقننات 

 لننم بكننل تفاصننيل المجتمننع الننذي يرينند الننذهاب اليننه قبننل ان ينتقننل اليننه اجتماعيننة ممننا يجعننل الطالننب مُ 

 ةعنننرف علنننى الجامعنننتهم فننني التالطنننالب ومسننناعد ءوايضنننا للجامعنننه والكلينننات دور فننني اسنننتيعاب هنننؤال

 . في حلها للتقليل من غربتهم وسرعة اندماجهم في المجتمع ياتها ومساعدة كل من تواجهه مشكلةوكل

مناعي وعالقتنه بعنوان االغتنراب االجت (2006)تختلف نتيجة هذا الفرض مع دراسة بشرى مبارك عناد

 ( ين في بعض الدول العربيةلمقيملدى شرائي اجتماعية مختلفة من العراقيين ابالحاجة الى الحب )

راب حيننث كانننت نتيجننة الفننرض فنني هننذه الدراسننة ان افننراد عينننة البحننث لننديها مسننتوى عننال مننن االغتنن

 . االجتماعي وهي تسلك سلوكياته
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 الفرض الثاني: .4-2

 .يتسم التوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاض

 .التوافق الدراسياإلحصاء الوصفي لمحور ( 3-4دول رقم )جال

 الخطأ المعيارى اإلنحراف المعيارى المتوسط ةحجم العين المحور

 01541. 18872. 1.8973 150 التوافق الدراسي

 

 ا  طالب 150البالا عددها يوضي اإلحصاء الوصفي للتوافق الدراسي ألفراد العينة  ( أعاله3-4رقم )الجدول 
 .0.188وبإنحراف معياري  1.89قيمة الوسط الحسابي  حيث جاءتوطالبة 

 توافق الدراسيلل ةالعام ةللعينه الواحده لمعرفة السم (tنتائج اختبار) (4-4جدول رقم )

 رالمحو 

 2قيمة االختبار =

 متوسط الفرق ةمستوى الدالل درجات الحرية المحسوبة ت(قيمة )
 %95حدود الثقة

 علياالقيمة ال القيمة الدنيا

 0722.- 1331.- 1027.- 000. 149 6.663- التوافق الدراسي

 

بندرجات   6.663-المحسنوبة  (t)تالحظ الباحثة في محور التوافق الدراسني قيمنة لسابق من الجدول ا

يتسم نتوصل الي قبول الفرض ) 0.05 وهو اقل من القيمة المعنوية 000.ومتوسط داللة  149حرية 

 ( للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاضالشهادة العربية بجامعة السودان  التوافق الدراسي لطالب

  الفرض الثاني:نتيجةمناقشة 

الجدينندة  ئننةقلم مننع الطننالب فنني البيأي المتنندني النني صننعوبة التنندراسننليمكننن ان نرجننع هننذا التوافننق ا 

التنني مننن يننة ونظنرة كننل منننهم النني االخننر وطريقننة التعامننل بننين الطننالب المقيمننين وطننالب الشننهادة العرب
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النندخول  ىلشننهادة العربيننة لغننرض المنافسننة علننكننذلك معادلننة االممكننن ان يكننون فيهننا نننوع مننن التمييننز 

ت التوافنق رغبناتهم ومينولهم للجامعات يمكن ان يكون له االثر الكبير في دخول الطالب في تخصصا

 .دقيق توافق دراسي جيداع فيها وتحاالب ىالتخصصات وعدم القدرة عل هذدي الي عدم تقبلهم لهؤ مما ي

اختالف المناهج بين المرحلة الثانوينة والجامعينة كنذلك بنين المنناهج فني المملكنة العربينة السنعودية  -

المعلومننة ى ايضننا طننرق التنندريس والحصننول علنن .التوافننق اورفعننه ىهم فنني تنندني مسننتو والسننودان قنند يسنن

ورغننننم  ةلتنننني اصننننبحت منتشننننر واصننننل االجتمنننناعي اكننننذلك وسننننائل الت .ارنننننة بالسننننودانسننننهلة وميسننننرة مق

فنني شننغل الطننالب عننن  ةوالتواصننل االانهننا لهننا جوانننب سننلبيايجابياتهننا فنني تسننهيل عمليننات االتصننال 

مننن  ةالعربين ةكمنا يعناني طالننب الشنهاد وضنياع الوقننت االمنر النذي يننؤدي النى ضنعف التوافننق. ةالدراسن

ليننه الكثيننر مننن المحاضننرات مننن اجننل تجدينند االقامننات ممايضننيع عالعننام الدراسنني مشننكلة السننفر خننالل 

 ي تظهر عنده مشكلة التدني في التوافق الدراسي مقارنة بزمالئه المقيمين. لوالدروس وبالتا

بعنننوان التفكيننر االبتكنناري (2013)تختلننف نتيجننة هننذا الفننرض مننع دراسننة الطيننب الصننديق بخيننت  -

نويننة المرحلننة الثاوعالقتننه بسننمات الشخصننية مننن جهننة والتوافننق الدراسنني مننن جهننة أخننرى لنندى طننالب 

 .يتسم التوافق الدراسي لطالب المرحلة الثانوية باالرتفاع هأن هبمحلية بحري حيث جاءت نتائج

 :الفرض الثالث .4-3

 ةوالتوافةةق الدراسةةي لطةةالب الشةةهاد بةةين االغتةةراب االجتمةةاعي ةحصةةائيإ ةذات داللةة ةتوجةةد عالقةة 

 بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ةالعربي
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 اب االجتماعي والتوافق الدراسيبين االغتر  ةالعالقعن لكشف ل( إختبار بيرسون 5-4) جدول رقم

