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اعي لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء مستوى االغتراب االجتم
  هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في ضوء بعض المتغیرات  

  .مراد المواجدة، *أحمد موسى مصطفى التاج
  .قسم علم االجتماع، تخصص علم الجریمة، جامعة مؤتة، األردن

  altaj5@yahoo.com  :البریدااللكتروني*

ّالملخص ُ: 
مستوى االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني من  الراهنة إلى قیاس ة ّالدراسهذه هدفت 

، وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في ضوء بعض المتغیرات  
ّنت عینة الدراسةّتكو، الوصفيالمنهج ولتحقیق هذا الهدف تم استخدام  من ) 163(من  ّ

و . ة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطةأعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنی
من حقق بعد التوذلك ، االجتماعيالغتراب ًمقیاسا لاستخدم الباحث ألغراض هذه الدراسة 

وقد مرتفع لالغتراب االجتماعي، ّكشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى . صدقه وثباته
اد االغتراب االجتماعي ُحصل بعد التشاؤم واغتراب الذات على أعلى استجابة بین أبع

وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، بینما ) 3.82(بمتوسط حسابي قدره 
ُحصل بعد فقدان السیطرة والعجز على أدنى استجابة بین أبعاد االغتراب االجتماعي بمتوسط 

ت وجود فروق ذاعدم ًأیضا إلى ، وأشارت النتائج.وبدرجة متوسطة) 3.60(حسابي قدره 
ًالدرجة الكلیة لالغتراب االجتماعي تبعا  في )α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى داللة داللة 

 ولصالح االناث و أشارت النتائج إلى العزلة االجتماعیةُ البعد الرابع لمتغیر الجنس ما عدا
الدرجة الكلیة لمقیاس  في )α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى وجود فروق ذات داللة عدم 

بینما أشارت النتائج إلى وجود فروق  تفاعل بین الجنس والخبرة ،ً االجتماعي تبعا للاالغتراب
) هدفمعنى أو الالالال(البعد الثاني من أبعاد االغتراب االجتماعي في ذات داللة إحصائیة 

 10 – 5(ًتبعا لمتغیر الخبرة و لصالح ذوي الخبرة )  التشاؤم واغتراب الذات(والبعد الخامس 
ّا أوصت الدراسة بإجراء المزید من الدراساتًوأخیر). سنوات  التي تستهدف  السوسیولوجیةّ

التي تستهدف فئة برامج ال عزیزوتتعزیز االنتماء وبناء الهویة القومیة للشباب األردني، 
لمساعدتهم على التكیف واالندماج في المجتمع، تعزیز مفهوم االنتماء عند الشباب  الشباب

 .یتهم و تفعیل دورهم االیجابي في المجتمعوالعمل على وقا
.الشباب الجامعي، أعضاء هیئة التدریس، االغتراب االجتماعي :الكلمات المفتاحیة 
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Level of Social Alienation among Jordanian Youth as 
Perceived by the Faculty Staff Members in the 

Jordanian Universities in the Light of some Variables 
Ahmed Musa Mustafa Al-Taj*, Murad Al-Mawajdeh 
Department of Sociology, Criminology Department, Mutah 
University, Jordan 
*Email: altaj5@yahoo.com 
ABSTRACT: 
The purpose of the study is to investigate the level of social alienation 
among Jordanian youth as perceived by faculty staff members in the 
Jordanian universities in the light of some variables. The study 
adopted the descriptive method and the sample of the study consisted 
of (163) faculty staff members from Jordanian universities who were 
selected randomly. The study administrated the social alienation scale 
after checking its validity and reliability. The findings showed that 
there is a high level of social alienation; as pessimism and self-
alienation scored the highest score between the domains of social 
alienation with a mean of (3.82) with a high degree as perceived by the 
faculty members. Meanwhile, losing control and helpless scored the 
lowest response on between the domains of social alienation with a 
mean of (3.60) within an average degree. The findings showed that 
there were no statistically significant differences at the level of (α ≥ 
0.05) in the total score of social alienation attributed to gender except 
for social isolation in favor of females. Furthermore, there were no 
significant statistical differences at the level of (α ≥ 0.05) in the total 
score of social alienation attributed to the interaction between gender 
and experience. There were no significant statistical differences in the 
second domain of social alienation (no meaning, no-goal) and the fifth 
domain (pessimism, self-alienation) attributed category of experience 
in favor of (5-10 years) of experience. Finally, the study recommended 
conducting more sociological studies directed to Jordanian youth, 
developing programs targeting youth to help them adapt and integrate 
into society, enhancing the concept of belonging of young people and 
working to prevent them from crime by activating their positivee role 
in the community. 
Keywords: social alienation, university youth, faculty members. 
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 :المقدمة: ًأوال
اكتسب مفهوم االغتراب أهمیـة كبیـرة لـدى عـدد مـن البـاحثین الـذین تنـاولوا مـشكالت 
المجتمع المعاصرة، فعند الحدیث عن االغتراب نتحـدث عـن شـعور الفـرد بأنـه غریـب عـن كـل 
شيء، فهو الـشعور بالعزلـة عـن الجماعـة واالنتمـاء لهـم، وقـد یكـون االغتـراب الثقـافي والفكـري 

ًجتماعي الكامل مؤثرا كبیرا بالفرد، إذ یتحـسس الفـرد العزلـة التامـة وعـدم وجـود روابـط قویـة واال ً
تشده إلى أي انتماء مما یقود به إلى االنحراف الخلقي أو االنتحار أو ارتكاب الجریمـة لـشعوره 

 . بعدم قیمة الحیاة وفقدانه لإلیمان بالقیم الخلقیة والفكریة
 Alienation : مفهوم االغتراب

ًیعـد االغتـراب ظــاهرة اجتماعیـةً و نفـسیة عامــة، إذ تزایـد االهتمـام بهــا فـي الــسنوات  
ًاألخـیـرة نظــرا لمــا تــشكله مــن تهدیــد علــى األفــراد فــي مختلــف مجــاالت الحیــاة، وخاصــة أنهــا 
ارتبطــت بــالتغیرات والتطــورات المجتمعیــة الحدیثــة، واالغتــراب ظــاهرة متعــددة األوجــه واألبعــاد 

غیــاب المعنــى و الهــدف والعجــز واالغتــراب الثقــافي واالجتمــاعي وأنــواع أخــرى،  : تتمثــل فــي
یمكن الوقایة منها مـن خـالل عـدة وسـائل كتـوفیر األلفـة والـتفهم ودعـم الثقـة بالـذات وبـاآلخرین 

 .(2012جدیدي، (واالهتمام بالجانب الروحي وكذلك التربوي 
ًجیـة عامـة فـي العـالم كلـه متمثلـة وللشعور باالغتراب أسباب عـدة، منهـا أسـباب خار 

بالتیــارات الفكریــة العالمیــة، ومنهــا مالــه عالقــة فــي األوضــاع الــسیاسیة واالقتــصادیة والثقافیــة 
ًواالجتماعیـة العالمیـة وتـأثیرات التكنولوجیـا الحدیثـة، ومـن األسـباب مـا كـان داخلیـا وخاصـا فـي  ً

ًكان خاصا بـاألفراد أنفـسهم كتنـوع ًالمجتمع، ولكل مجتمع خصوصیته، ومن األسباب أیضا ما 
 ).1989 منصور،(التربیة التي یتلقونها والوضع النفسي والعقلي والفسیولوجي لهم 

ــــى مــــستوى األفــــراد والمجتمــــع، فالــــشعور  ــــار ناتجــــة عل إن لالغتــــراب االجتمــــاعي آث
 باالغتراب قد یـؤدي إلـى الـضیق النفـسي الـذي یدفعـه لالنطـواء و االنـسحاب االجتمـاعي ولعـل

ًمن اآلثار الـسلبیة أیـضا انفـصال المغتـرب عـن الواقـع فتجـده ال یثـق بمـن حولـه وال یـرتبط بهـم 
ًوال یهتم بقیم ومعتقدات مجتمعه، وقد یكون معارضا ومخالفا في كثیـر مـن األحیـان، ال بـل قـد  ً
ًیكون متمردا وعنیفا، وقد یالحـظ علیـه رد فعـل عـدائي ضـد المجتمـع وممارسـة سـلوكیات غیـر  ً

قیــة ومــن الممكــن أن یــؤدي ذلــك لالنحــراف أو ارتكــاب الجریمــة واالدمــان علــى المخــدرات أخال
 )2008عباس، (

ًوبناء على ما سبق كان ال بد من الحرص على استقصاء أثر االغتـراب االجتمـاعي 
علــى ســلوك األفــراد وعالقتــه بارتكــاب الجریمــة واالنحــراف لیتــسنى لجمیــع مؤســسات المجتمــع 

لوقائي لحمایة شریحة مهمة مـن المجتمـع مـن الوقـوع فـي بـراثن االجـرام وارتكـاب القیام بدورها ا
الجریمة مما یسهم في حمایة المجتمـع والمـساهمة فـي تفعیـل دور الـشباب فـي البنـاء والتطـویر 

ًبدالً  من أن یكونوا فریسة سهلة ومرتعا خصبا لألمراض النفسیة ً.  
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  :مشكلة الدراسة: ًثانیا
ًردني كثیـرا مـن التحـدیات و المـشكالت فـي المجتمـع األردنـي، ففـي یواجه الشباب األ

كثیر من األحیان یعانون من تناقـضات حـادة بـین كـونهم لـدیهم طموحـات وأحـالم یحلمـون بهـا 
 . وبین واقع یرفضون التعایش معه

وتتركـز مـشكلة الدراسـة بدراسـة ظـاهرة االغتــراب االجتمـاعي والتـي تـؤثر علـى توافــق 
ًمعـــه، لتظهـــر ســـلوكیات غیـــر مقبولـــة اجتماعیـــا قـــد تـــصل لحـــد رفـــض القـــوانین الفـــرد مـــع مجت

 .والمعاییر االجتماعیة والثقافیة وقد تؤدي في نهایة المطاف إلى ارتكاب الجریمة
كما أن بناء الوطن والمجتمع معتمد علـى شـبابه ویعـول علـیهم آمـال كبیـرة وتوقعـات 

دن  ، لـذا كــان البـد مـن معرفـة مــشكالتهم حیـث یـشكلون مـا نـسبته الثلــث مـن عـدد سـكان األر
ومعانـاتهم، لیـتم إیـصال الرســالة للمـسؤولین وأصـحاب القـرار ،لوضــع البـرامج الوقائیـة المقترحــة 

  . للحد من شعور الشباب باالغتراب االجتماعي
ومــن هنــا تتحــدد مــشكلة الدراســة الحالیــة فــي قیــاس مــستوى االغتــراب واالجتمــاعي  

مــن وجهـة نظـر أعــضاء هیئـة التـدریس فــي الجامعـات األردنیـة، واللــذین لـدى الـشباب األردنـي 
 .یلعبون الدور الكبیر في معالجة قضایا الشباب الجامعي ومشكالتهم

 : الدراسةتساؤالت: ًثالثا
 :تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة

