
   لتوافق بأبعاد ااالجتماعي وعالقته  االغرتاب   
  العاملني باململكة العربية السعودية نيلدى عينة من املصري

 

 رباب عبد الفتاح أبو الليل /د
 ساعد /كليه اآلداباستاذ علم النفس امل

 جامعة الطائف 

  :ملخص الدراسة
على عينة   في ابعاد التوافق هدفت الدراسة الحالية الى معرفة أثر االغتراب االجتماعي      

( من اإلناث  60( من الذكور )60( فرد من المصرين المغتربين بمنطقة الطائف )120قوامها )
طبق مقياس لالغتراب االجتماعي   2019إلى  يناير 2018سبتمبر بداية   في الفترة من

ـ توجد فروق  1هومقياس ألبعاد التوافق استخدم المنهج الوصفي المقارن  أسفرت النتائج على أن 
ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين على "أبعاد االغتراب" لصالح غير  

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين ذكور وإناث على  2المتعلمين باالغتراب
ية بين  ـ توجد فروق ذات داللة إحصائ3أبعاد االغتراب لصالح اإلناث أكثر تأثر باالغتراب. 

ـ  4المتعلمين وغير المتعلمين في درجة التوافق النفسي لصالح المتعلمين حيث أنهم أكثر توافق
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين وغير المتعلمين على أبعاد التوافق تبعًا للسن  

درجة ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين إناث وذكور على 5لصالح األكبر سناً 
ـ توجد عالقة ارتباطية عكسية لالغتراب االجتماعي وابعاد  6التوافق لصالح الذكور أكثر توافق

 التوافق على جميع أفراد عينة الدراسة 
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   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

   االغرتاب االجتماعي وعالقته بأبعاد التوافق 
  العاملني باململكة العربية السعودية نيلدى عينة من املصري

 

 ليلرباب عبد الفتاح أبو ال /د
 استاذ علم النفس املساعد /كليه اآلداب

 جامعة الطائف  

   : قدمةم
تعد ظاهرة االغتراب من أهم الظواهر السلبية في العالم الحديث المعاصر وقد تبلورت على       

مدى سنوات عديدة، واتخذت مظاهر تختلف في شدتها بين الماضي )أي بداية النهضة  
عليه في الزمن الحاضر، ولكن المشاهد أنها كانت منذ ذلك األوروبية وما قبلها( وبين ما هي 

 القرن. وحدة تبعا للتطور الحضاري المادي في هذا  اشتدادا التاريخ تزداد 
االغتراب ظاهرة انسانية عامة تحمل في طياتها الجانب اإليجابي والسلبي وشائعة في كثير من ف

القتصادي واالجتماعي فاإلنسان هو المجتمعات بعيدا عن النظم واأليدولوجيات والمستوى ا
المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن ينفصل عن نفسه ومجتمعه وعالمه وقد يعيش االغتراب 

ظاهرة اجتماعية نفسية ومشكلة إنسانية عامة سوية مقبولة  ويكابده باعتباره جزء من حياته فهو 
النظر عن النظم   حينًا ومرضية معوقة حينًا آخر شائعًا في كثير من المجتمعات بغض

وااليديولوجيات والمستوى االقتصادي والتقدم المادي والتكنولوجي كما إنها تعد أزمة معاناة 
 .لإلنسان المعاصر وان تعددت األسباب ومصادرها 

 (37، ص   2005جواد محمود الشيخ ؛ دونت ،  )
رن العشرين بدراسة  اهتمام كثير من العلماء والباحثين خالل النصف الثاني من القمن هنا كان 

المجتمعات المختلفة وقد يرجع ذلك إلى مدى   في وذلك النتشارها بين األفراد  ظاهرة االغتراب
يسير بسرعة  ماديقد تظهر نتيجة تقدم  التيمعاناة اإلنسان وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة 

وأدى أيضًا إلى   لنفسياأدى إلى عدم التوافق  الذييسير بسرعة بطيئة األمر  معنوي هائلة وتقدم 
   أن اإلنسان ينظر إلى هذه الحياة وكأنها غريبة عنه أو بمعنى آخر الشعور بعدم االنتماء.

 (56، ص1991ريتشارد. شاخت ،)
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عليه   يضفي الذي النفسيغتراب االجتماعي أصبح تعبيرًا عن بؤس اإلنسان وألمه االلذا ف
ظل هذا   فيله فالعذر إذن  الخارجيومع المحيط  مشاعر القلق واإلحباط وعدم التوافق مع الذات

في  يكون عليه  الذيالوضع ينسلخ عن إنسانيته ومحتواه وينفصل عن أهدافه ووجوده بالشكل 
  النفسيالطمأنينة نتيجة لعدم القدرة على التوافق و السعادة فال يتمتع بنمط عالقاته االجتماعية 

 االجتماعي.والتكيف 
وإحساسه بالعجز  لالغتراب االجتماعي ازدياد شعور الفرد بالوحدة تظهر أعراض متعددة هي و 

وعدم قدرته على إقامة العالقات االجتماعية والشعور بضعف الصلة بذاته الحقيقية وعجزه 
انتقال الصراع  فهو يمثلبالتمسك بالقيم والمعايير وعدم استطاعته للكشف عن أفكاره ومشاعره 

ن المسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس اإلنسانية بين الذات والعالم المحيط به م
اضطراب في العالقة التي تهدف إلى التوفيق بين مطالب الفرد وحاجاته  وينتج عن ذلك 

   وإمكانياته من جانب وبين الواقع وأبعاده المختلفة من جانب آخر.
 (       22ص ، 1993،   سعد المغربي)                                                   

وشبابنا اليوم كغيرة من الشباب في بقيه المجتمعات يمر بظروف ابسط ما توصف به انها هي  
الظروف المصاحبة لمراحل االنتقال وما يصاحبها من عدم استقرار وقلق وعدم شعور باالستقرار 

ي تعترى الشخصية واحساس بالغربة بين الفرد والمجتمع ومن هنا تظهر االزمة االعتراضية الت
فاالغتراب موجود ما دامت هناك فجوه بين الفرد والمجتمع وكلما غاب المجال الذى يعبر فيه 
الفرد عن ذاته فالفرد نظرا لوجوده خارج الوطن الذى ولد وتربى فيه من الممكن ان يتعرض 

الى  به ا للضغوط والحاجات النفسية واالقتصادية واالجتماعية وال يستطيع اشباعها يؤدى هذ
 . زيادة اإلحساس بالغربة مع عدم التوافق النفسي له 

 : الدراسةمشكلة 
تعتبر مشكلة االغتراب االجتماعي من أهم وأخطر المشاكل االجتماعية التي تواجه أفراد       

المجتمع في الوقت الراهن، مع التأكيد على إن االغتراب ليس مفهوما حديثًا بل هو القديم 
بط بمتغيرات ومخرجات المجتمع الذي ينشأ فيه، لذا يمكن القول أن لكل مجتمع الحديث وانه يرت

ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف  مشاكله االجتماعية التي تساهم بإيجاد هذه المشكلة من هنا 
  .(2006، علي  2002)موسى الثاني من القرن العشرين بدراسة االغتراب 



 

 

 

(344 ) 
 2019 ديسمرب ، 1ج، 60جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

في المجتمعات المختلفة وربما يرجع ذلك إلى "ما لهذه  ظاهرة انتشرت بين األفراد  ابوصفه
الظاهرة من دالالت تعبر عن أزمة اإلنسان المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة  
الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمعدل هائل السرعة وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء، األمر 

األمان والطمأنينة تجاه واقع الحياة في هذا العصر، والنظر   الذي أدى باإلنسان إلى الشعور بعدم
 إلى هذه الحياة وكأنها غريبة أو كأنه ال ينتمي إليها". 

 ( 56ص  ،1995كامل ،)
في بلدان مختلفة تمامًا عن بلدانهم،   عملون الذين ي فرادبعض اال وتزداد ظاهرة االغتراب حدة عند

هم يشعرون باالنفصال النسبي عن أنفسهم أو عن  االغتراب التي جعلت فيعانون من مشاعر 
النفسي  بالتوافق من أي وقت مضى. مما يجعل البعض منهم يفتقد إلى الشعور  مجتمعاتهم أكثر

االجتماعي والتوافق  وانطالقًا من ذلك ترى الباحثة "أن ظاهرتا االغتراب  من غربتهم حدة  ويزيد
واألسباب المهيأة لهما. كما  ا كلما توافرت العواملهما ظاهرتان قد تزداد حدتهما ومجال انتشارهم

إحصائيًا بين ظاهرة  ( بوجود عالقة سلبية عكسية دالة 2004أكدت دراسة عادل العقيلي ) 
مشكلة البحث من خالل   االغتراب النفسي واألمن النفسي. وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد

من  عينة  والشعور بالتوافق لدى االجتماعي اب اإلجابة على السؤال التالي: ما العالقة بين االغتر 
 العاملين بالمملكة العربية السعودية   المصرين

  :التاليةومن هنا تتحدد مشكله الدراسة الحالية في التساؤالت 
  ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين على االغتراب1

 (؟معيارية، التمرد، العدوانية، الجنوحالعجز، الالمعنى، االاالجتماعي )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين اإلناث والذكور على االغتراب  ـ هل2

 )العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح(؟االجتماعي 
ة التوافق تبعًا درج فيـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين وغير المتعلمين 3 

 المنزلي، الصحي، االجتماعي، االنفعالي، المهني؟ ألبعاد التوافق
ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين وغير المتعلمين على أبعاد التوافق تبعًا 4

 للسن؟ 
  فيالتوافق   ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين إناث وذكور على درجة5

 ق المنزلي، الصحي، االجتماعي، االنفعالي، المهني"؟"التواف
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د، العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمر االجتماعي ) توجد عالقة ارتباطية االغتراب ـ هل6
" المهني، االنفعالي، االجتماعي، الصحي، المنزليالتوافق "العدوانية، الجنوح( وعالقتها بأبعاد 

 على جميع أفراد اعينة الدراسة؟ 
 الدراسة:  اف أهد

أبعاد  االجتماعي و غتراب يتمثل هدف الدراسة الحالية في محاوله الكشف عن العالقة بين اال
 ةالمختلفعالقة بقدرة الفرد على مواجه المواقف  له االغتراب االجتماعي هل  التوافق بمعنى

  والذكور فيث لمتعلمين وغير المتعلمين واالنابين ا ق وهل يوجد فرو ودرجه تأثيرها في التوافق له 
 .  االجتماعي غترابلال درجه مواجهتهم

 الدراسة.  أهمية
العديد من فروع العلوم   في تعرض لها الباحثون  التياالغتراب من أقدم المفاهيم يعتبر    

اإلنسانية، الفلسفية، النفسية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الدينية.... إلخ إذ يمثل ميدان  
االغتراب حالة نفسية يعيشها  ويمثل تتخذ اإلنسان محورًا لها  التيمن العلوم بحث مشترك لكثير 

يجب دراستها والحد من انتشارها  التييمر بها ويعد من المشكالت  التياإلنسان نتيجة للظروف 
  فيلما لها من آثار سلبية على الفرد استطاعت مشكلة االغتراب باعتبارها حالة مميزه لإلنسان 

هذا  ول الوقت الحاضر في حياة ديث أن تفوض نفسها على كثير من مجاالت الالمجتمع الح
بذلت تدور حول أمور معينة  تشير إلى دخول عناصر معينة  التيالمفهوم فإن كل المحاوالت 

والتوافق   التكيف فيالمجتمع، العجز عن التالؤم، والفشل  فيمفهوم االغتراب مثل اإلصالح  في
 الالمباالة وعدم الشعور باالنتماء.و  االجتماعيمع الواقع 

حالة ذهنية يشعر فيها الشخص بانه معزول عن مجتمعه او هو شعور الفرد  اذن  االغترابف
    .باالنفصال النسبي عن ذاته او مجتمعه او كالهما

 (93، ص1985)االشول عادل واخرون،                                                 
يمكن  التيالمفاهيم م من رة االغتراب لما لها تأثير على شخصية الفرد وسلوكهومن هنا تعد ظاه

حقيقة األمر، مرتبطة بالصحة النفسية للفرد   فيدراستها والكشف عن مكوناتها ألنها  فيالتعمق 
تناولت تلك  التيوبالحضارة اإلنسانية بشكل أعم وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل الدراسات 
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تهدف إلى التعرف بشكل أكبر على العوامل المرتبطة به والمؤثرة فيه وما  والتيدراسة الظاهرة بال
  ا.الظروف المناسبة لتطوره هي

                (Demerouti, 2001,p507 ) ( Maslach  ,2001 .p397 ) 
انه فقد اتصاله مع   قرن العشرين "عصر االغتراب" فالبرغم من ان وصل فيه الى القمر االفال

وجيا هائال، االن تقدمه االخالقي والروحي كان  نولعالمه ورغم انه انجز تقدما علميا وماديا وتك
 (53، ص1991القريطي، متواضعا جدا )

فراد الذين يعيشون بعيدا عن وطنهم اال االجتماعي لدى البحث حول االغترابلهذا ترجع اهميه 
فاالغتراب له  هؤالء االفراد الغتراب لدى شياء مهمة يجب التركيز عليها لظاهرة اأذ توجد عدة إ