 

يتضي من الجدول أعاله أن معامل ارتباط بيرسون بين متغير االغتنراب االجتمناعي والتوافنق الدراسني 

ه التوجنند عالقننة ذات داللنننة وتفسنننير العالقننة أننن 0.250هننو دال علننى مسننتوى الداللننة  0.095ييسنناو 

فنق الدراسني لطنالب الشنهادة العربينة بجامعنة السنودان للعلنوم إحصائية بنين االغتنراب االجتمناعي والتوا

 .والتكنلوجيا

 مناقشة الفرض الثالث:

ن أفنجند   محنور الخصنائص التني يمكنن ان يتمينز بهنا كنل النى مكن ان نرجع نتيجة هذا الفنرضي 

اقات خنرين وانشناء صننداال هعلنى االنندماج فني المجتمنع ومخالطتن ةكافين ةبقندر  الطالنب قند يكنون متمتعنا  

ان  لوطنننه ومعتننزا بننه كمننا ذكرنننا سننابقا   ومحبننا   ةسننواء رياضننيه اوثقافينن ةالمختلفنن ةفنني االنشننط ةوالمشننارك

نسنبة  وسائل التواصل يمكن ان تكون معينه له في هذا الجانب وفي المقابل يكون غينر متوافنق دراسنيا  

وعدم وجود معيننات كافينه  لولعدم قدرته على فهمها ةسباب قد يكون لصعوبة مواد الدراسلسبب من اال

 .ختيار الخاطت لنوع التخصص وعدم تنظيم الوقت لإل لتحقيق هذا التوافق او

دراسنيه العلمينه ومنشنغلون بناحراز أعلنى بالمقابل يمكن ان يكون هؤال الطالب مهتمنون بالجواننب ال 

ن للجواننننننب وملتزمنننننون بننننناللوائي والقنننننوانين ولكنننننن مهملننننني الننننندرجات ومشننننناركون فننننني األنشنننننطة العلمينننننة

 الدراسي التوافق االجتماعي اإلغتراب  
 095. 1 سونمعامل ارتباط بير  االجتماعي اإلغتراب

 250. . القيمة المعنوية  
 150 150 حجم العينة 
 1 095. سونمعامل ارتباط بير  الدراسي التوافق

 . 250. لقيمة المعنوية ا 
 150 150 حجم العينة 
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الضننعيفه بننين  وهننذا يفسننر وجننود هننذه العالقننة .مننع االخننرين ماعيننة االخننرى ويشننعرون بعنندم األلفننةاالجت

والننذي يظهننر لنننا مننن خننالل الوقننوف علننى  ،غتننراب االجتمنناعي والتوافننق الدراسنني حسننب راا الباحثننهألا

ينما التوافنق الدراسني ب نتيجة الفرض االول والثاني في هذه الدراسة وهو عدم شعور الطالب باالغتراب

 .كان ضعيفا  

 :الفرض الرابع .4-4

 توجد فروق ذات دالله احصائيه في االغتراب االجتماعي لطةالب الشةهادة العربيةة بجامعةة السةودان

 .للعلوم والتكنلوجيا تبعا للنوع

 .لنوعل تبعالمحور االغتراب االجتماعي إلحصاء الوصفي ا (6-4جدول رقم )

 الخطأ المعيارى نحراف المعيارىاال  وسطالمت ةحجم العين النوع 

 جتماعياال غتراباإل
 01676. 15453. 1.8912 85 ذكر
 02016. 16252. 1.8769 65 نثىأ

 

متوسننط الننذكور والبنننالا وكننان مسنننتقلتين  ( لعينتننينtالختبننار صننحة هننذا الفننرض تنننم اسننتخدام اختبننار )

بننانحراف  65عننددهم  االننناث البننالاأو  1.89بمتوسننط حسننابي  154.وبننانحراف معينناري  85عننددهم 

 .وكانت النتائج على النحو التالي، 1.87معياري 

 .نوعلل تبعاغتراب االجتماعي الالمحور  األثر المعنوي( للعينتين لبيان tاختبار ) (7-4جدول رقم )

  

 مستويات االختبار

 (فقيمة)
مستوى 
 ةالدالل

 )ت(قيمة
درجات 
 الحرية

مستوى 
 ةالدالل

 قمتوسط الفر 

 غتراباإل
 االجتماعي

 0143. 585. 148 547. 842. 040. الذكور

 0143. 588. 134.210 544.   اإلناث
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( ولالنناث 547)للنذكور هني ةبالنسنبلعينتين مستقلتين   (t ) ان قيمة ةحظ الباحثمن الجدول اعاله تال

النتنائج مسنتوى الداللنة أظهرت ناث و لإل ة( بالنسب588و) للذكور ةالنسبب (585)ة( بمستوى دالل544)

ا يعننني عننندم وجنننود فنننروق ذات داللنننة . ( ممننن05هنننذه القيمنننة أكبننر منننن مسنننتوى المعنوينننة ) ( 842.)