عـضاء هیئـة ما مستوى االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردنـي مـن وجهـة نظـر أ .1
  التدریس في الجامعات األردنیة؟

هــل توجــد فـــروق ذات داللــة إحــصائیة بـــین متوســطات درجــات عینـــة الدراســة نحـــو  .2
 والتفاعل بینهما؟)  الخبرة –النوع ( مستوى االغتراب تبعا لبعض المتغیرات 

 :أهداف الدراسة: ًرابعا
 نظــر أعــضاء قیــاس مــستوى االغتــراب االجتمــاعي لــدى الــشباب األردنــي مــن وجهــة .1

 .الهیئة التدریسیة في الجامعات األردنیة
تحدیــد  مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین اســتجابات عینــة الدراســة  .2

 .النوع ، سنوات الخبرة: ًتجاه مستوى االغتراب وفقا لمتغیرات 
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 :مصطلحات الدراسة: خامسا
الهــــروب مــــن العالقــــات إحــــساس الفــــرد بالوحــــدة ومحاولــــة : االغتــــراب االجتمــــاعي

ًاالجتماعیة السائدة في مجتمعه، كما ویعـرف اجرائیـا بمـستوى تعبیـر المبحـوثین عـن احـساسهم 
بفئة الشباب وشعورهم بالوحدة والعزلة االجتماعیة  وتقـاس بالدرجـة التـي بالدرجـة التـي نحـصل 

 .علیها جراء استجابة عینة الدراسة عن فقرات المقیاس المعد لذلك
ًوهـــم مـــن یحملـــون مـــؤهالت علمیـــة و رتبـــا أكادیمیـــة ویعملـــون فـــي : دریسهیئـــة التـــ

 . الجامعات األردنیة الحكومیة منها والخاصة
  :حدود الدراسة: سادسا

تـم تطبیـق الدراسـة فـي عـدد مـن الجامعـات األردنیـة الحكومیـة والخاصـة  : الحـدود المكانیـة-أ
بیـــت والجامعـــة األردنیـــة فـــرع العقبـــة منهـــا الجامعـــة األردنیـــة وجامعـــة الیرمـــوك وجامعـــة آل ال

والجامعة الهاشمیة وجامعـة عمـان العربیـة وجامعـة اإلسـراء وجامعـة العلـوم اإلسـالمیة العالمیـة 
وجامعــة البلقـــاء التطبیقیــة وجامعـــة مؤتـــة وجامعــة عجلـــون الوطنیـــة وجامعــة الزیتونـــة وجامعـــة 

 . الشرق األوسط
عـضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـات األردنیـة تـم تطبیـق الدراسـة علـى أ:  الحدود البـشریة-ب

ًوقد تم اختیار أعضاء هیئة التدریس مثال باعتبـارهم أكثـر الفئـات تعـامال .  الحكومیة والخاصة
مــع الــشباب الجــامعي وأكثــرهم قــدرة علــى التــأثیر فــیهم وتكــوین اتجاهــاتهم المجتمعیــة المختلفــة 

ألردنیة قد یـسهم فـي اسـتقطاب رأس مـالهم ،واالستعانة برأي أعضاء هیئة الدریس بالجامعات ا
 .المعرفي في صیاغة مقترحات أفضل للحد من شعور الشباب باالغتراب االجتماعي

 وقـد تـم 2019/2020تم تطبیق الدراسـة خـالل الفـصل الدراسـي الثـاني :  الحدود الزمانیة-ج
 (google forms) التطبیق الكترونیا بوساطة

  :محددات الدراسة: سابعا
مقیــاس االغتــراب االجتمــاعي للــشباب الجــامعي مــن وجهــة نظــر أعــضاء  :أدوات الدراســة -أ 

  .هیئة التدریس
 .وتتحدد بمدى تمثیل عینة الدراسة لمجتمع الدراسة :   امكانیة التعمیم-ب

 :الدراسات السابقة: ثامنا
ًعـامال فـي الجامعــة، ) 99(، علـى عینـة قوامهـا)2000(فـي دراسـة لروبـرت وآخـرون 

ًطالبا في الجامعة، من كل من طلبة البكالوریوس والدراسات العلیـا ، أظهـرت النتـائج ) 250(و
وجـــود عالقـــة عكـــسیة بـــین االغتـــراب الـــوظیفي والـــوالء التنظیمـــي والرضـــا عـــن العمـــل، ودافـــع 
االنجـــاز واالنـــدماج فـــي محـــیط العمـــل، بینمـــا أظهـــرت النتـــائج مـــن جهـــة أخـــرى وجـــود عالقـــة 
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ونــسبة الحــضور والغیــاب عـن المحاضــرات واالمتحانــات مــن قبــل طلبــة ایجابیـة بــین االغتــراب 
 .الجامعات، واالندماج في المجتمع الجامعي

إلــــى استقــــصاء درجــــة وجــــود االغتــــراب بمكوناتهــــا ) 2001خلیفــــة، ( هــــدفت دراســــة
الفرعیــة لــدى األفــراد ودراســة عالقتهــا بالمفارقــات القیمیــة، اشــتملت الدراســة علــى عینــة قوامهــا 

ًطالبــا وطالبــة بجامعــة الكویــت ، اســتخدم الباحــث مقیاســین أحــدهما لالغتــراب والثــاني ) 488(
للمفارقـات القیمیــة، بینــت النتــائج مــستویات متفاوتــة فــي االغتــراب علــى أبعــاده الفرعیــة بــدًأ مــن 
التمرد الذي حصل علـى أعلـى الـدرجات وجـاء بالمرتبـة األولـى ، یلیـه الـال معیاریـة، ثـم العجـز 

كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن هنـاك .  والال معنى، وقد أتت العزلة في المرتبة األخیـرةوالال هدف
ًارتباطا ایجابیا بین المفارقة القیمیة ومستوى االغتراب في جمیع أبعاده ما عـدا التمـرد فلـم یكـن  ً

 .هناك ارتباط دال بالمفارقة القیمیة
رف إلـــى العوامـــل بدراســـة هـــدفت التعـــ) 2006(كمـــا قـــام كـــل مـــن كلومیجـــا ویـــاو  

االجتماعیـة المرتبطــة بـاالغتراب التــي یعایـشها الطلبــة األجانـب فــي أمریكـا حیــث تكونـت عینــة 
مــن الطلبــة األمــریكیین ، ) 43(مــن الطلبــة األجانــب و ) 51(ًطالبــا مــنهم ) 94(الدراســة مــن 

أن وقــد أظهــرت النتــائج أن التواصــل االجتمــاعي مــرتبط بــشكل كبیــر بــاالغتراب االجتمــاعي، و
  .التواصل االجتماعي یساعد في الحد من الشعور باالغتراب

دراســة هـدفت للكــشف عـن مــستوى االغتـراب النفــسي ) 2007(بینمـا أجــرى الجمـاعي
واالجتماعي وعالقته بدرجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى عینة من الطلبة العـرب والیمنیـین 

طالـب وطالبـة ) 351(عینة الدراسة من الذین یدرسون في عدد من الجامعات الیمنیة، تكونت 
تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من األقسام العلمیة واألدبیة، لتحقیق هدف الدراسة قـام الباحـث 
بتطویر مقیاسین االغتراب والثاني لقیاس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي، توصـلت النتـائج 

وافـــق النفـــسي لـــدى الطلبـــة الیمنیـــین إلـــى أن هنـــاك عالقـــة عكـــسیة بـــین االغتـــراب ومـــستوى الت
والعرب وكذلك عالقة عكسیة بین مستوى التوافق النفسي واالجتماعي وبین االغتراب ومحـاوره 
ًالــستة، كمــا أشــارت النتــائج لعـــدم وجــود فــروق دالــة احــصائیا فـــي مــستوى التوافــق بــین عینـــة 

خـــرین والتوافـــق االنفعـــالي ًالدراســـة تبعـــا لمتغیـــرات التوافـــق األســـري والدراســـي والتوافـــق مـــع اآل
والتوافــق الــصحي والجــسمي والتوافــق القیمــي، مــن ناحیــة أخــرى أشــارت نتــائج الدراســة لوجــود 
ًفروق دالة في مستوى االغتراب والتوافق النفسي واالجتمـاعي تعـزى للطلبـة األقـل اغترابـا، كمـا 

 فـروق فیمـا یتعلـق أظهرت  النتائج  عدم وجـود فـروق فیمـا یتعلـق بمتغیـر الجـنس بینمـا وجـدت
بمحـاور االغتـراب بالنــسبة للطلبـة الیمنیــین والطلبـة العـرب فیمــا یتعلـق بمحــور الـشعور بــالعجز 

 ولصالح الطلبة الیمنیین، 
فقـــد تنـــاولوا البحـــث فـــي دراســـتهما ) 2011( أمـــا حـــسینات، الخزاعـــي، الخطایبـــة   

ب الثقـــافي لـــدى هـــذه االغتـــراب الثقـــافي عنـــد طلبـــة جامعـــة الیرمـــوك مـــستوى أســـباب االغتـــرا
        الـــشریحة مـــن الطلبـــة، وكـــذلك مظـــاهر هـــذا االغتـــراب وبیـــان العالقـــة مـــع متغیـــرات عـــدة هـــي



مستوى االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني من وجھة نظر أعضاء 
 ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة في ضوء بعض المتغیرات
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، اسـتخدمت الدراسـة المـنهج المـسحي، )الجنس، مكان السكن، المستوى الدراسي، التخصص( 
ًطالبـا وطالبـة مـن جامعـة الیرمـوك، توصـلت نتـائج الدراسـة ) 440(وتكونت عینـة الدراسـة مـن 

 أن الـــشباب الجـــامعي یعـــانون مـــن مظـــاهر االغتـــراب الثقـــافي المتمثلـــة بـــالال مبـــاالة والـــال إلـــى
معیاریـــة والـــال معنـــى و العجـــز وفقـــدان الـــسیطرة والـــال هـــدف، كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى أن 
األســباب تعــود إلــى عوامــل خارجیــة تتعلــق بــالمؤثرات الثقافیــة للعولمــة وآثــار ثــورة االتــصاالت 

علومات، ومن األسباب ما یرتبط بعوامل داخلیة منها ضعف رعایة الشباب وعد وتكنولوجیا الم
تــوفیر طــرق االنــدماج االجتمــاعي والثقــافي، كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق 
ـــة لمتغیـــر  دالـــة للمتغیـــرات الجـــنس ومكـــان الـــسكن والمـــستوى الدراســـي بینمـــا وجـــدت فـــروق دال

  .یات اإلنسانیةالتخصص األكادیمي ولصالح الكل
دراســة تالیــة هــدفت لمعرفــة أســباب االغتــراب الثقــافي ) 2012(بینمــا أجــرى الرواشــدة

ــــك بــــبعض  ــــشباب الجــــامعي ومظــــاهره مــــن وجهــــة نظــــر الــــشباب أنفــــسهم، وعالقــــة ذل عنــــد ال
طالــب وطالبـــة، وطبــق علـــیهم اســتبان كـــأداة ) 1000(المتغیــرات، تكونــت عینـــة الدراســة مـــن 

