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  :المقدمة
ة " عصر المشكالت النفسیة"  ذه المقول ا عصرنا ،ھ ،إنھا المقولة الشھیرة التي عرف بھ

ا اء التي اجمع علیھا الكثیر من الباحثین و اآلك رھم من علم دمیین و رجال اإلعالم و غی

ث  المشاكلوأصبحت  .النفس و االجتماع  النفسیة سمة من سمات العصر الحدیث، حی

ـرن العشرین"یعتبرھـا البعض  ـا آخـرون " مرض الق ـل الصامت "ویعتـبرھ  Theالقات

Silent Killer"1. ین ا وم ب باق المحم م بالس ھ اآلن یتس ذي نعیش الم ال بح الع ر فأص لبش

،فطغت علیھ المادة ، وحدث قصور في الجوانب الوجدانیة ، وإھمال العالقات الشخصیة 

یم  و دھور الق ذلك ت ھ ك اإلسراف في األنانیة و الفردیة والتنافس نحو المصالح ،و نتج عن

الم یواجھ  .الراقیة و األخالق السامیة و مجتمعنا الجزائري كأي مجتمع من مجتمعات الع

ي تغیرات محلیة  وقومیة وعالمیة یجعل من الشباب و خاصة الشباب الجامعي یعیش ف

ي شخصیتھ  عیش بین عالمین متناقضین ، حامالصراع تقلیدي بین القدیم والحدیث ؛ ی ف

ة  ة مفعم ة تراثی افئتین؛ ثقاف ر متك افتین غی ا ، ثق ب بینھم افتین متباعدتین یصعب التقری ثق

ى بالمواطنة األصیلة و الخالق ، وأخرى عول لبھ األول ة مصطنعة تس ة ، فردی میة تغریبی

  .وتدفعھ نحو العصرنھ و ذلك في ظل العولمة

ةو  ي  الجامع ة الت رات الھائل ك التغی ى تل ة إل ة عرض ات االجتماعی ن المؤسس ا م كغیرھ

ة متنوعة، ایدولوجیااخترقتھ عدة  الذي شملت العالم المعاصر  و أفكار و محدثات الفكری

ة مصحوبة بمجموعة من الم رك مجاالتقلبات الثقافیة و االجتماعیة و العلمی م تت ي ل  و الت

ألقت بظاللھا على جمیع فئاتھ سواء كانوا طلبة  بحیث ، من مجاالت الحیاة إال و اخترقتھ

  .جامعیین أو أساتذة أو باحثین آكادمیین

یجب أن یضاف إلى عملیة البحث و التحصیل العلمي  و انطالقا منھ و على ھذا األساس

ا ات، االھتم ارف و المعلوم اب المع ق  مو اكتس دف تحقی ب، بھ یة للطال ب النفس بالجوان

لیم،  لوك الس ادات الس ز ع الل تعزی ن خ یة م حة النفس ات  والص یم و االتجاھ ة الق تنمی

  .الموجبة نحو الجامعة و العمل و المجتمع بمفھومھ العام

                                                
، 25عالقة ضغوط العمل باالضطرابات السیكوسوماتیة والغیاب الوظیفي في دولة الكویت، مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد :غازي العتبي  - 1
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جامعي یدفع ضریبة ذلك التطور و تبعا لذلك و انطالقا مما ذكرناه سابقا أصبح الطالب ال

ى  ھ یتعرض إل ا جعل ق ،مم و التغیرات التي صاحبة العصر و التي عقدت أسالیب التواف

وتر،و  غط و الت ر الض ف عناص ذه المواق من ھ ھ،حیث تتض ي حیات ة ف ف مختلف مواق

ى  ؤثر عل ي ت ة الت ر من خالل مجموعة من االضطرابات االنفعالی العصبیة،و التي تظھ

یة حتھ النفس عور  ص ة،و الش زواء و العزل ى االن ان إل ب األحی ي غال ھ ف ة فتدفع والعقلی

  .بالوحدة،أو تجذبھ إلى العدوانیة و التمرد و العصیان 

ض  ول بع یة ، ح اث النفس ات و أبح راء دراس روري إج ن الض بح م ذلك أص را ل و نظ

ا ق،و االكتئ ل القل امعي ، مث ب الج ھا الطال ي یعیش یة الت ب االضطرابات النفس ب و جوان

العزلة و االغتراب النفسي ،و فتور الشعور أو الالمباالة،و مظاھر العصیان و التمرد ،و 

احثین . سوء التوافق النفسي و غیرھا من الظواھر النفسیة التي تتطلب المزید من جھد الب

ا  ار المصاحبة لھ و تفكیرھم حتى یتسنى الكشف عن طبیعة كل ظاھرة و مسبباتھا و اآلث

بل التخفی ب و س یة للطال حة النفس ق الص دف تحقی ذا بھ ل ھ ان ،و ك در اإلمك ا ق ف منھ

  .الجامعي ،في إطار التنمیة الشاملة العلمیة ، و األكادیمیة و االجتماعیة و النفسیة
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  :إشكالیة الدراسة -1
تعد الجامعة ھي ذلك المنبر الذي تتطلع لھ مختلف المجتمعات للرقي بالحضارة اإلنسانیة 

ادرین عل ،حیث یقع على عاتقھا تكوین إطارات و تقنین و باحثین ادیمیین ق ل و أك ى تحم

یة أو  حیة ،أو ریاض ت ص واء كان ا س ف مجاالتھ م بمختل ذه األم ویر ھ ؤولیة تط مس

ة ...معلوماتیة ذه العملی م ،و على ھذا أصبح الطالب الجامعي ھو المحور األساسي لھ ألنھ

  . مستقبل أفضلتحقیق  عماد األمة وعدتھا من أجل

ان  الي ف ائمین  و بالت ة و الق ة الجامعی البیالمؤسس ا مط رامج ن بعلیھ ل الب دیم أفض تق

وین الشامل للطالب الجامعیین  األكادیمیة و العلمیة و الفنیة و االجتماعیة ،في إطار التك

یم الجامعيألنھم ھم  الم  الركن األساسي في عملیة التعل دائم نحو الع احھم ال م انفت ،و بحك

ع ات المجتم رھم من فئ ة بغی رات ال الحدیث مقارن ذه التغی ر عرضة لھ م أكث ة أو فھ محلی

ة والشخصیة  عالمیةالقومیة أو ال ي ،وما یرافقھا من المشكالت النفسیة واالجتماعی ،و الت

ى تتنشأ عادة عندما  درة عل تعقد ظروف الحیاة في المجتمع ،وھو ما یترتب علیھ عدم الق

التكیف بسھولة مع الظروف السائدة فیھ فكل ما ھو نفسي لھ جذور اجتماعیة وكل ما ھو 

ث أن اجتماعي  ا ؛حی اط بینھم تالزم واالرتب ان ال ا ك لھ أصداء وانعكاسات نفسیة ومن ھن

ربط  راد ت ألف من مجموعة من األف ة تت ارة عن جماعة تكون وحدة اجتماعی ة عب الطلب

ات  نھم عالق ي بی ھم ف ؤثر بعض ادل فی اعي متب ل اجتم نھم تفاع دث بی ة ،ویح اجتماعی

  .1بعض،كما یعتمد بعضھم على بعض

ب ببح من الضروري االھتمام و على ھذا یص ة بالجوان ت متعلق ة سواء كان مشاكل الطلب

دمھمالتحصیلیة أو االجتماعیة أو االنفعالیة أ ى نموھم و تق و  و النفسیة وھو ما یساعد عل

ة ،و م تعدیل سلوكھ ھ العقلی رد بكل مكونات ین الف تم ب ات ت ارة عن عملی ، الن السلوك عب

ا من ظروف و مواقف و عناصر  النفسیة،و االجتماعیة،و الوسط أو ا فیھ ل م ة ،بك البیئ

ة ة و ثقافی ات،.اجتماعی ات و المجتمع راد و الجماع ین األف ل ب اس التفاع و أس ا و ھ  نف

لبیة  ار الس ھ اآلث روري لتجنیب ر ض امعي أم ب الج دى الطال یة ل ب النفس ة الجوان دراس

                                                
، 1997، ةالجامعي الحدیث، اإلسكندری بلمكت، ا"مقدمة في السلوك اإلنساني و مھارات القیادة و التعامل"اإلنسان و المجتمع :شفیق محمد -1
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ار ال ي إط ك ف ي و ذل اعي أو مھن ي اجتم ق نفس وء تواف ن س تقبلیة م املة المس ة الش تنمی

  1 .المتزنة لھذه اإلطارات

رز بصورة واضحة ھي  ى السطح و تب وا إل دأت تطف ي ب و من بین المشاكل النفسیة الت

ر مشكلة االغتراب  راب بصفتھا ظاھرة نفسیة تعب ة دراسة االغت رغم من حداث وعلى ال

ھ و ذا عن معاناة اإلنسان وصراعھ مع مجتمع ي ھ دوي"یشیر  ف ى أن " الصافي ب ذا إل ھ

ات  ي الكتاب آخر ف كل أو ب راب بش وم االغت ر مفھ د ورد ذك ً، ولق دا د جدی وم ال یع المفھ

ة ة القدیم فیة أو الالھوتی راھن  .الفلس ت ال ي الوق ألوف ف ن الم بح م ل أص ورة  –ب بص

 .2أن نسمع عن تفسیر الحیاة في عصرنا الحالي من خالل مفھوم االغتراب  -متزایدة

راب ارة و إذا ما نظرنا إلى االغت ھ عب ى أن ا یمكن أن نصنفھ عل ة فإنن  عن بنظرة متعمق

ا ،  ر بھ ي یم ا حالة نفسیة یعیشھا اإلنسان نتیجة للظروف الت ي كم د من المشكالت الت یع

رد و ى الف لبیة عل ار س ن آث ا م ا لھ ارھا لم ن انتش د م تھا والح ب دراس ى  یج ھ عل قدرت

ده وتطوره ال ي قمشاركتھ في تنمیة بل ؤثر مباشرة ف ھ ی ھ ألن ة و درجة انتمائ ھ الذاتی درات

د ؛ ولمجتمعھ ھ فق ذ علی اع بھ نفس و االجتم اء ال تم علم دوا اھ ه الظاھرة و انتشارھا و أك

ا ظاھرةوجودھا على ى أنھ د  ةقدیم ،بل أكدوا عل وق الوحی و المخل دم اإلنسان نفسھ فھ ق

ع ھ  الذي یستطیع أن ینفصل عن ذاتھ،أو مجتمعھ أو عالمھ ،وقد یتعایش اإلنسان م اغتراب

بصفتھ جزءا من حیاتھ و مكونا من مكوناتھ النفسیة و االجتماعیة دون أن یشعر أو یعي 

ھ أو مجتمعھ صفة من صفات العصر  رد عن ذات راب الف حالة اغترابھ،و قد أصبح اغت

ا  راب العام،بینم ھ االغت ق علی ا یطل ع ،بم راب عن المجتم ذا االغت ون ھ د یك الحالي ،و ق

   .عن مؤسسة أو تنظیم اجتماعي ما باالغتراب الخاصیسمى اغتراب الفرد 

ر ھذا اإلنسان ، فمن خالل العمل الجماعي یغیّ اإلنساناالغتراب من حیث المبدأ نتاج   إن

ذین یصنعون  أنالطبیعة من حولھ وأیضا ینشئ المجتمع، ورغم  البشر بھذا المعنى ھم ال

أصبح فیما بعد غریبا عنھم ال یملكونھ العالم االجتماعي الذي یعیشون فیھ، فان ھذا العالم 

ھ  تقلت عن م اس ھ ث ان بنفس نعھا اإلنس یاء أخرى  ص ھ أش ان مع ك اإلنس ھ وتمل ا تملك وإنم

                                                
  17، ص1996العربیة،  ت، اإلمارايالقلم، دب ر، دا1السلوك اإلنساني و البیئة االجتماعیة، ج:الصافي بدوي -1

2  - Schaff, Adam : Alienation As a Social Phenomenon, Pergamon Press, New York,1980,P56 
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أن االغتراب ھو شعور المرء بعدم القدرة  clarkو یرى  .1وسیطرت علیھ وعلى العالم

د أن ذي یعتق دور ال ل و ال ذي یمارسھ بالفع دور ال ین ال اقض ب أن على إزالة التن ھ جدیر ب

انفصال الفرد عن األنا  الواقعیة  بسبب  أما من خالل النضرة الوجودیة فمعناه .2 یمارسھ

ات  ب المؤسس ات اآلخرین ومطال ع رغب ابق م رورة التط دات وض ي التجدی اس ف االنغم

  3االجتماعیة

و یؤدي االغتراب بالطالب الجامعي إلى ضعف الشعور باالنتماء إلى الوسط الجامعي ،و 

  .یرافقھ من عدم المباالة و الذي تنتج عنھ عدم اإلحساس بالمسؤولیة ما

و في ما یقابل ما یمكن أن نالحظھ من اغتراب على مستوى األفراد أو الطالب الجامعین 

ة ة النفسیة ، نفسھ أال فھناك بعد آخر یكتسي طابع األھمی ث  وھو الطمأنین ة حی إن الحال

ان  النفسیة التي یعیشھا اإلنسان تنعكس ا ك على تصرفاتھ و حركاتھ و مستوى أدائھ ،فكلم

ھ  ى نفس نعكس عل ا ی یلھ ،مم توى تحص ع مس ب ارتف اكن القل ال س ئن الب ب مطم الطال

یلھ  ن تحص ب و یحس ز الطال ي یحف األمن النفس ذلك ب مى ك ا یس یة أو م ة النفس ،فالطمأنین

الجزائري یرى الدراسي مما یرفع درجة استجابتھ لھذه الحاجات، و خاصة و أن الطالب 

عدم الشعور  التي یمكن اعتبارھا سبب من أسباب أن مستقبلھ مجھول و ھو احد العوامل

د  ھ یفق د فإن ذا التھدی رد ھ ع الف ذه األشیاء أو توق بالطمأنینة النفسیة حیث أن كل ما یھدد ھ

ة و  ر شعوره بالطمأنین ي تعتب ا أن وشرالت ط ضروري من شروط الصحة النفسیة ،كم

 .4الشعور ھو العدو األول لكل سالم نفسي و صمود أمام الشدائدفقدان ھذا 

لیما أصبح  اءا س اء نفسیتھم بن ة بالصحة النفسیة للطالب و بن و مما ال شك فیھ أن العنای

ع و ام المجتم وع اھتم نفس موض م ال ة و عل تغلین بالتربی رات  المش ور و التغی ي التط ف

ي مجال الخدمات و الطمأنینة النفسیة التي المحیطة بالمجتمع ،لیعطي مزید من  الرعایة ف

  5تھیئ للفرد حیاة مستقرة لیشعر بالسعادة و الرضا 

ي  ل ف ر المتمث ان الكبی و بما أن طالب التربیة البدینة و الریاضیة احد االعظاء ضمن الكی