 . غتراب االجتماعيناث من أفراد العينة في محور اإلحصائية بين الذكور واالإ

 :الفرض الرابع نتيجة مناقشة 

 غتراب االجتماعيناث في اإلمن الذكور واإل ةانه التوجد فروق بين افراد العين ةتبين هذه النتيج  

الطنننالب منننن  قتصنننادية والنفسنننية التننني يتعنننرض لهننناولعنننل ذلنننك يعنننود النننى ان التغينننرات االجتماعينننة واإل

 متسناوية فني التعبينر عنن أنفسنهم، كما انهم ينتمون الى مجتمنع واحند يتنيي لهنم فرصنا   ،الجنسين واحدة

 صنبي أكثنر انفتاحنا  أوالتعامنل علنى حند سنواء ور واالناث كللذ ان وسائل التواصل اصبحت االن متوفرة

ى الى عدم وجود فنروق دالنة مما أد بين كافة شرائي المجتمع والتعرض للظروف والعقبات يعتبر واحدا  

اساليب التنشئة للطالب والطالبات من افراد العينة قد تكون واحدة  كذلك. الناثبين الذكور وا حصائياإ

 ،نننوعهم عننن ض النظننررة الجامعننة موحنندة لكافننة الطننالب بغننقننوانين واللننوائي مننن اداوايضننا  االنظمننة وال

وبوجننه عننام فننإن قضننية عالقننة االغتننراب بجنننس الفننرد لننم تحسننم بعنند وتحتنناج إلننى مزينند مننن البحننوث 

 .وعلى عينات ممثلة الفراد الجنسين والدراسات للوقوف على أبعادها عبر حضارات مختلفة،

غتراب االجتماعي وعالقته بعنوان )اإل (2006)اسة بشرى عناد مباركض مع در الفر  ذالف نتيجة هتخت

( حيث المقيمين في بعض الدول العربية بالحاجة الى الحب لدى شرائي اجتماعية مختلفة من العراقيين

بنننناالغتراب شننننعور فنننني الة بننننين الننننذكور واالننننناث جنننناءت نتيجننننة أنننننه توجنننند فننننروق ذات داللننننة احصننننائي

 .جتماعياال
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 فرض الخامس:ال .4-5

حصةةائية فةةي التوافةةق الدراسةةي لطةةالب الشةةهادة العربيةةة بجامعةةة السةةودان إتوجةةد فةةروق ذات داللةةة 

 للنوع.للعلوم والتكنلوجيا تبعا 

 لنوعل تبعالمحور التوافق الدراسي  حصاء الوصفياإل( 8-4)رقم الجدول 

 الخطأ المعيارى اإلنحراف المعيارى المتوسط ةحجم العين النوع 

 الدراسي افقالتو 
 02425. 22359. 1.8776 85 ذكر

 01575. 12695. 1.9231 65 نثىأ

 

نحنراف معيناري ا  و  1.87ابي بمتوسنط حسن 85متوسط النذكور والبنالا عنددهم  وفيه الحظت الباحثة أن

 لصننالي 12695.نحننراف معينناري ا  . و 1.92بمتوسننط حسننابي  65عننددهم  البننالا . واإلننناث22359.

 .ناثاإل

 .لنوعل تبعالمحور التوافق الدراسي  لبيان األثر المعنويللعينتين  (tاختبار ) (9-4) الجدول رقم

 قيمة اختبار ت قيمة اختبار  

مستوى  درجات الحرية ت(قيمة) ةمستوى الدالل (فقيمة)  
 ةالدالل

فروقات 
 المتوسطات

الخطأ 
 %95حدود الثقة  المعياري

القيمة  القيمة الدنيا         
 العليا

 توافقال
 الدراسي

  
 01578. 10664.- 03098. 0454.- 145. 148 1.467- 002. 10.193 الذكور

 01175. 10261.- 02892. 0454.- 118. 137.642 1.571-   اإلناث 

 

( 0.145مسنننتوى الداللنننه )148درجنننات حريننة  و-1.46( t) النتنننائج قيمننة عنناله أظهنننرتأالجننندول مننن 

بالنسننبة لالننناث  118.بمسننتوي داللننة  137.642حريننة  درجنناتو 1.571-( tوقيمننة )بالنسننبة للننذكور 
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( مما يعنى وجود فروق ذات 0.05هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )و  002.ومستوي الداللة العام 

 .الناث وبالتالي قبول هذة الفرضيةدالله إحصائية في التوافق الدراسي لصالي ا

لدراسني لطنالب الشنهادة العربينة بجامعنة السنودان للعلنوم فروق ذات داللة احصائية في التوافق ا )توجد

 .(االناثوالتكنلوجيا تبعا للنوع لصالي 

 الخامس:الفرض  نتيجة مناقشة

حصائية في التوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية إنه توجد فروق ذات داللة أية ترى هذه الفرض 

ذلنك النى  ةتعنزي الباحثنو . لصنالي االنناث وانناث( )ذكنوروالتكنلوجينا تبعنا للننوع بجامعة السودان للعلوم 

ام بنادوار اكثنر منن النذكور والقينوتنظنيم الوقنت ليه و طبيعة االناث ومقدرتهم على الصنبر وتحمنل المسنؤ 

ن ولننندو ا  خاصننة فنني المجتمننع السننوداني حتنني و  والمشنناركة فنني االعمننال المنزليننة منننذ الصننغر ةمتعنندد

ن يصنننبرن علنننى كثنننرة المنننواد يجعلهننن ممنننا البيئنننة السنننعودية  وتربنننو فننني بيئنننة اخنننري وكمثنننال فننني دراسنننتنا

باط ضننكمننا يمكننن نرجننع ذلننك التوافننق النني تمتننع االننناث باالنوالسننعي لتحقيننق اعلننى النندرجات  ةالدراسنني

بعند البننت عنن اسنرتها قند ،وايضنا  منن قبنل االسناتذة  ةاالصغاء واتباع التعليمات الموجهالذاتي وحسن 

بصننورة عامننة .المرحلننة بسننرعة والعننودة السرتها جتهنند مننن اجننل انهنناء هننذةيكننون لننه دافننع لكنني تثننابر وت

  .في توافق االناث مقارنة بالذكور هاما   تلعب العوامل االجتماعية والثقافية دورا  

ركة مثننل المشننا ىانشننغالهم باعمننال اخنر  ىلنإبالنسنبة للننذكور يمكنن ان نرجننع تنندني تنوافقهم الدراسنني  -