سد النواقص التي   ها وكيفيةنيعيشو  التي مع الحياة التالموكيفية  توافقهم الخطيرة على تأثيراته
 عليهم وعلى تكيفهم جانبا سلبيا تعتبر 

 تحديد المصطلحات:
 االغتراب االجتماعي-1

ه هذا االنفصال من شعور بالوحدة  حالة يشعر خاللها الفرد باالنفصال عن المجتمع وما يعني
 (341ص،1988)دسوقي كمال، االخرين(والغربة وانعدام عالقات المحبة والصداقة مع 

  اإلجرائيالتعريف 
يسجلها الفرد على المقياس المعد لهذا  التيفإنه يعبر عن مجموعة االستجابات "الدرجات" 

ثلة بخصائص العجز، االمعنى، يتضمن األبعاد المعبرة عن االغتراب المتم والذيالغرض 
 ، العزلة، التمرد. هاالمعياري

 ـ التوافق:   2
مجموعة من ردود األفعال التي يعدل فيها الفرد من بنائه النفسي أو سلوكه لحل صراعاته  
الداخلية حاًل مالئمًا، وإقامة عالقات اجتماعية إيجابية مع أفراد جماعته, واحتالله مكانة جيدة 

 (628،ص 2010)الطالع، ه من عمل من خالل ما يؤدي
 : اإلجرائيالتعريف 

يسجلها الفرد على فقرات المقياس المعد   التيلهذا المتغير بأنه مجموعة االستجابات "الدرجات"  
 يتضمن. والذي  لهذا الغرض
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 ين العاملين بالمملكة العربية السعودية: يـ المصر 3
 ية والذين يعملون بالمملكة العربية السعوديةوهم مجموعة األفراد الذين يحملون الجنسية المصر 

 االقل. لمدة سنه سابقة قبل اجراء البحث على  
 للدراسة:  النظري اإلطار 
 االغتراب االجتماعي اواًل: 

يعد االغتراب ظاهرة انسانية حظيت باهتمام كبير من الفالسفة وعلماء النفس والتربية واالجتماع 
ير عما يشعر به االنسان الحديث من غربة وما يحسه من وقد استخدموا مصطلح االغتراب للتعب

زيف الحياة وعمقها وما يالحظه من سطحية في عالقات االفراد بعضهم البعض في صورة تكاد 
العصر واعرافه وتقاليده لذا هي   سماهتهدد وجود االنسان وصحته النفسية. هذه الظاهرة سمة من 

 ياد نموها واتساعا خطورتها من اعقد قضايا االنسان المعاصر بسبب ازد
 مفهوم االغتراب  

  :لغويا
" الدالة  alienation" ونظريتها الفرنسية "alienationاالصل الذي اشتقت منه الكلمة االنكليزية "

" الذي يعني تحويل او نقل alienaceعلى االغتراب. تكون قد استمدت هذا االسم من الفعل "
" اال ان جميع  aliusمستمد من الكلمة الالتينية "ما لملكية شخص اخر وهذا الفعل  شيء

التعريفات الحالية تدور حول عناصر معينة منها فقدان العالقات االولية المساندة واال ألفة واال  
 الحياة.انسانية وغياب االحساس بجدوى  واالانتماء  واالوالء واال معنى 

 (24، ص1988)ابن منظور، 
 (  2005) يعرفه جواد محمود الشيخ  

االغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية ومشكلة إنسانية عامة سوية مقبولة حينًا ومرضية معوقة حينًا 
آخر شائعًا في كثير من المجتمعات بغض النظر عن النظم وااليديولوجيات والمستوى  
االقتصادي والتقدم المادي والتكنولوجي كما إنها تعد أزمة معاناة لإلنسان المعاصر وان تعددت 

 ( 37، ص  2005)جواد محمود الشيخ ،  .األسباب ومصادره
 ( 2004مفهوم االغتراب االجتماعي من وجهة حامد زهران  )
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هو شعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من  
ثقافية الضغوط النفسية وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار بتأثير العمليات ال

 (154:153، ص ص2004حامد زهران ،سناء ) .واالجتماعية التي تتم في المجتمع
  :أنواع االغتراب

 أربعة أنواع رئيسية لالغتراب، هي:  Nettlerحدد نيتلر 
 ( Culture  Alienationاالغتراب الثقافي ) -1
 ( Family  Alienationاالغتراب األسري ) -2
 (  Religious  Alienationاالغتراب الديني ) -3
 ( 1)  ( Political  Alienationاالغتراب السياسي )  -4

 (محمود رجب) من وجهة نظر
  -5االغتراب السياسي  -4االغتراب االقتصادي  -3االغتراب الديني -2االغتراب النفسي  -1

       االغتراب االجتماعي -7االغتراب الثقافي  -6االغتراب القانوني 
 ( .60، ص    1986)محمود رجب،  

   األبعاد المتعددة لالغتراب من وجهة اوضح  1995(  مهدى  ) محمداما  
   1990Seemanنظر

( : ويشير إلى إن الفرد ال يستطيع التأثير في المواقف  )العجزفقدان السيطرة  -1
 االجتماعية التي يتفاعل معها . 

مطلوبة واإلنسان   الالمعيارية : وتشير إلى شعور الفرد بأن الوسائل غير المشروعة -2
 أهدافه في الحياة .  إلنجازبحاجة لها 

ويشير إلى الفرد يفتقر إلى مرشد أو موجه للسلوك والمغترب هنا يشعر  المعنى:فقدان  -3
  نشاطاته.بالفزع نتيجة عدم توافر أهداف تعطي معنى لحياته وتحدد اتجاهاته وتثير 

ويفقد ا يجاد األنشطة المكافئة ذاتيويشير إلى عدم قدرة الفرد على إ الذات:النفور عن  -4
 صلته بذاته الحقيقية وال يشعر بها إال في الحاالت النادرة 

 ( 25، ص  1995)محمد مهدي  ،  
 
 



 

 

 رباب عبدالفتاح ابو الليلد. 

 

 أسباب االغتراب  
 اوال األسباب النفسية: -

 ترجع الى العوامل السيكولوجية التي تخص الجانب النفسي للشخص مثل وهي
 التعرض للصرعات المختلفة.  االحباط والحرمان والصدمة، وكذا -
 التوتر واالنفعال، واضطراب الشخصية.  -
 الفشل أو العجز التام والشعور بالقهر  -
 الشعور بالحرمان، حيث تقل الفرص لتحقيق الدوافع أو إشباع الحاجات  -

 التالي للصدمة بعد الحروب وهذا سبب من   السيئة كاالضطرابالمرور بالخبرات  -
 ( 77، ص  1993)جالل محمد سري،                                              

 األسباب االجتماعية:ثانيا 
 -تتعدد االسباب االجتماعية وفق ابعاد مختلفة وهى :

 التفكك الثقافي والحضاري: -1
تعود مشكلة الثقافة الحديثة في كونها معتمدة في نجاحها على الثقافات األخرى ثم ألغت وجود 

ضت سيطرتها عليها فما كان من الثقافات العصرية، إال أن تتبع هذه الثقافات هذه الثقافات وفر 
وتصبح الثقافات المحلية ذات كيان مفكك محصور في حدوث  السائدة بالعصر وتتفادى منها

قومية طبقية، ولم تقف هذه الثقافة السائدة عند هذا الحد من االنحصار، بل جعلتها تنظم إلى 
مرجعية تاريخية أو انها ال تتماشى مع  إلى تستندبية من جهة أنها ال ثقافتها وحضارتها بسل

الحضارية ويقف اإلبداع  العصر إذا كان لديها تلك المرجعية، وبذلك يفقد المجتمع منهجية
ل تلقائي كبش الفكري ثقافيا وحضاريا، ويصبح المجتمع معمدا في تطوره على معايير يقتبسها

 داخل هذا المجتمع.راب مل االغتويؤدي إلى بروز عامل من عوا
 :التحليل لمعايير المجتمع-2
المجتمع لكل مجتمع مجموعة من المعايير تساهم في بنائه الفكري واالجتماعي، لكن معايير  

وبذلك أصبح الفكر العربي دون معايير، أي تحكمه معايير  الفكر،ادت الى تشوه مفهوم  المختلفة
                          لمعايير االجتماعية مما أدى إلى ضعف البناء االجتماعيالحضارة المعاصرة، كما تحللت ا

 (42:40،ص ص  2008.)منى ،جمعة
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 فقدان اإلحساس بالذات:  -3
وجود اسلوب متميز في الحياة الثقافية والحضارية وفي الحياة الفكرية، من أجل  وهو يعنى عدم 

 ومستقبله.حاضره  التفاعل بين الفرد المجتمع، وبين ماضيه،
 صراعات المجتمع والثقافة والقيم-4
 ضغوط البيئة االجتماعية والفشل في مواجهتها.  -
 الهدم والتعقيد من خالل الثقافة المرضية التي تسود المجتمع  -
 عدم توافر القدرة النفسية على مواكبته التطور الحضاري السريع   -
 الجتماعية ا في التنشئةاضطرابات في االسرة والمجتمع تؤثر  -
 يرجع الى مشكله الثقافات  والذينقص التواصل والتفاعل االجتماعي  -
 األجيال الفجوة بينادى الى اتساع  الذيتسارع األجيال وتدهور القيم  -
 الضعف األخالقي وتفشي الرذيلة والبعد عن الدين   -

 نظريات االغتراب  
 فرويد   االغتراب عند

ل من وجهة نظرة وبصفه خاصة انفصال الفرد عن ذاته  استخدم فرويد االغتراب بمعنى االنفصا
فرويد من خالل تحليله لذلك على وجود   الفردية وانطلقاو افتقاده الشعور بالذاتية والتلقائية 

يعيش فيه فقد صور االنسان  الذيتصادم بين رغبات االنسان ومتطلبات الحضارة أي المجتمع 
ه الى الشعور بالذنب متنكرا لرغباته الطبيعية مصاب كائنا مكبوتا مشوها مدفوعا بدوافع تؤدى ب
 بالتوهم مشغول بالتوافق والصحة النفسية 

 ( 49:46ص ص ، 2006) حليم بركات ،  
شار عدد من الباحثين الى ان فرويد استطاع ان يعطى حقائق يستند اليها في تفسير أوقد 

 كاالتي وهياالغتراب 
    الوعيالشعور   اغتراب 

بدأت االسباب التي تجعل تذكر االشياء  إذان اغتراب الشعور يحدث أيها الى يرى فرويد ف
نسيانها كونها مؤلمة ويجب كبتها فيحاول صعبا  الماضي أمراوالحوادث التي مرت بالفرد في 

مر صعب يحتاج الى مجهود كبير وبذلك يغترب ألتقليل االلم الناتج عنها ومن ثم تذكرها يعتبر 
 المكبوتة عن طريق المقاومة  الشعور عن الخبرات



 

 

 رباب عبدالفتاح ابو الليلد. 

 

 اغتراب الشعور االوعى 
نا  تظهر في حالة ضعف اال الالشعوررحلة حياه جديدة في  أيرى فرويد ان الخبرات المكبوتة تبد

مغتربا على شكل   الالشعور يظلن اسباب الكبت ما زالت قائمه فان أثناء النوم وطالما امثال 
د عن  ن ضغط الواقع والهو واالنا االعلى يحدث اغتراب الفر وعند محاولة االنا التوفيق بي انفصال

 ( 160، ص   1997)سيد علي شتا ،   الواقع االجتماعي
 االغتراب لدى فيكتور فرانكل " نظرية المعنى " :

برز علماء االتجاه الوجودي وصاحب نظريه المعنى  وفسرت االغتراب على ايعد  فيكتور من 
ف ومعنى لوجوده اإلنساني تقوم على اساس الشعور  اساس ان االنسان يسعى ليجد هد

يتخلى عن  ظهر الفراغ الوجودي مما جعلة  اب عن الفرد معنى الحياة غبالمسئولية فاذا 
 (23،ص  2008علي ،  .بشرى ) .وهنا يشعر باالغتراب  المسئولية

  نظرية المجال:
د وخصائص هذه الشخصية  تناولت نظرية المجال االنصباب واالهتمام المركز على شخصية الفر 

المرتبطة باالضطرابات والمشكالت النفسية التي يتعرض لها الفرد وكذلك الحيز الحياتي الخاص 
بالعمل في زمن حدوث االضطراب باإلضافة إلى أسباب اضطرابه شخصيًا وبيئيًا مثل 

لمادية االحباطات والعوائق المادية، ويسبب هذا االضطراب كثير من االحباطات والعوائق ا
ويؤدى هذا إلى أقدام وهجوم غاصن أو أحجام وتقهقر خائف وعلى هذا فإن االغتراب هنا ليس 
ناتجًا من عوامل داخلية فقط بل من عوامل خارجية تتضمن سرعة التغيرات البيئية واالتجاه نحو 

 هذه التغيرات والعوامل.                        
 ( 266, ص 1998)زهران, حامد عبد السالم, 

 نظرية الذات:
قد يتكون مفهوم الذات لدى الشخص المغترب من مفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات  