ي  اعي ف یم االجتم ة و خاصة و أن اإلقل اقي الطلب طلبة الجامعات فھو یتأثر بما یتأثر بھ ب
                                                

  68،ص1994 ، ،مصرالمكتبة األكادیمیة ،یة مصطلحات فكر :سامي خشبة -  1
2  - Mclark .J,Measuring Alienation with Social System ,Amecan SocialReview, 26(6),2003, p753 

  22،ص1988 ، لبنان،دار الرائد النفسیة،معجم العلوم  :فاخر عاقل -  3
  248، ص1983، تالجامعیة، بیرو رالنفس العام، الدا معبد الخالق أحمد، عل-  4
 9،ص1992الطب النفسي المعاصر، مكتبة االنجلو،القاھرة،:عكاشة محمود فتحي -5
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ائر تحیطھ نوع من الغموض فیما یخص مستقبل الطالب أو الدارس للتربیة البدینة و الجز

وم  ول عل یقة ح ار ض اك أفك ك ألن ھن ھا ،و ذل ي یدرس وم الت وع العل یة ،و ن الریاض

ى مستوى  الریاضة،و التي یمكن أن نالحظھا كذلك داخل البیئة الجامعیة نفسھا سواء عل

راب النفسي طالب أو أساتذة  باقي االختصاصات  ز االغت ي تحف ، و ھي من األشیاء الت

  .لدى الطالب في مجال التربیة البدنیة و الریاضة و تھدد طمأنینتھم النفسیة

  :ومن ھنا تبرز لدینا اإلشكالیة التالیة

ة  - ة البدنی ھل ھناك عالقة بین االغتراب النفسي و الطمأنینة النفسیة لدى طلبة التربی

  و الریاضیة ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :و تتفرع من اإلشكالیة مجموعة التساؤالت التالیة

  :تساؤالت الدراسة -2
ة  - 1 ة التربی ین طلب راب النفسي ب ي مظاھر االغت ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

 البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس؟
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ة  - 2 ة التربی ین طلب راب النفسي ب ي مظاھر االغت ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

ر ال وینالنظام بدنیة و الریاضیة ترجع لمتغی ة تك ي الجامع النظام كالسیكي و النظام (  ف

 ؟) د.م.ل

ة  - 3 ة التربی ین طلب راب النفسي ب ي مظاھر االغت ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

 ؟المستوى الدراسیة في الجامعةالبدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

ي م - 4 ة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف ة التربی ین طلب ة النفسیة ب ستوى الطمأنین

 البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس؟

ة  - 5 ة التربی ین طلب ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

 ؟) د.م.النظام كالسیكي و النظام ل( لتكوین انظام البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

ة ھل توجد فروق ذات داللة إ - 6 ة التربی ین طلب ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین حصائیة ف

 ؟المستوى الدراسیة في الجامعةالبدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فرضیات الدراسة -3
 :الفرضیة العامة 3-1

ي و  - راب النفس ین االغت ائیا ب ة إحص البة و دال ة س ة ارتباطی د عالق توج

  یة البدنیة و الریاضیةالطمأنینة النفسیة لدى طلبة الترب

 :الفرضیات الجزئیة 3-2
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ة ال   - 1 ة التربی ین طلب راب النفسي ب ي مظاھر االغت توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

 . البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مظاھر االغتراب النفسي بین طلبة التربیة البدنیة - 2

 ) د.م.ل النظام،النظام كالسیكي( في الجامعة لتكوینانظام  والریاضیة ترجع لمتغیر

ة  - 3 ة التربی ین طلب راب النفسي ب ي مظاھر االغت ة إحصائیة ف روق ذات دالل ال توجد ف

    الجامعةالمستوى الدراسي في البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

ین طلب  - 4 ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین ة إحصائیة ف ة ال توجد فروق ذات دالل ة التربی

  .البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس

ة    - 5 ة التربی ین طلب یة ب ة النفس توى الطمأنین ي مس ائیة ف ة إحص روق ذات دالل د ف توج

 ) د.م.النظام كالسیكي و النظام ل( تكوین النظام البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

ة النفس - 6 ي مستوى الطمأنین ة إحصائیة ف روق ذات دالل ة ال توجد ف ة التربی ین طلب یة ب

 .المستوى الدراسي في الجامعةالبدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 

  

  

  

  

  

  

  :أھداف الدراسة-4
ة  - دى طلب ة النفسیة ل راب النفسي و الطمأنین ین االغت ة ب ة العالق الكشف عن طبیع

  .التربیة البدنیة و الریاضیة و انعكاس كل واحدة على األخرى

ة و الریاضیة و المظاھر  التعرف على مستوى االغتراب - ة البدنی ة التربی بین طلب

ة  ة التربی ین طلب روق الموجودة ب ى الف ن خالل التعرف عل ك م ھ و ذل ة ب المتعلق

رات  ا لمتغی راب تبع الجنس،السنة الدراسیة "البدنیة و الریاضیة في مظاھر االغت

 )د.م.كالسكي ،أو ل(في الجامعة،نظام للتكوین 
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  .عن شعور الفرد باالغتراب والمشاكل التي یولدھا لدیھتوضیح النتائج المترتبة  -

ادیة  - روط اقتص ة بش ة متعلق اھرة اجتماعی ھ كظ راب و طبیعت بب االغت د س تحدی

  .واجتماعیة یعیشھا المجتمع 

ة و  - ة البدنی ة التربی ین طلب یة ب ة النفس عور بالطمأنین توى الش ى مس رف عل التع

روق ا ى الف رف عل الل التع ن خ ك م یة و ذل ةالریاض ة التربی ین طلب ودة ب  لموج

رات  ا لمتغی یة تبع ة النفس توى الطمأنین ي مس یة ف ة و الریاض نة "البدنی الجنس،الس

 )د.م.كالسكي ،أو ل(لتكوین االدراسیة في الجامعة،نظام 

یة - ة النفس رد بالطمأنین عور الف دم ش ن ع تج م ي تن ات الت یح المترتب ن (توض األم

 .یةو تأثر ذلك على حالتھ االنفعال) النفسي

تقدیر و تكوین فكرة واضحة عن أسباب عدم الشعور بالطمأنینة النفسیة لدى طلبة  -

 .التربیة البدنیة و الریاضیة

ار  - ف من آث ي من شأنھا التخفی محاولة اقتراح بعض االقتراحات و التوصیات الت

 .االغتراب و زیادة الطمأنینة النفسیة لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة

  

  

  

  

  :میة الدراسةأھ -5
الضوء على ظاھرتین ال تقل إحداھما عن األخرى من  سلطتبرز أھمیة الدراسة في أنھا ت

ا  رد أال وھم ى الف أثیر عل ة و الت ث األھمی ة النفسیة حی ن و الطمأنین ك م راب ،و ذل االغت

ة و  م الطلب ري و ھ ع الجزائ ات المجتم ة من فئ ة ھام دى فئ ا ل خالل التعرف على أبعادھ

ات  ة الطالب ري مجموع ا جاءت لتث ة و الریاضیة،حیث أنھ ة البدنی ة التربی ة طلب و خاص

األبحاث و الدراسات التي أجریت من قبل،و تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات الحدیثة في 

م الباحثإلى ھاذین ا لم یتم التطرقالجزائر و التي  ك  حسب عل ین و ذل  لمتغیرین المھم

  .ھمیة مما یضفي علیھا درجة بالغة من األ
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ادیمي  ي المجال األك وین ف حیث أنھ یجب على المؤسسة الجامعیة أال تھدف فقط إلى التك

ة،رعایة الطالب  كذلكبل  من حیث التحصیل الدراسي،  من النواحي النفسیة و االجتماعی

ل المعارف دون  ان نالحظ ضعف التحصیل أو اإلحجام عن تقب ر من األحی و في الكثی

ا یطرح ك،  أسباب واضحة مم د من  ومجموعة من التساؤالت حول ذل ت العدی د أثبت ق

ة  ب النفسیة و االجتماعی الدراسة أن ھناك عالقة متعدیة بین التحصیل الدراسي و الجوان

  .للطالب

  :دوافع إجراء الدراسة -6
ن ل م م عوام ث أھ ال الباح ة و  إقب ة البدنی ة التربی یة لطلب ب النفس ة الجوان ى دراس عل

فقط بحكم التخصص و معایشتي لطلبة ھذا االختصاص؛و لكن كذلك  الریاضیة فذلك لیس

وم الریاضة"توجد عوامل أخرى و من أھمھا  ي عل یس " نظرة المجتمع إلى الدارس ف ،ل

فقط على المستوى الخارجي و لكن كذلك على المستوى الداخلي في الجامعة أي المجتمع 

ر ال ة للفك ك نتیج امعي ،و ذل ق الج ل النس ي داخ ا الطالب ى أنھ ة عل ول الریاض ائد ح س

ي  ا مستقبلھ محدود أو مجھول ؛فف دارس فیھ ات و األلعاب،و أن ال مجموعة من التمرین

ة   غالب األحیان یتعرض طالب التربیة البدنیة للعدید من التساؤالت سواء من طرف طلب

  : االختصاصات األخرى أو من المحیط الخارجي للجامعة مثل

  للریاضة علوم خاصة بھا؟ ماذا ستشتغل في المستقبل ؟  ماذا تدرس في الریاضة؟ ھل

و غیرھا من التساؤالت التي توجھ نحو الطالب الدارس للتربیة البدنیة و الریاضة وھو 

ما یضع طالب التربیة البدنیة ضمن ضغوط قد تختلف عن باقي الطالب ؛و ھو ما قد 

إلیھ أو مستقبلھ الذي بحكم االختصاص الذي ینتمي ھم عن فیشعره بنوع من االختال

و انطالقا من ھذه الدوافع أردت تسلیط الضوء على عاملین نفسیین من . سیؤول إلیھ 

األھمیة بما كان من خالل تعرضي لدراسة االغتراب النفسي ، لدى طلبة التربیة البدنیة 

  .و الریاضیة و انعكاسھ على الطمأنینة النفسیة

  :طلحاتلمفاھیم و المصلاإلجرائي  التحدید -7
  :النفسي باالغترا -أ
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ى شعور على أنھ االغتراب النفسي  عرف العدید من الباحثین  مصطلح یستخدم بمعن

رد و  الموضوع،و  ،أيالفرد باالنفصال عن اآلخرین أو عن الذات أو كلیھما ین الف ب

رد باألشیاء  بین الفرد و األشیاء المحیطة بھ ،و بین الفرد و المجتمع أي أن عالقة الف

ة و  و رة الغرب ي دائ ن ف ھ و لك ي مجتمع یش ف و یع ویة ،فھ ر س ة غی الموضوع عالق

  1.االنفصال

رف  ث فیع ا الباح راب أم ھ االغت ى أن أثر  "عل ؤثر و تت اد ت ددة األبع یة متع ة نفس حال

ى الشعور  الفرد إل وع بمجموعة من العوامل الذاتیة و االجتماعیة و الثقافیة تصل ب بن

ة المحیطة االنفصال أو االبتعاد  من ا من خالل  و،عن الذات او البیئ یمكن مالحظتھ

  ."مظاھرھا الممیزة

  :مظاھر االغتراب النفسي -ب
ذه الظاھرةتصاحب االغتراب مجموعة من المظاھر   ى ھ ى أدراك معن  تساعدنا عل

ا ة، باعتبارھ اھرة مركب اد ال ظ ذه األبع دون ھ ا ب ز بین وأنن تطیع التمیی یننس ا و ب  ھ

  :،حیث تناولنا في ھذه الدراسة المظاھر التالیةالمشابھة لھا الظواھر النفسیة
اس "" دم اإلحس عور بالعجز،ع زام بالمعاییر،الش دم االلت اء، ع دم االنتم عور بع الش

  "".بالقیمة، فقدان الھدف ،فقدان المعنى ،مركزیة الذات

  
  : الطمأنینة النفسیة -ج

ة النفسی ف ،و بشكل عتتعدد تعریفات الطمأنین ة النفسیة ھي ھ و تختل ان الطمأنین ام ف

ھ  درك أن بیئت نھم ،ی ان بی ھ مك ن اآلخرین ،و ل ل م وب و متقب ھ محب رد بأن شعور الف

    2"صدیقة و دوره غیر محبط،حیث یشعر فیھا بندرة الخطر و التھدید و القلق

ا  یة لأن كم ة النفس وم الطمأنین ق مفھ ث یطل ا حی ة لھ ن المصطلحات المرادف د م العدی

  3.األمن النفسي والطمأنینة االنفعالیة علیھا كذلك 

                                                
  317،ص2003السلوك االجتماعي و دینامیتھ،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة، :مجدي أبو عبد هللا -1
 3،ص1978، ، القاھرةیةدار النھضة العرب ،)االمان،وعدم االمان(اختبار الصحة النفسیة، :عبد الرحمان العیسوي -2
 297،ص1984،عالم الكتب،القاھرة،5علم النفس االجتماعي،ط:حامد زھران -3
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إحساس مركب یقود الفرد إلى الشعور " و یعرف الباحث الطمأنینة النفسیة على أنھا 

ددة  ر مھ بعة و غی ھ مش ھ أن معظم حاجات تقرار نتیجة إلدراك ان النفسي و االس باألم

  "،ویعد احد مؤشرات الصحة النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة -8
  :باالغتراب النفسي المتعلقةالدراسات السابقة  8-1

  :الدراسات العربیة -أوال
  ")2001(وفاء موسى "دراسة  -

  :عنوان الدراسة
  " النفسیة االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقتھ بمدى تحقیق حاجاتھم "
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ة دف الدراس ة، ف:ھ یة للطلب ات النفس راب و الحاج ین االغت ة ب ى العالق رف عل  يالتع

ق، جم ة دمش ي جامع بط ف وریا و بالض ة س راب و  وھوری اس لالغت داد مقی ذلك إع ك

  .مقیاس للحاجات النفسیة

ة الدراسة ة  :عین م العین غ حج ى طالب 568بل ة موزعة عل ً وطالب ا ة  طالب السنة الثانی

ة ة وفرنسي وجغرافی م  والسنة الرابعة في اختصاصات طب بشري وھندسة مدنی وعل

  .اجتماع وصحافة

  .أعدت مقیاس للحاجات النفسیة ا، كمأعدت الباحثة مقیاس االغتراب :لدراسةأدواة ا

ة إحصائیة بالنسبة لمستوى :النتائج روق ذات دالل دى  ال توجد ف االغتراب ل الشعور ب

ولكن الصفوف الدراسیة طلبة الجامعة تعزى لمتغیر الجنس أو تعزى لمتغیر العمر أو 

لدى طلبة الجامعة  باالغتراب لمستوى الشعور توحد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة

  .تعزى لمتغیر االختصاص
  1) "2004( عادل بن محمد "دراسة  -

  :عنوان الدراسة
  "االغتراب و عالقتھ باألمن النفسي لدى طالب الجامعات السعودیة" 