والخننروج مننع االصنندقاء  رفيننهرة القنندم واالنشننطة الثقافيننة واالهتمننام بالتفنني االنشننطة االجتماعيننة مثننل كنن

ممنايجعلهم  التني يتمينز بهنا اغلنب النذكور ةوحياة االتكالي في اوقات االمتحانات الإ الدراسة.متجاهلين 

 .جتماعيا  ا  و  اكاديميا   ةليو غير متحملين للمسؤ 

ن العالقنة بني) والتي موضنوعها دراسنة(1964) نتائج الدراسة الحالية مع دراسة محمود الزيادي ختلفت-

بنار لقيناس وهدفت الدراسة لوضنع اخت (التوافق الدراسي والتحصيل لدى مجموعة من الطالب الجامعيين
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التوافننق والتحصننيل لنندى طننالب  التوافننق الدراسنني لطننالب الجامعننات باالضننافة الننى دراسننة العالقننة بننين

حصنائية بنين النذكور واالنناث فني مقيناس التوافنق إات داللنة نتائج بانه توجد فنروق ذعه واظهرت الالجام

 .الطمو  وهذه الفروق لصالي الذكورالفرعي في مستوى 

ا مننع دراسننة الجنينندي جبننارى بالبننل بعنننوان التوافننق الدراسنني وعالقتننه بالتحصننيل الدراسنني ضنناي تفننقوت 

وجنود فنروق دالنة احصنائيا والميل العلمي والميل االدبني لندى طنالب الجامعنة حينث دلنت النتنائج علنى 

بننين الطننالب والطالبننات فنني تننوافقهم الدراسنني وعالقتننه بننبعض المتغيننرات حيننث جنناءت فنني نتائجننه انننه 

 .اثتوجد فروق في التوافق الدراسي تبعا للنوع لصالي االن

م للتعننرف علننى التوافننق الدراسنني لنندى الطلبننة والطالبننات 1997وايضننا تختلننف مننع دراسننة الصننباطي  

والمصريين حيث كان ضنمن نتائجنه وجنود فنروق ذات داللنة احصنائية فني التوافنق الدراسني  السعوديين

وتتفق مع دراسة عفراء ابراهيم خليل العبيدي بعنوان التفكير االيجابي والسلبي وعالقته  االناث.لصالي 

سني تبعنا الدرابالتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد حيث من نتائجها عندم وجنود فنروق فني التوافنق 

 اناث(. ،)ذكورلمتغير النوع 

 السادس:الفرض  .4-6

حصائية في االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان إتوجد فروق ذات داللة  

 .لتخصصل تبعاتكنلوجيا للعلوم وال

 .تخصصلل تبعااإلغتراب اإلجتماعى  الوصفي لمحوراإلحصاء ( 10-4)الجدول 

 الخطأ المعيارى اإلنحراف المعيارى لمتوسطا ةحجم العين المساق 

 جتماعياال غترابإلا
 01196. 12255. 1.8476 105 يعلم

 02889. 19381. 1.9722 45 يدبأ
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نحنننراف  1.84 بمتوسنننط حسنننابي، 105ن والبنننالا عنننددهم يه الحظنننت الباحثنننة أن متوسنننط العلمينننوفيننن وا 

 .0.122معياري

 لصننننالي0.193متوسننننطينالبننننين  . والفننننرق0.197ارى وبننننإنحراف معينننن 45األدبيننننون البننننالا عننننددهم و 

 .يناألدبي

 تخصصلل تبعالمحور االغتراب االجتماعي لبيان األثر المعنوي للعينتين  (t)ر( اختبا11-4الجدول رقم )

  
 قيمة اختبار ت قيمة االختبار

  
 (فقيمة)

مستوى 

 ةالدالل
 درجات الحرية (تقيمة)

مستوى 

 ةالدالل

فروقات 
 المتوسطات

طأ الخ
 %95مستوى الثقة  المعياري

         
 القيمة العليا القيمة الدنيا

 اإلغتراب

 االجتماعي
 07271.- 17649.- 02626. 1246.- 000. 148 4.745- 002. 10.155 علمي

 
 06205.- 18716.- 03127. 1246.- 000. 59.630 3.985-   أدبي

 

القيمنننة أقنننل منننن مسنننتوى المعنوينننة  ههنننذ (0.002) ةالداللننن مسنننتوىالنتنننائج اظهنننرت  عنننالهاالجننندول منننن 

لصنالي  تخصصلل تبعااالغتراب االجتماعي إحصائية في  ةود فروق ذات دالل( مما يعنى وج0.005)

  .وبالتالي قبول الفرضية .االدبية تخصصاتطالب ال

 جتمنناعي لطننالب الشننهادة العربيننة بجامعننة السننودانغتننراب اإلحصننائية فنني اإلإتوجنند فننروق ذات داللننة 

  .لتخصصم والتكنلوجيا تبعا لللعلو 

 السادس:الفرض نتيجةمناقشة 

جتمنناعي لطننالب الشننهادة العربيننة غتننراب اإلية فنني اإلحصننائإلقائننل بانننه توجنند فننروق ذات داللننة ا  

  علمي، أدبي() تخصصن للعلوم والتكنلوجيا تبعا للبجامعة السودا
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في وجود فروق في االغتنراب االجتمناعي  ( لعينيتين مستقلين صحة هذا الفرضTحيث اثبت اختبار )

. ويمكننن ان نننرده النني طبيعننة المننواد التنني يدرسننها طننالب المسنناقات االدبنني تخصننصالطننالب لصننالي 