 الدراســة إلــى أن الــشباب الجــامعي یعیــشون االغتــراب الثقــافي وأن أهــم للدراســة، أشــارت نتــائج
العوامل واألسباب المؤدیة لذلك من وجهة نظـرهم كانـت عـدم وجـود بـرامج وأنـشطة تـساهم فـي 
مـساعدة الــشباب علــى اكتــشاف طاقــاتهم وتــشجیع وســائل االعــالم للــشباب علــى تقلیــد الثقافــات 

لعلمي والثقافي فـي الجامعـة أو المجتمـع، وأظهـرت النتـائج الغربیة ، وعدم تفعیل دور الشباب ا
الجـنس :  عدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین اسـتجابات عینـة الدراسـة تبعـا لمتغیـرات 

 . والمستوى الدراسي أما متغیر نوع التخصص فقد كانت الفروق لصالح الكلیات االنسانیة
التعــرف إلــى قــدرة أبعــاد االغتــراب فقــد هــدفت ) 2013(أمــا دراســة القرعــان والطویــل 

الـــسیاسي بـــالتنبؤ بـــشیوع ظـــاهرة العنـــف الطالبـــي فـــي األردن، إذ تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
ًطالبـــا مـــن كـــال الجامعـــات الحكومیـــة والخاصـــة فـــي محافظـــة إربـــد، ولتحقیـــق أهـــداف ) 403(

لت الدراســة الدراســة قــام البــاحثین بتطبیــق مقیاســي العنــف الطالبــي واالغتــراب الــسیاسي، توصــ
إلـى انتــشار أبعـاد االغتــراب الــسیاسي بـین الطلبــة بدرجـة متوســطة، بینمــا درجـة انتــشار العنــف 
ًالطالبي فقد جاء بدرجة قلیلة، واتضح أن بعضا من أبعاد االغتراب السیاسي مثـل الالمعیاریـة 

شار ظــاهرة الــسیاسیة وعــدم الــوالء واالنتمــاء وعــدم الثقــة الــسیاسیة كانــت قــادرة علــى لتنبــؤ بانتــ
 .العنف الطالبي

بدراســة هــدفت التعــرف إلــى درجــة االغتــراب النفــسي والثقــافي ) 2015(قامــت شــاقور
ًللشباب المجرم والمرتكب تحدیدا لجریمـة الـسرقة وتجـارة المخـدرات والقتـل العمـد، تكونـت عینـة 

اســة ســجناء مــنن نــزالء مؤســسة التأهیــل فــي الجزائــر، أشــارت نتــائج الدر) 210(الدراســة مــن 
لوجـــود شــــعور لــــدى الـــشباب المجــــرم بــــاالغتراب النفـــسي واالجتمــــاعي مــــع وجـــود تبــــاین فــــي 
المتوســطات، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة فــي المتوســطات علــى مقیــاس االغتــراب 

 .تعزى لمتغیر نوع الجریمة وطبیعتها
دراســــة بهــــدف الكــــشف عــــن أســــباب ) 2016(أجــــرى كــــل مــــن العــــرب والرواشــــدة 

 االجتماعي لدى الشباب األردني في عصر العولمة من وجهة نظر الـشباب أنفـسهم، االغتراب
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ًطالبـا وطالبـة فـي جامعـة مؤتـة، لتحقیـق أهـداف الدراسـة قـام ) 200(تكونت عینة الدراسـة مـن 
ــــى أن الــــشباب األردنــــي یعــــیش  ــــائج الدراســــة إل الباحثــــان باســــتخدام اســــتبانة، وقــــد توصــــلت نت

 ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــرهم إلـــى عـــدم تفعیـــل دورهـــم فـــي المجتمـــع االغتـــراب االجتمـــاعي ویعـــود
والجامعة ،وكذلك تشجیع وسائل االعالم لهم لتقلید الغـرب، كمـا أن عـدم وجـود بـرامج وأنـشطة 
شــبابیة تــساعدهم علــى اكتــشاف مــواهبهم وقــدراتهم ســبب إضــافي ، كمــا أشــارت نتــائج الدراســة 

ًعینـة الدراسـة نحـو مـستوى االغتـراب تبعـا إلى عدم وجـود فـروق دالـة احـصائیا بـین اسـتجابات 
ًلمتغیــر الجــنس والمــستوى الدراســي فــي ضــوء العولمــة، بینمــا كانــت الفــروق دالــة تبعــا لمتغیــر 

 .التخصص
فقـــد أجریتـــا دراســـة استكـــشافیة علـــى عینـــة مـــن ) 2017( أمـــا بعـــضي و ابـــن عمـــارة

جتمــاعي، ودرجتــه الطلبــة فــي جامعــة ورقلــة، وذلــك بهــدف التعــرف علــى ظــاهرة االغتــراب اال
لطلبـة الجامعـة المتـصفحین للمواقـع اإلباحیـة ، تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي، ولتحقیـق أهــداف 

ًالدراسة استخدم الباحثتان استبانة مكونة من  فقـرة تمثـل كـل منهـا االغتـراب االجتمـاعي، ) 55(ً
 العجـــز االنعـــزال االجتمـــاعي، والـــال هـــدف،:بحیـــث تـــم توزیعهـــا علـــى ســـتة أبعـــاد رئیـــسة هـــي 

والتشاؤم والال معنى وكذلك التمرد، وكان مفتاح اإلجابة یحتوي سـلم لیكـرت الخماسـي، تكونـت 
طالـــب وطالبـــة ، أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الطلبـــة المـــدمنین ) 300(عینـــة الدراســـة مـــن 

للمواقــع اإلباحیــة أظهــروا درجــات منخفــضة علــى اســتبانة االغتــراب االجتمــاعي، كمــا لــم تــشر 
ًج إلــى وجــود فــروق دالــة احــصائیا بــین الجنــسین وبــاختالف متغیــر الــسن، بینمــا وجــدت النتــائ

 .ًفروق دالة احصائیا في استجاباتهم تبعا لمتغیر التخصص
  :ةالسابقالتعقیب على الدراسات 

بعد اطالع الباحـث علـى الدراسـات الـسابقة  وجـد أنـه بـالرغم مـن قـدم بعـضها إال أن  
ًالیـــزال یلقـــى اهتمامـــا واضـــحا فـــي الدراســـات الحدیثـــة وقـــد الحـــظ موضـــوع االغتـــراب بأنواعـــه  ً

الباحــث أن الدراســات تنوعــت فــي عینتهــا وركــزت علــى شــریحة طلبــة الجامعــات مــن مختلــف 
ًالدول العربیة واألجنبیة ألهمیة هذه الـشریحة تحدیـدا فـي مجتمـع مـن المجتمعـات، وقـد تنوعـت 

 مـستوى االغتـراب عـن األفـراد ومنهـا مـا هـدف األهداف لتلك الدراسات فمنها مـا هـدف لمعرفـة
لمعرفـة العالقـة بـین االغتــراب وبعـض المتغیـرات، كمـا تناولــت الدراسـات فئـات عمریـة متنوعــة 
ومختلفة ولوحظ بأن غالبیتها ركز علـى فئـة الـشباب الجـامعي ومتغیـرات عدیـدة شـملت الجـنس 

مـــن اســـتبانات ومقـــاییس والمـــستوى الدراســـي ونـــوع التخـــصص غیرهـــا، كمـــا تعـــددت األدوات 
استخدمت في الدراسات ولكنها تشابهت في تصمیمها وفي أبعادهـا، وال حـط الباحـث أن هنـاك 
ًتنوعـا فـي المـنهج البحثـي المتبـع فـي الدراسـات فمنهـا مـا اتبـع المـنهج الوصـفي التحلیلـي ومنهـا 

رة االغتــراب مــا اســتخدم المــنهج منهــا مــا اســتخدم دراســة الحالــة، وقــد بینــت الدراســات أن ظــاه
الثقافي واالجتماعي موجـودة لـدى الـشباب بـشكل عـام وربطـت بعـضها بـین الـشعور بـاالغتراب 
وبعــض االضــطرابات النفــسیة كالنرجــسیة وبــین االغتــراب والجنــوح والــسلوك العــدواني واالتجــاه 

  .نحو ارتكاب الجریمة
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دب الــسابق، وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات فــي إثــراء االطــار النظــري واأل  
كما استفاد الباحث منهـا فـي تطـویر أدوات الدراسـة المتمثلـة فـي مقیـاس الدراسـة الـذي اسـتخدم 
فــي الدراســـة الحالیــة، وكـــذلك فقــد اســـتفاد الباحــث مـــن الدراســات الـــسابقة فــي انتقـــاء المعالجـــة 

 .االحصائیة المناسبة لطبیعة األسئلة وفي اثراء مناقشة النتائج الخاصة بدراسته
وأما ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات الـسابقة فهـو تناولهـا االغتـراب االجتمـاعي   

ًمن وجهة نظر شریحة مهمة جدا في المجتمـع أال وهـي أعـضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـات 
وما یمیز الدراسة الحالیة اسـتمرار حـدة .  ًاألردن وبهذا فهي تتمیز أیضا بنوعیة العینة المختارة

غیرات المعاصرة  كالعولمة واالنترنت على الهویة العربیة والقومیة  للـشباب األردنـي تأثیر  المت
  .ویفضل االستعانة باتجاهات الرأي العام كالصحافة ووسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة

 :اإلطار النظري: ًتاسعا
 :مفهوم االغتراب والجذور اللغویة  -  أ

ب علــى أنــه االســتالب أو االنتــزاع یعــرف المــصطلح النقــدي لعلــم االجتمــاع االغتــرا 
التـي اشـتقت منهـا الكلمـة  Alienation واإلزالـة، وترجـع كلمـة االغتـراب إلـى األصـل الالتینـي

والــذي یعنــي ینقــل أو Alienare الفرنــسیة واالنجلیزیــة، وهــي اســم مــستمد مــن الفعــل الالتینــي
اء إلــى اآلخـــرأو والتـــي تعنــي االنتمــ Alienus ًیــسلم وهــذا الفعــل مـــستمد أصــال مــن كلمــة

ً، كما وتفسر قانونیا على أنها انتقـال الملكیـة، وسـیكولوجیا علـى أنهـا ) 1980ریتشارد، (التعلق ً
ًالـــضعف، أمـــا اجتماعیـــا وتحدیـــدا فـــي علـــم االجتمـــاع فهـــو تفكـــك وانحـــالل الرابطـــة بـــین الفـــرد  ً

 )1986بودون، باریتو، (والجماعة 
أي وجـــود فتـــور فـــي : ألفـــراد أو البـــشرًویـــأتي االغتـــراب أیـــضا بمعنـــى الغربـــة بـــین ا 

العالقـة الودیـة بـین شـخص وآخــر أو حـدوث حالـة مـن االنفــصال بـین شـخص وآخـر أو نــشوء 
ًعـددا مـن المعـاني لالغتـراب أیـضا فمنهـا مـا جـاء ) 1980(حالة من الكـره ، وقـد أورد ریتـشارد ً

لطة، أو انعـدام المغـزى، االنفصال، أو االنتقال، أو الموضوعیة، أو انعـدام القـدرة والـس( بمعنى
 .أو تالشي المعاییر

، أن االغتـراب حالـة تـتمكن مـن الفـرد فتـسیطر علیـه بـشكل )1983(ویرى الجـوهري 
ًتام، وتجعله یرى نفسه غریبا عن اآلخرین، و بعیدا عن واقعه االجتماعي ً. 