ة من  :ھدف الدراسة ى عین تناولت ظاھرة االغتراب و عالقتھا بالطمأنینة االنفعالیة عل

  .الدراسیة م، األقساببعض المتغیرات كالكلیات االسعودیات، وعالقتھ الباتالط

  .طالبة 517عینة من طلبة جامعة محمد بن سعود بالریاض تتكون من :عینة الدراسة

مقیاس االغتراب من  إعداد سمیرة أبكر،و مقیاس الطمأنینة النفسیة من : أدواة الدراسة

  .إعداد فھد بن عبد هللا الدلیم

ت : ائجالنت ا كان ة و لكنھ راب و الطمأنین ین االغت یة ب ھ عكس ة ارتباطی لت  عالق توص

ة داخل  ان اإلقام ة،و مك وع الكلی ا لن ات تبع ین الطالب روق ب عالقة متوسطة مع وجد ف

ى مستوى . الجامعة أو خارجھا ة عل ین الطلب و جود فروق دالة في الطمأنینة النفسیة ب

  .جمیع المتغیرات

  1")1990( ، فایزالحدیدي "دراسة  -
                                                

االغتراب و عالقتھ باألمن النفسي،دراسة میدانیة على طلبة جامعة محمد بن سعود،رسالة ماجستیر غیر منشورة،،جامعة :عادل بن محمد -  1
  2004نایف العربیة للعلوم األمنیة،الریاض،
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  :عنوان الدراسة
  "الجامعة األردنیة وعواملھ لدى طلبة االغترابمظاھر  " 

ة دف الدراس رف :ھ ى التع اھر عل راب مظ ھ االغت دى وعوامل ة ل ة  طلب الجامع

  األردنیة،بناء استبیان یقیس االغتراب النفسي لدى الطلبة

ة وتكونت :عینة الدراسة ا) 275( من الدراسة عین ةوطال طالًب ة في ب ة األردنی  الجامع

  .عشوائیة بطریقة اختیرت

 عن مظاھر للكشف للدراسة كأداة إعداده من االستبیان الباحث استخدم: أدواة الدراسة 

دى االغتراب ة، ل د الطلب رات الجزء تضمن ,جزأین من االستبیان تكون وق  األول فق

 في تقیس االغتراب فقرات الثاني الجزء وتضمن االجتماعي، النسق في االغتراب تقیس

  .مظاھر االغتراب تمثل أبعاد ستة جزء كل تضمن وقد التعلیمي، النسق

 العینة، ومتوسطة أفراد من ٪ 8.1 لدى ضعیفة بدرجة االغتراب ظاھرة انتشار: النتائج

  .و اإلناث الذكوربین   ٪8.45 بنسبة و عالیة ٪ ، 3.52 بنسبة

 تعزى لمتغیر العینة أفراد لدى االغتراب ظاھرة انتشار في إحصائًیا دالة فروق وجود 

ة و.األولى الدراسیة السنة طلبة لصالح وذلك الدراسي، المستوى ات طلب ة الكلی  العلمی

  .اإلنسانیة الكلیات طلبة من أكثر االغتراب من یعانون

  

  2)2000( صالح الدین أحمد "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

   "واالجتماعي لدى طالب الجامعاتق النفسي والتواف العالقة بین االغتراب النفسي " 
لدى  واالجتماعيوالتوافق النفسي  بدراسة العالقة بین االغتراب النفسي :ھدف الدراسة

راب  ء، بناالجامعات الیمنیة الطالب الیمنیین الطالب الیمنیین والعرب في مقیاس لالغت

  .الطالب في الجامعات الیمنیة

                                                                                                                                              
  1990 ،شمس عین جامعة،منشورة غیر دكتوراه رسالة ،الجامعة األردنیة طلبة لدى وعواملھ االغتراب مظاھر :الحدیدي محمد یزفا - 1
ة: أحمد، صالح الدین - 2 ات الیمنی ي الجامع ین والعرب ف دى الطالب الیمنی اعي ل ق النفسي واالجتم ، العالقة بین االغتراب النفسي والتواف

 .2000، ن، الیمنشورة، جامعة عدندكتوراه غیر م ةرسال
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من الیمن ) 281(بمعدل وطالبة طالبا) 351(راسة منوتكونت عینة الد :عینة الدراسة

  .من الطالب الغیر یمنیین) 70(و

ة ام: أدواة الدراس ین  ق اء مقیاس ث ببن راب  األولالباح ي،لالغت ق  النفس اني للتواف والث

  النفسي 
ین  إحصائیة وجود عالقة عكسیة ذات داللة إلىوتوصلت الدراسة : النتائج رابب  االغت

 العینة، وعدم وجود فروق بین الطالب العرب لنفسي لدى جمیع أفرادالنفسي والتوافق ا

روق ذات دت ف ین وج ي ح ي، ف ق النفس اس التواف ى مقی ین عل طات  والیمنی ین متوس ب

 في التوافق النفسي عند مستوىاغترابا  واألقل اغتراباألكثر ادرجات الطالب الیمنیین 

ً  األقلولصالح الطالب  داللة   .أغترابآ

  1")1979(بكر، أحمد الیاس  "دراسة  -
  :عنوان الدراسة
  " طلبة الجامعة األغتراب لدىو قیاس مفھوم الذات  " 

لدى طلبة الجامعة بشكل عام  التعرف على العالقة بین ھذین المتغیرین :ھدف الدراسة

  .ومقیاس مفھوم الذات، والمتكون  لالغتراب ولدى الجنسین، بناء مقیاس

ة ة الدراس ة الدرا :عین ةعین ة) 299(س فوف الثالث ن الص ة  م ي الجامع ة ف والرابع

   .بجمھوریة مصر المستنصریة

  .مقیاس لالغتراب ،و مقیاس للمفھوم الذات من إعداد الباحثة: أدواة الدراسة

 بأنھم لصالح الذكور إحصائیةأن ھناك فروق ذات داللة  إلىوتوصلت الدراسة : النتائج

 ً روق ذات  مقیاس االغتراب فقدأما في . من اآلناث لذواتأكثر فھما تبین عدم وجود ف

ة  ائیةدالل ذكور  إحص ین ال اثب دى إال  ،واإلن ة ل ود نزع وحظ وج ھ ل اثأن ى اإلن  إل

  .ھي علیھ عند الذكور بدرجة أكبر مما االغتراب

   2"2001)(بن زاھي منصور "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

                                                
اس - 1 د الی ر، أحم ة :بك ورة،كلیة األداب ،الجامع ر منش وراه غی الة دكت ة، رس ة الجامع دى طلب راب ل ذات و االغت وم ال اس مفھ قی

  1979المستنصریة،مصر،
  2001، 25العدد، رالعلوم اإلنسانیة، الجزائ ةلدى طلبة الجامعات، مجل يمظاھر االغتراب االجتماع:منصور بن زاھي-  2
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  "مظاھر االغتراب لدى طالب الجامعات "
تعرف على بعض مظاھر االغتراب و المتمثلة في العجز ،الالمعیرة و ال:ھدف الدراسة

  .الشعور بالعزلة االجتماعیة،مع تحدید حجم معانات الطالب من ھذه الظاھرة

الجزائر و ) 105(عینة عشوائیة تكونت من :عینة الدراسة  ة ب ة ورقل ب من جامع طال

  .ذلك من مختلف التخصصات 

  .االجتماعي من إعداد جاسم یوسف الكندي مقیاس االغتراب: أدواة الدراسة

ائج ا: النت ة، ھن ي مرتفع االغتراب الكل عور ب ة الش توى  كدرج ي مس ة ف روق دال ف

جود فروق دالة على مستوى المظاھر التي تناولتھم  واالغتراب یرجع لمتغیر الجنس، 

  .الدراسة باختالف الجنس

  1" )1990(دمنھوري ، عبد اللطیف  "دراسة  -
  :سةعنوان الدرا

  "  مقارنة حضاریة عاملیة دراسة – واآلخرین عن الذات باالغتراب الشعور " 
االغتراب ومقیاس الشعور ,الذات عن باالغتراب للشعور مقیاس بناء :ھدف الدراسة  ب

   العینتین من كل الدراسة لدى لمقیاس العاملیة البنیة على التعرف وأیضا ,اآلخرین عن

دین  100 دراسةال عینة تكونت :عینة الدراسة ین البل ً مناصفة ب ً  50طالبا ً مصریا ا طالب

ً من جامعة الملك عبد العزیز 50من جامعة اإلسكندریة،  ً سعودیا   .طالبا

راب عن اآلخرین : أدواة الدراسة مقیاسین احدھما لالغتراب عن الذات،و الثاني لالغت

  من إعداد الباحث

ائج ر المصریون الطالب: النت االغترا شعورا أكث ات  من اآلخرین عن بب الطالب

ة من و اآلخرین الذات عن باالغتراب شعورا  أكثر المصریة المصریات و العینة  العین

  .السعودیة

  2" )1998(آخرون  القریطي و عبد المطلب "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

                                                
  1990،،مصر13الشعور باالغتراب عن الذات واآلخرین دراسة عاملیة حضاریة مقارنة ، مجلة على النفس العدد : دمنھوري ، رشاد  -  1
لدى عینة من طالب الجامعة السعودیین وعالقتھا ببعض المتغیرات  االغترابدراسة ظاھرة : عبد المطلب القریطي ،و آخرون-  2

  1988، 39رسالة الخلیج العربي،العدد،مجلة األخرى
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ببعض  الجامعة السعودیین وعالقتھا لدى عینة من طالباالغتراب دراسة ظاھرة "  
  " األخرى المتغیرات

ة دف الدراس اھرة  :ھ ول ظ رابح عودیین  االغت ة الس الب الجامع ن ط ة م دى عین ل

  .الدراسي والتحصیل الدراسي ، المستوىاألكادیميالعمر، التخصص  وعالقتھا

ة ة الدراس ة :عین ت عین ن وتكون وائیة م ة العش ك ) 382(الدراس ة المل ن جامع ً م ا طالب

   .سعود

ُستخدم في الد :أدواة الدراسة اس وأ رابراسة مقی داد عادل اغت ة من أع  شباب الجامع

  )1985(وآخرون األشول

 إضافةمن الطلبة %)25(لدىاالغتراب ظاھرة  انتشار إلىوتوصلت الدراسة : النتائج

ین  أنھ ال إلى راب توجد عالقة ب ي أ والمستوى الدراسي ومستوى االغت ر الزمن والعم

  .العلمي التحصیل أو التخصص

   1")1997(آخرون  ، وعبادةمدیحھ  "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  " - دراسة مقارنة -الجامعة في صعید مصر لدى طالب االغترابمظاھر  " 
التعارف على ظاھرة االغتراب لدى الطلبة في صعید مصر و ذلك على :ھدف الدراسة

  .ة، التجارةمستوى كلیة اآلداب، التربی

ة ة الدراس ة  :عین م العین غ حج ً  )180(بل ا ةطالب وادي  وطالب وب ال ة جن ن جامع م

 اآلداب، التربیة، التجارة كلیات،من  و، )جمھوریة مصر(

ة. زة: أدواة الدراس ات حم داد برك ن إع راب م اس االغت  .مقی

ً بین الذكور: النتائج ، مع االغترابفي مظاھر  اإلناث و بعدم وجود فروق دالة أحصائیآ

ً بین   .االغترابنة بالعجز وبین مظاھر شعور أفراد العی وجود عالقة دالة أحصائیآ

  2" )1980( أحمد خیري حافظ "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  " الجامعة لدى طلبة االغترابسیكولوجیة  " 
                                                

  1997، 44مجلة علم النفس، عدد  -دراسة مقارنة  -لدى طالب الجامعة في صعید مصر االغترابمظاھر : آخرون عبادة مدیحة، و - 1
  1980غیر منشورة،جامعة عین شمس ،مصر، هسیكولوجیا االغتراب لدى طلبة الجامعة في مصر،رسالة دكتورا:احمد خیري -  2
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  .وعالقتھا بنوع ومستوى التعلیمباالغتراب الشعور  مظاھرمعرفة :ھدف الدراسة

ً وطالبة من كلیات ومستو)253(طبقھ على عینة من :عینة الدراسة في مختلفة یات طالبا

  .جامعة عین شمس

  قام الباحث بإعداد مقیاس لالغتراب النفسي:أدواة الدراسة

ائج نوات  :النت الب الس أن ط ائج ب رت النت ى وأظھ ر األول انوا أكث ة ك ات النظری والكلی

 ً   .النھائیة والكلیات العلمیة من طالب السنوات باالغترابشعورا

   1" )1998(یوسف الكندري  "دراسة  -
  :ان الدراسةعنو

  "الثانوي الكویت طالب التعلیمدى لاالجتماعي  االغتراب المدرسة و"
ة دف الدراس ة الثنو:ھ ى كطلب راب عل أثیر االغت ى ت رف عل اس یالتع داد مقی ات،و إع

  .لالغتراب 

   طالبا) 1057(عشوائیة تكونت من  طبق المقیاس على عینة :عینة الدراسة

ة میم :أدواة الدراس ام الباحث بتص اس  ق رابمقی ي  االغت اد ھ ة أبع من ثالث ذي تض وال

   )االجتماعیةالشعور بالعجز والشعور بالعزلة  الشعور بفقدان القیم،(

اعيعدة نتائج أھمھا شعور الطالب  إلىوتوصلت الدراسة  :النتائج االغتراب االجتم  ب

ا یم، كم دان الق د الشعور بفق ى بع ر  بدرجة متوسطة خاصة عل اث أكث ً اوأن اآلن آ  حساس

االغتراب أحساسالعلیا أقل  من الذكور وأن طلبة الصفوف باالغتراب م  ب ذین ھ من ال

  .الدنیا في الصفوف

  الدراسات األجنبیة -ثانیا
  :1972عام  2(Goodwin, G)جودین "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "دراسة مقارنة"االغتراب لدى طلبة الجامعة " 
""Alienation among university students – A comparative study  

                                                
ت : الكندري یوسف - 1 ة الكوی المدرسة واالغتراب االجتماعي ، دراسة میدانیة لطالب التعلیم الثانوي بدولة الكویت ،المجلة التربویة، جامع

  1998، 46،العدد 12،المجلد 
2 - Godwin.GMAlienation among University students,comparative study,Dissertation Abstract International , 
No 33,1972,p22 
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ل: ھدف الدراسة رات مث ة، : معرفة العالقة بین االغتراب ومجموعة من المتغی الدیان

  .المستوى التعلیمي، الجنس، العمر، المستوى االقتصادي واالجتماعي

ة : عینة الدراسة م العین غ حج دین ) 492(بل ي معھ ة ف ة الجامع ة من طلب ً وطالب ا طالب