حتوائهنا علنى ا  فنة فني مختلنف المسنتويات الدراسنية و االدبية والتني تسنهم فني تكنوين قندر كبينر منن المعر 

، كمنننا أن منننن حولنننه ةتجعلنننه متفننناعال منننع البيئنننطمأنيننننه و تشنننعر الطالنننب بال مواضنننيع إجتماعينننة ودينينننة

الني تنوفر النزمن دبينة وذلنك ينودي األ تخصصناتقنل عنند طنالب الأي يمكن ان يكنون كاديمالضغط األ

ب مقارنننة غتراجتمننع ممننا يسننهم فنني عنندم شننعورهم بنناإلكبننر مننع المأخننري وتواصننل ألممارسننة نشنناطات 

التننني تكنننون فيهنننا يغلنننب األنشنننطة ي حتنننى ت ذات التخصنننص العلمنننفالكلينننا، بطنننالب المسننناقات العلمينننة

اذا  لهننا علننى الجوانننب االكاديمينننةالتنني تلقنني بظال ةالعلمنني مهملننين للجوانننب االجتماعيننعليهننا الطننابع 

، كنذلك يمكنن ان تكمنن المشنكلة فني عندم وجنود معامنل ُمعندة بصنورة جيندة بهنا ةماتمت تنميتهنا والعناين

 .ل في توصيل المعلومة للطالبحيث تعتمد اغلب التخصصات العلمية على المعام

تتفنننق نتيجنننة هنننذا الفنننرض منننع دراسنننة عنننادل بنننن محمننند العقيلننني بعننننوان االغتنننراب وعالقتنننه بننناالمن  -

النفسي دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعنة االمنام محمند بنن سنعود االسنالمية بمديننة الريناض 

 رة االغتراب تبعا للتخصص هظاالتي كانت نتيجة الفرض فيها وجود فروق ذات داللة احصائية في 

  :الفرض السابع .4-7

للعلنوم  بجامعنة السنوداناسي لطنالب الشنهادة العربينة توجد فروق ذات داللة احصائية بالتوافق الدر  

 .تخصصوالتكنلوجيا تبعا لل

 .تخصصلل تبعالمحور التوافق الدراسي  إلحصاء الوصفيا( 12-4جدول رقم )

 الخطأ المعيارى راف المعيارىاإلنح المتوسط حجم العينة المساق 

 الدراسي التوافق
 01767. 18108. 1.8686 105 يعلم

 02849. 19112. 1.9644 45 يدبأ
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ه الحظنت وفي تبعا للتخصصلمحور التوافق الدراسي يوضي االحصاء الوصفي  (12-4)الجدول رقم 

ن البنالا يواألدبي ،0.181 بانحراف معياري 86.1هو. 105ن البالا عددهم يالباحثة أن متوسط العلمي

لصننننالي 095.-متوسننننطين والفننننرق بننننين ال 1.96ومتوسننننط  0.191بننننانحراف معينننناري  45عننننددهم 

  ن.األدبيي

 :لتخصصل تبعا األثر المعنوي حول التوافق الدراسي( للعينتين لبيان tاختبار )( 13-4جدول رقم ) 

  

 قيمة اختبار ت قيمة االختبار

 ف
مستوى 

 ةالدالل
 ت

درجة 

 الحرية

اختبار من 

 طرفين

فروقات 
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

 %95مستوى الثقة 

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 التوافق
 الدراسي

 03104.- 16070.- 03281. 0959.- 004. 148 2.922- 404. 702. علمي

 02915.- 16260.- 03353. 0959.- 005. 79.399 2.860-   أدبي

 

القيمنة  وهنذه( 0.004مسنتوى الداللنة )، لعينتنين مسنتقلتين (t)ختبنارإاظهرت نتنائج عاله أل من الجدو  

ي بنين فق الدراسنحصائية في التواإ( مما بعني وجود فروق ذات داللة  (005أقل من مستوى المعنوية 

ي التوافق حصائية فإول الفرضية توجد فروق ذات داللة ن وبالتالي قبين لصالي األدبييواألدبي ينالعلمي

لصننالي الطننالب  تخصننصلل جيننا تبعننا  الدراسنني لطننالب الشننهادة العربيننة بجامعننة السننودان للعلننوم والتكنلو 

 ن .ييدباأل

 السابع:الفرض نتيجةمناقشة  

 نحننوطننالب ال ءهننؤاليمكننن تفسننير هننذه النتيجننة بسننبب وجننود نننوع مننن التوافننق فنني رغبننات وميننول  

ممننا يننؤدي بهننم سننر بننل األُ تيننار تخصصننات معينننة مننن قإلخ علننيهموعنندم الضننغط االدبيننة  همخصصنناتت

 ووعينا   والطنالب اصنبحوا اكثنر انفتاحنا  هدافهم جل الوصول ألأيستطيعون من جهد من بداع وبذل مالإل
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كمنا يمكنن ان يكنون هنذا نناجم  ،ن كل تخصص هنو مفيند فني المجتمنعبضرورة التخصصات االدبية وأ

 ةكلينات االدبينليضنا تعتبنر منواد اأ،من اجل توافنق عناليين رو  التنافس والتسابق بين الدارس فرعن تو 

يمكنن ان يكنون  مناك،قوهذا له دور كبير ومؤثر فني هنذا التواف ةنوعا ما عن مواد الكليات العلمي اسهل

 ةفهنني معنينن للننتعلم والتنني تننوازن بننين المقننررات والقنندرات ةلطننالب قنند تننوفرت لهننم الفننرص الالزمننهننؤالء ا