االجتماعي ومفهوم الذات المثالي وبالتالي يتكون كل ما ندركه عن أنفسنا وعن تنظيم مكونات 
مجموعها إجابة عن تساؤالت من نوع من تكون؟ وكيف  فيتشكل  التيالمشاعر والمعتقدات 

  في أن تصرف والى من تنتمي وبهذا يتحدد العنصر المهم  ينبغينبدو أمام اآلخرين؟ وكيف 
 فيتتحقق بها عملية تنظيم المشاعر والمعتقدات المتناثرة  التيتشكيل مفهوم الذات بأنه الطريقة 

ت  للذا السلبيإطار وحدة متكاملة من هنا ينشأ االغتراب وفقًا لهذه النظرية بناء على اإلدراك 
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           وعدم فهمها بشكل سليم وكذلك نتيجة للهوه الكبيرة بين تصور الفرد لذاته المثالية وذاته الواقعية. 
  ( 179, ص 1999)قنديل, شاكر عطية, 

 النظرية السلوكية
يعزو أصحاب هذه النظرية بأن المشكالت السلوكية ما هي إال أنماط من االستجابات الخاطئة 

مواقف   نبعلمة بارتباطاتها بمثيرات منفردة ويحتفظ بها الفرد لفاعليتها في تجأو غير السوية المت
أو خبرات غير مرغوبة وأن الفرد وفقًا لهذه النظرية يشعر باالغتراب عن ذاته عندما ينصاع 

ي أو فكر محدد حتى ال يفقد التواصل معهم وبداًل من ذلك يفقد أر ويندمج بين اآلخرين بال 
 ( 241، ص 1988)الشعراوي, عالء محمد جاد,      تواصله مع ذاته  

 :القول  خالصة
 إشباع لذلك فنقصمع تزايد العوامل واألسباب المؤيدة متعددة االبعاد تزداد  االغتراب ظاهرةان 

يؤدى به الى   وباألخص مع اغتراب الفرد والبعد عن اهلة واحساسه بعدم التوافقالحاجات 
االغتراب االجتماعي والتي تظهر في عدم  مشكله مع  الظهورفي  أالضعف في اإلنجاز وهذا يبد

 توافقه الشخصي فاالجتماعي فالنفسي فاألسرى والمهني..........الخ   
البد من   في التوافق لذاوبهذا تعد الغربة غربه مكانيه أي من الناحية االجتماعية وصعوبة 

كله اإلحساس باالغتراب لدى الفرد  بهذه الظاهرة ودراستها حتى نحاول السيطرة على مشهتمام اال
 . وان الفرد قادر على التحمل واالنجاز وان الغربة تكون دافع له وليس معوق في أدائه 

 ثانيا التوافق 
 الفرد بالتوافقشعور فيعتبر تحقيق التوافق هو من األهداف األساسية التي يسعى الفرد لتحقيقها 

التوازن بين الوظائف يؤدى أيضا الى تحقيق هدف، و االرتياح بعد تحقيق الب شعورهيؤدى به الى 
المختلفة للشخصية، مما يؤدي إلى أن تقوم األجهزة النفسية بوظيفتها دون صراعات، كما 
يتضمن التوافق تحقيق المطالب البيولوجية واالجتماعية، والتي يكون فيها الفرد مطالبًا بتحقيقها 

 .  ة مع البيئةحتى يتم اإلشباع في إطار العالقة المنسجم
 التوافق 

هو قدرة الشخص على تقبل األمور التي يدركها بما في ذلك ذاته ثم العمل من بعد ذلك على  
 ( 71،ص 2012) الختاتنة، تبنيها في تنظيم شخصيته"

 



 

 

 رباب عبدالفتاح ابو الليلد. 

 

 أبعاد التوافق: 
 التوافق الجسمي )الصحي(:  

تبدو و  العقلية واالنفعاليةخالية من األمراض الجسمية و صحيه جيدة تمتع الفرد بحالة  هي تعنى 
  الرضا عنه وخلوه من المشاكل العضوية المختلفة تظهر في مظهره الخارجي و واضحة على 

النشاط والحيوية وتمتعه بوشعوره باالرتياح النفسي اتجاه قدراته وإمكانياته وتمتعه بحواس سليمة, 
بدون ة في النشاط والعمل االستمراريو الحركة واالتزان و التركيز على  مع قدرتهمعظم الوقت 

 (5 ، ص2003)شقير،    إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه
األساسية والتي تظهر وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية  والرضا،السعادة مع النفس له يتضمن و 

                                        العضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة توثر على الناحية األولية الفطرية و في الصورة 
 (22 ،ص2008)غريب وآخرون، 

 التوافق االجتماعي: 
ويغلب على  خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد أو الجماعة،  االجتماعي من التوافقيظهر 

وهذا يعد أسلوبًا ايجابيًا الفرد االنقياد للجماعة للمحافظة على تماسكها ووحدتها والدفاع عنها 
    روج على معايير الجماعة فيعتبر مظهر من مظاهر التوافق السلبيأما الخ   للتوافق،

 ( 74 ،ص2012)الختاتنة،                                                     
الفرد يكون متوافقًا اجتماعيًا عندما يكون لديه القدرة على االستمتاع بعالقات اجتماعية حميمة ف

فاإلنسان   االجتماعية،هذه العالقات حاجاته  من خالل  يشبع والتقدير،تتصف باالحترام 
سلوكه وفق   على تعديليعمل  أخالقيات المجتمع وقوانينه،يحافظ على  بطبعه،اجتماعي 

 والبيئة.  ه وبين محاولة التوفيق بينل معاييره, بما يتوافق مع متطلبات المجتمع 
 (19،ص 2011) الكحلوت،                                                           

 التوافق األسري:
في االستقرار والتماسك األسري والقدرة على تظهر السعادة األسرية التي التوافق االسرى يتضمن 

سالمة العالقات بين الوالدين كليهما وبين األبناء وسالمة العالقة  مدى تحقيق مطالب األسرة و 
ن جميع افراد االسرة لمحبة والثقة واالحترام المتبادل بيتسود افبين األبناء بعضهم والبعض اآلخر 

التي تطرا على مستوى العالقات األسرية وحل المشكالت الى التوافق األسري  ان يمتدالى 
 (.39 ص2013، )زكار,   االسرة .
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 التوافق االنسجامي:
واألبنية، يظهر التوافق االنسجامي في كل ما يحيط بنا من عوامل مادية كالطقس والجبال  

وذلك من خالل البيئة االجتماعية المتمثلة في القيم والعادات والتقاليد والدين والعالقات  
يصل اليه الفرد بقدر ما  الذياالجتماعية والنظم االقتصادية والسياسية والتعليمية والمستوى 

يه الفرد  يحقق من آمال وأهداف وبقدر ما يتوافق الفرد في اإلطار االجتماعي الذي يتحرك ف
ويضطلع فيه بدور اجتماعي معين، بقدر ما يكون عاماًل محددًا لتوافق الفرد، األمر الذي يحقق 

 (18، ص 2003لحجار، )ا0   اآلخرين.سعادة الفرد مع 
 التوافق المهني: 

االختيار المناسب للمهنة مدى إرضاء اآلخرين فيه عن طريق و رضا الفرد عن العمل ويتضمن 
  مدى صالحيتهًا وتدريبًا والدخول فيها و ياالقتناع الشخصي واالستعداد لها علمى الفرد علوقدرة 

                                                    والزمالء.الرؤساء مع  عالقاتهفي رضا والنجاح لوشعورة بااإلنتاج قدرة على المهنية و 
 ( 61ص  ، 2001شاذلي،  )

 التوافق االقتصادي:
المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سلم القدرات االقتصادية وقد يحدث اضطرابًا  هو التغير 

  ويلعب دورًا بالغ األهمية في تحديد شعور الفرد بالرضا أو عدم الفرد،عميقًا في أساليب توافق 
الرضا فيسيطر على الفرد الشعور بالحرمان واإلحباط إذا كان درجه اإلشباع عنده منخفضًا 

 مرتفعًا  درجه اإلشباعالشعور بالرضا إذا كان  ويغلب عليه
 (123ص ،2002)شريت وحالوة، 

ويعتبر ومتداخلة مع بعضها البعض أبعاد ومجاالت التوافق النفسي متعددة تظهر لنا من هنا 
من خالل   االجتماعيوالبعد  وهو الذي يتأثر بالتوافق في شتى مجاالته النفسي()البعد الشخصي 

البعدان االساسيان وذلك ألن الفرد   ودة بموطن اخر غير موطنه األصلي هما غربه الفرد أي وج
 نفسية اجتماعية تؤثر كالن منهم في االخر.  هو وحدة 

 شروط تحقق التوافق 
تماما من  والنفسية الخاليالمتمتع بالصحة العقلية  إن اإلنسان المتوافق هو ذلك الشخص-

درة على التوافق بين الدوافع والرغبات الشخصية  المشكالت الخارجية او الداخلية لديه الق
واالستفادة منه وذلك حتى ولديه القدرة على تقبل النقد  بنفسهالمتصارعة متقبل لذاته ذو ثقة كبيرة 
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 ته الى الفاعلية ار بقد يتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه وأن يقوّم نفسه بواقعية ليصل
االعتماد على   اآلخرين مما يدفعه إلىالمشكالت وتقبل ان يكون لدية القدرة في التعامل مع  -

 اآلخرين. مبادئه الخاصة في توجيه سلوكه وتصرفاته بداًل من االعتماد على معتقدات وأفكار
 المختلفة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في آن واحد وال تتنافر مع معاييردوافعه إشباع  -

 ( 75،ص2013)صالحي،   المجتمع ومعتقداته.
 ظريات التوافق ن

 اوال نظرية التحليل النفسي:
ما تكون ال شعورية، أي أن الفرد ال يعي األسباب الحقيقية  غالبايرى "فرويد" أن عملية التوافق 

لكثير من سلوكياته، فالشخص المتوافق هو من يستطع إشباع المتّطلبات الضرورية "للهو" 
ساسية للشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة  بوسائل مقبولة اجتماعيا، وُيقرر أن السمات األ

القوية   فاالناالعمل، القدرة على الحب.  النفسية تتّمثل في ثالث سمات هي: قوة األنا، القدرة على 
 الواقع. األعلى وتحدث توازن بينهما وبين  واالنا هي التي تسيطر على الهو 

 ( 163،ص 2004)سفيان،  
لمتوافقة والمتّمتعة بالصحة النفسية البد وأن تقسم كاآلتي: ويؤكد "إريكسون" على أن الشخصية ا

االستقاللية، التوجه نحو الهدف، التنافس، اإلحساس الواضح بالهوية، القدرة على األلفة   الثقة،
 (100،ص2013، ى)بوشاش                                     والحب

 ق هو قدرة الفرد على أن يقوم بالعملياتيتضح أن مدرسة التحليل النفسي تعتبر التوافمن هنا 
العقلية والنفسية واالجتماعية على أحسن وجه ويشعر بالرضا والسعادة، فال يكون خاضعًا  

وال لقسوة "األنا األعلى" وعذاب الضمير. ويتّحقق ذلك إذا كانت قادرة على تحقيق  لرغبات "الهو"
 ومقتضيات الواقع." وتحكم "األنا األعلى لهوامتطلبات "التوازن بين 

 -: الفسيولوجيةثانيا النظرية 
ترتكز هذه النظرية على النواحي البيولوجية للتوافق، حيث ترى أن كل أشكال سوء التوافق تعود 
إلى أمراض تصيب أنسجة الجسم والمخ، وتحدث هذه األمراض منها المورثة ومنها المكتسبة  

سمية، أو تعود إلى اضطرابات نفسية تؤثر خالل مراحل حياة الفرد من إصابات واضطرابات ج
  عملية التوافق تعتمد على التوافق الجسمي ف على التوازن الهرموني للفرد نتيجة تعرضه للضغوط 

التوازن الهرموني أو نشاط أو  اختالفسالمة وظائف الجسم المختلفة أما سوء التوافق فهو وعلى 
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   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

 ( .  111، ص  2008)أبو رياش،  وظيفة من وظائف الجسم (
 ثالثا النظرية االجتماعية:

المتوافق مع المجتمع، أي من استطاع أن  تعتمد هذه النظرية على ان الفرد السوى هو الفرد 
الُمتوافق في مجتمع ما قد ال يكون متواًفقا في مجتمع الممكن ان يكون  المجتمع فمنُيجاري قيم 

 ( 103،ص 2013)بوشاشي،             آخر، الختالف ثقافة المجتمعين
االجتماعية في  الطبقاتوذلك من خالل عالقة بين الثقافة وأنماط التوافق تعتمد على ال فهي

فيزيقي كما أظهروا مياًل قلياًل لعالج   مشاكلهم بطابع الدنيا اظهرواالطبقات االجتماعية ف المجتمع
ياغة مشكالتهم بطابع قية بصراوال الطبقات االجتماعية العليا ذوي حين قام  النفسية فيالمعوقات 

 ( 93،ص 1999)عبد اللطيف، نفسي وأظهروا مياًل أقل لمعالجة المعوقات الفيزيقية
فعملية التوافق تتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالموقف الذي يحدث وتتأثر بالصفات 