ات  وب الوالی ي جن الب األول ف دد الط غ ع ث بل طھا، حی ي وس اني ف دة والث المتح

ً وطالبة من الجنوب و)226(   .من الوسط) 266(طالبا

ً ) 74(مقیاس لالغتراب ضم : أداة الدراسة   .بندا

راب والجنس : نتائج الدراسة ین كل من االغت تبین نتیجة ھذه الدراسة وجود عالقة ب

ي كال  اث ف ً من اإلن ا ر اغتراب دین، وبینتحیث كان الذكور أكث ً  المعھ الدراسة أیضا

ً باالغتراب من  وجود عالقة بین االغتراب والسن حیث كان صغار السن أكثر شعورا

  .كبار السن في كال المعھدین

بة  وح بالنس راب ومستوى الطم ین االغت ة ب ة موجب ود عالق ائج عن وج فت النت وكش

ة عالق راب لطالب المعھد الجنوبي فقط وأثبتت النتائج عدم وجود أی ین االغت ة ب ة دال

 .وكل من الدین والمستوى االقتصادي واالجتماعي بالنسبة للمعھدین

  

  1986عام "  Bastre.C(1(دراسة بستر "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  "االغتراب لدى طلبة الجامعة و عالقتھ ببعض المتغیرات النفسیة "  
دف الدراسة دی:ھ ق و تق راب و القل ین االغت ة ب ة العالق ذاتمعرف ر،و ر ال ،الجنس العم

  .االتجاه نحو السلطة

ة ة الدراس ددھم  :عین ان ع ترالیین و ك ة اس ن الطلب ت م مال ) 95(،و )90(تكون ن ش م

  .إفریقیا 

  : النتائج

لبیة نحو السلطة - ق و االتجاھات الس راب و القل ین االغت ة ب ة دال توجد عالقة ارتباطی

ر اغتراب اث أكث ة أن اإلن ائج الدراس ت نت ا دل نا ،كم ر س راد أكب ذكور،و أن األف ن ال ا م

                                                
1 - Bester. C: Alienation and it's psychological correlated, the Journal of Social Psychology. No 26,1986 



 مدخل إلى الدراسة                                    :الجانب التمھیدي
 

 

ة سا اكانو ة ارتباطی ا ،مع و جود عالق راب لأكثر اغتراب ذات ،و االغت دیر ال ین تق بة ب

  .لدى أفراد العینة

  19861عام ) Anderson and Clabrese (أندرسن و كالبریس"دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  " لمینالمدارس الحكومیة مصدر للضغوط و االغتراب لدى المع " 
ة دف الدراس راب و :ھ غط و االغت عور بالض و الش ین نح اه المعلم ى اتج رف عل التع

  .التحیز

  مدرسة من المدارس الحكومیة في أمریكا ) 76(مجموعة من معلمین من :عینة الدراسة

  .لمعلملمجموعة من مقاییس مثل مقیاس االغتراب ،مقیاس الضغوط : أدواة الدراسة

زالمدرسات الشاب:  النتائج  ،ات ذات الخبرة القلیلة یتعرضن لمخاطر االغتراب و التحی

راب و  ،المدرسات أكثر عرضة للضغط النفسي ین االغت رة ب ة كبی اك عالق م تكن ھن ل

  .یعاني المدرسون اناثا و ذكورا من االغتراب بنسبة متقاربة ،الضغط النفسي

  )2001(عام " (mahony & kuick) كویك و ماھوني" دراسة  -
  :الدراسةعنوان 

  " .كنموذج عالقة الشخصیة باالغتراب في الجامعة " 
ي : ھدف الدراسة ات ف ة من طالب الجامع دى عین راب ل تویات االغت ى مس التعرف عل

  الوالیات المتحدة األمریكیة

ة الدراسة ة  :عین م العین غ حج ة و )136(بل ي )85(طالب ات ف ً من الجامع ا ات  طالب الوالی

  .المتحدة األمریكیة

  .مقیاس كولد لالغتراب: الدراسة أدواة

ً وطالبة لدیھم درجة عالیة من )77(لقد بینت نتائج الدراسة أن : النتائج الشعور  طالبا

فیما  باالغتراب بصرف النظر عن الجنس، وأنھ ال توجد فروق ذات مغزى بین الجنسین

  .یتعلق بالشعور باالغتراب

  19641عام )" Kenlston,K( ك.كینستن"دراسة  -
                                                

1-  Calabrese R,& Anderson: The public school Source of Stress and Alienation Among Famel teachers, 
Urban Education ,Vol21,1986,p30-41 
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  :وان الدراسةعن
  " االغتراب لدى طلبة المجتمع األمریكي" 

بعض :ھدف الدراسة راب ال تحدید أسباب اغتراب بعض الشباب األمریكي،و عدم اغت

اآلخر بالرغم من أن ھؤالء الطلبة یعیشون في مجتمع یتصف بالقوة و الرفاھیة في كل 

  .  شيء،و یتمتعون بأفضل فرص التعلیم 

ة ) 200(عینة من تكونت ال:عینة الدراسة ف "ھارفورد"طالب من جامع ون مختل ، یمثل

  .االختصاصات

ة أدوات ھي :أدواة الدراسة ار :استخدم الباحث ثالث راب،و اختب استبانة أعراض االغت

  تفھم الموضوع،و الدراسة المتعمقة لحاالت فردیة

ا من أعراض االغ:النتائج را أولی د مظھ راب كشفت الدراسة أن الشعور بعدم الثقة یع ت

وي  بائ،حیث یشعر الطلبة المغتربون بالقلق و االكت و العدوانیة ،و یصاحبھ إحساس ق

دة و  راب معق ادر االغت تن آن مص ر كنیس افي،و یعتب ع الثق ات المجتم الرفض لمعطی ب

  .یردھا إلى الذات، بوصفھا العامل األساسي و راء االغتراب 

  :الدراسات السابقة الخاصة بالطمأنینة النفسیة 8-2
  :الدراسات العربیة -أوال

  2" )2002(فاطمة یوسف "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

المناخ النفسي االجتماعي و عالقتھ بالطمأنینة االنفعالیة و قوة األنا لدى طالبات " 
  "الجامعة اإلسالمیة بغزة

ة دف الدراس اخ :ھ یة و المن ة النفس ین الطمأنین ة ب ة المتبادل ى العالق رف عل التع

  و قو ة األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمیة االجتماعي

  المختلفة تطالبة موزعین على االختصاصا 376:عینة الدراسة

                                                                                                                                              
1 - Kenlston,K: The Incommitted Alienation in American Society, New York, Harcourt Braeen ,1964 

ودة - 2 ف ع ورة،الجامعة :فاطمة،یوس ر منش تیر غی الة ماجس وة األنا،رس یة و ق ة النفس ھ بالطمأنین اعي و عالقت ي االجتم اخ النفس المن
  2002اإلسالمیة،غزة،
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ة ي : أدواة الدراس اخ النفس اس المن وة األنا،مقی اس ق ة ،مقی ة االنفعالی اس الطمأنین مقی

  االجتماعي
دى وجود عالقة طردیة بین المناخ النفسي االجتماعي و الطمأنینة االن: النتائج ة ل فعالی

اعي و . طالبات الجامعة اإلسالمیة بغزة ھناك عالقة طردیة بین المناخ النفسي االجتم

ات األقسام .قوة األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمیة بغزة ین طالب روق ب عدم وجود ف

 .العلمیة و األدبیة على مقیاس المناخ االجتماعي،وقوة األنا،و الطمأنینة النفسیة

 

 

  

  1")1993( امیة الحلفاويس"دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  "الجامعات وطالبات طالب لدى االنفعالیة الطمأنینة"
ات طالب من عینات بین المقارنة :ھدف الدراسة ة الجامعات وطالب  المصریة المختلف

 التخصص و واالختالط الجنس حیث ن، م)أزھري غیر أزھري(التعلیم نوع حیث من

  .االنفعالیة الطمأنینة درجة في )أدبي، علمي(األكادیمي 

  . وطالبة طالب 630 قوامھا عینة على الدراسة وأجریت :عینة الدراسة

اس ماسلوقام الباحث باستخدام : أدواة الدراسة ة، مقی ة االنفعالی ار للطمأنین م واختب  تفھ

  .وموراي مورجان إعداد من الموضوع

ائج ھ  توصلت الدراسة: النت دأن روق توج ة ف ً  دال ین إحصائیا ذكور ب اث ال  في واإلن

ة ة الطمأنین ذكور لصالح االنفعالی ة ال ي العین ة ف د .الكلی روق توج ة ف ً  دال ین إحصائیا  ب

روق وجد عالكلیة م في العینة الذكور لصالح االنفعالیة الطمأنینة في واإلناث الذكور  ف

ھ  األزھریین لصالح االنفعالیة الطمأنینة في األزھریین وغیر األزھریین بین دالة ا أن كم

ات طلبة بین دالة فروق توجد ال  توصل إلى أنھ  في والعلمي األدبي التخصص وطالب

 .االنفعالیة الطمأنینة
                                                

دى االنفعالیة لطمأنینةا :سامیة الحلفاوي - 1 ة ل ات طلب ات، وطالب الة الجامع ر ماجستیر رس ة منشورة، غی انیة  الدراسات كلی ة ،اإلنس  جامع
  1993.مصر األزھر،
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  1)"1991(حافظ أحمد و محمود مجدي "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

أثر العالج النفسي الجامعي على الطمأنینة النفسیة و تأكید الذات لدى طالب "
  "الجامعات 

ة دف الدراس عور :ھ یض الش ب تخف ى جان یة إل ة النفس توى الطمأنین ى مس رف عل التع

اعي و  ة العالج النفسي الجم ر عملی دیھم،و اث دیرھا ل ذات و تق د ال بالذنب و زیادة تأكی

  .مدى ما یحرزه من تحسن نحو الشفاء لدى جماعة من العصابیین

ة  15اجریة الدراسة على عینة قوامھا :عینة الدراسة عین شمس فرد من طالب جامع

ث بلغت ) إناث 12ذكور، 3(من الذین یعانون من بعض األمراض العصابیة بواقع  حی

  . سنة ،تم اختیارھم بناء على مقابلة إكلینیكیة) 24-18(أعمارھم بین 

ة النفسیة : أدواة الدراسة د ) األمن النفسي(مقیاس ماسلو للطمأنین د عب ب أحم من تعری

  .العزیز سالمة

ائج ائج: النت ر نت راد  اظھ ادة شعور أف ى زی اعي أدت ال ة العالج الجم الدراسة ان نتیج

دى  ذات ل د ال العینة بالطمأنینة النفسیة،كما توصل الو وجود زیادة تقدیر الذات ، و تأكی

  .أفراد العینة

  2)"1987( محمود عطا حسین "دراسة  -
  :عنوان الدراسة
  " االنفعالیة الطمأنینةمستویات ب وعالقتھ الذات مفھوم "
ة :ھدف الدراسة ة على التعرف إلى ھادف ة طبیع ین العالق وم ب ذات مفھ ة ال  والطمأنین

  .و مدى تاثي مفھوم الذات على الطمأنینة االنفعالیة

 الریاض مدارس في الثانویة المرحلة طالب منطالبا ) 183(تكونت من :عینة الدراسة

  سنة )23-15( بین تراوحت أعمارھم

                                                
دي - 1 ود مج افظ،و محم د ح ي : احم الج النفس ر الع اعيأث م  الجم ة عل الب الجامعات،مجل دى ط ذات ل د ال یة و تأكی ة النفس ى الطمأنین عل

  1991ئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،،الھی4النفس،العدد
، الجامعة األردنیة ،عمان ، 11،العدد12مفھوم الذات و عالقتھ بمستویات الطمأنینة،مجلة العلوم االجتماعیة،مجلد :محمود عطا حسین -  2

1987  
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 الذات ٍاختبار مفھوم و االنفعالیة للطمأنینة ماسلو اختبار احثالب استخدم: أدواة الدراسة

  .الباحث إعداد من ھو و

ا االنفعالیة الذات،والطمأنینة مفھوم بین قویھ عالقة وجود  :النتائج ائج من اتضح كم  نت

 عن المفاھیم كانت كلما األفراد عند تزداد والطمأنینة باألمن الشعور درجة  :أن الدراسة

 .اآلخر على یعتمد المتغیرین من كال أن و ایجابیة رالذات أكث

 .الذات مفھوم جماعات بین النفسي باألمن الشعور درجة في فروق وجود أكدت كما

 

 

  1")1989( أسامة وباھي ،موسى رشاد "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  "النسق القیمي و عالقتھ بالطمأنینة االنفعالیة "
رین بین العالقة عن الكشف :ھدف الدراسة وة یعمالن متغی ة كق رد موجھ  و لسلوك الف

  .االنفعالیة،و نوع العالقة التي تربط بینھما والطمأنینة القیم مفھومي ھما

 األزھر، التربیة بجامعة كلیة من طالبا )92( من الدراسة عینة تكونت:  :عینة الدراسة

  .اإلسالمیة دراساتالجغرافیا، ال و التاریخ : التالیة فى التخصصات الرابعة الفرقة

 )فیرنون و ألبورت ( إعداد ھو من و اختبار القیم من كل الباحثان استخدم أدواة الدراسة

  .االنفعالیة  للطمأنینة) ماسلو( واستفتاء ھنا، عطیة بتعریبھ قام و

اختالف القیمي النسق على اختالف الدراسة نتائج دلت: النتائج راد درجات ب  على األف

   .االنفعالیة،أي ان النسق ألقیمي یؤثر و یتأثر بالطمأنینة االنفعالیة الطمأنینة مقیاس

  2)"2001(سامیة محمد "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  " المناخ الدراسي و عالقتھ بالتحصیل و الطمأنینة النفسیة" 

                                                
   97ص ،1989، 14 العدد والنفسیة، ربویةالت األبحاث مجلة االنفعالیة، بالطمأنینة وعالقتھ القیمي النسق :أسامة باھي و ،رشاد موسى - 1
ة عین :سامیة محمد - 2 ة ، جامع ة التربی المناخ الدراسي و عالقتھ بالتحصیل و الطمأنینة النفسیة لدى طالبات كلیة التربیة للبنات ، مجلة كلی

  2001،مكتبة زھراء الشرق،القاھرة،25شمس،العدد
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ة دف الدراس ي و :ھ اخ الدراس یة و المن ة النفس ین الطمأنین ة ب ى العالق رف عل التع

  .لدى الطالبات الجامعیات بكلیة التربیة بالریاضالتحصیل العلمي 

ة ة الدراس ن :عین ة م ت العین ع ) 232(تكون ي جمی ة ف ة الرابع ات الفرق ن طالب ة م طالب

  .التخصصات األدبیة 

ة،مقیاس : أدواة الدراسة داد الباحث اخ الدراسي الجامعي من اع مقیاس االتجاه نحو المن

  .یب فاروق عبد السالمالطمأنینة النفسیة من إعداد ماسلو،و تعر

ائج ھ : النت ة النفسیة،أي أن اخ الدراسي و الطمأنین ین المن ة إحصائیا ب روق دال و جود ف

 .كلما كان المناخ الدراسي ایجابیا كلما زادة درجة الشعور بالطمأنینة النفسیة 

  