خنرى بالعمنل المشنترك. ة أُ النزيهنة تنارة وتنار  ةالعمنل بالمنافسن للنتعلم وتشنجيعهم علنىبأثارة دوافنع الطلبنة 

سنتيعاب ا  فني فهنم و  ةا التوافنق منن خنالل تقنديم المسناعدن يكون لجماعة الرفاق دور في هنذكما يمكن أ

ور يمكننن ان يكننون هنالننك د يضننا  أقننت والتشننجيع النندائم فيمننا بينننهم و فنني تنظننيم الو  النندروس والمشنناركة

ومسننناعدتهم فننني حنننل  رةوميسننن للطالنننب بطريقنننة سنننهلة ةخنننالل إيصنننال المعلومننن منننن ةلكلينننات واالسننناتذل

 ي.المشكالت التي تعيق توافقهم الدراس

االيجنابي التفكينر م بعننوان )2013البصنيري تختلف نتيجة هذا الفرض مع دراسنة عفنراء ابنراهيم خلينل 

جهننا أنننه ال توجنند . حيننث كننان مننن نتائ(بغنندادفق الدراسنني لنندى طلبننة جامعننة وعالقتننه بننالتوا السننلبي –

 . للتخصص في التوافق الدراسي تبعا   ةحصائيفروق ذات داللة إ
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 الفصل الخامس                                   

 ائجالنت5-1

بعنننننند دراسننننننتنا لموضننننننوع االغتننننننراب االجتمنننننناعي عالقتننننننة بننننننالتوافق الدراسنننننني للطننننننالب  

  وهي:خالل تحليلنا السابق للفرضيات وصلنا الي عدة نتائج  المغتربين، ومن

  .يتسم االغتراب االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاض -1

 . ان للعلوم والتكنلوجيا باالنخفاضلطالب الشهادة العربية بجامعة السود يتسم التوافق الدراسي -2

بين االغتراب االجتماعي والتوافق الدراسي لطالب الشهادة  ال توجد عالقة ذات داللة احصائية -3

 العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  

ب الشهادة العربية بجامعة حصائية في االغتراب االجتماعي لطالإال توجد فروق ذات داللة  -4

 . ، ذكور، إناثنوعان للعلوم والتكنلوجيا تبعا للالسود

لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان حصائية في التوافق األكاديمي إة توجد فروق ذات دالل -5

 . اإلناث لصالي للعلوم والتكنلوجيا تبعا للجنس ذكور واناث

ق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان حصائية في التوافإجد فروق ذات داللة تو  -6

 . األدبية تخصصاتلصالي طالب ال تخصصللتبعا   والتكنلوجياللعلوم 

ودان حصائية في التوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامعة السإتوجد فروق ذات داللة  -7

 . األدبية تخصصاتالي طالب اللص تخصصللعلوم والتكنلوجيا تبعا لل
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 :التوصيات5-2

او المجتمننع الجننامعي  ةفنني المجتمننع عامنن يجننب علنني الطالننب المغتننرب تقبننل البيئننة الجدينندة سننواء   .1

 .بصفة خاصة

رغباتنننه ودون ضنننغوط منننن االسنننرة  ىطالنننب تخصصنننه بصنننورة سنننليمة وبنننناء علنننن يختنننار الأيجنننب  .2

ووقنت ة ه وقنت للدراسنويقسنم الوقنتهتمنام بيجب عليه اإل المكانياته لكي يكون الطالب متوافقا   ومناسبا  

 هي هننذقات العلميننة الننذين اظهننرو فننسننامهننارات المختلفننة وخاصننة طننالب المالمواهننب وال ةللترفيننه وتنمينن

 .الدراسة توافق دراسي منخفض

شنباع إاهمة فني وذلك للمس هجامعات مثل التصوير والمسر  وغير توفير فرص ممارسة الهوايات بال .3

 .الفرالء هوايات الطالب ومل

الصلة بنالمجتمع  زام األسر المغتربة بزيارة السودان مع أبنائها على فترات مناسبة لتقويةضرورة الت .4

 . عة الحياة والعالقات االجتماعيةوالتعرف على طبي

لدين واالهل ويستفيد من نصي الوا هراته الفردية ويؤمن بتحقيق اهدافيجب علي الطالب ان يثق بقد .5

الدراسننة مننن  هالطننالب الننذكور لمننا اظهرتننه هننذ ةتوافقننه وخاصننذاتننه فنني تحقيننق  ىواالسنناتذة ويعتمنند علنن

 توافق متدني بالنسبة لهم 

إقامننة مراكننز ثقافيننة للجاليننات فنني النندول العربيننة بغننرض التعننرف علننى البيئننات والثقافننات والعننادات  .6

 حيث أن المام الطالب بهنذه األشنياء قبنل مجينئهم يجعلهنم واثقنين منن أنفسنهم وقنادرين علنى السودانية،

  المجتمع.عن  كامال   ألنهم قد امتلكوا تصورا   إلنفعاالتهم،التعامل مع المجتمع ضابطين 

عقنند الجامعننات لقنناءات تنويريننة بصننورة مكثفننة ومنتظمننة لطننالب الشننهادة العربيننة بهنندف التعريننف  .7

  الثانوية.ونسبة تحصيلهم في المرحلة  قدراتهم،باللوائي األكاديمية وتوجيه الطالب للكليات حسب 



 - 110 - 

م إنشنناء قسننم فنني جهنناز شننؤون المغتننربين يهننتم بمتابعننة طننالب الشننهادة العربيننة ومعالجننة مشنناكله .8

 والتنسيق مع أسرهم والجامعات

 ومستجداته.بمايواكب العصر  ةتطوير الخطط الدراسي .9

.االهتمام بمساعدة الطالب على حل مايواجههم من مشكالت حتى التكون سببا يؤدي بهم الى 10