 كذلك تأثرها بالعوامل االجتماعية والثقافية المحيطة به.  الشخصية للفرد،
 ظرية السلوكية: الن  اً رابع

التي يمر  راتيشير رواد النظرية السلوكية إلى أن التوافق عملية مكتسبة عن طريق التعلم، والخب
تشير إلى كيفية االستجابة لتحديات الحياة، رات الفرد، والسلوك التوافقي يشتمل على خب بها

ية التوافق الشخصي  بالتعزيز أو التدعيم، ولقد أعتقد واطسون وسكنر أن عمل والتي سوف تقابل
طريق الجهد الشعوري، ولكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق تلميحات  ال يمكن لها أن تنمو عن 

أن عالقاتهم مع اآلخرين غير مثابة،  راد أنه عندما يجد األفولقد فسر رواد هذه المدرسة  البيئية 
اهتمامًا أقل فيما يتعلق ،فإنهم قد ينسلخون عن اآلخرين، ويبدون  أو ال تعود عليهم باإلثابة

 ( 17،ص 2011)السراج  ، بالتلميحات االجتماعية، وينتج عن ذلك
 وهي:للفرد  النفسي واالجتماعيمن هنا تبرز معايير التوافق 

من خالل العرض السابق والذى تناول صور التوافق من خالل وجهات نظر مختلفة تبين ان  
القدرة على مواجهة  لدية بالراحة النفسية  و  تع الشخص المتوافق نفسيا واجتماعيا هو المتم

يحافظ على   من حولة  المجتمعبها العقبات وحل المشكالت بطريقة ترضى به نفسة وترضى 
على التفكير والشعور والتصرف بنفس ،قادرا  يتقبل اآلخرين كما يتقبل ذاته العالقات االجتماعية

فه متماشية مع أهداف الجماعة  يحظى باحترام الطريقة التي يعقلها اآلخرون متسامح معهم أهدا
اعراض جسمية او نفسية يغلب علية صفات الشخصية السوية القادرة  أيبدون االخرين هذا كلة 
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التي تسعى لتحقيق الكمال بواسطة التوافق النفسي    المسؤوليةعلى ضبط الذات وتحمل 
 . واالجتماعي 
 السابقة والبحوث الدراسات

 النفسـي. الفكـري السابقة تمثل مصدرا لرصد الظاهرة وتحديد موقعها مـن االنتـاج بما ان الدراسات 
علــى اســتنباط فــروض  اً الســابقة منصـب لــبعض الدراسـات والبحــوث عــرض فـيكـان اهتمــام الباحثــة 

 هي:موقع الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة لبيان االتفاق واالختالف بينها  الدراسة وتحديد
اآلونة األخيـرة علـى السـاحة البحثيـة بمـا فيـه مـن تـأثيرات علـى الفـرد  فيغتراب تطرق موضوع اال

لذا قـام عـدد مـن البـاحثين بدراسـة االغتـراب وعالقتـه بـبعض المتغيـرات األخـرى لتحديـد موقـع هـذا 
يرشــد  الــذيالحيــاة العمليــة حيــث يعــد هــذا بمثابــة المؤشــر  فــيالمتغيــر مــن التــراث واالســتفادة منــه 

 يبدأ من حيث انتهى اآلخرون.الباحث بأن 
حـــافظ مظـــاهر االغتـــراب وعالقتـــه بنـــوع  خيـــري تنـــاول أحمـــد  (1980)حـــافظ  خيـــري دراســـة أحمـــد 

" طالـب وطالبـة بواقـع مجموعـة مـن الكليـات 235ومستوى التعليم طبقت الدراسـة علـى عينـة مـن "
الدراســة أن  المختلفــة بجامعــة عــين شــمس وقــام الباحــث بإعــداد مقيــاس لالغتــراب وأســفرت نتــائج

الكليــات النظريــة كــانوا أكثــر شــعورًا بــاالغتراب مــن  الكليــات بجانــبطــالب الســنوات األولــى مــن 
 طالب السنوات النهائية والكليات العملية.                                  

بدراســـة مظـــاهر الشـــعور  (1981)أمـــا مـــن خـــالل نـــوع الدراســـة فقـــد قـــام عبـــد الســـميع ســـيد أحمـــد 
ــتوى بـــاالغتر  ــة أو التخصـــص ومسـ ــا بنـــوع الدراسـ اب بـــين طـــالب الجامعـــة ومـــدى اختالفهـــا وتباينهـ

" طالـب مـن كليـات الهندسـة واآلداب والتربيـة 334التعليم. أجريت الدراسة على عينة مكونة مـن "
بجامعة عن شمس قام الباحث بإعداد مقياس من إعداده أسفرت النتائج أن طـالب الهندسـة كـانوا 

  باالغتراب من كليات التربية واآلداب.  الشعور فيأقل 
مظـــاهر الشـــعور بدراســـة  ( 1988حســـين األهـــوانى ) هـــانيأمـــا مـــن خـــالل الخلفيـــة الثقافيـــة فقـــام 

" 420بــاالغتراب وعالقتهــا بالخلفيــة الثقافيــة ومســتوى التعلــيم أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا "
ذلــك مقيــاس االغتــراب مــن أعــداد  فــياألزهــر وجامعــة عــين شــمس واســتخدم  جــامعتيطالــب مــن 

ــأثير علــى مســتوى ونــوع  عــادل األشــول وأســفرت نتــائج الدراســة علــى أن الشــعور بــاالغتراب لــه ت
تبــاين مســتوى الشــعور بــاالغتراب لــدى  فــيوذلــك  األكــاديميالتعلــيم والخلفيــة الثقافيــة والتخصــص 

 التــيبكـل المتغيـرات  ثـر تــأثيراائيـة والكليــات العمليـة أكأفـراد العينـة اتضـح أن طــالب السـنوات النه
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   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

وضـــعها الباحـــث مـــن أجـــل الدراســـة مـــن طـــالب الســـنوات األولـــى، كانـــت الفـــروق لصـــالح طـــالب 
جامعــة عــين شــمس مقارنــة بطــالب جامعــة األزهــر وقــد أرجــع الباحــث ذلــك إلــى طبيعــة الخلفيــة 

  . الحضاري الثقافية لكل منهما وتأثير دورها 
( دراســة علــى عالقــة ســمات الشخصــية بــاالغتراب 1989)حــين أجــرى محمــد عــاطف زعتــر فــي

بكــل مــن العــدوان، العــداء، االعتمــاد،  النفســيوكــان هــدف الدراســة هــو عالقــة االغتــراب  النفســي
، االنفعــالي، عــدم الثبـات االنفعـاليالتقـدير الســلبى للـذات، عــدم الكفايـة الشخصــية، عـدم التجــاوب 

الدراســـة بـــاألدوات اآلتيـــة مقيـــاس تقـــدير الشخصـــية النظـــرة الســـلبية للحيـــاة، الوحـــدة النفســـية. قـــام ب
" مقيـاس االغتـراب "أحمـد البحيـري لممدوحة سالمة، مقياس الشعور بالوحـدة النفسـية "لعبـد الرقيـب 

" طالـب وطالبـة، 336حـين أجـرى علـى عينـة قوامهـا " فيخيرى" مقياس قوة األنا "لمحمد شحاته" 
ة ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات االغتــراب أســفرت النتــائج علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــ 

وكل متغيرات الدراسة من عـدوان، عـداء، تقـدير سـلبى للـذات، عـدم كفايـة شخصـية، عـدم  النفسي
                                    ، نظرة سلبية للحياة، وحدة نفسية. انفعالي، عدم ثبات انفعاليتجاوب 

تغيـرات الشخصـية لـدى شـباب الجامعـة، أجـرى موبعـض ومن حيث دراسـة العالقـة بـين االغتـراب 
ـــ "االنقبـــاض، الهســـتيريا، االنحـــراف الســـيكوباتى، الفصـــام، االنطـــواء 1990 ) متــولى ( والمتمثلـــة ـب

ــا ) االجتمـــاعي ــة قوامهـ ــى عينـ ــاس 412أجريـــت علـ ــة، طبـــق مقيـ ــة التربيـ ــن كليـ ( طالـــب وطالبـــة مـ
سة على أن األفراد الذين يعانون من الشعور الشعور باالغتراب لعادل األشول. أسفرت نتائج الدرا

بــاالغتراب يتصــفون بانخفــاض الــروح المعنويــة والشــعور باليــأس وعــدم الثقــة بــالنفس والميــل إلــى 
 واالنطواء.القلق 

( بدراسة االغتراب من حيث الفرق 1991 )مدحت عبد الحميدعبد اللطيف ، حين قام  في 
، عن ذوى المؤهل المتوسط المهنيشعورًا باالغتراب األقل  الجامعيبين ذوى المؤهل  الجوهري 

( موظف من القطاع العام  561والفروق الجوهرية بين اإلناث والذكور، وذلك على عينة قوامها )
أسفرت النتائج على أن الذكور أقل اغترابًا من  المهنيوالخاص طبق عليهم مقياس االغتراب 

                              من صغار السن.  المهنيعورًا باالغتراب اإلناث وأن األفراد ذوى السن المرتفع أقل ش
 العصـابيوالقلـق  الـذاتي( "دراسـة ظـاهرة االغتـراب 1992 )وقام على السالم على، ومحمـد زعتـر

وعالقتهمــا بتــأخر ســن الــزواج لــدى العــامالت وغيــر العــامالت أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 
سيدة غير عاملة، طبق عليهم مقياس المعوقات الزواجية، ومقيـاس ( 50( سيدة عاملة، و)100)
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ــين  ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــاك وجـ ــى أن هنـ ــائج علـ ــفرت النتـ ــريح أسـ ــق الصـ ــور للقلـ تيلـ
: "السـخط، القلـق، العدوانيـة، هـيبعـض عناصـر مقيـاس االغتـراب  فـيالعامالت وغيـر العـامالت 

                     غير العامالت . لصالح االنعزال االجتماعية، ومركزية الذات
( العالقة بين االغتراب البطالة لدى الشباب الخريجين  1993 ) وتناولت شادية أحمد مصطفى

( من الخريجين العاملين والعاطلين عن العمل استخدام أدوات  352طبق على عينة قوامها )
العاملين أقل إحساسًا   جمع البيانات ومقياس لالغتراب أسفرت النتائج على أن الخريجين

باالغتراب بالنسبة لغير العاملين بعد التخرج أقل أو مساوية لدرجة االغتراب الكلية لغير العاملين 
حين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االغتراب والبطالة ومتوسط درجة  فيقبل التخرج 

  الخريجينوالعدوانية والالمباالة وعدم االنتماء لدى  االجتماعياالنعزال 
(الدراســة حــول عالقــة  1993ومــن خــالل دراســة عالقــة التــدين بــاالغتراب تنــاول صــالح الضــبع )

الواليـات المتحـدة  فـيالدراسـين  السـعوديينالتدين باالغتراب لعينة من طـالب الدراسـات العليـا مـن 
ة طبـق ( طالـب مـن الـذكور تـم اختيـارهم بطـريقهم عشـوائي100األمريكية طبق علي عينة قوامهـا )

( أســفرت النتــائج 1993مقيــاس التــدين مــن اعــداد الباحــث ومقيــاس لالغتــراب مــن اعــداد )صــبيح 
علــى وجــود عالقــة ســالبة بــين التــدين واالغتــراب وكــان لمتغيــر العمــر أثــر علــى االغتــراب وكانــت 

                                      .االغتراب من المجموعة األصغر سناً  فيالمجموعة األكبر سنًا أكثر تدينًا وأقل بفارق بسيط 
أمــا مــن خــالل التنشــئة الوالديــة وعالقتهــا بكــل مــن شــعور الفــرد بالفقــدان واالغتــراب وعــدم التوافــق 

ــاعي ــزة االجتمـ ــرى حمـ ــيم   ( 1996 ) أجـ ــالب التعلـ ــن طـ ــة مـ ــى عينـ ــة علـ ــانوي الدراسـ ــت  الثـ تراوحـ
س الشــعور بالفقــدان واالغتــراب ( ســنة طبــق علــيهم مقيــاس التوافــق ومقيــا17: 15أعمــارهم بــين )

أسفرت النتائج على أن التنشئة الوالدية السلبية عادة ما تفرز أنماطًا سلوكية لألبنـاء غيـر إيجابيـة 
بجانــب شــعوره بالوحــدة  االنفعــالييعــيش فيهــا الفــرد تــؤدى إلــى تــوتره  التــيبجانــب البيئــة الســلبية 

                          النفسية.  
دراسة للتعرف على عالقة االغتراب ببعض المتغيرات النفسية  Harry, G(1999)وأجرى هارى 

المسـاندة الـى والية واشنطن األمريكية بهدف التعرف علـى بعـض المتغيـرات النفسـية كالحاجـة  في
االجتماعيــة ومركــز الســيطرة والحاجــة إلــى اإلثــارة الحســية طبــق ذلــك المقيــاس علــى عينــة قوامهــا 