  1")1996(زینب الشقیر"دراسة  -
  :عنوان الدراسة

 والتفاؤل النفسیة من الطمأنینة المختلفة ینیكیةاإلكل الحاالت لبعض التنبؤیة القیمة "

  "لدى طلبة الجامعات  والتشاؤم
 والتشاؤم، باإلضافة والتفاؤل النفسیة الطمأنینة بین العالقة على التعرف :ھدف الدراسة

أثیر دراسة إلى أثیر الجنس ت ة وت اب،  شعور حیث من الصحیة الحال رد باالكتئ الف

رات، ھذه على ماتیةالسیكوسو االضطرابات التعصب، ا تحاول المتغی ؤ كم ة  التنب بالحال

  .الدراسة متغیرات خالل من المرضیة الصحیة

 السنة السادسة طالب من وطالبة طالب )450( قوامھا عینة على وذلك :عینة الدراسة

  .بجامعة الطب كلیة في

 من لبك المتخصصین من مجموعة إعداد من النفسیة الطمأنینة مقیاس: أدواة الدراسة

ة النفسیة بالطائف الصحة مستشفى ة القرى أم وجامع ار عن)1993( عام بمك  اختب

داد من والتشاؤم التفاؤل مقیاس.لماسلو الطمأنینة االنفعالیة د إع د أحم  وسید الخالق عب

داد من التعصب مقیاس و،) 1993(األنصاري ویس إع ة ل ار عن (1986) ملیك  اختب

ده السیكوسوماتیة باتاالضطرا للشخصیة ،و مقیاس مینوستا ود أع و محم ل أب  النی
                                                

 طنطا، جامعة، التربیة كلیة مجلة ، والتشاؤم والتفاؤل ، النفسیة الطمأنینة من المختلفة ةاإلكلینیكی الحاالت لبعض التنبؤیة القیمة :زینب شقیر، - 1
  23،1996 العدد
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داد من لالكتئاب بیك مقیاس. دلیل كورنیل عن  (1983) د إع د أحم  ورشاد الخالق عب

  (1991) موسى

ین دالة عالقة وجود عدم: النتائج  ة ب ین النفسیة الطمأنین اؤل من كل وب   والتشاؤم التف

ة من وكل الموت قلق بین سالبة وجود عالقة اؤل نفسیةال الطمأنین ة وجود  والتف  عالق

یس أنھ النتائج وضحت الموت كما وقلق التشاؤم موجبة بین اك ل أثیر ھن  على للجنس ت

 درجة على المرضیة الصحیة للحاجة سلبي تأثیر ھناك أن كما .النفسیة درجة الطمأنینة

اؤل درجة على للجنس تأثیر ھناك .النفسیة الطمأنینة ا التف ھ أن كم أثیر ل  ةدرج على ت

   .التشاؤم

  ")ھـ1425(فھد الدلیم  "دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  " الطمأنینة النفسیة وعالقتھا بالوحدة النفسیة لدى عینة من طلبة الجامعة "
ین اإلحساس  :ھدف الدراسة ة الموجودة ب ة العالق ى الكشف عن طبیع ة إل دفت الدراسة الحالی ھ

دى بالطمأنینة النفسیة والشعور بالوحدة النفسیة ف اض ، وم ك سعود بالری ة المل ة جامع ي أوساط طلب

ة  اس بالطمأنین ي اإلحس ة ف ة والنظری ات العلمی ة الكلی اث ، أو طلب ذكور واإلن ین ال روق ب ود ف وج

  .النفسیة والوحدة النفسیة 
ة  ن، مطالب وطالبة في سنتھم الجامعیة األولى 288عینة قصدیھ مكونة من  :عینة الدراسة طلب

  .د بالریاضجامعة الملك سعو

دة النفسیة) ماسلو(مقیاسي الطمأنینة النفسیة مشتق من مقیاس : أدواة الدراسة ن  ،و مقیاس الوح م

  .)Russel,1982(إعداد رسل 

ائج ة : النت ح أن طلب ث إتض ة حی ة واألدبی ة التخصصات العلمی ین طلب ة ب ً دال ا اك فروق د أن ھن وج

ا  ة ، كم ً بالطمأنین ا ر إحساس ة أكث ات العلمی ین الكلی ة ب روق دال ود ف ن وج ة ع ات الدراس كشفت بیان

ن  الطالب والطالبات في درجة الشعور بالوحدة النفسیة حیث ظھر أن الذكور أكثر شعور بالوحدة م

ى  ً عل ً داال اعال ة تف ر الدراس م تظھ ص فل نس والتخص ین الج ل ب توى التفاع ى مس ا عل اث ، أم اإلن

  الشعور بالطمأنینة النفسیة أو الوحدة النفسیة
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  1")1996(جبر محمد جبر"دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  "النفسي باألمن المرتبطة الدیمجرافیة المتغیراتبعض "
ة على التعرف إلى ھدفت :ھدف الدراسة ین العالق رات النفسي األمن ب  وبعض المتغی

ل ة السن، الجنس، مث ة، الحال یم مستوى االجتماعی ر.التعل ة الباحث و اعتب  الطمأنین

  .النفسي األمن مكونات أحد االنفعالیة

ة الدراسة ت :عین ة على الدراسة أجری رًدا ( 342 ) من عین ذكور من ف اث ال  واإلن

 من )95( و متزوجون (252 ) منھم مختلفة، واجتماعیة تعلیمیة مستویات من البالغین

  .المتزوجین غیر

  .النفسي لألمن ماسلو اختبار الباحث استخدم: أدواة الدراسة

 واإلناث، الذكور بین النفسي األمن مستویات في إحصائیا دالة فروق وجود عدم: النتائج

 .التعلیمي المستوى وزیادة السن تقدم مع باألمن وزیادة الشعور

ار على األداء یعكس ائج النفسي لألمن ماسلو اختب  األمن مستوى أن وأظھرت النت

 أوضحت كما المتعلمین، غیر المتعلمین عن لدى ویرتفع السن في بالتقدم یرتفع النفسي

 .النفسي األمن في الذكور واإلناث بین فرق وجود عدم الدراسة

  :الدراسات األجنبیة -ثانیا
  19952عام " )John Robert,et al(جون روبرت و آخرون "دراسة  -

  :عنوان الدراسة
  "العالقة بین الطمأنینة النفسیة و االكتئاب النفسي "

ة دف الدراس ا:ھ دف منھ ان الھ عور  و ك توى الش ین مس ة ب ة العالق ن طبیع ف ع الكش

د  اب النفسي عن وین و ظھور أعراض االكتئ ع األب باألمن النفسي الناجم عن العالقة م

البالغین و الكشف عن مستوى الشعور باألمن النفسي كوسیط بین االتجاه نحو االختالل 

  .الوظیفي و انخفاض مستوى تقدیر الذات

                                                
 العامة المصریة الھیئة ،10،السنة  390،العددالنفس علم مجلة ، النفسي باألمن المرتبطة الدیموجرافیة المتغیرات بعض :جبر محمد جبر - 1

  82،ص1996 ،للكتاب
2 - Robert, John E:Adult Attachment Security And Symptoms Of Depression , Vol 70 ,  No2 ,1996 
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ة ة الدراس ة ا:عین ت عین ن تكون ن م ة م ر ) 144(لدراس امعیین غی ة الج ن الطلب رد م ف

ت ) 88(الخرجین من بینھم  ة تكون ة ) 218(طالبة،و عینة دراسة ثانی ب من جامع طال

یزمي( ة ) 119(،و ) تس ن جامع ة م ترن(طالب ورث واس دة ) ن ات المتح ن الوالی م

  .األمریكیة

ة لو،مقیاس االكتئ: أدواة الدراس یة لماس ة النفس اس الطمأنین دیر مقی اس تق اب،مقی

  .الذات،مقیاس االختالل الوظیفي

  : النتائج

ي مستوى  - نقص ف دین و ال ع الوال ة م وجود عالقة بین عدم التمتع بالعالقة الحمیم

  .نحو االختالل الوظیفي هالشعور بالطمأنینة، باالتجا

 وجود عالقة بین االختالل الوظیفي و انخفاض مستوى تقدیر الذات  -

 ین مستوى تقدیر الذات و زیادة أعراض االكتئابوجود عالقة مباشرة ب -

وغ من خالل  - ي سن البل انعدام الطمأنینة قد یؤدي إلى ظھور أعراض االكتئاب ف

  . انخفاض مستوى تقدیر الذات لدى البالغین

  19941عام )" Vogarty & White (وایت و فوغرت " دراسة  -
  :عنوان الدراسة

  "لدى طالب الجامعات  طمأنینةبال القیم والشعور بین االختالفات "
یم على التعرف :ھدف الدراسة التوافق و اختالف الق ھ ب ة و عالقت ي مستوى الطمأنین  ف

  األسترالیة الجامعات في واألجانباالسترالیین  الطالب لدى

 و  أسترالًیا، طالًبا ( 112 ) منھم طالًبا، ( 218 ) من العینة تتكون كانت :عینة الدراسة

  .أجنبًیا اطالبً  ( 106)

  .مقیاس االمن لماسلو، ،و استخبار القیم:أدواة الدراسة

  : النتائج

                                                
1 - Fogarty, & White: Differences between Values of Australian Aboriginal and Non-Aboriginal Students , 
Journal of Cross Cultural Psychology, Vol 25 ,1994,p394-408 
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ائج أظھرت ر األجانب أن الطالب النت األمن شعوًرا أكث ر النفسي ب  من تفوًقا وأكث
  .والتقالید بالعادات المتعلقة القیم على أكثر تركیًزا وأنھم األسترالیین، الطالب

  

  

  

  

  :سابقةالتعلیق على الدراسات ال 8-3
  :بعد استعراضنا للدراسات السابقة نالحظ مایلي

راب و بعض  - ھدفت بعض الدراسات السابقة إلى إظھار العالقة بین ظاھرة االغت

ي،  توى الدراس نس، و المس ن، و الج رات كالس اعي،  والمتغی توى االجتم المس

ین العینات ياالقتصاد راب ب ا و البعض اآلخر حاول معرفة الفروق في االغت ؛كم

 .أنھم تناولوا موضوع الطمأنینة النفسیة تقریبا بنفس الطریقة

بعض اآلخر  - اعتمدت بعض الدراسات على مقاییس من اعداد الباحثین انفسم و ال

 .على مقاییس منجزة من قبل

ة و   - ین عربی ات ب ة و المجتمع ث البیئ اختلفت الدراسات السابقة فیما بینھا من حی

 .اجنبیة

رات أخرى تناولت بعض الدراسات ال - ة النفسیة و متغی ین الطمأنین سابقة العالقة ب

 االجتماعي و غیرھا من المتغیرات خمثل التوافق، المنا

یة  - ة و نفس رات اجتماعی راب و متغی ین االغت ة ب ات العالق ض الدراس ت بع تناول

 .مختلفة

رات  - ین متغی ة ب وة العالق وء ق ى ض ائج عل یر النت ات تفس م الدراس ت معظ حاول

  .الدراسة

،و بعضھا م الدراسات التي تعرضنا إلیھا تناولت عینات من طالب الجامعاتمعظ -

 .اآلخر من المدارس سواء كانوا اساتذة و معلمین أو تالمیذ
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ات  - رتبط بالمجتمع یة ال ی ة النفس راب و الطمأنین ات أن االغت رت الدراس أظھ

 المتقدمة أو النامیة بل أنھا تظھر في كل المجتمعات

ت أن االغتراب و الطمأنینة النفسیة ترتبط ببعض المتغیرات و بینت نتائج الدراسا -

 ال ترتبط بمتغیرات أخرى

 .المتبعة في الدراسات ) مقاییس(تعددت مناھج و أدوات و األسالیب اإلحصائیة  -

 .اختلفت النتائج المتوصل إلیھا باختالف طبیعة البیئة التي تمت فیھا الدراسات -

  :ن الدراسة الحالیة و الدراسات السابقةأوجھ التشابھ و االختالف بی 8-4
تھدف ھذه الدراسة للتعرف على طبیعة العالقة بین االغتراب النفسي و : من حیث الھدف

ذلك  ة و الریاضیة ،و ك ة البدنی ة التربی دى طلب ة الجامعیین ل دى الطلب الطمأنینة النفسیة ل

ة من خال ة و التعرف على أھم مظاھر االغتراب النفسي الممیزة العین روق المعنوی ل الف

  .النسب المئویة لھذه المظاھر

ھذه الدراسة مع بعض الدراسات األخرى من حیث بعض  تلقد تشابھ: متغیرات الدراسة

ر  ة متغی ردت بدراس ا انف ة،و لكنھ ي الجامع ل الجنس المستوى الدراسي ف رات مث المتغی

ت  ي عن ب النفسیة نظام التكوین في الجامعة حیث إنھا الدراسة الوحیدة الت بعض الجوان ب

  .د في التكوین.م.لدى نظامین مختلفین و ھما النظام الكالسیكي في التكوین،و نظام ل

نھج : من حیث المنھج ي استخدام الم تتشابھ دراستنا الحالیة مع معظم الدراسات السابقة ف

  الوصفي إال أن ھناك دراسات قلیلة استخدمت المنھج التجریبي

ث أدوات  تشابھلقد ت: أدوات الدراسة ھذه الدراسة و اختلفت مع عدید الدراسات من حی

ة  امالدراسة و الطرق اإلحصائیة المستخدم حیث تم استخد اس الطمأنین اس ماسلو لقی مقی

  .النفسیة ،و مقیاس سمیرة أبكر لقیاس االغتراب النفسي للمرحلة الجامعیة

ار  د استخدام اختب ا الطرق اإلحصائیة فق روق، تحلیاستدنت لقی) ت(أم این  لاس الف التب

ا ادي، االختب ة  راألح روق معنوی ل ف دد ألق طا ب، النس)LSD(المتع ة، المتوس  تالمئوی

  ..البیانیة ةالمعیاري، األعمد فالحسابیة، االنحرا
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ان :العینة ة البحث و المك ث عین ة الدراسات األخرى من حی ع بقی تختلف ھذه الدراسة م

ة التربیة البدنیة و الریاضیة ببعض جامعات شرق حیث إن ھذه الدراسة أجریت على طلب

  .الجزائر
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  :تمھید

صف الثاني من القرن العشرین بدراسة االغتراب كظاھرة ھتمام الباحثین خالل النإزداد إ

انتشرت بین األفراد في المجتمعات المختلفة ، وربما یرجع ذلك إلى ما لھذه الظاھرة من 

ك الفجوة  دالالت قد تعبر عن أزمة اإلنسان المعاصر ومعاناتھ وصراعاتھ الناتجة عن تل

ل السرعة ، دل ھائ ادي یسیر بمع دم م دل  الكبیرة بین تق وي یسیر بمع دم قیمي ومعن وتق

ي  اة ف ع الحی ال واق م حی بطئ األمر الذي أدى باإلنسان إلى الشعور بالصراع و عدم الفھ