 غتراب.باإلر والشعو  ةلعزلا

الحصول على  تساعدهم في ةجتماعيإقامة نشاطات ا  و  ةبطالب المساقات العلمي ركثأ.االهتمام 11

 .دراسي جيدتوافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 111 - 

 :المقترحات.5-3

أوصنني بإمكانيننة القيننام بننبعض الدراسننات فنني مجننال التعننرف علننى ظنناهرة االغتننراب وعلننى التوافننق  

 الدراسي بحيث تتناول الموضوعات التالية:

فني  ة تبحث في التوافنق الدراسني لطنالب الشنهادة العربينة فني الجامعنات السنودانية والمعندالتدراس .1

 .الشهادة الثانوية وعالقاتها ببعض المتغيرات

 دراسات تبحث في العالقات السببية بين مدة االقامة خارج السودان والعوامل النفسية  .2

 وطالب الشهادة السودانية دراسات تقارب بين مكونات شخصية طالب الشهادة العربية  .3

عي فننننننننننني سنننننننننننلوك طنننننننننننالب الشنننننننننننهادة العربينننننننننننةدراسنننننننننننات تبحنننننننننننث فننننننننننني أثنننننننننننر االغتنننننننننننراب االجتمنننننننننننا
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 الخاتمة5-4   

ذه الدراسة لمعرفة السنمة العامنة لالغتنراب االجتمناعي والتوافنق الدراسني ومعرفنة نوعينة هدفت ه

العالقنننننة التننننني تنننننربط بينهمنننننا ومنننننن أجنننننل تحقينننننق هنننننذا الهننننندف تنننننم تقسنننننيم الدراسنننننة النننننى خمنننننة 

فصنننول.اختص الفصنننل األول باالطنننار العنننام للراسنننة منننن المقدمنننة ،األهمية،األهنننداف، المشنننكلة 

ود وأهننم المصننطلحات المسننتخدمة فنني الدراسة،والفصننل الثنناني الننذي ،الفننروض ،األسننئلة، الحنند

عنون ب)االطار النظري والدراسات السابقة(وتم تقسنيمه النى مباحنث ،المبحنث األول االغتنراب 

االجتمناعي والمبحنث الثناني التوافنق الدراسني والمبحنث الثالنث الهجنرة والمبحنث الرابنع الدراسنات 

 راسة.ذات الصلة بموضوع الد السابقة

جننننراءات الدراسننننة( ثننننم كننننان الفصننننل الثالننننث وتننننم فيننننه بيننننان منننننهج الدراسننننة والوسننننائل  )منننننهج وا 

 وفننني الفصنننل الرابنننع تنننم تحلينننل ومناقشنننة النتنننائج، اإلحصنننائية وأدوات ومجتمنننع وعيننننة الدراسنننة،

 دراسنننننةومراجنننننع ومصنننننادر ال واخننننتص الفصنننننل الخنننننامس ببينننننان النتنننننائج ومقترحننننات وتوصنننننيات

 .والمالحق
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 المالحق  5-6
 (    1ملحق رقم  )  

 قائمة بأسماء المحكمين 
 

 الكلية  الدرجة المحكمين 
 جامعة الخرطوم  –قسم علم النفس  أستاذ مساعد د/ أسماء سراج الدين 

 قسم علم النفس جامعة الخرطوم  أستاذ مساعد  د/ ناجي حمزة بلدو
 فس جامعة النيلين قسم علم الن أستاذ مساعد  د/ حسين الشريف األمين 

 قسم علم النفس جامعة السودان  أستاذ مشارك  د/ علي فرح أحمد 
 قسم علم النفس جامعة الخرطوم أستاذ مساعد  د/ عمر محمد علي يوسف 

 قسم علم النفس جامعة النيلين  أستاذ مساعد  د/ أشرف محمد أحمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (  2ملحق رقم ) 

  تماعي في صورته االوليةمقياس االغتراب االج
 

 اوافق احيانا اوافق ال  العبارات

 به اقوم ان مايجب بكل اقم لم باني اشعر
    

    

 االخرين مع صداقات إقامة أتجنب
    

    

 بي األخرين بإهتمام أشعرال 

  

    

    

 األخرين افكار مع اتجاوبال 
    

    

 حولي من باألخرين أثقال 
    

    

 األخرين على التعرف في أرغبال 
    

    

 مشكلة في أقع عندما يساعدني من أجد لن أنني ادرك

 حياتي في معينه
    

    

 معي االخرين وجود يزعجني
    

    

 كبيره بسرعه حولي من تتغير االحداث بأن أجد
    

    

 حياتي في الحقيقية الصداقة لمعنى أفتقد
    

    

 االخرين مع عالقاتي تعزز التي االعمال تجذبنيال 
    

    



 أهدافي احقق أن أستطيع فال جهد من أبذل مهما
    

    

 ضيقه حولي من الدنيا بأن أشعر
    

    

 األخرين مع التعامل على القدره لدي ليست
    

    

 محدود عالم في انني ارى
    

    

  االخرين مع أكون اعندم حتى بالوحده أشعر
    

    

 يهمهم وال االخرين في اليؤثر غيابي ان اشعر
    

    

 معنى لها ليس بها اقوم التي االعمال من كثير ان أشعر
    

    

 لي تهديد مصدر الطالب يمثل
    
    

 مني قريبا تقع ألتي لألحداث مميزا اهتماما   اعطي
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (  3قم ) ملحق ر 

 مقياس التوافق الدراسي في صورته االولية                  
 

 محايد  ال أوافق أوافق  

 صحبتي في يرغبون الدراسة في زمالئي معظم
    

    