لالغتـراب وعرفــه  Blauner1970مـن تعریـف بلـونر) 2003(بینمـا اسـتخلص شـتا 
ض عام مركب من عدد من المواقف الموضوعیة والذاتیة التي تظهر فـي أوضـاع على أنه عر

فنیة واجتماعیة یرافقها فقدان معرفة الجماعة وهویتها بالقدر الذي تفقد معه القـدرة علـى تحقیـق 
 .األهداف والتنبؤ بصنع القرارات

 أمـــا قـــاموس الخدمـــة االجتماعیـــة والخـــدمات االجتماعیـــة فیـــرى االغتـــراب علـــى أنـــه
         شـــعور الفـــرد باالنفـــصال عـــن اآلخـــرین أو الـــشعور بـــاأللم نتیجـــة الغربـــة فـــي النـــواحي الثقافیـــة

 )2000السكري، ( 
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یمكن تقسیم االغتراب لقسمین االغتراب الشامل واالغتراب الجزئي، ویكون 
االغتراب الشامل بشعور الفرد باغترابه عن كل ما یحیط به، فهو منعزل عن كل شيء، وهذا 

ًي الغالب یكون ناتجا عن االغتراب الفكري الكامل، بحیث یشعر الفرد بعدم ارتباطه أو ف
ٕانتمائه للمحیط أو المجتمع، واذا ما ظهر هذا االغتراب فقد یقود بالفرد إلى االنتحار أو 
العصاب أو االنحراف الخلقي لشعوره بعدم قیمة الحیاة وعدم ایمانه بالقیم الخلقیة أو الفكریة 

أما االغتراب الجزئي فهو شعور الفرد بعدم انتمائه لمؤسسة اجتماعیة أو فكریة . لدینیةأو ا
معینة، وقد یشعر الفرد باالغتراب السیاسي وببعده عن الدولة وعدم االنتماء إلیها، بالر غم 
من حمله لجنسیتها، وقد یشعر كذلك باالغتراب العرقي عن أسرته وأهل قبیلته، وقد ینتج عن 

 )1989منصور، (من االغتراب اضطرابات اجتماعیة نوع هذا ال
  : األسباب والعوامل المؤدیة لالغتراب  - ب

بأن من األسباب ) 2008الجماعي، (المشار إلیه في  Seeman 1983 یرى سیمان
ًالمؤدیة لشعور الفرد باالغتراب وتحدیدا االغتراب عن الذات هو شعور الفرد بالدونیة اتجاه 

  .دیره لنفسه نتیجة الوعي بالفجوة والتباعد بین الذات الواقعیة والذات المثالیةذاته وانخفاض تق
ًعددا من األسباب والعوامل لشعور األفراد باالغتراب وهي كما ) 1996(ویحدد الزعبي

  :یأتي
  .ًالتباین بین ثقافة األفراد وثقافة من حولهم وتحدیدا عندما یكون هناك جیلین - 1
  .ًلدینیة في حیاة األفراد وتحدیدا فئة الشبابغیاب القیم االنسانیة وا - 2
فقدان األفراد لمعنى الحیاة والهدف منها والعجز عن تحقیق ذواتهم وبالتالي عدم  - 3

  . تقبل أنفسهم وتدني مفهوم الذات
  .التناقضات الموجودة في المجتمع وافتقاد األفراد للمثل العلیا في حیاتهم لیحتذوا بها - 4

بأن مشكلة الفرد األخالقیة ماهي إال ) 1997( في صالح الوارد1961ویعتقد فروم 
مشكلة ناتجة عن عدم تواصل الفرد مع نفسه ومن ثم فقدانه االحساس بأهمیته وقیمته، 

  . وبالتالي عجزه عن تحقیق ذاته الواقعیة
ًأسبابا أخرى لالغتراب وهي تتمثل في تراجع مؤسسات ) 2008( كما حددت زهران
 أداء دورها على مختلف مستویاتها وأنواعها مثل األسرة والمدرسة التنشئة المجتمعیة في

وجماعة األقران، ودور العبادة مما یفقد الفرد االنتقاء الصحیح للعناصر الثقافیة وتحرمه من 
فرص النماء الثقافي، وكذلك االختراق الثقافي الذي یمثل عملیة االنتقال لألفكار والقیم 

 من الغرب على المجتمعات العربیة مما یؤثر في سلوكیات الفرد، والعادات الغریبة والدخیلة
أما العولمة الثقافیة واالعالمیة فلها األثر الكبیر في تذویب وانصهار ثقافة الفرد األصلیة 

  .وسلبها مكوناتها واخالل نماذج معینة من التفكیر والسلوك
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اب جزئي، وفي كلتا اغتراب شامل واغتر: یقسم االغتراب بشكل عام إلى قسمین    
الحالتین یشعر الفرد بعدم االنتماء إلى جماعته، فإذا ما سیطر هذا الشعور على الفرد تداعت 
ًصحته النفسیة وتأثر تناغمه االجتماعي مع اآلخرین في مجتمعه، وقد یكون االغتراب ناتجا 

التي تحدث عن شعوره بالظلم االجتماعي أو الحروب والصراعات أو التغیرات االجتماعیة 
  .)1998 الكندري،(مع العصر 

  : أبعاد االغتراب االجتماعي - ج
اتفق علماء النفس على أن االغتراب ظاهرة إنسانیة وحالة نفسیة وسلوكیة یعیشها 

الال :( من یمر بها، كما أن هذه الظاهرة لها أبعاد عدیدة یمكن إجمالها على النحو اآلتي
یؤ، الال معنى، التمرد، الال هدف، اغتراب الذات، أزمة معیاریة، فقدان الثقة، العجز، التش

وهناك من العلماء من یختزل هذه األبعاد ومنهم من یتوسع بها، وأصحاب التحلیل ) الهویة
فقدان :( حللوا مفهوم االغتراب لخمسة بدائل هي Seemanالنفسي أمثال ملفن سیمان

، والبعض اآلخر )، االنعزال االجتماعيالسیطرة، الال معیاریة، الال معنى، االنعزال النفسي
ًاعتبر بدائل سیمان مبهمة وغامضة، فاعتبروا تلك البدائل مشتقات لالغتراب وأوجدوا رابطة 
بین هذه المشتقات واعتبروا أن االغتراب یمر بعدة مراحل أوجزوها بثالثة مراحل تقود كل 

  :منها لألخرى، وفیما یلي توضیح لألبعاد الخمسة
 Robert Blauner كان روبرت بلونر :Powerlessnessوفقدان السیطرة  العجز -1

من اللذین تحدثوا عن االغتراب والشعور بالعجز وفقدان السیطرة حیث ینظر له باعتباره 
ًتجربة شخصیة إذ یرى بأن االغتراب یتولد عندما یعجز العمال عن السیطرة والتحكم في 

انهم الشعور بالهدف والوظیفة وعندما یفشل العمال العملیات المندرجة في عملهم، وعند فقد
وهنا یظهر . ًفي االندماج في نشاط العمل باعتباره نوعا من التعبیر الشخصي عن ذواتهم
نتاجه وكیفیة بصورة واضحة عند الحدیث عن غیاب سیطرة الفرد الشخصیة على ما یقوم بإ

أن هذا النوع من ) 1980( در، كما یراها سیمان الوارد في ریتشاانتاجه والتصرف فیه
. االغتراب یحدث عندما یتوقع الفرد أن سلوكه ال یمكن أن یحسم إلى النتائج التي یرجوها

حساس الفرد بعدم القدرة على السیطرة إخرى یمكن أن یتمثل هذا البعد في ومن ناحیة أ
  .جیة والتحكم بمصیره ألن من یتحكم به عوامل خارجیة أهمها أنظمة المؤسسات الخار

وتعني عدم الشعور بمعنى الذات : Meaninglessness الالمعنى أو فقدان الهدف-2
في أي مجال من مجالت الحیاة وأن الحیاة أصبحت بال هدف، كما أنه شعور الفرد بأنه ال 

ًیمتلك موجها أو مرشدا للسلوك أو االعتقاد، وهنا كما   -)1997(أشار سیمان الوارد في شتا- ً
ٍصب على درجة ذات مستوى عال من االغتراب فهو یتعلق بغیاب الوضوح فإن الحدیث ین

للفرد عما یجب أن یعتقد فیه، وافتقاد المستویات الدنیا من الوضوح و المطلوبة التخاذ 
القرارات، وبهذا یكون الفرد غیر مدرك لما یعتقد فیه، وبالتالي فإن عدم وضوح أو ال معقولیة 

 لنمو توقعات عالیة من أجل السیطرة الخارجیة ومن ثم یؤدي األشیاء من المحتمل أن تؤدي
  .ذلك لدرجة عالیة من فقدان السیطرة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

391 

وتعني عدم االلتزام بالضوابط االجتماعیة : Normlessness الالمعیاریة أو الالمباالة -3
 والتقالید وكذلك شعور الفرد بأن الوسائل المشروعة مطلوبة وأنه بحاجة لها النجاز األهداف،

ًوبالتالي تحطم المعاییر االجتماعیة المنظمة لسلوك الفرد، إذ إن هذه المعاییر لم تعد مؤثرة 
بالنسبة له وال تؤدي وظیفتها كقواعد للسلوك، وقد عرفها سیمان على أنها الحالة التي یوجد 
ًبها توقع عال بأن سلوك الفرد الغیر مكافأ اجتماعیا ضروري ومطلوب لتحقیق األهداف 

طاة، وكذلك شعور الفرد بعدم وجود معاییر وقیم أخالقیة واحدة مما یدفعه للتمرد على المع
  .األنظمة بكل الوسائل

وتعني الشعور بالوحدة واالنسحاب من : Social isolation العزلة االجتماعیة -5
العالقات االجتماعیة والشعور بالنبذ، وهي كذلك غربة الفرد عن قیم وأهداف مجتمعه 

  .ةالسائد
ویعني عدم القدرة على ایجاد األنشطة المكافأة :  Self Alienation االغتراب النفسي -6

ًذاتیا، كما أنها شعور الفرد بالغربة عن ذاته، واحساسه بأن ذاته الخاصة وقدراته تصبح شیئا  ً
ًما ومغتربا وكأنها وسیلة أو أداة، ویشیر كذلك لصراع األهداف الخاصة بالفرد مع األهداف 

 ).2003شتا، (الثقافیة
  :اآلثار الناتجة عن االغتراب على مستوى الفرد والمجتمع: ًعاشرا

  : آثار االغتراب على مستوى الفرد
یتأثر سلوك الفرد المغترب وتصرفاته وقد تتأثر معتقداته ومظهره العام وتتأثر 