ھذا العصر ، بل وربما النظر إلى ھذه الحیاة وكأنھا غریبة عنھ ، أو بمعنى آخر الشعور 

راب  وم االغت ي الموضوعات بعدم االنتماء إلیھا ، ولعل ذلك یبرر انتشار استخدام مفھ ف

زة لإلنسان المعاصر  ذه الظاھرة الممی التي تعالج مشكالت اإلنسان المعاصر،حیث ان ھ

ى  ت الجامعات و سیطرت عل ذا اخترق ع و بھ ات المجتم اقي فئ طغت على المثقف قبل ب

ي ظل الطالب لتصبح مسألة دراستھا و تسلیط الضوء علیھا ضرورة بل واجب محتم  ف

  .ازنة وشاملة ثقافیغیاب نظرة إنسانیة متوا
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  :غتراب النفسيمفھوم اإل -1
راب لمصطلح عدیدة باستخدامات العربیة تزخر اللغة :لغة غتراباإل 1-1 والشيء  االغت

ت ذه في للنظر الملف ا ،االستخدامات ھ در تشیر أنھ اق من لق ا االتف ا فیم ین بینھ  وب

ا في خاصة ،األجنبیة اللغات تراث في المختلفة االستخدامات ة جوانبھ  ،باالنفصال المتعلق

  1 . الخضوع و ،النفس وغربة

    2.غریب فھو يوطنھ، أ عنو یقال اغترب الشيء أي أبعده، و الغربة ھي البعد 

 اآلخرین، و لم عن واالنفصال والبعد الوطن عن بمعنى التروح غربة كلمة استخدمت وقد

اني على تقتصر د المك ا البع ذا تعدت وإنم ر إلى ھ  الخوف والرجاء مشاعر عن التعبی

  3.الموت والحنین وترقب والشوق

المرء بوسعھ  (Alienare) لكلمة الالتیني المرادف إلى االغتراب كلمة استعمال ویرجع ف

ة في یتحدث أن ة اللغ ھ بصورة أو  (Alienation Mentis) عن الالتینی ر دق  عن أكث

(Alienato)  دان یتعلق فیما وذلك ة فق وعي بحال وى رقصو أو ال ة الق أو الحواس  العقلی

ات في المثال سبیل الحال على ھو كما ، المرء لدى د نوب راب  الصرع ،وق استخدم االغت

 العقل وھذا عن الصدد حیث أن الغریب ھو من نأى نفس في الوسیطة اإلنجلیزیة اللغة في

 ر،شخص آخ مع و فتور العالقة الودیة العقلي بمعنى االضطراب باالغتراب یتعلق فیما

 Alienation فعل یشیر یمكن أن كما مكروھا، ما شخص انفصال،أو جعل حدوث في أو

ى ا؛ الناشئ الوضع إل وحي عنھ ة وت راب الغروب كلم  فھي والتالشي بالضعف واالغت

ً  االغتراب و ، االنتماء منھ الذي النمو عكس    .4بالضعف وبالتالي السند بفقدان یكون أیضا

  

  

 

اني على العدید من غتراب للداللةكلمة اإل ستخدمتأ :صطالحاإاالغتراب  1-2 ا  المع منھ

ى أن  یر ال ا یش رابم ك  االغت و تل وةھ د الفج ھ أو التباع رد ونفس ین الف ارإ ،أو ب أي  نھی

                                                
 25ص،1984 ، الریاض ، والتوزیع للنشر عالم الكتب دار ، االجتماع منظور من االغتراب نظریة :  شتا السید علي -1
  447،،ص1994المعجم الوجیز ،وزارة التربیة و التعلیم،مصر،: مجمع اللغة العربیة  - 2
  37ص،مرجع سابق ذكره:فایز الحدیدي  -3
  19 ، ص1989والتوزیع، األردن،  للنشر جرش دار ،"تحلیلیة سةدرا" واالغتراب، االنتماء:منصورحسن  -4
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ین  ،أو بینیھ شخصیة اجتماعیة عالقات ا یتضمنھاآلخرینوالتباعد بینھ وب ك من  ، وم ذل

   1.غربة للفرد تباعد أو

دام وشعور بالوحدة  االغتراب ھوأن  كمال دسوقي ریشی علومالوفي ذخیرة  ات  انع عالق

ات  افتقاد واآلخرین،  المحبة مع دما تكون متوقعة خصوصاھذه العالق و  .عن ضرب فھ

ن ل اإلدراك م ن قب ة م خاص المعروف ف واألش ر المواق ھ تظھ اطئ فی ر  الخ ا غی وكأنھ

بالمجردات  العقلي االنشغالب الفرد عن الذات الحقیقیة بسب ؛كما تشیر إلى انفصالمألوفة

ات  اراة رغب رورة مج رینوبض نظم اآلخ ھ ال ا تملی ة  وم اغتراب االجتماعی ان ف  اإلنس

  .2الموضوعات المسیطرة على فكر الوجودیین المعاصر عن الغیر وعن النفس ھو أحد

ة ف ن الناحی ةم ن  االجتماعی ر ع ا التعبی د بھ اسفیقص ذاتي اإلحس ة أو  ال الخبالغرب  االنس

ى. اآلخرینء عن الذات أو سوا ي  أما المعن یكمن ف ا ف دیني لھ عن هللا  اإلنسان انفصالال

ىالمعنى القانوني لھا فأنھ یشیر  ا، أمالخطایا والمعاصيبارتكاب وذلك  ل إل ل  أو تحوی نق

  3شخص أخر إلىما  يءملكیھ ش

  :مراحل تطور مفھوم االغتراب -2
راب  ي  (Alienation) من الناحیة التاریخیة كان لمصطلح االغت استخدامات متنوعة ف

خالل  بمعناه الحالي التراث الدیني والفلسفي والسیكولوجي، حیث ظھرت فكرة االغتراب

راب كنتیجة  ي استخدام مصطلح االغت وع  ف ك تن د ذل ر بع العصور الوسطى، حیث ظھ

ت  ي اھتم یولوجیة الت یكولوجیة و السوس فیة والس ات الفلس تالف االتجاھ احبة الخ مص

اعي ب أن معظم إال .تناول ھذا المفھوم منذ أول استخدام فلسفي لھ في نظریة العقد االجتم

راب  نظم لمصطلح االغت التحلیالت المعاصرة تكاد تجمع على أن أول استخدام منھجي م

رن  ھیجلجاء بھ  امن عشر ومستھل الق رن الث في الفلسفة المثالیة األلمانیة في أواخر الق

ي مخطوطات وبعد ذ  .التاسع عشر راب ف اركس مصطلح االغت ك استخدم م ) 1844(ل

ة ) رأس المال(وفي أجزاء أخرى من مؤلفھ  ات االجتماعی ة العالق وذلك في تحلیلھ لطبیع

  4.في النسق الرأسمالي لإلنتاج

                                                
 52،ص1988،النفس والطب النفسي، دار النھضة العربیة، القاھرة  معجم علم: كفافيال عالء الدین   و، عبد الحمید جابر -1
 37،ص1988،ذخیرة علوم النفس، الدار الدولیة للنشر والتوزیع القاھرة : كمال الدسوقي  -2
 64ص،1980االغتراب، ترجمة كامل یوسف حسین،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، : ت ریتشاردشاخ -3
  48ص ، 1990، 2، العدد5، مؤتھ للبحوث والدراسات، المجلد"دراسة میدانیة شمال األردن"الشباب واالغتراب، : و آخرون علي الزغل  -4
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  :  1أن مفھوم االغتراب مر بثالث مراحل ھامة  محمود رجبولقد بین 

تراب معاني مختلفة تكمن في السیاق القانوني ویحمل مفھوم االغ: مرحلة ما قبل ھیجل  -

ى آخر) تشیؤالنفصال و اال( ة من صاحبھا إل اعي االسیاق نفسي الو ،وتحول الملكی جتم

ع متعارف علیھبمعنى انفصال اإلنسان عن ذاتھ ومخالفتھ لما ھو  ا السیاق  ،في المجتم أم

ق بانفصال ى یتعل ذا المعن ھ وھ اإلنسان عن هللا، أي  الدیني فھو انفصال اإلنسان عن رب

 2.ارتكاب المعصیة  یتعلق بالخطیئة و

ل - ة ھیج وم : مرحل ل مفھ تخدم ھیج د أس رابلق تخداما االغت زدوج أي اس ابع م  ذو ط

وم  سلب المعرفة وسلب الحریة، وكان ھیجل أول من إلى ةشارإأستخدمھ ك أستخدم المفھ

دما أشار  بھذا المعنى المزدوج و ىذلك عن ھ إل دما ی" أن ذاتي مالذه والعن وعي ال بح ال  ك

ة ا ذا  یبالي بھا یكشف عن الحری ي یكون وعیھ ة ھي الت الروح المغترب ھ، ف البسیطة لذات

  3".ومجرد كائن متضاد مزدوجة و طبیعة  منقسمة 

ة للمصطلح: مرحلة ما بعد ھیجل - ر األحادی ذ المصطلح ینسلخ من  ،بدأت تظھ ا أخ كم

الذین عبروا ، ومن أبرز المفكرین بھ معنى السلب بعدیھ السلبي واالیجابي وأصبح یقصد

ك  ن ذل اركس"ع ارل م اه ,"ك تخدمھ بمعن راب واس رة االغت ل فك ن ھیج ذ م ذي أخ ال

راب ، االنطولوجي المأخوذ من الطبیعة أو الوجود اإلنساني رة االغت كما ترجع جذور فك

ا ال"ھیجل"مبنیة على فكرة  االتي تصبح أساس اإلى المیتاسیكولوجی اني ، أم فیلسوف األلم

  .4فقد نقل ھذا المفھوم من الفكر الوجودي إلى الفكر المادي" فرویباخ"

  

  

  :االغتراب عند بعض الفالسفة و المفكرین -3
ول ارھم ح رح أفك یتم ش ذین س ة ال فة و خاص رین و الفالس ض المفك ى بع ا عل  إن تكلمن

لبنة  ت ووضعوا لھمعنى االغتراب في شتى المجاال ااالغتراب یعتبرون ھم الذین طورو

                                                
  20، ص1986عارف، القاھرة، االغتراب، سیرة مصطلح، دار الم: محمود رجب -1
 64صمرجع سابق ذكره،:شاخت، ریتشارد - 2
  20، صمرجع سابق ذكره: محمود رجب -3
  28،ص1999،دار غریب،القاھرة،" دراسة نفسیة اجتماعیة" االغتراب والتطرف نحو العنف،: محمد خضر -4



 اإلغتراب النفسي                                         :الفصل األول
 

 

البدایة و البحث حیث یعتبرون ھم األوائل الذین اھتموا بھ و حاولوا أن یضعوا لھ تفاسیر 

  .منطقیة تتالءم مع المجتمع و الحاالت النفسیة لإلنسان

اة   اط الحی ف أنم ي مختل ود ف ا وج انیة لھ اھرة إنس راب ظ ول أن االغت ن الق و یمك

ة . االجتماعیة رغم من حداث ى ال اة وعل ر عن معان راب كظاھرة نفسیة تعب دراسة االغت

د د جدی راب ال یع وم االغت ھ، إال أن مفھ ھ ومجتمع ع ذات اول ااإلنسان وصراعھ م د تن ، فق

نھم  درت ع ة، فص ث والدراس رین بالبح احثین والمفك ن الب د م راب العدی وع االغت موض

رز الكثیر من المؤلفات والنشرات حول موضوع االغتراب، وفیما یلي عرض أل ار ب أفك

  :حول االغتراب ھؤالء المفكرینو مفاھیم 

رز ھیجل یعد:   ھیجل عند االغتراب -أ ي وجود المتأصل االنفصال عن المتحدثین أب  ف

ال كفاعل وكموضوع اإلنسان د اآلخرین ، ألفع راب بمعنى استخدام شاع ولق  االغت

ي الفلسفة االنفصال ة ف ة، المثالی ة أصلت التي األلمانی ًقا صالاالنف حال  من وأقامت نس

ة، د الثنائیات المتقابل ز وق ین ھیجل می واع ب راب أن دة االغت  مستوى الشخصیة على العدی

راب الشخصیة أن وھي جوھریة قضیة وأثار ،والثقافیة والنظم االجتماعیة ي  یكمن اغت ف

الذات أو الحصول  ثباتإ أجل صراع من ھو أي .واقعي ھو وما ذاتي ھو ما بین الصدام

ا(في وسع  دون أن یكون) باألنا(خراآل عترافاعلى  ار) األن ي الوجود  حق إنك اآلخر ف

رى  ث ی رابأن  ھیجلوالبقاء حی ي وجود " االغت ع وجودي متجذر ف ة  اإلنسان واق فثم

ترید أن تكون وأن تحقق ذاتھا وبین  مبدعة خالقة ذاتموروث بین الفرد بوصفھ  انفصام

وم  ھیجللقد أستخدم .1"استغاللھم یر والغ تحت تأثیر دائما موضوعاالفرد  رابمفھ  االغت

ان إلى ةكإشارأستخدمھ  ذو طابع مزدوج أي استخداما ة، وك ة وسلب الحری  سلب المعرف

ن ھیجل زدوج  أول م ى الم ذا المعن وم بھ تخدم المفھ ث اأس ة  ھیجلن مناقشات ،حی لحرك

 الشعور القوي بالفردیة لىإالغیر ناضج للعمومیة أو العالمیة  من الشعور اإلنسانيالكیان 

ود بالنتیجة ى والذاتیة تعد أساس جوھري لكل المسائل الروحیة وھذه تق شعور واقعي  إل

 نھایة التنافر والتنازع، وھذا ما إلىالفطریة  النفسي من األشیاء الداخلیة لالغترابحقیقي 

ة با نفصالإك االغتراب یجسد في حقیقة األمر ة السوءوھو ینشأ نتیجة ظروف تاریخی  لغ
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و  االغترابأما  .بفقدان الحریة والوحدة أساساویتمیز  ة النم أتى من حرك ذا یت كمحیط فھ

ة االلتزاماتمن  باالستقاللیةالمتمثل  وتطورھا اإلنساني ا االجتماعی ا وم ؤدي  وقوانینھ ت

ىینظر  ھیجل إن .من غربة على الصعید الروحي االستقاللیةھذه  إلیھ راب إل عن  االغت

ذات  ارهبال ي اعتب ة الت ن  النتیج زم ع رابتل ة  االغت ن البنی ةع ي أن  االجتماعی ا یعن مم

ا یشعر االجتماعیةالذات ھو المصاحب لالغتراب عن البنیة  عن االغتراب رء  فحینم الم

ة  ینشأ في الوعي ،أخر يءبالنسبة لھ ش االجتماعیةأن البنیة  ذات والبنی ین ال عدم تطابق ب