مدينــــة واشــــنطن بمقيــــاس لالغتــــراب والمســــاندة  فــــيتيــــارهم بطريقــــة عشــــوائية ( فــــردًا تــــم اخ124)
االجتماعيــة والســيطرة أســفرت النتــائج إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين االغتــراب وجميــع متغيــرات 
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كلما زاد إحسـاس الفـرد بمـروره بحالـة نفسـية أدى ذلـك إلـى زيـادة اإلحسـاس بـاالغتراب  أيالدراسة 
                             ى إرجاع مثل ذلك الموقف إلى سبب محدد وليس إلى عوامل الصدفة. تؤدى بالفرد إل والتي

 )ومن خالل العالقة بـين االغتـراب وعالقتـه باإلبـداع والتفـاؤل والتشـاؤم دراسـة عبـد اللطيـف محمـد
( طالبــــة موزعــــة علــــى كليــــة التربيــــة واآلداب والعلــــوم 2000( طبــــق علــــى عينــــة قوامهــــا )2000

جتماعيـــة طبـــق مقيـــاس القائمـــة العربيـــة التفـــاؤل والتشـــاؤم واإلبـــداع أســـفرت النتـــائج علـــى وجـــود اال
عالقة دالة ارتباطية موجبة بين االغتـراب والتشـاؤم عالقـة ارتباطيـة سـالبة بـين االغتـراب والتفـاؤل 

 رى التفـــاؤل والتشـــاؤم .ومـــن ناحيـــة أخـــ  عـــدم وجـــود ارتبـــاط دال بـــين اإلبـــداع واالغتـــراب مـــن ناحيـــة
والحاجــة إلــى  الــديني( التعــرف علــى عالقــة االغتــراب (Wiliam, 2000تطرقــت دراســة وليــام 

( شخصـًا ممـن يعـانون 54أمريكـا طبقـت هـذه الدراسـة علـى عينـة قوامهـا ) فـياالنتماء إلى الذات 
 الـدينيمن مشاكل نفسية كالشـعور بالـذنب، االكتئـاب، األفكـار االنتحاريـة طبـق مقيـاس االغتـراب 

س الشــعور بالــذنب ومقيــاس الحاجــة إلــى االنتمــاء للــذات أســفرت النتــائج علــى وجــود عالقــة ومقيــا
كلمـا زاد االغتــراب  أيودرجـة أحـداث المتاعـب النفسـية لـدى الفـرد  الـدينيارتباطيـة بـين االغتـراب 

 كلما زادت درجة إحساس الفرد بالمتاعب النفسية.  الديني
( (Brown, 2000بـرون  ال والشـعور بـاالغتراب قـامومن خالل العالقـة بـين الحاجـة إلـى االتصـ 

العالقة بـين مسـتوى االتصـال ومـا يقابلـه مـن مسـتوى يتعرف ما ل األمريكيالمجتمع بدراسة تهدف 
( طالــب وطالبــة  تــم تطبــق 1739الحاجــة إلــى االتصــال بــاآلخرين أجريــت الدراســة علــى عينــة )

الحاجـة إلـى االتصـال مـع اآلخـرين بثالثـة مقياس االغتراب بثالثة مستويات فرعية وكذلك مقياس 
مســتويات فرعيــة أيضــًا أســفرت النتــائج علــى أن هنــاك عالقــة طرديــة بــين االغتــراب والحاجــة إلــى 

 كلما زادت الحاجة إلى االتصال مع اآلخرين زاد الشعور باالغتراب أياالتصال مع اآلخرين 
كم القلق واالكتئاب حلذات ومركز التهمية بتوكيد اأ ن االغتراب له أعلى (  2003خليفة )  كدأو 
 وكل من التوافق، وتوكيد الذات، ومركز التحكم، وحالة القلق رابالعالقة بين االغتدراسة ب فقام "

عدة نتائج أهمها: هناك عالقة  طالب بجامعة الكويت وأظهرت "400لدى عينة مكونة من "
واالكتئاب.  الخارجي وحالة القلق،وكل من مركز التحكم  راباالغت ايجابية دالة إحصائيا بين

نتائج  الذات. أوضحتمن التوافق، وتوكيد  وكل رابعالقة سلبية دالة إحصائيا بين االغت هناك
ومركز التحكم  بكل من التوافق، وتوكيد الذات، رامؤث رايعد متغي راباالغت تحليل االنحدار أن

 الدراسة راتجوهريا على جميع متغي راللجنس تأثي أن واالكتئاب. ظهرالخارجي، وحالة القلق 
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درجات  زايدتالذكور، بينما ت كل من التوافق، وتوكيد الذات لدى زايدحيث ت راباالغت باستثناء
 اإلناث على كل من مركز التحكم الخارجي، والقلق، واالكتئاب

على عينه من   النفسي باألمناالغتراب وعالقته  فدرس ( 2004عادل محمد العقبلى )اما 
الى التعرف على   الدراسة بمدينه الرياض وهدفت  اإلسالميةب جامعة االمام محمد بن سعود طال

بين   مستوى ظاهرة االغتراب لدى طالب الجامعة ، اضافة الى معرفة العالقة االرتباطية
من طالب (  154 )عينة الدراسة والطمأنينة النفسية لدى طالب الجامعة تكونت  االغتراب 

اعتمد الباحث في دراسته  تناولها الباحث بطريقة عشوائية عنقودية   مد بن سعودجامعة اإلمام مح
النفسية من إعداد   على مقياس االغتراب إعداد " سميرة حسن أبكر" إضافة إلى مقياس الطمأنينة

وجود عالقة ارتباطيه عكسية متوسطة بين ظاهرة اسفرت النتائج عن " فهيم عبد هللا الدليم "
وجود فروق ذات داللة إحصائية   مع الجامعة  عور بالطمأنينة النفسية لدى طالباالغتراب والش

حالة االجتماعية ، لا صفوف  الدراسة ، نوع السكن ،للبين الطالب في ظاهرة االغتراب تبعا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في الشعور بالطمأنينة واسفرت أيضا عن العمر 

 ،،الصفوف الدراسية لكليةلالنفسية تبعا 
أما عن عالقة االغتراب بالدور الوسيط كنمو سوء التوافق عند عينة من الشباب الذين تعرضوا  

على عينة قوامها أجريت الدراسة  Dennell Deborah,( 2006. قام )االجتماعيللعنف 
قييم للخطورة الت في  م( طالبًا من المرحلة السادسة والثامنة ويكونوا من الذين أخذوا دوره1478)

والية نيوهامن األمريكية طبق مقياس االغتراب ومقايس للعنف  فيالعالية وتعديل السلوك 
وسوء التوافق أسفرت النتائج على أن )الالمعيارية( تعتبر جزء وسيط للعالقة بين   االجتماعي

  سيالنفلعنف والمخاطر العالية لسوء الجانح وكذلك بين عروض العنف واالنفعال ل التعرض
                                 وسوء التوافق

( بدراسة "االغتراب في ضوء العولمة" بهدف دراسة مشكلة   2007في حين  قام الضبع ) 
االغتراب لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود في ضوء متغيرات  عصر العولمة 

ر االغتراب  واسفرت النتائج  والمعلوماتية  وما قد ينجم عنه من تأثر الطالبات وإحساسهن بمشاع
على ان اإلحساس بالالمعنى ثم اإلحساس بالعجز االجتماعي، االنعزالية ضعف المشاركة  
االجتماعية، اإلحساس بالغربة االجتماعية، الحزن، النفعية، نقص المعايير، التباعد الثقافي،  
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ر ومتطلبات العولمة  كلها عوامل توثر في احساس الطالبات باالغتراب  في ضوء متغيرات العص
 وضغوطها وخاصة على الدول النامية والعالم العربي واإلسالمي

المشكالت االجتماعية المعاصرة  عالقة االتجاهات نحوبعنوان ( 2008العينين )  دراسة اما 
بهدف  لدى طالب الجامعة على المستوى االجتماعي االقتصادي". النفسي راببمظاهر االغت

اتجاهات  ودراسةطالب الجامعة في مصر  االجتماعية المعاصرة لدى التعرف على المشكالت
النفسي في  بمظاهر االغترابنحو المشكالت االجتماعية المعاصرة وعالقتها  الطلبة المصريون 

  . الجنس، الصف راتاالقتصادي من خالل عدد من المتغي ضوء تأثير المستوى االجتماعي 
وقد   االقتصادي بدرجات مختلفة. مستوى االجتماعيسي، نوع التعليم )عملي، نظري( الراالد

متغير الجنس على  إلى النتائج اآلتية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدراسةتوصلت 
اإلناث  وذلك على مشكلة نظام التعليم وكانت لصالح االجتماعية المعاصرةمقياس المشكالت 

مقياس  النظرية عن اللة لصالح الكليات كانت لصالح الذكور وكانت الدراغ مشكلة وقت الفعن 
                                                      الالمعيارية  التالية العزلة عند مستوى األبعاد االغتراب 
وكذلك   واألمن النفسي الشعور باالغتراب النفسي ( الى دراسة  2012غداء نعيسه )وتطرقت ر 

الجامعية والدراسات العليا على مقياس   طلبة المرحلة الكشف عن الفروق بين متوسط درجات
المستوى التعليمي(  -للمتغيرات التالية )الجنسية األمن النفسي ومقياس االغتراب النفسي تبعاً 

بالمدينة الجامعية. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام األدوات   لدى طلبة جامعة دمشق القاطنين
ن النفسي من إعداد فهد عبد هللا الدليم وآخرون. واستبيان  ظاهرة األم التالية: استبيان لقياس

( طالبًا وطالبة   370)عينة الدراسة من تكونت االغتراب النفسي من إعداد الباحثة  لقياس ظاهرة
  ( من مجتمع البحث األصلي. %3السكن الجامعي، وتمثل هذه العينة ما نسبته )  من طلبة مدينة

اغتراب نفسي لدى طلبة الجامعة بدرجة   وجود- ها البحث:ومن أهم النتائج التي توصل إلي
  النفسي وأسفرتاالغتراب و األمن النفسي  بينعالقة ارتباطية عكسية سلبية وجود و  متوسطة

متغير المستوى ُتعزى إلى  النفسيعلى مقياس االمن  الطلبةفروق بين  عن وجود الدراسة  اً أيض
 التعليمي لصالح طلبة "الدراسات العليا". 

االجتماعي  التعرف على درجة االغتراب النفسي تهامحاولل(  2015الطاوس ) شاقوروجاءت 
العقابية  بالمؤسسةسرقة ، تجارة مخدرات وكذا القتل العمدي ، السجين  لجرائم للشباب المرتكب 

الفئة ،إضافة إلى فحص داللة الفروق في نوع   هذه خصائص هم ، وكذا محاولة التعرف على أ 
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السن ، الحالة العائلية ،  هي  لخصائص  ا  من طرف الشباب النزيل وفق المرتكبة  الجريمة
» تكونت عينة  عيشي ،  التهمة ، مدة العقوبةمال ى ستو مالتعليمي ، الحالة الدهنية ، ال ى ستو مال

  57،  يل البرواقية توزعت كما يلي "سرقةهشاب نزيل من مؤسسة اعادة التأ 122الدراسة من 
مقياس االغتراب النفسي االجتماعي لد   يق تم تطب - قتل عمدي 77، وكذا  تجارة مخدرات

  - تم التوصل إلى النتائج التالية : " السيكو مترية خصائصال الشباب المجرم بعد التأكد من 
التعليمي  ى ستو م" السن ، ال -االجتماعي  –شعور الشباب المجرم السجين باالغتراب النفسي 

نسبيا مع " الحالة العائلية وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة  عدم الشعور باالغتراب  -،
رتكبة وذلك لمحسب نوع الجريمة ا االجتماعي للشباب المجرم السجين ، –االغتراب النفسي 

 لصالح مرتكبي جرائم القتل العمدي .
 رابم أسباب االغتهدفت إلى معرفة أه(  2016في حين جاءت دراسة أسماء ، عالء  )

( طالب من   200عينة بلغ حجمها ) على االجتماعي ومظاهره من وجهة نظر الشباب أنفسهم 
من أهم   راب إلى أن الشباب الجامعي يعيش حالة من االغت الدراسة جامعة مؤتة، وتوصلت 

جامعة  أسبابها: تشجيع وسائل االعالم للشباب على تقليد الغرب، وعدم تفعيل دور الشباب في ال
أن   الدراسة وتبين راتهم ونشاطات تساعد الشباب على اكتشاف قدرامج  والمجتمع، وعدم وجود ب

في   الدراسي والمستوى  تبعا لمتغير الجنسراب ال فرق في إحساس الشباب الجامعي باالغت
                                  ضوء العولمة  

السمة العامة لالغتراب االجتماعي والتوافق  الى التعرف على (  2017وأخيرا تطرقت ثويبه )
لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ومعرفة  الدراسي ومعرفة العالقة بينهما

والتوافق الدراسي تبعا لمتغيري النوع والتخصص. وقد   الفروق في كل من االغتراب االجتماعي
طالب وطالبة من الطالب   ( 150 )من كونت العينةاختيرت عينة البحث بالطريقة القصدية. وت

مقياسي االغتراب استخدم  الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  الحاصلين
ومن اهم النتائج التي تم التوصل إليها انه  االجتماعي لبشرى عناد والتوافق الدراسي لنبيه إبراهيم،

الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم   لطالب دراسيوالتوافق ال  يتسم االغتراب االجتماعي
االغتراب االجتماعي  والتكنلوجيا باالنخفاض كما انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

توجد فروق   والتوافق الدراسي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا وأيضا ال
  االجتماعي لطالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم  ذات داللة إحصائية في االغتراب
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والتكنلوجيا تبعا للنوع، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب االجتماعي تبعا 
طالب التخصصات األدبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق   للتخصص لصالح

وق ذات داللة إحصائية في التوافق الدراسي بين  ، وتوجد فر  الدراسي تبعا للنوع لصالح االناث
والتكنلوجيا تبعا للتخصص لصالح طالب  طالب الشهادة العربية بجامعة السودان للعلوم 

                                                         التخصصات األدبية.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

بقة نجدها في مجملها حاولت تحديد مدى انتشار ظاهرة من خالل العرض السابق للدراسات السا
االغتراب  لدى العينات محل الدراسة وتحديد مظاهر االغتراب  وعالقته ببعض المتغيرات مثل 

   المهني، المستوى  االجتماعيالمستوى الجنس، العمر، المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي، 
وجود االتفاقات كبير من المتغيرات ونالحظ ايضًا يالحظ أن هذه الدراسات شملت عددا  كما

االغتراب من األبعاد المهمة للدراسة فقد يعد من المفاهيم المرنة فواالختالفات بين الدراسات 
بيئة علم النفس  فيحضان الفلسفة ثم تطور بأ نشأ البداية فيالمفهوم فهذا وغير محددة المحتوى 

استخدمت لهذا المفهوم منها ما عبر   التي ك األدوات وأخضع للقياس السيكومترى وتعددت بذل
والتشيؤ   عنه باألنانية وعدم الثقة والتشاؤم ومنها ما عبر عنه بالعجز والالمعيارية والالمعنى

وتارة أخرى تعبر عن اغتراب عن الذات والحياة والدين والثقافة   والعزلة االجتماعية والشخصية
الوصول إلى اتفاق محدد على   في أدت إلى صعوبة  التياب يعتبر هذا من أهم األسب والسياسة

ما يحتوى عليه متغير االغتراب إلى صعوبة الوصول أو االتفاق على تعريف أو تحديد هذا  
ومدى تأثره بالمتغيرات من حولة واختالف تأثير هذه المتغيرات على االفراد بعضهم  المفهوم

   البعض .
قد يعود إلى عوامل   السابق عرضها  نتائج الدراسات فيتشابه االختالف والان هذا وترى الباحثة 

  الثقافيالمجتمع، الزمان، والمكان، والوضع  فيكالعينة وحجمها ومدى تجانسها  مختلفة
ترجع االختالفات أيضًا إلى طبيعة الفروق وأهداف البحث ومتغيرات الدراسات  والحضاري 

عادها وبنودها لذا أدى هذا االختالف إلى  الدراسات واختالف أب فيوالمقاييس المستخدمة 
جعلت من هذا المتغير موضوع البحث لكى  التيالدراسات السابقة  فياختالف أو تشابه النتائج 
إبراز تلك الظاهرة وعالقتها بالمتغيرات األخرى وفق عينة مختلفة  فييسهم مع هذه الدراسات 
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وإبراز الحلول المناسبة لها وفق التطور  لهذه المشكلة  التصديوأدوات قياسية أخرى لمحاولة 
 . خالله   الذى تدرس من

 :فروض الدراسة
 من خالل عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة صاغت فروض الدراسة:

 االجتماعي  ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين على االغتراب1
 لتمرد، العدوانية، الجنوح(.)العجز، الالمعنى، الالمعيارية، ا

االجتمـاعي ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين اإلناث والذكور على االغتـراب 2
 )العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح(.

ــين فـــي3  ــين المتعلمـــين وغيـــر المتعلمـ ــا ـ توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـ ــًا ألبعـ د  التوافـــق تبعـ
 التوافق المنزلي، الصحي، االجتماعي، االنفعالي، المهني.

 ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين وغير المتعلمين على أبعاد التوافق تبعًا للسن.4
"التوافـق  فـيـ توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المتعلمـين إنـاث وذكـور علـى درجـة التوافـق 5

 ي، االنفعالي، المهني".المنزلي، الصحي، االجتماع
)العجــز، الالمعنــى، االجتمــاعي ـ توجــد عالقــة ارتباطيــة عكســية تبعــًا للجــنس ألبعــاد االغتــراب 6

ــاعي،  ــي، الصــــحي، االجتمــ ــالتوافق "المنزلــ ــا بــ ــوح( وعالقتهــ ــة، الجنــ ــرد، العدوانيــ ــة، التمــ الالمعياريــ
 .االنفعالي، المهني" على جميع أفراد اعينة الدراسة

 حدود البحث 
عينة البحث التي  تضح حدود الدراسة من خالل المتغيرات التي تشمل عليها الدراسة وطبيعة ت

تجرى عليها والمكان التي تجرى فيه الدراسة واألدوات والمنهج المستخدم والحدود الزمنية 
 فالمعالجة اإلحصائية. 
 أواًل ـ متغيرات الدراسة: 

 (  )التوافقوتشتمل على )االغتراب  االجتماعي( 
 ثانيًا ـ العينة:

تشتمل هذه العينة على بعض أفراد من المصرين المقيمين في المملكة العربية السعودية بمنطقة 
فرد بواقع   120" وبلغ حجم العينة  2019إلى  يناير 2018الطائف في الفترة من بداية "سبتمبر 

نة بطريقة سنة وقد تم اختيار العي 55:  25من اإلناث بمدى عمرى  60من الذكور،  60
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قصديه حتى يتسنى للباحثة مراعاة توافق العينتين من الذكور واإلناث ومراعاة توافق البعد 
 االقتصادي واالجتماعي والعلمي والمهني.

 ثالثًا ـ األدوات المستخدمة:  
 تضمنت األدوات التي استخدمت في الدراسة عدة مقاييس 

 س التوافق  ـ مقيا2           االجتماعي.ـ مقياس االغتراب 1
 -: االجتماعي  االغتراب اوال: مقياس

والتي أتتضح منها  للدراسة  النظري من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة واالطار 
من   االجتماعي  تم تصميم مقياس االغتراباالبعاد التي تسهم في اظهار االغتراب االجتماعي 

ى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح العجز، الالمعن هي( أبعاد 6إعداد الباحثة يشمل )
( تمثل كل منها تحديد خاص مرتبط 60) هيجميع بنود المقياس  أي( بنود لكل بعد 10بواقع )

  5: 1األبعاد يمتد من الدرجة  خماسيضوء مقياس  فيباالغتراب داخل البعد الذى يقيسه 
اتجاه  فييصحح المقياس ( طلقا موافق جدًا، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق م)

كلما تزايدت الدرجة دل ذلك على ازدياد شعور الفرد باالغتراب والعكس  أيالشعور باالغتراب 
( بينما 1، 2، 3، 4، 5صحيح فالدرجات الدالة على وجود االغتراب )اإليجابية( تعطى أوزان )

أنها تصبح بالترتيب  أيمعكوسة تشير إلى عدم وجود االغتراب )السالبة( أوزانًا  التيالدرجات 
( يتم بعد ذلك تصحيح المقياس مع مراعاة حساب البدائل الخمسة الموصوفة  5، 4، 3، 2، 1)

( وتحسب 300: 60( فقرة تتراوح الدرجة من )60لكل فقرة تبعًا للدرجات الموضوعة والبالغة )
 درجة االغتراب الكلى تبعًا لدرجة المفحوص على جميع األبعاد.

 اسة االستطالعية لمقياس االغتراب االجتماعي  الدر 
اجريت الدراسة االستطالعية بهدف التحقق من وضوح عبارات المقياس طبقت على عينه قوامها 

اسفرت نتيجة الدراسة ان عبارات ( من االفراد المغتربين في المملكة العربية السعودية  30)
حيث تبين انها واضحة تماما للمقياس  المقياس كما هي وكذلك التعليمات القبلية للمقياس

 ومالئمة له .
 -: يلياستخراج ثبات المقياس من خالل ما  ثبات المقياس: تم

( تم التعويض وزوجيفردى، )من خالل التجزئة النصفية: حيث تم تقسيم المقياس إلى قسمين "
 " ("89.52")بمعادلة سبيرمان براون بلغت 
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 قياس بعدة طرق:صدق المقياس تم التحقق من صدق الم
من المحكمين بدرجة عدد المحكمين حيث عرض بنود المقياس بصورته األولية على  دقـ ص1

 وذلك للكشف عن:   قسم علم النفس   فيأستاذ وأستاذ مساعد 
 ـ مدى مالئمة بنود المقياس1
" فأكثر وأجمع المحكمين %94ـ مدى وضوح وفهم البنود حيث تم االتفاق على البنود بنسبة "2

أجمع المحكمين عليها تم استبعادها  التيالبنود  باقيعلى مدى مالءمتها ووضوحها وفهمها 
 المحكمين. باقيعدلت وفق لما اقترحه 

 Construct: يعد هذا النوع من الصدق أحد الدالئل على صدق المفهوم )العامليـ الصدق 2
Validity (  56ى أن هناك ) تشبع المقياس فأوضحت عل فيساهمت  التي( وحسب العوامل

التباين الكلى المفسر وأشار ذلك إلى أن بنود هذا المقياس  في ( 97.2عامل ساهم بنسبة )
 صادقة مع مراعاة أال يقل الجذر الكامن لكل من هذا عن واحد صحيح.

 مقياس التوافق: ثانيا :
ود عوض  لراشدين" والذى وضعه بل وأعده عباس محمل" والمهنيتم تطبق اختبار التوافق العام 

  تلفة للتوافق( سؤال مشتملة على خمس أبعاد لمقاييس مخ160"يتألف المقياس من )1978"
ال ( المهنيالتوافق و  االنفعاليالتوافق و  االجتماعيالتوافق و  الصحيالتوافق و  المنزليالتوافق )

يوجد زمن محدد لإلجابة على األسئلة من الممكن أن يطبق على الجنسين بطريقة فردية أو  
التوافق بقائمة واحدة يسمح بتحديد دقيق للصعوبات  فيماعية. كما يقيس هذه الطرز الخمس ج

هذا االختبار  فييحصل عليها الفرد  التيمجال معين الدرجة  فييعانى منها الفرد  التيالتوافقية 
ياس  هذا المق فيمقياس معين على توافقه أو عدم توافقه  في تعتبر درجة لتوافقه العام تدل درجة 

المقياس عن طريق خماسي األبعاد يمتد  يصحح   يتميز بها التيوسماته الشخصية واالنفعالية 
)موافق جدًا، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق مطلقا ( يصحح   5: 1من الدرجة 

المقياس في اتجاه الشعور بالتوافق  أي كلما تزايدت الدرجة دل ذلك على ازدياد شعور الفرد  
 توافق  والعكس صحيح ويشتمل على االبعاد التالية  بال

الذين يحصلون على درجات عالية ينزعون ألن يكونوا غير متوافقين  األفراد-المنزلي: التوافق 
على   أيالذين يعيشون فيه، بينما تدل الدرجات المنخفضة على عكس ذلك  العائليالمحيط  في

 الحياة المنزلية فيالتوافق الحسن  
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الدرجات العالية على سوء التوافق من الناحية الصحية وتدل الدرجات  تشير-الصحي: التوافق 
 هذه الناحية   فيالمنخفضة على التوافق الحسن 

األفراد الذين يحصلون على درجات عالية إلى الخضوع واالنسحاب  ينزع-االجتماعي: التوافق 
هذا   فيعلى درجات منخفضة حين يمل أولئك الذين يحصلون  فياتصاالتهم االجتماعية  في

 اتصاالتهم االجتماعية  فيالمقياس إلى السيطرة والعدوانية 
  في الذين يحصلون على درجات عالية ينزعون إلى عدم الثبات  فاألفراد-االنفعالي: التوافق 

حياتهم االنفعالية، بمعنى أنهم ال يتصفون بالرصانة االنفعالية وتبين الدرجات المنخفضة أن  
أنهم عكس أصحاب  أين عليها تمتاز حياتهم االنفعالية بالثبات والرصانة االنفعالية، الحاصلي

 هذا المقياس  فيالدرجات العالية  
يحصل عليها األفراد تبين أن لدى هؤالء األفراد مياًل  التيوالدرجات العالية  -المهني: التوافق 

هذا   فيى درجات منخفضة للسخط على أعمالهم الحالية، بينما هؤالء الذين يحصلون عل 
 المقياس يتسم ميلهم ألعمالهم الحالية بالسرور والرضا. 

 (4، 3، ص 1978)عباس، عوض،  
 صدق المقياس

وكان معامل  الخارجيللمقياس عن استخدام طريقة المحك  األصليتم حساب معامل الصدق 
تصحيحه   ( وأصبح بعد0.245الصدق الذى حصل عليه الباحث عن طريق معامل التوافق ) 

 (.0.01( بمستوى داللة )0.274)
 ثبات المقياس

عن طريق التجزئة النصفية ثم بعد ذلك عن طريق إيجاد   األصليتم حساب ثبات المقياس 
 معامل االرتباط بين نصفى كل مقياس وذلك معادلة سبيرمان براون. 