 تتأثر قدرته على تصرفاته وسلوكیاته اتجاه أفراد المجتمع وعالقاته معهم في محیط العمل وقد
  :ًاإلبداع أیضا، ویمكن تحدید بعض اآلثار من خالل النقاط اآلتیة

حیث یشعر الفرد بأنه یعیش في مساحة : شعور الفرد باالغتراب یشعر الفرد بالضیق .1
ضیقة من العالم بالرغم في وجوده في محیط جغرافي واسع، ولكن الضیق لدیه ما هو 

ه للتغییر، وقد یقوده ذلك لتفضیل العزلة واالنطواء إال شعور نفسي یجعله یشعر بحاجت
  .عن اآلخرین

فهو یستشعر ضعف الروابط مع محیطه، : شعور الفرد المغترب بانفصاله عن الواقع .2
ًوبالتالي لم یعد مهتما بآراء اآلخرین وتقالید وعادات ومعتقدات مجتمعه، بل یكون لدیه 

  ).2000شقیر، (شعور بالتمرد علیها ومخالفتها
ًقد یكون المغترب إما مغتربا ایجابیا یشعر بأنه غریب عن المجتمع الذي یعیش فیه  .3 ً

ًبدون أن یعاني من أزمات نفسیة أو اجتماعیة، ولكن هذا االغتراب یكون اغترابا واع 
ًتماما بأبعاد االختالف عن المجتمع ویكون المغترب متماسكا ومالكا لزمام نفسه وتفكیره،  ً ً

 القیم والفلسفات التي یتبناها تكون ذات صبغة اجتماعیة، ولیست فردیة وفي المقابل فإن
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ًذات طابع انهزامي ومتمركزة حول الفرد نفسه، ومن هؤالء من یكون مصلحا اجتماعیا  ً ً
ًأو قائدا لثورة ذات قیم سامیة،  أو مغتربا سلبیا وهو من یشعر باالغتراب مع معاناته  ً ً

عر باالنهزام في داخله، ویتصرف على افتراض أن یش. من أزمة نفسیة أو اجتماعیة
هدفه الوحید ممارسة حریته الشخصیة بدون قیود مهما كانت إال قیود الرغبة أو الحاجة 
النفسیة أو البیولوجیة التي یضعها لنفسه ویعتقد بأنها مقیاس لكل شيء، وهذا یعني 

  )1996منصور، .(بروز الفردیة بشكل عنیف قد یشكل رد فعل عدائي ضد المجتمع
یؤثر االغتراب في سلوك الفرد فیوجهه لوجهة تغایر المألوف ، وبالتالي یحاول الفرد  .4

ٕایجاد ذاته بطریقته الخاصة وان كانت ممنوعة، وقد یؤدي به األمر لممارسة سلوكیات 
ال أخالقیة ومرفوضة من قبل مجتمعه، كما یحاول التمرد على المؤسسات االجتماعیة 

  .ًیها كاألسرة وغیرها، وقد یقع فریسة لإلدمانالتي ینمتي إل
یؤثر االغتراب على االنتاج الفكري والمادي لفرد فإن نتاجه یدعو للتمرد والثورة ، كما  .5

أما التأثیر على االنتاج المادي فیكون . یدعو للحریة التامة في كل ما یریده دون قیود
نفصاله عن الواقع الذي یعیش بعدم استعداده النفسي لعمل أي شيء وذلك الغترابه وا

  ).1983الساعاتي، (فیه
  :غتراب على مستوى المجتمعآثار اال

  :تظهر آثار الشعور باالغتراب على مستوى المجتمع في النقاط اآلتیة
ًظهور الطائفیة في المجتمع خصوصا إذا كان في المجتمع مجموعات دینیة أو عرقیة  .1

یة على المجتمع وتماسكه، وبالتالي انهیار أو سیاسیة مختلفة، مما یترك آثاره السلب
  .المجتمع

: یؤدي الشعور باالغتراب لفقدان الشخصیة الثقافیة للمجتمع، ویرافق ذلك ظواهر سلبیة منها 
االنحالل األخالقي وانتشار أنماط من الثقافات التافهة والغریبة على المجتمع والتي قد تكون 

ثقافات أخرى ال تمت لثقافة الفرد األصلیة بصلة والتي تؤثر على القیم األخالقیة مستمدة من 
والدینیة، وانتشار األیدولوجیات السلبیة واالشاعات فیصبح من السهل الترویج ألي مذهب 
فیولد ذلك عدم الشعور باالنتماء الكافي للمجتمع وربما یقود ذلك لخیانة المجتمع ومحاربته 

ي تعتمد على استغالل العناصر الحساسة والتي تعتبر نقطة الضعف باإلشاعات والت
  )1989منصور، .(األساسیة في البناء النفسي لألفراد في المجتمع

  :جراءات الدراسةإ: حادي عشر
  :   منهجیة الدراسة- أ

، إذ تم (Description Design)استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي 
جتماعي لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء هیئة استقصاء مستوى االغتراب اال
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التدریس في الجامعات األردنیة، من خالل مقیاس االغتراب االجتماعي والذي تم تطویره 
  .لیتوافق مع أهداف الدراسة من قبل الباحث

  :   مجتمع الدراسة وعینتها-ب
  : مجتمع الدراسة-1

ریس في الجامعات األردنیة في تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التد
  ) .2019/2020(الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  : عینة الدراسة-2
ًعضوا تم اختیارهم من خالل الطریقة العشوائیة  ) 163(تكونت عینة الدراسة من 

البسیطة من أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة في الفصل الدراسي الثاني للعام 
ًیوضح توزیعا لعینة الدراسة تبعا لمتغیراتها) 1(، الجدول ) 2019/2020(الجامعي  ً:  

  :توزیع أفراد عینة الدراسة تبعا لمتغیري الجنس وسنوات الخبرة): 1(جدول 
  النسبة  العدد  الفئات  الدراسة متغیرات  الرقم

  %72 118  ذكر
  الجنس  1

  %28 45  أنثى
  %100  163    المجموع  

  %22 36   سنوات5أقل من 
  الخبرة  2  %19 31   سنوات10 – 5

  %59 96   سنوات10أكثر من 
  %100 163  المجموع  3

  :  أداة الدراسة-د
استخدم الباحث ألغراض الدراسة مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي لدى الشباب 

  -:یةاألردني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة وفق الخطوات التال
  تحدید مجاالت االغتراب االجتماعي األكثر شیوعا وتحدید السلوكیات األكثر استخداما - 1

لإلشارة لتلك المجاالت من خالل تجزئتها إلى سلوكیات بسیطة یسهل االستدالل علیها، 
وباالستناد إلى تحلیل األدب السابق في الموضوع، وضح الباحث مجاالت االغتراب 

ان السیطرة والعجز، الال معنى أو الال هدف، الال معیاریة، العزلة فقد: االجتماعي وهي
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االجتماعیة، التشاؤم واغتراب الذات، بوصفها أكثر المجاالت التي وردت في المراجع 
  .المتخصصة واألصیلة، حیث تم االعتماد على هذه المجاالت كإطار نظري في هذه الدراسة

، )2008زهران ، (، ودراسة )2007جماعي، ال(   اقتباس فقرات المقیاس من دراسة- 2
، ).2013نوي، (، ودراسة )2010عسلیة،(، ودراسة )2006منصور والساسي، (ودراسة 

فقرة، عرضت على مجموعة من أعضاء هیئة التدریس ) 53(لیتكون في صورته األولیة من 
، وذلك للتأكد في علم االجتماع وعلم النفس والقیاس والتقویم من أساتذة الجامعات األردنیة

من الصدق الظاهري للمقیاس، وإلبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم وتعدیالتهم حول فقرات 
المقیاس من حیث مدى مالءمة صیاغتها اللغویة، ومدى مالءمة الفقرات لعینة الدراسة، 

  .ومدى انتمائها وتمثیلها لمجاالت االغتراب االجتماعي
یم، قام الباحث باإلبقاء على بعض الفقرات ًوتبعا لمالحظات واقتراحات لجنة التحك

ٕدون تعدیل، واعادة صیاغة بعض الفقرات وتبسیطها، واستبدال الكلمات غیر الواضحة من 
َحیث المعنى بكلمات أخرى أكثر وضوحا، كما لم یتم حذف أي فقرة لیبقى عدد الفقرات 

  .فقرة حیث تتوزع الفقرات على مجاالت االغتراب االجتماعي) 53(
ٍمت استشارة مختص في القیاس والتقویم حول سلم اإلجابة الذي یمكن استخدامه وت

مع مثل هذا النوع من المقاییس المخصصة لهذا المستوى من المستجیبین، حیث أشار إلى 
موافق (إمكانیة استخدام مقیاس لیكـــرت الخماسي، وتتراوح اإلجابة على فقرات المقیاس بین 

  ).اید، غیر موافق، غیر موافق بدرجة كبیرةبدرجة كبیرة، موافق، مح
لجمیع الفقرات ) 1 - 2 – 3 – 4  – 5(وتقابلها الدرجات التالیة على التوالي 

  .حیث أن جمیعها فقرات إیجابیة
فقرة تضمنت مجاالت االغتراب ) 53(  تكون المقیاس في صورته النهائیة من - 3

 :س على تلك المجاالتاالجتماعي، وفي ما یلي وصف لتوزیع فقرات المقیا
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 )2(جدول 
أبعاد مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي وعدد فقرات كل بعد وأدنى استجابة وأعلى استجابة 

  لكل منها

أدنى   عدد الفقرات  البعد  الرقم
  درجة

أعلى 
  درجة

  50  10  10  فقدان السیطرة والعجز  1
  50  10  10  الالمعنى أو الالهدف  2
  55  11  11  الالمعیاریة  3
  80  16  16  العزلة االجتماعیة  4
  30  6  6 التشاؤم واغتراب الذات  5

  265  53  53  الدرجة الكلیة للمقیاس  
  :اس صـدق الــمقــیــ-

  :استخرجت دالالت الصدق بطریقتین هما         
 :صدق المحكمین  -  أ

 تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمین، وذلك للحكم على مدى مالءمة فقراته
للحدیث عن االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني، ومــدى وضــوح لغتــه، وفاعلیة بدائل 
فقراته، ومناسبة عددها، ومدى تــمثــیلها للمجاالت الخمسة التي وضعت لقیاسها، وقد تم األخذ 

  .ٕبمالحظات المحكمــیــن واجراء التعدیالت المطلوبة
 :صدق االتساق الداخلي  - ب

ًمستجیبا من خارج عینة ) 30(قیاس على عینة استطالعیة مكونة من تم تطبیق الم
الدراسة ومن داخل المجتمع، ثم تم حساب معامل ارتباط فقرات المقیاس بأبعادها المكونة 
لها، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة ومعامالت االرتباط بین 

  :قیم تلك المعامالت) 3(لجدول األبعاد بالدرجة الكلیة، ویوضح ا
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  ):3(جدول 
  معامالت ارتباط فقرات مقیاس االغتراب االجتماعي بأبعاده وبالدرجة الكلیة له