ع  إلىالجوھریة ویصل  عن طبیعتھو وعندئذ یغرب الفرد نفسھ  افر م أقصى درجات التن

  . 1ذاتھ

راب -ب ارل االغت د ك اركس عن ر :  م راب " Karl Marx" ویعتب اول االغت أول من تن

 اسواء من حیث نشأتھا أو تطورھا، وباعتباره مفھوم اقتصادیةباعتباره ظاھرة اجتماعیة 

ا ا علمانی راب م. مادی وم االغت اركس مفھ تقى م د اس ال فق لن أعم ة  و، ھیج ت نقط كان

رة ا ي فك اعي ھ ي واالجتم ره السیاس ي تفكی الق ف ة االنط ن الدول ان ع راب اإلنس غت

واطن،  راب  وكم راب، وھي اغت یة عن االغت ھ األساس ى فكرت ى وصل إل درج حت د ت ق

ي دراستھ  اركس ف تم م ث اھ ھ للنظام االقتصادي، حی اإلنسان عن العمل من خالل فھم

و والشمولیة، وأن اإلنسان أھم محور بالذات في العملیات االقتصادیة،  للمجتمع بالواقعیة

راب : من أربعة زوایا ھي یكون االغتراب الذي یصاحب العملیات اإلنتاجیةیرى ان  اغت

ھ؛و  ن نفس ل ع راب العام ھ؛و اغت ن عمل ل ع راب العام ھ ؛و اغت اتج عمل ن ن ل ع العام

ق  و.اغتراب العامل عن اآلخرین ذا المنطل راب كظاھرة من ھ ى االغت اركس عل ز م رك

ده ھو اإلنسان  راب عن ث إن مصدر االغت الم، حی ي الع تاریخیة تتعلق بوجود اإلنسان ف

د إلن ا ولیس التكنولوجیا، فاإلنسان ھو الذي یصنع ویضع الجھ ي ال یملكھ اج األشیاء الت ت

ال وع یتم فع ذا الموض ب لھ ھ، وأن الحل المناس راب لدی ذي یسبب االغت ر ال ي األم ل ف ث

ا ھو  .االشتراكیة والتي یتحرر فیھا اإلنسان من تبعیة المال والملكیة الفردیة وما یھمنا ھن

ھ ماركسالذات عند  اغتراب ھ  انفصال والذي یعني ب رد عن ذات ة أو یقیالحق اإلنسانیةالف

زع  اغترابیتطابق  وھنا ،الطبیعة الجوھریة ع ن ة م  ،اإلنسان إنسانیةالذات بصورة فعلی
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اة  عن سمات حیاتھمن منظور ماركس تغترب ذاتھ أذا لم تفصح  سانفاإلن  اإلنسانیةالحی

 الفضل ویرجع واالجتماعیة ،بالحساسیة،  السمات تتمثل في الفردیة، والتمتع وھذه، الحق

ة االستقصاءات في أداة للتفسیر إلى في تحویلھ ماركس إلى  أن إال السیاسیة،،و االجتماعی

   1.العمل لیلتح في علھ كان تركیزه

د :روسو عند االغتراب -ج وم إلى روسو أشار وق انوني المفھ راب الق دا لالغت ى  مؤك عل

ازل مسألة ي، التن ازل حیث أو التخل راد یتن وقھم كل أو بعض عن األف ا حق م ھتوحری

ع، ا للمجتم ك بحثً ع، إطار في االجتماعي األمن عن وذل د المجتم رز  من روسو ویع أب

 عن"االجتماعي العقد"كتابھ فيو یتحدث  ،ھیجلقبل  االغتراب عن اتحدثو الفالسفة الذین

ا المعنى معنیین لیشمل االغتراب ھ اإلیجابي؛ ھم ول وفی راب أن روسو یق  تلك ھو االغت

ھ تحت لتكون للجماعة ذاتھ شخص كل خاللھا یقدم من التي العملیة ة، اإلرادة توجی  العام

ھ یضع عاما ھنا االغتراب یكون وبذلك الكل، من وتصبح جزءا ھ اإلنسان فی  من أجل ذات

د الحضارة أن روسو یرىف السلبي المعنى أما.للجماعة كریم ھدف ھ اإلنسان سلبت ق  ذات

ة ا للمؤسساتدعب وجعلتھ ا وأصبح أنشأھا التي االجتماعی ا تابع ا من ،لھ د ھن  اإلنسان یفق

ھ یكون ما ان وبیناإلنس علیھ یكون أن ینبغي ما بین المشاكل فتحدث العضوي التناغم  علی

   .2االغتراب یحدث وبذلك بالفعل

ر  :فروم إیرك عند االغتراب -د ین و یعتبر من أكث ذیالمحلل ظاھرة  ناقشوا  نالنفسیین ال

ر ظاھرة باآلخرین قیاسامطول وواسع  بشكل االغتراب ھ یعتب ث أن  من المعاصرین، حی

اده  االغتراب ا ق ىظاھرة سلبیة وھذا م وم بشكلالمف استخدام إل ز  ھ ر واضح أو ممی غی

 االغترابكینونتھ كمفھوم، فقد أستخدم  وبالصورة التي تجعل الفرد غیر قادر على أدراك

  3 .مجموعة متباینة من المفاھیم األخرى بشكل متبادل ومتغایر مع

ذا شرحھ في استخدمكما  وم مصطلحات لھ دة، المفھ ر عدی ذي ھو ھیجل أن وأق  صاغ ال

وم راب، مفھ ا ھیجل و ماركس نوأ االغت م أساس بإرساء قام راب، مشكلة فھ ھ االغت  وأن

ق یحاول وم تطبی اركس مفھ راب عن م ظاھرة ،حیث أن المعاصر الموقف على االغت
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 القدیم وخاصة العھد أفكار في التاریخیة جذورھا إلى إرجاعھا یمكن فروم عند االغتراب

ذ التكوین سفر في ة من ق، بدای روم یشیر حیث الخل ى ف قاقا إل ذي یحدث لش ین ال  هللا ب

الي یحدث المعصیة، في التردي أو الخطیئة في السقوط نتیجة واإلنسان راب وبالت  االغت

 اصطالح فروم استخدم وقد .هللا عن اإلنسان اغتراب فروم بھ قصد ما وھو اإلنسان، لدى

اة مجاالت كافة في االغتراب ة، المعاصرة بصورة الحی اول حیث فعلی راب تن  :في االغت

 یملكھ بما و ذلك تجاوز الطبیعة على قادر حیث أن اإلنسان  الطبیعة عن اإلنسان اغتراب

 اإلنسان اغتراب إلى الطبیعة عن عملیة االنفصال تؤدي و للذات و وعي للعقل ناصیة من

رابو  .اآلخرین وعن عنھا ث أن المجتمع عن اإلنسان اغت د المجتمع ھیكل حی  أسس ق

ة، بطرق مغتربین راداألف معھ یجعل على نحو ھ أي مختلف راب أرجع أن ى  اإلنسان اغت إل

ل راب قھر وأن ,المعاصر السیاسي االقتصادي الھیك  خالل إجراء من یكون االغت

رات ة التغیی راب .النظام جوانب في الالزم ى بعض  ركز ا إذذاتھ عن اإلنسان اغت عل

ل ي،الخارج التوجیھ عن واالستقالل المعاني الخاصة،مثل  اإلرادة راب ویتمث  عن االغت

  1 وبالعفویة والفردیة بالذات الشعور افتقاد أو النعدام مماثل شيء في تصوره الذات حسب

ا أسماه  في االغترابتناول مفھوم حیث :دروكایم إمیل عند االغتراب -ھـ سیاق تحلیلھ لم

ث أو (Anomie)ي نوماأل بظاھرة  اییر، حی أن سعادة  تحلل المع د ب ھ یعتق  ال اناإلنسأن

ا ام م م تكن یمكن تحقیقھا بشكل ت رد متناسبة أو ل ي  حاجات الف ع الوسائل الت ة م متوازی

اني من  ، ویؤكد بأن الحضارة الصناعیة التي تسیر بخطوات سریعةإلشباعھا یمتلكھا تع

ؤدي أو) اآلنومي( مرض ىبالنتیجة  فقدان المعاییر وأن ھذا الفقدان ی تشویھ والقضاء  إل

القول كذلك بأن  إلىأجل الفرد والمجتمع ، ویذھب  تسمة بالعمل السلیم منعلى الحیاة الم

د أدت  العالم الصناعي ة ق ىوالدیمقراطیة الجماھیریة والنزعة العلمانی ة  النزعة إل الفردی

دت أس التي سادت التاریخ المعاصر والتي ب ي الی ا ف ذات و مظاھرھ  والوحدة وخوف ال

ا أھتم بقضیة العالقة  اليو بالت.2وقلقھا الزائد  اكتئابھا ق علیھ بین الحریة والضرورة وعل

ة فھم العالقة بین الذات والموضوع، ھون أ"بقولھ ة االجتماعی م العملی  ،المدخل السلیم لفھ

توجھ تبعیة الفرد  المجتمع أدت إلى انفصال الفرد عن العوامل التي إذ أن عوامل أضعاف
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دور الوقت الذي لم یأتي أ للضمیر الجمعي، وفي ي نظام جدید كبدیل بنائي یمارس ھذا ال

  1.واالكتئاب والتي أصبحت تعاني من القلق ویؤدي تلك الوظیفة،

  :االغترابلى إ المؤدیة عواملال و سباباأل -4
ل النفسیة : )النفسیة( العوامل الذاتیة 4-1 راب العوام ي االغت ؤثرة ف ل الم إن من العوام

ة،حیث الشباب وعدم تقبلھم لذاتھم لدى ذات معرف ة تعد معرفة ال ھ من  واقعی ا ھي علی بم

درات  ائص وق يخص ا ھ ذات وتحقیقھ د ال ة تأكی ي عملی ى ف وة األول كل  ،الخط ا تش بینم

أ ة أو الخط ة  المبالغ ون نتیج ث تك ذوذ، بحی اه الش ذات خطورة باتج ى ال رف عل ي التع ف

ھ أن ال یكفي أن یعرف اإلنسان ذاتھ  و .غیر مضمونة أعمال من ال یعرف ذاتھ وإنما علی

اة .األمرعلیھ  یتقبل ما عرف مھما كان داف للحی ى وضع أھ ؤدي إل ذاتي ی وعدم التقبل ال

مع اإلمكانیات المتاحة ، وفي الحالتین خیبة أمل وضعف  ومستویات طموح غیر منسجمة

كما ال تكفي معرفة الذات بل البد من تقدیر الذات واحترامھا وإعطائھا  ثقة وسوء تكیف،

ترجع  و في ذلك.الذاتي الرضاأن یشعر معھا الفرد بجدارة كافیة إلحراز  و جابیةقیمة إی

ات  أسباب إلى االغترابأسباب  يسر إجالل دوافع والرغب ین ال ل بالصراع ب نفسیة تتمث

ة و اط  المتعارض ةاإلحب عور بخیب ن الش ھ م رتبط ب ا ی ام  وم ز الت ل والعج ل والفش األم

ر حیث ان. 2الذات وتحقیر اط تعرض الف رابید لإلحب ى االغت ھ إل ى ؤدي ب  باإلضافة ال

ة ھ وإمكانی ھ وظروف ھ وقدرات ین طموحات ائم ب اقض الق ھ التن ھ وأھداف ق رغبات ث  تحقی حی

یوجھ معظم نشاطھ إذ أسباب االغتراب لدى اإلنسان إلى ضغوط داخلیة،  ھورني ترجع

ة، ة المثالی ق الذاتی ى یحق ال، حت ى و نحو الوصول إلى أعلى درجات الكم یصل بنفسھ إل

رب غافالالصورة ال ھ، أو تي یتصورھا، ویصبح المغت ة،وعما یحب ھ حقیقی ا یشعر ب  عم

عن اتخاذ  عاجزا عن واقعھ ویفقد االھتمام بھ ویصبح یرفضھ أو یفقده، أي یصبح غافال

، وبالتالي في حالة  الالواقعیة حالة من ال یعرف حقیقیة ما یرید، كما یعیش فيو قراراتھ 

   3 .جود الزائف مع نفسھمن الو

 :العوامل االجتماعیة 4-2
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ث إن :االتصال االجتماعي -أ ذا  حی ة المنتشرة بھ رد والثقاف ھ الف ذي یعیش ب ع ال المجتم

وء ي نش ر ف ع أث ھ المجتم راب لدی رادن ا ؛حیثاالغت ذین األف دم  ال عرون بع جامیش  االنس

اسوف یشعرون  اعياالجتم االتصال والذین یفشلون كذلك في أنماء وتطور مستوى  حتم

ى ویمیلون  باالغتراب ھ  االنسحاب التراجع وإل ة؛كمامن المجتمع ومن تحدیات  والمختلف

روم رجعی رابأسباب  ف ة  االغت ى طبیع ة إل ع الحدیث وھیمن ة  االتكنولوجیالمجتم الحدیث

، فحیث تكون التسلطیة واألفكار و االتجاھاتوسیطرة السلطة وھیمنة القیم  اإلنسان على

ون ا وة یك ق الق لطة وعش رابلس اییر  االغت اختالل المع عر ب رد یش ان الف الي ف و بالت

   .1االجتماعیة التي اصطلح علیھا المجتمع

ة التنشئة -ب  ة  تعرف النشأة :االجتماعی ا "االجتماعی دادإبأنھ ھ ألن ا ع ذ والدت رد من لف

ي مجتمع معین وبما أن األسرة ھي الجما وعضوا في اجتماعیا یكون كائنا ى الت عة األول

ا تتلقى الفرد، لذلك تكون آثارھا ر عمق ي  ھي األكث رد، ف اء و شخصیة الف تم العلم د اھ لق

ة  والباحثون بدراسة عملیة التنشئة االجتماعیة ومدى ي تربی ة ف ى أسالیب معین د عل التأكی

رام ى احت اء المحیطون عل ي  الطفل إذ قد یؤكد اآلب ین ف ین واكتساب اتجاه مع سلوك مع

على سلوك آخر واتجاه آخر یناقض  أن الجماعات األخرى المحیطة بالطفل قد تؤكدحین 

التأكیدات إلى وجود مسافة ثقافیة بین  تأكیدات المحیطین بالطفل، ویرجع ھذا التفاوت في

ع ى المجتم ذي یسود أسالیب المعیشة باستخدام  التغیر المادي الذي یطرأ بسرعة عل وال

ا لتغیر في عقولناالمبتكرات الحدیثة، وبین ا ا وعاداتن ا أن .وأفكارن راب كم ً  لالغت  صورا

الي المجتمع في واھتزازھا ضعفھا أو المعاییر غیاب في  تتمثل أخرى د وبالت راده عن  أف

راب أن ماك، دام صورة في یظھر أن یمكن االغت وة وضعف نقص أو ، السلطة انع  الق

 جانب من االغتراب أن ماك . وةق وال لھ حول ال بأنھ الشخص إحساس معنى االجتماعیة

ع ام راب ول حد على وھ در ق ة یعني ، ب ة شكلیھما في العزل  ففي ، النفسي أو االجتماعی