 ( 0.851( معامل ثبات )0.742) المنزليحصل على معامل ارتباط للتوافق 
 ( 0.883( معامل ثبات )0.791) الصحي لى معامل ارتباط للتوافق حصل ع 

 ( 0.851( معامل ثبات )0.742) االجتماعيحصل على معامل ارتباط للتوافق 
 ( 0.843( معامل ثبات )0.728) االنفعاليحصل على معامل ارتباط للتوافق 
 ( 0.828( معامل ثبات )0.721) المهنيحصل على معامل ارتباط للتوافق 
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المطبق عليها البحث عن طريق   والثبات للعينةالصدق  قامت الباحثة بحساب معاملوقد 
 نصفية التجزئة ال

 (1جدول رقم ) 
 معامالت الثبات بالتجزئة النصفية على مقياس االغتراب 

 معامالت الثبات المقياس نصفيمعامالت االرتباط بين   المقياس
 0.878 0.732 المنزليالتوافق 
 0.862 0.765 الصحيالتوافق 

,0 التوافق االجتماعي 477  0.885 
 0.852 0.798 التوافق االنفعالي

 0.846 0.729 التوافق المهني
 0.845 0.724 التوافق العام

 صدق المقياس  
  الذيوكان معامل الصدق   الخارجيتم حساب معامل الصدق عن طريق استخدام طريق المحك 

(  0.276( وأصبح بعد تصحيحه )0.247دره )حصلت عليه الباحثة هو معامل للتوافق ق 
 (. 0.01بمستوى داللة )

 رابعًا ـ استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن. 
 خامسًا ـ الحدود الزمنية: 

تم تطبيق الدراسة بواقع المقاييس واالختبارات األزمة للمتغيرات موضع الدراسة الحالية من بداية  
 ( 2019إلى  يناير 2018سبتمبر )

 ج الدراسة ومناقشتها: نتائ
 نتائج الفرض االول:

االجتماعي  إحصائية بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين على االغتراب  ـ توجد فروق ذات داللة 1
 معنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح".ال"العجز، ال
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   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

 ( 2جدول رقم ) 
 جتماعي "العجز، الالمعنى، الفروق بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين على االغتراب اال

 الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح".
 مستوى الداللة قيمه ت ع م ن الفئة

 0,000 11,94 4,15 7, 49 60 متعلمين
 1..,. 13.12 5.9 58.3 60 نغير متعلمي

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" بين متوسطي درجات عينة 
فئة المتعلمين وغير المتعلمين أسفرت نتائج الفرض األول   االجتماعي بينعلى االغتراب   الدراسة

بقلة نسبة  االغتراب االجتماعيعلى أن الفرض تحقق لصالح غير المتعلمين ي فارتبط اتجاه 
( متوسط  2التعلم وأصبح األفراد األقل تعليم هم األفراد األكثر تأثرًا ويوضح الجدول رقم )

بين الفئتين المتعلمين وغير المتعلمين  والدرجة التائية المنسوبة لهما ومستوى الداللة   الدرجات
 على أبعاد متغير االغتراب االجتماعي . 

ويفسر هذا على ان مستوى التعليم له تأثير كبير في صياغة شخصية الفرد وبالتالي يعد من  
اقف التي تواجهُه وتجعله أكثر على التكيف مع المو  يساعدالمقومات الداعمة للشخصية فهو 

المشكالت الحياتية بشكل عام خاصة وأن علماء النفس يتفقون بأن الذكاء   حنكة ودراية في حل 
العليا يملكون قدرًا البأس به من   هو قدرة على التكيف وأن أصحاب المستويات الدراسية

م واألخرين، وتجعلهم وفهم أنفسه الحياتيةالمهارات التي تساعدهم على فهم مشكالت الواقع 
 بالعالم الخارجي بل يهرب من ال يصطدمالشخص المغترب ف المواجهة، أكثر، قدرة على 

مواجهته، بعكس الشخص الذكي الذي يواجه الواقع والعالم سعيا نحو أصالحه في ظل مناخ 
   نفسي يتوفر به األمن والحرية

                        Calabrese,R.L.(1988)) 
هم أقدر على التكيف للوسط الجديد الذي يعيشون فيه  المتعلمين بأن االفراد  لباحثةترى او 

 االندماجأقدر على  همالوطن الجديد غير الموطن األصلي ف أيبالمملكة العربية السعودية 
لقيم وتقاليد هذا المجتمع مما يعطيهم قدرا أكبر من الموازنة والموائمة  استيعابابالمجتمع وأكثر 

باألفراد الغير  أقل نفورا وعزلة مقارنة  ما يجعلهم، وهذا غربة البلد األم وبلد ال  قيم وتقاليدبين 
عن   ما يكونوافقد يجعلهم هذا األمر أبعد  هموضوعياكثر  الواقع بشكٍل  ألنهم يدركون متعلمين 

الواقع الجديد  يتأتى أساسا من عدم فهم  الذي قد االنتماءوالالمباالة وعدم  االمعياري تبني السلوك 
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ويكونوا أكثر  االغتراب زون بقدرتهم على مواجهة مشاعرمييتالمتعلمون ومتطلباته، وبهذا فأن 
التصاقا بذاتهم وأكثر تواصال مع األخرين وذلك من خالل فهمهم لحقيقة ذاتهم واألخرين  

تصاقا  هما من أكثر األعراض ال العجز والعزلة فمشاعر  الذي يعيشون فيه. والمجتمع الجديد
تطورات المشكالت الحياتية أو مواكبة  قد تتأتى نتيجة لعدم قدرة الفرد على مواجهه باالغتراب

المشاعر   أثرا كبيرا في أبعاد هذهالتعليم بروح علمية وموضوعية وقد يكون هنا لمستوى العصر 
 ىاألسمللوصول الى الهدف  وإصرارعن الذات لما يمتاز به أصحاب هذا المستوى من تحدي 

الذي قد يكونوا أكثر عرضة ألن تسيطر عليهم بغير المتعلمين  والمتمثل بتحقيق الذات، قياساً 
 االجتماعي  االغتراباألمر الذي يؤدي الى  مثل هذه المشاعر وتهيمن على سلوكهم وتصرفاتهم

 Miller et   (2006واكد على ذلك دراسة  عن الذاتبصورة واضحة والى االغتراب 
,alوالكندي(  2005)   والنعيمي(       1997)     والموسوي (   1980افظ )   (ودراسة ح  ،

من حيث أن   المنطقية في النتائج قد يكون من األمور االتفاقبأن هذا  الباحثةعتقد تو  (1998)
قدرة على أدراك قدراتهم وأكثر تقديرا للذات وهم يتمتعون بحالة من  هم أكثراألفراد المتعلمون 

  اختيار يكونوا أكثر واقعية وموضوعية في  لية التي تدعم التوازن النفسي لديهم وبذلكالتكيف العا
 األهداف التي يرومون تحقيقها وهذا ما يخفف من حدة الصراع لديهم ويبعد عنهم مشاعر

 بشكل عام. االغتراب
 :الثانينتائج الفرض 

 االجتماعيكور على االغتراب ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة المتعلمين اإلناث والذ2
 "العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح" تبعًا لمتغير الجنس.

 ( 3جدول رقم )
الفروق بين فئة المتعلمين اإلناث والذكور على االغتراب االجتماعي "العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية، الجنوح"  

 نس تبعًا لمتغير الج
 مستوى الداللة قيمه ت ع م ن الفئة

 0,001 20,26 831,0 15, 733 30 االناث
 0,000 6,049 0,532 7,333 30 الذكور

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" بين متوسطي درجات عينة 
على أن   نيالثاالذكور واالناث أسفرت نتائج الفرض  االجتماعي بينالدراسة على االغتراب 

وأصبح االناث  باإلناث االغتراب االجتماعيالفرض تحقق لصالح غير االناث فارتبط اتجاه 
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   االغرتاب االجتماعى وعالقته بأبعاد التوافق لدى عينة من املصريني  

( متوسط الدرجات بين الفئتين الذكور واالناث  3األفراد األكثر تأثرًا ويوضح الجدول  رقم )
 . والدرجة التائية المنسوبة لهما ومستوى الداللة على أبعاد متغير االغتراب االجتماعي

وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن الذكور أكثر تحماًل من اإلناث وأن الذكر لديه قدرة على التفاعل  
أكثرمن اإلناث ويرجع ذلك إلى الظروف النفسية واالجتماعية المحددة لدى المجتمعات الشرقية 

 والتيثيرة وكذلك نمط التنشئة االجتماعية وأن الرجل هو الذى لديه القدرة على تحمل األعباء الك
يحاول التكيف بصورة أكبر  بالتاليتقع على كاهله وقلقه الدائم وتفكيره بمستقبله ومستقبل أسرته 

وأن تحاول أن   العربيمن اإلناث كل هذا يؤدى إلى أن المرأة يكون دورها أقل بحكم المجتمع 
                 تها                 بينها وبين الرجل تتناسب مع طبيعتختار أدوار تبادلية 

 (46،ص2000)محمد، عادل عبد هللا، 
  وبشكل عام فأن نتيجة هذه الدراسة الحالية تلتقي مع النتائج التي توصلت اليه بعض الدراسات

والتي تكشف عن زيادة (   1997(والموسى ) 2005)  والنعيمي(  1998)  الكنديدراسة منها 
ويرجع الباحث هذه النتيجة الى الظروف النفسية  باإلناثلدى الذكور مقارنة  االغترابمشاعر 

في  واألسرية االجتماعيةلهوية الدور الجنسي وكذلك الى نمط التنشئة  المحددة واالجتماعية
أن المجتمعات الشرقية هي   اعتبارعلى  اإلناثما لدى  نوعاالمجتمعات الشرقية والتي تختلف 

بشكل أكبر وهذا   واالختالط االجتماعيلتفاعل مجتمعات ذكورية وتعطي الفرصة الكبيرة للرجل ل
اكثر عرضة للتفاعل االجتماعي واالندماج داخل   مما يجعل الرجال في هذه المجتمعات 

لكونها في موطن غير  واالطمئنانوعدم األمان المجتمع مقارنة باألنثى هي اكثر شعورا بالقلق 
زيادة االحساس باالغتراب لدى  ر كل هذه العوامل قد تؤدي في حقيقة األمموطنها األصلي  

بالرضا عن الذات   شعوراالفرد  لديه يولد المرأة وعلى قدرتها في مواجهة االزمات عكس الذكر 
الفعاليات  لذاته ويدفعه الى المساهمة في اإليجابيةالذي يساعده على ترسيخ المفاهيم 

إحساسه بذاته بينهم ومعهم، للتفاعل مع الجماعة و  اإليجابيالمختلفة والى الشعور  االجتماعية
حين   في  بها والعكس صحيح  اإلحساسوتقلل من  االغترابمشاعر  كل هذه األمور تبعد عنه 

(   1990( دمنهورى وعبد الحميد )1991اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الخطيب ) 
اب من في ان الذكور اكثر شعور باالغتر (  2002، ودراسة خليفة،)  ( 1993) ،عويداتن
في حين ان فريق اخر اسفرت نتائج الدراسات لديهم انه ال توجد فروق بين الذكور  االناث 
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لذا كان البد من وجود مثل هذه (  1990وكانت في دراسة الحديدي، )واالناث في االغتراب 
 الدراسة للحسم بينهم في هذا االختالف 

 نتائج الفرض الثالث:
درجة التوافق على   فيبين فئة المتعلمين وغير المتعلمين ـ يوجد فروق ذات داللة إحصائية 3

 ".المهني، االنفعالي، االجتماعي،  الصحي، المنزليأبعاد التوافق  
 (4جدول رقم ) 

، االجتماعي، الصحي، المنزليدرجة التوافق على أبعاد التوافق  فيالفروق بين فئة المتعلمين وغير المتعلمين 
 ".المهني، االنفعالي

 مستوى الداللة قيمه ت ع م ن الفئة

 0,001 20,26 3,6 53 , 7 60 متعلمين 
 0,000 6,049 2,3 28,6 60 غير متعلمين 

أن  أيوللتحقق من صحة هذا الفرض أسفرت النتائج على أنه توجد فروق لصالح فئة المتعلمين 
الدرجات بين   اآلتي متوسط(  4) رقم  ويوضح الجدول  المتعلمين أكثر توافقًا من غير المتعلمين

 على أبعاد التوافق وفق درجة التعليم, (001) عند الفئتين والدرجة التائية لهما ومستوى الداللة 
إن الفرد   و يعتبر التوافق هو األساس في الصحة وهى توضح مدى قدرة الفرد على التكيفولهذا 

تره في ضوء ككائن اجتماعي عليه أن يشبع حاجاته ويحل مشكالته باألسلوب الذي يخفف تو 
المعايير التي اكتسبها من مجتمعه وحينما ينسحب الفرد من المواقف المختلفة، فإنه يسلك من  
خالل ما لديه من خبرات سواء فردية أو ترجع إلى الجماعة، ومن الناس من يسلك سلوكًا إيجابيًا 