  ومعامالت ارتباط بین األبعاد بالدرجة الكلیة

  الفقرة  الرقم
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
  الكلیة

معامل 
  االرتباط
  بالبعد

  البعد

معامل 
ارتباط 
  البعد

 بالدرجة
  الكلیة

یثق الشباب بقدراتهم وامكاناتهم في   1
 0.52 0.42  .تحقیق ما یصبون إلیه

هم عن مواجهة یعاني الشباب من عجز  2
 0.59 0.32  .المشكالت والصعوبات

یستطیع الشباب مواجهة تحدیات   3
 0.76 0.70  .العصر ومتطلباته

 0.69 0.46  . حقوقهم یستطیع الشباب الدفاع عن  4
یمتلك الشباب القدرة على إقناع   5

 0.44 0.39  .اآلخرین بوجهات نظرهم

یمتلك الشباب الجرأة على االعتراض   6
 0.40 0.47  ٕوابداء رفضهم لقرار أو موقف

7  
یواجه الشباب مشكالت مثل سرعة 
االنسحاب من المواقف أو تجنب 

  .المواقف الصعبة
0.32 0.62 

 0.38 0.62  .شعر الشباب بأنهم مسلوبوا اإلرادةی  8
یعجز الشباب عن تخطیطهم للحیاة   9

 0.54 0.64  .المستقبلیة

یفتقد الشباب القدرة على اتخاذ القرارات   10
 0.56 0.43  .الخاصة بهم

فقدان 
السیطرة 
  والعجز

0.81  

 من الندم والشعور بتأنیب یعاني الشباب  1
 0.69 0.64  .الضمیر

ب الشعور بقیمة األشیاء من یفتقد الشبا  2
 0.53 0.31  .حولهم

یعاني الشباب من الشعور باالحباط   3
 0.74 0.55  .وفقدان القیمة

 0.80 0.73  .یفتقد الشباب الشعور بالحریة  4

الالمعنى 
أو 

  الالهدف
0.73  
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  الفقرة  الرقم
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
  الكلیة

معامل 
  االرتباط
  بالبعد

  البعد

معامل 
ارتباط 
  البعد

 بالدرجة
  الكلیة

یعاني الشباب من مشكلة في تحدید   5
 0.74 0.36  .أهدافهم المستقبلیة

6  
بة للشباب أصبحت قیمة الحیاة بالنس

في ارتداء المالبس الفاخرة وامتالك 
السیارات الفارهة والسفر من أجل 

  .المتعة
0.30  

یستشعر الشباب عدم وجود غایة أو   7
 0.42 0.41  .هدف من حیاتهم

 0.39 0.48  .یبدي الشباب عدم اكتراث بالواقع  8
یبدي الشباب عدم اكتراث لعیشهم   9

 0.50 0.66  .دونما هدف
 0.83 0.53  .ًیبدي الشباب رفضا لواقعهم  10
یشعر الشباب بغیاب العدالة أمام   1

 0.77 0.55  .القانون

یفضل الشباب الحریة التي تخضع   2
 0.68 0.56  .للمعاییر والقیم االجتماعیة

یعتقد الشباب بأن القانون ال یحقق   3
 0.81 0.57  .طموحات األفراد

ًإن لم تكن ذئبا " الشباب بمقولة یؤمن   4
 0.67 0.37  "أكلتك الذئاب

 0.76 0.70  ".أن الحیاة لألقوى"یكرر الشباب مقولة   5
یؤمن الشباب بأن القیم سلعة لمن یدفع   6

 0.44 0.42  .أكثر

یعتقد الشباب بأن المعاییر والقیم   7
 0.57 0.51  .االجتماعیة تنظم المجتمع 

8  
 بقیم مجتمعه وضرورة یؤمن الشباب

التمسك بها مهما كانت المواقف 
  .صعبة

0.63 0.63 

  0.75  الالمعیاریة
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  الفقرة  الرقم
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
  الكلیة

معامل 
  االرتباط
  بالبعد

  البعد

معامل 
ارتباط 
  البعد

 بالدرجة
  الكلیة

یرى الشباب أن المجتمعات التي تفتقد   9
 0.34 0.38  .القیم یحظى شبابها بحریة أكبر

10  
یعتقد الشباب بأن التمسك بقیم وتعالیم 
ًدینه قد تجعله تهمة للتطرف أو 

  .التعصب
0.69 0.52 

أن التخلص من عادات یعتقد الشباب ب  11
 0.45 0.34  .المجتمع وتقالیده أفضل

 0.65 0.31  .یشعر الشباب بعدم االنتماء للوطن  1
یفضل الشباب العیش بعزلة عن   2

 0.34 0.35  .اآلخرین

3  
تعرض الشباب للتجارب الصعبة 
والسلبیة المتالحقة تسهم بشعورهم بعدم 

  .والمجتمعاالنتماء للوطن 
0.42 0.55 

 0.67 0.75  .یعاني الشباب من االندفاعیة والتهور  4
 0.52 0.35  .یرفض الشباب تقبل االنتقادات  5
عدم اكتراث الشباب بما یحدث في   6

 0.31 0.44  الوطن
 0.35 0.64  .یشعر الشباب بالغربة عن أوطانهم  7
 0.30 0.33  .یفكر الشباب بالهجرة للخارج  8
یشعر الشباب بأن المجتمع ال یهتم بهم   9

.  0.39 0.75 

یفتقد الشباب الدعم األسري   10
 0.35 0.36  .والمجتمعي

یعزف الشباب عن المشاركة في   11
 0.65 0.35  .الفعالیات واألنشطة المجتمعیة

 0.64 0.43  .یعزف الشباب عن العمل التطوعي  12
 0.33 0.56  .رینیفتقد الشباب لثقتهم باآلخ  13
 0.34 0.40  .یشعر الشباب بغیاب اإلنسانیة  14
  .یفتقد الشباب لمعنى الصداقة الحقیقیة  15

  0.43 0.62 

العزلة 
  االجتماعیة

0.84  
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  الفقرة  الرقم
معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
  الكلیة

معامل 
  االرتباط
  بالبعد

  البعد

معامل 
ارتباط 
  البعد

 بالدرجة
  الكلیة

أصبح مخالفة المعاییر االجتماعیة   16
 0.60 0.76  .ًمقبوال من قبل الشباب

یعتقد الشباب بأن ذاتهم فقط هي من   1
 0.42 0.47  .تستحق التفكیر

یفتقد الشباب الشعور بالحیویة   2
 0.62 0.63  .والحماس

یشعر الشباب بالقلق المستمر حول   3
 0.52 0.55  .المستقبل

یشعر الشباب بأن المستقبل مظلم مهما   4
 0.44 0.32  .حاولوا فعله

یفقد الشباب اهتمامهم باآلخرین وحتى   5
 0.50 0.51  .أنفسهم

 الشباب من عیشهم في صراعات یعاني  6
 0.38 0.30  .مستمرة مع ذواتهم

التشاؤم 
اغتراب و

  الذات
0.66  

أن معامالت ارتباط فقرات مقیاس االغتراب ) 3(یالحظ من خالل الجدول 
في حین تراوحت معامالت )  0.83 – 0.34(االجتماعي بأبعاد المقیاس قد تراوحت بین 

اوحت معامالت ارتباط أبعاد وتر)  0.76 – 0.31(ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة بین 
  . وهي قیم مقبولة لغایات الدراسة الحالیة) 0.84 – 0.73(المقیاس بالدرجة الكلیة بین 

  : ثـبــات الـمـقــیــاس- ج
ٕتم التحقق من ثبات مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي بطریقة تطبیق واعادة 

بیق المقیاس بعد أسبوعین ٕ، حیث تم التطبیق واعادة تط)Test-retest(تطبیق االختبار 
ًمستجیبا، ومن ثم تم حساب معامل ) 30(ّعلى مجموعة من خارج عینة الدراسة مكونة من 

 -  0,78(ارتباط بیرسون بـیــن تـقـدیــراتـهــم في المرتین على أداة الدراسة ككل، حیث تراوح بین 
        ن مجموع = [سونمعامل بیر: علما بأن معامل ارتباط بیرسون على النحو اآلتي).0,84

مجموع (ن[0.5]2)مجموع س(-)2مجموع س(ن['/')]مجموع ص) (مجموع س(-)س ص(
  .2)مجموع ص(-)2ص
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  : االتساق الداخلي-  
ًوتم أیضا حساب معامل الثبات بطــریـقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ 

اق الداخلي وفق یبین معامل االتس) 4(، والجدول رقم )0,89 - 0,85(ألفا، إذ تراوح بین 
معادلة كرونباخ ألفا وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

وثبات اإلعادة لألبعاد واألداة ككل واعتبــرت .مجاالت المقیاس والدرجة الكلیة للمجال نفسه
  .هذه القیم مالءمة لغایات هذه الدراسة

ألفا وثبات اإلعادة لمقیاس مستوى االغتراب معامالت االتساق الداخلي كرونباخ ): 4(جدول 
  االجتماعي لدى الشباب األردني

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال  الرقم
 0.66 0.78  فقدان السیطرة والعجز  )1
 0.80 0.82  الالمعنى أو الالهدف  )2
 0.78 0.81  الالمعیاریة  )3
 0.65 0.79  العزلة االجتماعیة  )4
  0.77  0.80 اب الذاتالتشاؤم واغتر  )5

 0.87  0.82 مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي ككل  
  : إجراءات تطبیق المقیاس-د

طبق الباحث مقیاس االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني على المستجیبین 
بشكل فردي لكل منهم، حیث تم التواصل معهم من خالل قواعد البیانات التي مكنته من 

 هواتفهم، ثم تم إرسال مقیاس الدراسة عن طریق رابط الكتروني عبر الحصول على أرقام
، حیث قام المستجیبون بتعبئته بحیث تصل (Google forms)النماذج االلكترونیة 

استجاباتهم إلى الباحث مباشرة، وبدأ أفراد عینة الدراسة بتعبئة المقیاس، كما أكد الباحث على 
ئم لتعبئته، بالشكل المناسب وبالطریقة المالئمة، والتأكید المستجیبین بأن یأخذوا الوقت المال

ًعلى اإلجابة علیه بكل موضوعیة ومصداقیة وبعیدا عن التسرع، وأن استجابتهم سوف 
  .تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي وستعامل بسریة تامة

وللحكم على آراء المستجیبین على المقیاس بعد استخراج متوسطاتهم الحسابیة فقد 
قام الباحث بإجراء معادلة حسابیة لذلك، من خالل إیجاد مدى االستجابة على سلم االستجابة 
الخماسي، وكان المدى لتلك االستجابات یساوي أربعة، وتمت قسمتها على عدد القرارات التي 

) بدرجة مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة( قرارات 3تنفصل عندها االستجابات وهي 
وقد تم تحدیدها ) 1.33) (نقطة القطع(لى القیمة الناتجة، وقد كانت نقاط الحكم ثم الحكم ع