     أرغب دائما في الهروب من المذاكرة 

    

     المذاكرة اثناء بالضيق أشعر

    

 االصدقاء مع المذاكرة في ارغب ما دائما  
    

    

 المحاضرات في يلقى ما إستوعب
    

    

     الدراسة لمقررات استيعابي في بالصعوبه أشعر

    

 بداية من قليله زمنية فترة بعد واالرهاق بالتعب اصاب

 المذاكرة
    

    

     منهم أقل العقلية قدراتي ان يرون زمالئي ان أشعر

    

     فورا   لدراسةا اترك لو أتمنى

    

     الزمالء وزبين بيني وتعاون مودة بوجود أشعر

    

 مستقبلي تجعل تخصصي مجال في الدراسة ان أشعر

 غامضا  
    

    

     للمعلومات استيعابي يقل اختبار بمواعيد ابلغ عندما

    

     لإلستذكار احددها التي المواعيد على احرص



    

     المذاكرة اثناء الذهن شرود نم أعاني

    

     والزمن  للوقت مضيعة الدراسة ان ارى

    

أثناء  المحاضرات قاعة من الخروج في برغبة اشعر
 األستاذشرح 

    

    

 استيعابهم في مني افضل زمالئي وجدت كلما اتضايق

  للدروس

    

    

 الدراسة اوقات في بالصداع اصاب
    

    

     يعلمني من مقابلة أتجنب

    

 للمحاضرات استماع اثناء النوم في برغبة أشعر
    

    

     الدراسة في اوقاتي معظم اقضي

    

     المحاضرات اثناء انتباهي يتشتت

    

     ضعيفة درجات على حصولي عند باالحباط اشعر

    

 عن ألتكلم زمالئي أمام الوقوف في صعوبة أجد

 ما موضوع
    

    

     الدراسة فى أرغب ما كثيرا  

    

 

 

 

  
 



 
 4ملحق رقم                                  

 مقياس االغتراب االجتماعي في صورته النهائية                      
 

 اوافق أحيانا اوافق ال  العبارات4ملحق رقم ) 

 به اقوم ان مايجب بكل اقم لم باني اشعر
    

    

 االخرين مع صداقات إقامة أتجنب
    

    

 بي األخرين بإهتمام أشعر

  

    

    

 األخرين افكار مع اتجاوب
    

    

 حولي من باألخرين أثق
    

    

 األخرين على التعرف في أرغب
    

    

 مشكلة في أقع عندما يساعدني من أجد لن أنني ادرك

 حياتي في همعين
    

    

 معي االخرين وجود يزعجني
    

    

 كبيره بسرعه حولي من تتغير االحداث بأن أجد
    

    

 حياتي في الحقيقية الصداقة لمعنى أفتقد
    

    

 االخرين مع تعززعالقاتي التي االعمال تجذبنيال 
    

    



 فيأهدا احقق أن أستطيع فال جهد من أبذل مهما
    

    

 ضيقه حولي من الدنيا بأن أشعر
    

    

 األخرين مع التعامل على القدره لدي ليست
    

    

 محدود عالم في انني ارى
    

    

  االخرين مع أكون عندما حتى بالوحده أشعر
    

    

 يهمهم وال االخرين في اليؤثر غيابي ان اشعر
    

    

 معنى لها ليس بها اقوم التي االعمال نم كثير ان أشعر
    

    

 لي تهديد مصدر الطالب يمثل
    
    

 مني قريبا تقع ألتي لألحداث مميزا اهتماما   اعطي
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (  5ملحق رقم ) 
  التوافق الدراسي في صورته النهائيةمقياس 

 
 ال يحدث  أحيانا  دائما  

 صحبتي في يرغبون الدراسة في زمالئي معظم
    

    

     ليست لدي القدرة على المذاكرة 

    

     المذاكرة اثناء بالضيق أشعر

    

 االصدقاء مع المذاكرة في ارغب ما دائما  
    

    

 المحاضرات في يلقى ما إستوعب
    

    

     الدراسة لمقررات استيعابي في بالصعوبه أشعر

    

 بداية من قليله زمنية فترة بعد واالرهاق بالتعب اصاب

 المذاكرة
    

    

     منهم أقل العقلية قدراتي ان يرون زمالئي ان أشعر

    

     فورا   الدراسة اترك لو أتمنى

    

     الزمالء وزبين بيني وتعاون مودة بوجود أشعر

    

 مستقبلي تجعل تخصصي مجال في الدراسة ان أشعر
    

    



 غامضا  

     للمعلومات استيعابي يقل اختبار بمواعيد ابلغ عندما

    

     لإلستذكار احددها التي المواعيد على احرص

    

     المذاكرة اثناء الذهن شرود من أعاني

    

     والزمن  للوقت مضيعة الدراسة ان ارى

    

      المحاضرات قاعة من خروجال في برغبة اشعر

    

 استيعابهم في مني افضل زمالئي وجدت كلما اتضايق

  للدروس

    

    

 الدراسة اوقات في بالصداع اصاب
    

    

     يعلمني من مقابلة أتجنب

    

 للمحاضرات استماع اثناء النوم في برغبة أشعر
    

    

     الدراسة في اوقاتي معظم اقضي

    

     المحاضرات اثناء انتباهي يتشتت

    

     ضعيفة درجات على حصولي عند باالحباط اشعر

    

 عن ألتكلم زمالئي أمام الوقوف في صعوبة أجد

 ما موضوع
    

    

     الدراسة فى أرغب ما كثيرا  

    

 



 

 (  6ملحق رقم ) 
 سودان للعلوم والتكنلوجياعدد طالب الشهادة السعودية بجامعة ال
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