 (.398ص ، 2013)زكار، ، وإذا ما فشل يحاول أن يجرب بدائل أخرى   إنشائيًا لحل مشكلته
وبالتالي المستوى التعليمي يؤثر في درجه تقبل الفرد للحياة التي يعشها بناء على مستوى وعيه 

التعامل مع اكثر قدرة في  وتجعلهشخصية الفرد  فيؤثر تأثيرًا إيجابيًا ت وبالتاليوفهمه بها 
ثر على  يكون لديه قدرة أك الذكيتواجهه داخل المجتمع فالشخص  التيالمشكالت الحياتية 

قدرته على حل األمور والتعامل معها عكس  وبالتاليالتكيف والتوافق وذلك لقدرته على المواجهة 
  في هساعدتذلك إيجابيات معرفية وثقافية داخله  فيالشخص األقل ذكاًء واألقل تعليمًا وذلك لما 

 تساعدهومعارف  اكتسابه مهارات وبالتالي العلميتنميته من قبل المجتمع بزيادة درجة تحصيله 
التوافق داخل المجتمع واالندماج منه واالستيعاب للقيم والتقاليد والموازنة والموائمة بين   على 
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يعمل بها اآلن عكس األفراد األقل تحصياًل فهم ال يدركون الواقع   التيتقاليد البلد األم والبلد 
قدرة على اتباع السلوك   وإنما ينظرون إليه من قبل نظرتهم الشخصية فقط مما يجعلهم لديهم

القدرة على عدم   وبالتالييؤدى إلى العجز والعزلة  وبالتاليالالمعيارى والالمباالة والالمعنى 
  (،  2006 )وميلر ( 2005 )النعيمى(، 1980) ق واتفقت معهم نتيجة دراسة حافظ التواف

الباحثة مع وبهذا االتفاق أجمعت (  1990)الحديدي ، (1998 )الكندرى  ، (1997 )الموسوى 
هؤالء العلماء بأن األفراد األكثر تحصياًل هو أكثر قدرة على التكيف من األفراد األقل تحصيل 

 أو األقل تعلم. 
 نتائج الفرض الرابع:

نة على أبعاد  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين وغير المتعلمين جميع أفراد العي
                   التوافق تبعًا للسن. 

 (5جدول ) 
 الفروق بين المتعلمين وغير المتعلمين على أبعاد التوافق تبعًا للسن

 مستوى الداللة قيمه ت ع م ن الفئة
 0,000 25,260 49,5 15 , 7 60 االقل سنا 

 0,001 37,15 14,07 30,6 60 االكثر سنا 
سنا أي أن   وللتحقق من صحة هذا الفرض أسفرت النتائج على أنه توجد فروق لصالح االكبر

(  اآلتي متوسط الدرجات  4االصغر سنا  ويوضح الجدول رقم )  االكبر سنا هم أكثر توافقًا من 
على  (0,001)بين الفئتين االكبر سنا واالصغر سنا  والدرجة التائية لهما ومستوى الداللة عند 

  والتيالمجتمع  ويتضح ذلك من خالل مدى مرجعية الفرد الثقافية والحضارية داخل  أبعاد التوافق 
تنشأ نتيجة لصراع القيم والتقاليد قياسًا باألكبر  التييكتسبها تبعًا لمدى تعرضه للخبرات الحياتية 

بعدم التوافق  وينتج عنه احساس الفرد اإلحساس بالغربة زيادة  سنًا وهذا الصراع يؤدى إلى درجة 
تقاليد وقيم العائلة والمجتمع نشوء أو ظهور أنماط سلوكية مختلفة تعبر عن ثقافة و  وبالتالي

تقبل  فيويؤدى هذا إلى عدم التوافق عكس األفراد األكبر سنًا يكونوا أكثر خبرة ودراية ونضج 
هم  وبالتاليقدرة وتقاليد المجتمع األم  فيالحياة الجديدة والموازنة بين قيمها وتقاليدها وما لديهم 

 Posner ) ( 1993 )الضبعذلك  واكد على  خارجي أو  داخليصراع  أيال يعانون من 
(.1993 ،   Calabrese (1988)    ،األفراد أكبر سنًا اكثر ان (  1993) دراسة الصنيع
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  القريطين في حين اختلفت مع دراسة  أقل شعورًا باالغتراب دراسة وبالتالياألقل سنًا ن توافقًا م
 ر الزمني.كشفت عن عدم وجود عالقة في التوافق بالنسبة للعم (1988) ى والشخص

 نتائج الفرض الخامس:
،  المنزليتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين إناث وذكور على أبعاد التوافق "التوافق  

 " تبعًا للجنس.المهني، االنفعالي، االجتماعي، الصحي
 (6جدول ) 

االجتماعي، االنفعالي، المهني"  الفروق بين المتعلمين اإلناث والذكور على أبعاد التوافق "التوافق المنزلي، الصحي، 
 تبعًا للجنس.

 مستوى الداللة قيمه ت ع م ن الفئة

 0,000 2,3 12,5 15 , 7 30 المتعلمين اناث
 0,001 7,4 12,18 22,  53 30 المتعلمين ذكور 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أسفرت النتائج على أنه توجد فروق لصالح الذكور أي أن  
(  اآلتي متوسط الدرجات بين  5ويوضح الجدول رقم )   االناث.افقًا من الذكور هم أكثر تو 

  على أبعاد التوافق (  0,001)  الفئتين الكور واالناث والدرجة التائية لهما ومستوى الداللة عند 
ويرجع هذا إلى أن الذكور لديها قدرة على تحمل األعباء أكثر من لصالح المتعلمين الذكور 

صية وأن لديه قدرة على التحمل والشعور باألمان لما يحاكى الكثير من اإلناث لطبيعة شخ
يسعى أيضًا   وبالتاليهو يسأل عن عمله أيضًا  وبالتالياألدوار كرب األسرة والمسئول عنها 

الذى يساعده   البيولوجيلتحقيق الهوية ومحاولة إثبات الذات للمواءمة بين سماته النفسية وتكوينه 
التوافق للمساهمة داخل المجتمع والتفاعل مع   راءو  والسعيه اإليجابية على ترسيخ مفاهيم

اآلخرين وإحساسه بذاته بينهم ومعهم كل هذه األمور تساعد على التكيف الصحيح وقلة مشاعر  
 .Thabet, et. al: دراسة ) دراسةواتفقت معها  الخارجيأو  الداخلياالضطراب سواء 

( في حين  2010)(  ودراسة  عودة2000) دراسة اصليح(، و 2011) ودراسة العباس  2014,)
، ودراسة  Kurd (2012(، و دراسة )2014)اختلفت معها دراسة الشيخ علي 

لذا    Hasanović &athers(2006(, ودراسة )2002)(, ودراسة أبو شمالة2011)الكحلوت
 كان البد من دراسة هذا المتغير لمحاولة الحسم بين هذا االختالف واالتفاق.
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 فرض السادس:نتائج ا
"العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد، العدوانية،   االجتماعي توجد عالقة ارتباطيه بين االغتراب

" على جميع أفراد  المهني، االنفعالي، االجتماعي، الصحي، المنزليالتوافق "بعاد الجنوح" وا
  العينة.

 ( 7جدول )
 عي وابعاد التوافق العالقة االرتباطية بين االغتراب االجتما

 مستوى الداللة التوافق المتغير
 0.067 1.737 االغتراب االجتماعي

( ان معامل ارتباط بيرسون   7يتضح من الجدول رقم ) وللتحقق من صحة هذا الفرض 
عالقة ارتباطية عكسية سلبية ذات داللة  توجد ال نه( وهذه القيمة دالة إحصائًيا 1,737)هي

 االجتماعيالفراد على مقياس التوافق ودرجاتهم على مقياس االغتراب إحصائية بين درجات ا
( أي كلما انخفضت درجة االغتراب االجتماعي  لدى االفراد ارتفعت  0.05) عند مستوى الداللة

. مما   لديهمدرجة التوافق  لديهم، بمعنى آخر أنه كلما زاد الشعور بالطمأنينة كلما قل االغتراب 
الفرد باألمن النفسي  يجة هي نتيجة طبيعية ومتوقعة ألنه عندما يشعريعني أن هذه النت

والطمأنينة النفسية فإن مشاعر االغتراب لن تجتاح فكره ولن تؤذيه فهو في مأمن وراحة والعكس 
بالعكس، فإن الشخص الذي تزيد عنده مشاعر االغتراب يكون مفتقدًا لألمن والطمأنينة النفسية 

أتي نتيجة عوامل متداخلة  مرتبطة بقدرة الفرد على التعايش داخل المجتمع  فالشعور باالغتراب ي
المتزايد  إحساسه مما يجعله غير قادر على التغلب على مشكالت الحياة، التي تواجه نتيجة 

بالغربة والذى يؤدى الى التفاعل غير الناضج بين العوامل االجتماعية و النفسية  و الثقافية 
( بوجود   2002)دراسة وفاء موسى هذه النتيجة مع  تتفقو ية والمهنية واالقتصادية والصح

ويؤكد هذا على   التوافق النفسي عالقة ارتباطية بين مستوى الشعور باالغتراب ومستوى تحقيق
  زيادة  يؤدى به إلى  بالتاليدرجة توافق الفرد  في تؤثر  التيأن االغتراب يعتبر من أهم المتغيرات 

وفى النهاية أكدت الباحثة على أن الفرد المغترب لديه قدرة  ماج مع االخرين واالندقيمة الذات 
على التفاعل داخل المجتمع وخارجه لكن بصور مختلفة تبعًا لفئات مختلفة ولدرجة التحصيل، 

ان لم يتوافق   والسن، ونوع الجنس كل هذه المتغيرات تعد تربة صالحة لزيادة حالة االغتراب
  االجتماعي او  الصحي سرى او االاو  النفسيسواء  سوء التوافق يحدث   ليوبالتا معها الفرد 
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تؤدى إلى زيادة العجز، الالمعنى، الالمعيارية، التمرد،  التيوفق األبعاد  المهني، االنفعالي او
 العدوانية، الجنوح"

 توصي الباحثة في ضوء النتائج الى ما يلي:التوصيات والمقترحات 
عية االرشادية من خالل برنامج إرشادي للمغتربين وذلك من خالل العمل على كثرة التو  .1

عليها تدعيم الصحة النفسية عن طريق تصحيح مشاعر الغربة والمعتقدات التي تبنى 
أسلوب اإلرشاد الجمعي بهدف اقناع الجماعة   للفرد بأتباعالهدف منه التوافق العام  ويكون 

ثر إيجابيه في تنفيذ البرنامج مع مالحظة اشراك  وجعل الفرد اك  عقالنيةبأن معتقداتهم غير 
 جميع افراد االسرة .

حث المغترب على االقتراب من االخرين وعدم اللجوء الى الوحدة او االنطواء حيث  ضروه .2
  نفسيال يصاب باي اضطراب 

 حث المغترب على اللجوء الى هللا وان أي شيء يدعمه االيمان   .3
 او باألخرين  بنفسهب الدعيم المادي حتى اليفقد الثقة بجان انفسيضرورة تدعيم المغترب  .4

 :باآلتيأما المقترحات فيمكن إجمالها 
 المغتربين وغير المغتربين بسمات الشخصية لدى   االغترابدراسة مقارنه لعالقة  - 1
وخاصة فيما يتعلق بالتنشئة  واالجتماعيةالمتغيرات النفسية  االغتراب ببعضدراسة عالقة - 2

 .عيةاالجتما
 عالقة االغتراب باإلنجاز لدى عينه من المغتربين  دراسة -3
على نفس متغيرات الدراسة بين المغتربين وقت عملهم بالخارج   تجريبيه مقارنهاجراء دراسة -4

 للوطن. وبعد عودتهم 
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(" السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى  2013بوشاشي، سامية )  .10

ص.ص  ، جامعة تيزي وزور، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورةطلبة الجامعة"، 
100:104 



 

 

 رباب عبدالفتاح ابو الليلد. 
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Abstract 

Title: Social alienation and its relation to the dimensions of adjustment 

among sample of Egyptians working in Saudi Arabia 

The present study aimed to know the effect of social alienation on the 

dimensions of adjustment among a sample of (120) Egyptian expatriates 

in Taif region (60) males (60) females in the period from the beginning 

of September 2018 to January 2019. 

A measure of social alienation and a measure of adjustment dimensions 

were applied also comparative descriptive approach was used. 

The results revealed that 

 1-there are statistically significant differences between the 

educated and non-educated groups on the "dimensions of alienation" in 

favor of non-alienated learners. 

 2-There are statistically significant differences between the 

educated group of males and females on the dimensions of alienation in 

favor of females more affected by alienation  

 3-There are statistically significant differences between learners 

and non-learners in the degree of psychological adjustment in favor of 

learners as they are more adjusted. 

 4-There are statistically significant differences between learners 

and non-learners on the dimensions of adjustment according to age in 

favor of older. 

 5-There are statistically significant differences between educated 

females and males on the degree of adjustment in favor of males more 

adjusted 

6-There is an inverse correlation relation social alienationand dimension 

of adjustment among all members of the study sample. 

 