  :كمعیار للفصل بین الدرجات كما یلي
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  :المدى المعدل لدرجات مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي): 5(جدول 
  المدى المعدل الذي یتبعه  المعیار  الرقم
  )3,68  -  5(   درجة مرتفعة  .1
  )2,34  -  3,67( درجة متوسطة  .2
   )1  -  2,33(  درجة منخفضة  .3

حیث أشار الباحث إلى متوسط كل سلم من االستجابات مع أفراد عینة الدراسة لإلشارة إلى 
  .مستوى االغتراب االجتماعي حسب المقیاس المعد لتحقیق أهداف الدراسة

  :المعالجة اإلحصائیة: حادي عشر
 ثم حساب (Spss V.23)ج الرزم اإلحصائیة قام الباحث بإدخال النتائج إلى برنام

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الدراسة، 
  .وذلك إلیجاد مستوى االغتراب االجتماعي لدى أفراد عینة الدراسة

ي صدق كما تم استخدام معامل ارتباط بیرسون ومعامل الفا كرونباخ ومعامل االتفاق ف
  .المحكمین

ولفحص الفروق اإلحصائیة بین استجابات عینة الدراسة تبعا لمتغیر النوع و متغیر 
 Two Way)ختبار تحلیل التباین الثنائي المتعدد  اسنوات  الخبرة فقد تم استخدام

MANOVA).  
  :نتائج الدراسة: ثاني عشر

  :تيتمت اإلجابة عن التساؤالت الموضوعة للدراسة الحالیة بما یأ
ما مستوى االغتراب : والذي نص على   النتائج المتعلقة باإلجابة على التساؤل األول-)أ(

االجتماعي لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات 
  األردنیة؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
أفراد عینة الدراسة لألبعاد مجتمعة وعلى المقیاس ككل، كما یوضح في الجدول الستجابات 

)6:(  
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على أبعاد مقیاس االغتراب  ):6(جدول 
  :االجتماعي لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة

 رقم
  البعد

توسط الم  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

رتبة 
  البعد

درجة 
  االستخدام

بدرجة  5 0.49 3.60  فقدان السیطرة والعجز  1
 متوسطة

بدرجة  2 0.64 3.73  الالمعنى أو الالهدف  2
 مرتفعة

بدرجة  3 0.59 3.69  الالمعیاریة  3
 مرتفعة

بدرجة  4 0.70 3.68  العزلة االجتماعیة  4
 مرتفعة

بدرجة   1 0.74 3.82 اب الذاتالتشاؤم واغتر  5
 مرتفعة

بدرجة   0.56 3.70 مقیاس مستوى االغتراب االجتماعي ككل
 مرتفعة

التشاؤم واغتراب الذات، قد حصل على : أن البعد الخامس) 6(یالحظ من الجدول 
ویشیر إلى درجة تحقق مرتفعة في مستوى ) 3.82(أعلى استجابة بمتوسط حسابي وقدره 

، وقد یرجع ذلك إلى قرب أعضاء هیئة )0.74(اعي وانحراف معیاري وقدره االغتراب االجتم
التدریس من الطلبة والتماسهم مشكالت الطلبة ومشاعرهم وما یعیشه الشباب األردني من 
أزمات عدیدة، كذلك ما قد استنتجه أعضاء الهیئة التدریسیة من خالل حواراتهم مع طلبتهم 

الال معنى أو : غتراب ذواتهم، في حین تاله البعد الثانيمن إحباط لدى الطلبة وشعورهم با
، ویشیر إلى درجة )3.73(الال هدف، وحصل على الدرجة الثانیة بمتوسط حسابي وقدره 

وقد یفسر ذلك من خالل ما یشاهد من ردود الشباب  ،)0.64(مرتفعة بانحراف معیاري وقدره 
الحیاة وأن حیاتهم بال معنى مما یدفع كثیر حول قیمة الحیاة بالنسبة لهم وعدم شعورهم بقیمة 

الال معیاریة، وحصل على الدرجة : من الشباب لمحاولة االنتحار، في حین تاله البعد الثالث
، ویشیر إلى درجة مرتفعة وانحراف معیاري وقدره )3.69(الثالثة بمتوسط حسابي وقدره 

، ویشیر إلى )3.68(سابي وقدره العزلة االجتماعیة بمتوسط ح: ، تاله البعد الرابع)0.59(
: ، وجاء في المرتبة األخیرة البعد األول)0.70(ًدرجة مرتفعة أیضا وانحراف معیاري وقدره 

) 0.49(وانحراف معیاري وقدره ) 3.60(فقدان السیطرة والعجز بمتوسط حسابي وقدره 
على الدرجة ویشیر إلى درجة متوسطة، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عینة الدراسة 

وهو یشیر إلى درجة مرتفعة ) 3.70(الكلیة لالغتراب االجتماعي إلى متوسط حسابي وقدره 
 ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى قرب أعضاء هیئة التدریس ).0.56(وبانحراف معیاري وقدره 

من الشباب الجامعي واطالعهم على تفاصیل لم یكن أحد لیطلع علیها بحكم احتكاك 
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ًع الطلبة واالستماع إلى مشكالتهم في كثیر من األحیان، وقد تبرر أیضا بأن المدرسین م
شعور الشباب األردني باالغتراب االجتماعي نتیجة لتأثیر وسائل اإلعالم المتنوعة وجذب 
ًالشباب نحو الثقافات الغربیة رغما عنهم، وانقیادهم نحو التقلید األعمى لتلك الثقافات، ومن 

فإنه ومن واقع تجربته كأب فإن هناك فجوة بین األجیال وفي حال لم وجهة نظر الباحث 
یتمكن الوالدین من تفهم تلك الفجوة فسیكون مستوى االغتراب أعلى فأعلى، كما یالحظ بأن 
تلك الفجوة تسهم في العزلة االجتماعیة لدى الشباب فینظر لألسرة وكأنها تعیش في بیت 

  .لحقیقیة ، وانعزال غالبیة الشباب داخل غرفهم الخاصةواحد على الرغم من بعد المسافات ا
التي ) 2001خلیفة، (ًوتتفق نتائج هذه الدراسة جزئیا مع ما توصلت إلیة دراسة 

أشارت إلى وجود مؤشرات مرتفعة لبعد الال معیاریة والال هدف ، بینما اختلفت في ترتیب بعد 
دراسة خلیفة، كما تتفق هذه النتیجة مع العزلة االجتماعیة إذ جاء في المرتبة األخیرة في 

التي أشارت لوجود مظاهر االغتراب لدى الشباب ) 2011، حسینات وآخرون( دراسة
بالالمباالة والال معیاریة والال معنى و العجز وفقدان السیطرة ًالجامعي األردني منعكسة في 

ًحث هذه النتیجة أیضا  كما یبرر البا).2012الرواشدة، (كما تتفق مع دراسة . والال هدف
أنشطة وبرامج تسهم في مساعدة الشباب على اكتشاف طاقاتهم وتشجیع وسائل لعدم وجود 

االعالم للشباب على التقلید األعمى للثقافات الغربیة ، وعدم تفعیل دور الشباب العلمي 
یعانون ًوالثقافي سواء في الجامعات أو المجتمع، كما یعتقد الباحث بأن الشباب بشكل عام 

من عدة أزمات اقتصادیة واجتماعیة وقد یسهم ذلك من وجهة نظر الباحث في زیادة الفجوة 
وزیادة الشعور بعدم العدالة وفقدان السیطرة وعدم الشعور باألهمیة وبالتالي الشعور 

  ).2012الرواشدة ، ( باالغتراب، وهذا ما یتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة
هل توجد فروق ذات : لقة باإلجابة على التساؤل الثاني والذي نص علىالنتائج المتع): ب(

داللة إحصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة نحو مستوى االغتراب تبعا لبعض 
  والتفاعل بینهما؟)  الخبرة –النوع ( المتغیرات

ًأظهرت النتائج وجود فروق ظاهریة في المتوسطات تبعا لمتغیري الجنس والخبرة 
 الدرجة الكلیة لالغتراب االجتماعي وألبعاده، وللكشف عن أثر متغیري الجنس والخبرة في في

الدرجة الكلیة لالغتراب االجتماعي فقد تم استخدام تحلیل التباین الثنائي كما یظهر في 
  ):7(الجدول 
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نهما في نتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي ألثر الجنس والخبرة والتفاعل بی): 7(جدول 
  :الدرجة الكلیة لالغتراب االجتماعي

مجموع  المصدرالرقم
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 االحصائیة

 0.05 *3.500 1.049 1 1.049  الجنس 1
 0.03 3.679* 1.102 2 2.205  الخبرة 2
 0.13 1.107 332. 2 663.  الخبرة× الجنس  3
   300. 157 47.043  الخطأ 4
    162 50.106  الكلي المصحح 5

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة * 
  :إلى ما یلي) 7(تشیر نتائج الجدول 

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة)α ≥ 0.05 ( في الدرجة الكلیة
 . ًلالغتراب االجتماعي تبعا لمتغیر الجنس

 لة إحصائیة عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات دال)α ≥ 0.05 ( في الدرجة
 ًالكلیة لالغتراب االجتماعي تبعا للتفاعل بین الجنس والخبرة، 

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة)α ≥ 0.05 ( في الدرجة الكلیة
  .ًلالغتراب االجتماعي تبعا لمتغیر الخبرة

) 8(راء مقارنات بعدیة بطریقة توكي، والجدول ولمعرفة أي المجموعات تفوقت فقد تم إج
  یوضح ذلك

ًنتائج اختبار توكي لتحدید داللة الفروق في المجموعات تبعا لمتغیر الخبرة في ): 8(جدول 
  .الدرجة الكلیة لالغتراب االجتماعي

المجموعات   المجموعة
الداللة   الخطأ المعیاري  متوسط الفرق  األخرى

  اإلحصائیة
 0.13 13412. 2621.-   سنوات10 – 5

 10أكثر من    سنوات5أقل من 
 0.98 10698. 0211.-  سنوات

 10أكثر من    سنوات10 – 5
 0.09 11308. 2410.  سنوات
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أن الفروق في المتوسطات الحسابیة كانت لصالح من ) 8(یالحظ من الجدول 
  .سنوات 10- 5 سنوات بالمقارنة مع من خبرتهم أكثر من 5خبرتهم أقل من 
تم حساب الفروق التي تعزى ألثر متغیري الجنس والخبرة والتفاعل بینهما على كما 

            أبعاد مستوى االغتراب االجتماعي من خالل إجراء اختبار تحلیل التباین الثنائي المتعدد
(2 way MANOVA) 9( كما یظهر في الجدول:( 

 )9(جدول 
 ألثر الجنس والخبرة (way MANOVA 2)نتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي المتعدد 

  :والتفاعل بینهما في أبعاد االغتراب االجتماعي

المتغیرات  الرقم  المصدر
 التابعة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 االحصائیة

فقدان السیطرة  1
 0.46 539. 129. 1 129.  والعجز

الالمعنى أو  2
 0.10 2.814 1.074 1 1.074  الالهدف

 0.12 2.406 828. 1 828.  الالمعیاریة 3

العزلة  4
 0.02 5.188 2.493 1 2.493  االجتماعیة

  الجنس
ویلكس المده 

= ق= (
= ، ف0.96

1.113 ،
  )0.36= ة.د

التشاؤم واغتراب  5
 0.19 1.749 921. 1 921. الذات

ان السیطرة فقد 1
 0.08 2.598 623. 2 1.246  والعجز

الالمعنى أو  2
 0.00 5.694 2.173 2 4.345  الالهدف

 0.13 2.095 720. 2 1.441  الالمعیاریة 3

العزلة  4
 0.10 2.295 1.103 2 2.205  االجتماعیة

  الخبرة
  هوتلنج

، 0.82= ق(
، 3.00= ف
  )0.00= ة.د

التشاؤم واغتراب  5
 0.01 4.540 2.390 2 4.780 الذات

 0.34 1.087 261. 2 522.فقدان السیطرة  1× الجنس 
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المتغیرات  الرقم  المصدر
 التابعة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 االحصائیة

  والعجز

الالمعنى أو  2
 0.07 2.787 1.063 2 2.127  الالهدف

 0.84 178. 061. 2 123.  الالمعیاریة 3

العزلة  4
 0.25 1.399 672. 2 1.345  االجتماعیة

  الخبرة
  ویلكس المدا

، 0.88= ق(
، 1.87= ف
  )0.05= ة.د

التشاؤم واغتراب  5
 0.55 599. 316. 2 631. الذات

فقدان السیطرة  1
   240. 157 37.647  والعجز

الالمعنى أو  2
   382. 157 59.901  الالهدف

   344. 157 53.992  الالمعیاریة 3

العزلة  4
   481. 157 75.441  االجتماعیة

  الخطأ

التشاؤم واغتراب  5
   526. 157 82.658 الذات

فقدان السیطرة  1
    162 39.038  والعجز

الالمعنى أو  2
    162 66.044  الالهدف

    162 56.208  الالمعیاریة 3

العزلة  4
    162 80.371  االجتماعیة

الكلي 
  المصحح

التشاؤم واغتراب  5
    162 87.985 الذات

  :إلى ما یلي) 9(تشیر نتائج الجدول 
في البعد الرابع ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

ًلعزلة االجتماعیة لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعا لمتغیر ا
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الجنس وبالنظر إلى المتوسطات الحسابیة یالحظ أن أعضاء الهیئة التدریسیة من اإلناث 
یرین بأن مستوى االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني أعلى مقارنة ) 3.78(

ث هذه النتیجة كون االناث من أعضاء هیئة التدریس قد یكن ویفسر الباح).3.57(بالذكور
 .أقرب للشباب الجامعي من الذكور

في البعد الثاني ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
الال معنى أو الال هدف والبعد الخامس التشاؤم واغتراب الذات لدى الشباب األردني من 

ًالتدریس تبعا لمتغیر الخبرة ولمعرفة أي المجموعات تفوقت فقد تم وجهة نظر أعضاء هیئة 
 یوضح ذلك) 10(إجراء مقارنات بعدیة بطریقة توكي، والجدول 

في أبعاد ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
ًعا للتفاعل االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تب

  .بین متغیري جنس عضو هیئة التدریس وخبرته
ًنتائج اختبار توكي لتحدید داللة الفروق في المجموعات تبعا لمتغیر الجنس ): 10(جدول 

  .في البعد الثاني والخامس من االغتراب االجتماعي

المجموعات   المجموعة  البعد
  األخرى

متوسط 
  الفرق

الخطأ 
  المعیاري

الداللة 
  اإلحصائیة

5 – 10 
 0.03 15135. 3947.*  سنوات

 5أقل من 
 10أكثر من   سنوات

الال معنى أو  0.26 12072. 1892.  سنوات
  الال هدف

5 – 10 
  سنوات

 10أكثر من 
 0.24 12760. 2055.  سنوات

5 – 10 
 0.03 17779. 4524.*  سنوات

 5أقل من 
 10أكثر من   سنوات

 0.86 14181. 0734.  سنوات
التشاؤم 
واغتراب 

  الذات
5 – 10 

  سنوات
 10أكثر من 
 0.03 14989. 3790.  سنوات

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في البعد الثاني من ) 10(یالحظ من الجدول 
ًتبعا لمتغیر الخبرة وقد كانت هذه ) الال معنى أو الال هدف(أبعاد االغتراب االجتماعي 
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وبالنظر إلى )  سنوات10 – 5(الخبرة وذوي )  سنوات5أقل من (الفروق بین ذوي الخبرة 
المتوسطات الحسابیة في جدول المتوسطات یتضح أن المتوسطات كانت أعلى في االغتراب 

  ). سنوات10 – 5(االجتماعي من وجهة نظر ذوي الخبرة 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 10(كما تشیر نتائج الجدول 

التشاؤم واغتراب (لخامس من أبعاد االغتراب االجتماعي في البعد ا) α ≥ 0.05(داللة 
 10 – 5(وذوي الخبرة )  سنوات5أقل من (وقد كانت هذه الفروق بین ذوي الخبرة ) الذات

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابیة في جدول المتوسطات یتضح أن المتوسطات ) سنوات
ویعتقد ). سنوات10 – 5(رة كانت أعلى في االغتراب االجتماعي من وجهة نظر ذوي الخب

الباحث بأن هذه النتیجة منطقیة فمشكلة الدراسة تبحث في مستوى االغتراب االجتماعي لدى 
الشباب من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في فترة زمنیة وبغض النظر عن جنس 

ردني المبحوثین فهم ینظرون إلى مشكلة الدراسة وهي االغتراب االجتماعي لدى الشباب األ
ٕبنفس النظرة ومدركین لوجود أبعاد االغتراب تلك تماما واحساسهم في المشكلة واحدة وان  ً
ًكانت هنالك فروقا ظاهریة فیما یتعلق ببعض األبعاد فقد تستشعر االناث العالقة أكثر بحكم 

 .تحسسها للمشكلة وقد یكون قربها من الشباب كأم هو السبب
 یكون السبب بأن المبحوثین من ذوي الخبرة األقل أما بالنسبة لسنوات الخبرة فقد

ذوي تركیز أعلى على خصائص الشباب وسلوكیاتهم إذ تعتمد على مالحظاتهم  للمؤشرات 
ًوباعتبارهم اقرب سنا من الشباب في الغالب أكثر ممن . التي یعتقدون بوجودها عند الشباب 

  .بلغوا سنوات خبرة أعلى 
  :التوصیات

ّالدراسة،  هذه إلیها ّتوصلت التي النتائج ظل  من التوصیات فيتوصل الباحث لعدد
  :تقدیمها على النحو اآلتي یمكن
 .ومشكالتهمّإجراء المزید من الدراسات والبحوث التي تستهدف الشباب  .1
تفعیل دور الشباب في صنع القرارات المختلفة وتمكینهم من المهارات الالزمة كحل  .2

 .المشكالت 
 .مرات حوار مع الشباب تتبناه القیادة السیاسیة بصفة دوریة عقد منتدیات ومؤت .3
  .ٕاالسهام في فتح باب الحوار مع الشباب واعطائهم الحریة في التعبیر عن الرأي .4
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  :المراجع باللغة العربیة: ًأوال
الشعور باإلغتراب االجتماعي لدى طلبة ، )2017( بعضي، سهام، ابن عمارة، سمیة- 1

دراسة استكشافیة على عینة من : لمواقع االنترنت اإلباحیةالجامعة المتصفحین 
رسالة ماجستیر، جامعة الطلبة المقیمین باألحیاء الجامعیة بوالیة ورقلة، 

 . ورقلة-قاصدي رباح
، ترجمة حداد، سلیم، دار المعجم النقدي لعلم االجتماع ، )1986( بودون، باریتو- 2

  .المعارف، القاهرة
، جامعة ، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، االغتراب)2012( جدیدي، زلیخة- 3

 .346-361، 8قاصدي رباح، رسالة ماجستیر منشورة، 
االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي ،)2007( الجماعي، صالح- 4

  .، مكتبة مدبولي، القاهرةواالجتماعي
 .، القاهرة، مكتبة نهضة الشرقعقاموس علم االجتما، )1983( الجوهري، عبد الهادي- 5
، اإلغتراب الثقافي عند )2011( حسینات، محمد، الخزاعي، حسین، الخطایبة، یوسف- 6

، اتحاد الجامعات العربیة، مجلة اتحاد الجامعات العربیةطلبة جامعة الیرموك، 
 .455-481، 58األمانة العامة، 

 والمفارقة القیمیة لدى عینة من العالقات بین االغتراب، )2001( خلیفة، عبد اللطیف- 7
 األسرة في القرن -، المؤتمر السنوي الثامن لمركز االرشاد النفسيطالب الجامعة

  .37-69، )1.(، جامعة عین شمس، القاهرة 21
 .، دار العالم الثالث، القاهرةاالغتراب الثقافي للذات العربیة، )2006( خیري، حازم- 8
راب الثقافي لدى الشباب الجامعي في ضوء العولمة ، االغت)2012( الرواشدة، عالء- 9

، 3، العدد9، المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانیة واالجتماعیةالثقافیة، 
 .32-1ص ص 

، االغتراب، ترجمة حسین، كامل، بیروت، المؤسسة العربیة )1980( ریتشارد، شاخت-10
 .للدراسات والنشر، بیروت

، دار اآلفاق للطباعة والنشر، صنعاء، سیكولوجیة المراهقة ،)1996( الزعبي، أحمد -11
 . الیمن

  .، عالم الكتب، القاهرةإرشادات الصحة النفسیة، )2008( زهران، سناء، -12
 .، الجریمة والمجتمع، دار النهضة العربیة )1983( الساعاتي،  سامیة، -13
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، ت االجتماعیةقاموس الخدمة االجتماعیة والخدما، )2000( السكري، أحمد-14
  .االسكندریة، دار المعرفة الجامعیة

، مؤسسة شباب الجامعة، نظریة االغتراب من منظور اجتماعي، )1997( شتا، السید -15
 .االسكندریة

، المكتبة المصریة للطبع االغتراب في التنظیمات الصناعیة، )2003( شتا، السید-16
  .والنشر والتوزیع، االسكندریة

، رسالة االغتراب النفسي االجتماعي لدى الشباب المجرم، )2015(ووس شاقور، الطا-17
  .ماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، مكتبة النهضة كیف نربي أبنائنا، الجنین، الطفل، المراهق،  )2000( شقیر، زینب-18
 .المصریة، القاهرة

لجدید، ، مكتبة الجیل االشخصیة بین التنظیر والقیاس، )1997( صالح، قاسم -19
 . صنعاء

، االغتراب االجتماعي لدى الشباب األردني )2016( العرب، أسماء، الرواشدة، عالء-20
، ص 2، العدد9، المجلدالمجلة األردنیة للعلوم االجتماعیةفي عصر العولمة، 

 224-221ص 
لبنان، دار المنهل ، االغتراب االنسان المعاصر وشقاء الوعي، )2008( عباس، فیصل-21
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