ة في وأما المجتمع عن الفرد ینعزل األولى رد فینعزل الثانی  شعوره بمعنى نفسھ عن الف

رابواال جانب من والوالء االنتماء بین العالقة معنى یدرك القارئ لعل .بالضیاع  من غت

رد استنتاج یمكن حیث آخر جانب الي المغترب الف ا المغترب المجتمع وبالت رد إم  أو ف
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رد أو ھش مجتمع الي ف ابع مجتمع وبالت ل .ت راد ھؤالء مث ابعین  األف ةلالت ذه لعولم  وھ

  1."العولمة عصر في خاصة اإلرھاب براثن في إیقاعھا یسھل التابعة المجتمعات

ة األسریة 4-3 ھ تلع :الحال االغتراب من عدم رد ب ي شعور الف را ف ب األسرة دورا كبی

ة من  لیمة خالی ة نفسیة س ي تنمی حیث أن المحیط األسري الجید ھو من العوامل الفعالة ف

رد  ةاالضطرابات النفسی راب الف دى اغت د م ي تحدی ،و بالتالي فھي أحد العوامل المھمة ف

راب ذا االغت ول  ،كما قد تكون احد األسباب المؤدیة لھ ك یق ي ذل ردو ف رب "أن  ألف المغت

 األسرةباالنقطاع وعدم التفاعل مع  وشعور باالنتماءالذي یكون لدیھ أحساس ضعیف  ھو

 .2"العمل أو میادین األصدقاء و

ر سریعففي الوقت الذي  ع تغی ى المستویات  یشھد فیھ المجتم اء عل د األسرة واآلب ، تؤك

دى األس المعیاریة التقلیدیة ذالمتأصلة ل ل  ارة وھ ؤثر في صیاغة شخصیة الطف دوره ی ب

راد  تساماالذي یترتب علیھ ر ونموه االجتماعي، األم ع أف اح م دم االرتی ل بع ف الطف موق

  . نظرتھ لھم وألسلوب معاملتھم لھ أسرتھ وبالتالي تتأثر

ة إلى و كیري ماركویشیر  :ظروف العمل و الشغل 4-4 اك أربع رات یمكن  أن ھن متغی

 :في  والتي یمكن أجمالھا االغترابفي التسبب  الىل أو بأخر بشك تؤديأن 

الكبیرة یمكن أن تنشأ وتتحول  لمھام عملنا، وأن ھذه التحدیات ضمناالتحدیات المدركة  -

  .ىمعن ال السأم والملل و صعوبات كبیرة في العمل مما یجلب إلى

دافللعمل والمنظمات وللقیم والمعاییر واأل االنسجام التوافق و - ة  ھ ا طیل ایش معھ والتع

ؤدي  ا ی ر منھ ث أن الكثی ر، حی ىالعم ون إل اب  أن یك اك غی ةھن ائج  للرؤی بة للنت بالنس

ھ أي  إلىیدفع الفرد  والنھایات، وأن القلیل منھا قد ر معیاری عمل أشیاء ضد ضمیره وغی

اییر  أنھا غیر ع المع ة م ةمتوافق ھ االجتماعی ة وخارق ذي تكون مخالف وا وبالشكل ال  نینلق

  . اآلخرین المجتمع و
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د  -ب اعيالتوطی ث أن  االجتم ا، حی ا وبیئتن ارلعملن ا اإلكث ؤدي  منھ ا ی ا ربم ى وزیادتھ إل

دان اآلخرین والتصادم مع عواطف  االنزعاج ران وفق لاالستقاللیةواألق ا  ، وأن القلی منھ

 .العزلة وقلة الدعم والمساندة والمساعدة قد یبعث على

ت آجراإل القوانین واألنظمة و ، حیث أن المبالغة فیھ یعني الكثیر منالتنظیم للعمل والبیئة

ر  ،القاسي األشراف الصارم و باإلضافة إلى ة و أسلوب التفكی كما أن التناقض بین المھن

 1 .لدى العامل یجعل شعوره باالغتراب كبیر

االغتراب أن الع:العوامل الثقافیة 4-5 ة یشیر العدید من الباحثین المشتغلین ب ل الثقافی وام

روز  ي ب یة ف باب الرئیس ن األس ي م یم ھ ة و الق ة الھوی مى بأزم ا یس وص م و بالخص

  :و یمكن ابراز ذلك فیما یلي االغتراب كظاھرة في المجتمعات الحدیثة

اإلنسانیة وتصبح  ثقافة على قیم تقلیدیة تشكل نسیج الشخصیة تنطوي كل: قیمأزمة ال -أ

ل تغیر یھدد ھذه القیم یصبح م ھي محور شخصیة الفرد وكالقی ھذه. ال یتجزأ منھا جزءا

یم یھدد كامل الشخصیة، خطرا ة الق االغتراب  .وھذا یعكس إلى حد كبیر ما یسمى بأزم ف

تالشي الذات وسقوط  نمط من التجربة یعیش فیھا اإلنسان صراع قیم متضاربة تؤدي إلى

القیم تكون في الصراع  أن أزمةالھویة الفردیة واالجتماعیة، ویتضمن رأي فروم القول ب

ي  الذي یقوم بین قیم المجتمع الصناعي والقیم التقلیدیة السائدة ة وف اة الثقافی في إطار الحی

ي اتاإلكراھ إلنسان المعاصر اعمق الشعوري  الثقافیة الالشعوریة التي تطرح نفسھا ف

ى أتي عل ي وت كھ النفس دم تماس ى ھ الي إل ؤدي بالت یة الث وت ھ النفس ي آن وحدت ة ف قافی

ي ،واحد ائي النفس ذكر األخص تدوی فین لوندس دما س ھ عن ي  أن ق ف وء التواف دث س یح

ا یحیط ع م ف م ة للتكی ي محاول ت ف ق  الشخصیة كرد فعل للفشل المؤق المرء من طرائ ب

دة یم جدی دة وق رء  .جدی اني الم ك یع دث ذل دما یح اسوعن ع ال  إحس ي مجتم یاع ف بالض

ً یمكن ان تعینھ في  یساعده في فھم من ھو وال تحدید دوره في الحیاة ، وال یوفر لھ فرصا

ة ھ االجتماعی ة .2االحساس بقیمت ة والثقافی التغیرات االجتماعی ل  ف وم تجع ارعة الی المتس

ة ة الخطورة واألھمی ة بالغ ة قیمی ي تضع  وھي. اإلنسان یعیش صدمة ثقافی رات الت التغی

ة یتوجب عل ر مألوف كالشباب في مواجھة قیم جدیدة غی ا وذل ھ تمثلھ ى إحداث  ی ؤدي إل ی
                                                

1 - Ian Parker :Revolution in Psychology" Alienation to Emancipatio", Pluto Press,London,2007,p62 
  97، 1985، الكویت المعرفة،عالم  ومشكالتھ،الشباب العربي :عزت حجازي - 2



 اإلغتراب النفسي                                         :الفصل األول
 

 

ى  .خلل في تكیف الشباب وانھیارھم ؤدي إل ومن ھنا یمكن القول أن الصراعات القیمیة ت

التكامل واالنسجام في مستوى النسق القیمي یشكل منطق نوع من وجود  و،أزمة ھویة 

كھا ة تماس ة وقانونی دة الھوی ث  وح طارإن حی أتي دائم انش ة ی راع االھوی اج للص ات كنت

ىفي سلوكھ الفرد یحتكم  ؛حیثأطرافھا الھزیمة واالنسحاب القیمیة التي ال تقبل إحدى  إل

د وءیتمثلھا ویفسر حیاتھ وعالمھ في ض قیم اني وأن تھدی یم  بعض الرموز والمع ذه الق ھ

ب یستثیره القلق من التھی ة  یسبب لھ القلق والتوتر، ف رد كغای ا الف ي یتمثلھ یم الت د الق تھدی

  1.كإنسانبوجوده  اإلحساسیفتقد  و االغترابیعاني  التي بدونھاالغایات و

رابأن  اركسون یشیرحیث  : الھویةأزمة  -ب ین االغت دم تع ة أو  ھو الشعور بع الھوی

و  ا المراھق وھ كما یطلق علیھ أزمة الھویة، والتي یعتبرھا األزمة األساسیة التي یمر بھ

 وھو یحدد أربعة أنماط لمراحل.الكبار ستقاللیةا إلىالطفولیة االعتمادیة ینتقل من مرحلة 

و والھویة، امنغلقوو مشتتو الھویة، :الشعور بالھویة وھي ة و امعلق ة،  الھوی منجزو الھوی

ة ریكسونإحیث یرى  ى والثانی ة األول ل "  بأن المرتب رابتماث ة  االغت ذي یعیشھ غالبی ال

ر ال نالشؤوالعادي المنغمس في  الشخص اغتراباألفراد أي  جزئیة لحیاتھ والذي لم یخب

ي  مارتن ھیدجر نسمیھ بأزمة الھویة، وھذا ما یطلق علیھ مایوما  بالسقوط،حیث یصبح ف

النوع من  في وصف ھذا ھیدجر یقولو الناس،  بینمجرد نسخة من كائن بال أسم  النھایة

لحق أو وجوده ا ناسیاالناس  ھو یفعل كما یفعل الناس، ویقیس األمور بمقیاس "االغتراب

ة ھ العادی م حیات ي خض ھ ف درك ل ر م ى  ھھتماماتا و غی ى معن ك یتجل ي ذل ة وف الیومی

 .2"السقوط

االغتراب فھي تماثل الشعور ) معلقو الھویة(أما المرتبة الثالثة وعي ناضج ب ذات ب عن ال

ة ة الھوی اني أزم ذي یع رد ال ب الف ن جان ا غترابإك م و م الم، وھ ان والع مى  الفن یس

ة(بینما تماثل المرتبة الرابعة .جابياالی باالغتراب ذات،) منجزي الھوی ق ال  مستوى تحقی

و  .تھفي تحدید ھوی الھویة ونجح بأزمةبعد أن مر  اغترابھأي مستوى الفرد الذي تجاوز 

ات تنشأ أزمات الھویة ي المجتمع ره التناقضات الموجودة ف ي تثی  عندما یصبح التوتر الت

ي ى شلل ف ؤدي إل ا ی ة الفعل مم مطاق ق دائ ى وجود قل ث .، وإل ھ ال یمكن للمجتمع حی إن
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ى جماعات الواحد أن یكون مطلق ل ینطوي عل ة  التجانس ب ات فرعی ل وثقاف ة تمث مختلف

ائھم،الشروط التي أحاطت  نفس جدون فياوتفالشباب ال ی .متناقضة نماذج أحیانا ال  و بآب

ھ ا ،الحاالت نفسھا التي عاشھا آباؤھم یعیشون ع ولنماذجھ فكل جیل إدراك لخاص للمجتم

ذي لنظامھ و الثقافیة، این ال ك التب إن الشباب یعیشون ذل ھ ف ك كل ى ذل افي باإلضافة إل الثق

ا المعاییر یوجد بین ي یؤدیھ ة الت  االجتماعیة التي یتبناھا آباؤھم وبین الممارسات الحقیقی

اء ة .ھؤالء اآلب ة المعاصر ھي أزم ة الھوی ائدة، و إن أزم یم الس ة الق اأنظم ا  ھي غالب م

ن ون م ة  تك اق قیمی ع اتس م م ال دائ ة اتص ي حال دون ف ذین یوج ین ال یب المثقف نص

ذین یم، یستطیع أن یعكس وضعیة  متعددة،وال ن الق ام متكامل م یھم إیجاد نظ یتوجب عل

رات ة التغی یم .الخاصة بالبیئ ة الق النفس واآلخر، داخل أنظم ة ب ار إحساس الثق  إن انھی

ؤديالثقافیة، وداخل األنش  طة االجتماعیة، من شأنھ أن یعزز مواقف الالمسؤولیة وأن ی

ة ات الفردی لبیة واالتجاھ ة الس و النزع ى نم یاع  ؛إل ى ض ب عل ة ویترت اس الھوی اإلحس

    .بالنفس االستقالل والتمایز والقیمة والثقة بالوحدة والتماسك و

  :مظاھر االغتراب النفسي -5
ر راب  یعتب اداالغت ددة األبع اھرة متع رد ظ عور الف ال، فش ھ باالنفص ھ ومجتمع ن ذات  ع

التي تساعدنا على أدراك  المظاھر، وأن ھذه األبعاد والمظاھر ھيمجموعة من تصاحبھ 

وأننا بدون ھذه األبعاد  ظاھرة مركبة، باعتبارھا -االغتراب النفسي – معنى ھذه الظاھرة

اھرة  ال ین ظ ز ب تطیع التمیی راب نس یة الماالغت واھر النفس ا والظ ابھة لھ االنطواءش  ك

دة اوالوح ا ؛ وتأسیس ى م دم  عل اھره تق راب و مظ اد االغت ان أبع ة ف ون مترابط اد تك تك

ة  ومتداخلة ویكمل بعضھا البعض ولكل بعد د طبیع رابمنھا أھمیتھ وتأثیره في تحدی  اغت

ردات الفرد،حیث أن ى سلوكیاتھ ومف اد  الفرد الذي تنطبق عل ذه المظاھر واألبع ھ ھ حیات

الي  اوالتي تشكل حاجزا منیعاالغتراب یعیش حالھ من  فھو، ھ وبالت ق ذات  عدمدون تحقی

  .كإنسان طاقاتھ بأقصى درجة ممكنة الستغاللبصحة نفسیة سلیمة تؤھلھ استمتاعھ 

اء 5-1 دم االنتم رد شعور و ھو  :الشعور بع ھ الف ذي للمجتمع نتميی ال بأن ھ عیشی ال  فی

دة بالعزلة بھ ،و یشعر تزازاالع فقدیو ، منھ جزءا لیست وأنھ ة والوح  نفسھ، عن والغرب

و بالتالي الشعور بالعزلة االجتماعیة و إحساس الفرد بالوحدة ،أصدقائھ وعن أسرتھ وعن
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ھ ، ذي یعیش فی ع ال ویمكن  ومحاولة االبتعاد عن العالقات االجتماعیة السائدة في المجتم

، وھو االجتماعيللقبول  رفض كنقیضوال باإلقصاء اإلحساسالتعبیر عنھا بأنھا نوع من 

ى االفتقاد النفسي و بالتالي شعور الفرد بالوحدة والفراغ ات ل إل ةلعالق ة  االجتماعی الحمیم

د ن  والبع رینع ى و اآلخ حوباحت ذا مص ون ھ د یك نھم وق ان بی عور ان ك الرفض  بالش ب

البعد بین  إلىجة یؤدي بالنتی عن األھداف الثقافیة للمجتمع وھذا قد االنعزال و االجتماعي

ي . ومعاییره أھداف الفرد وبین قیم المجتمع رد عن المشاركة ف وھذا األمر قد یقصي الف

ھ  االنتماءوشعوره بعدم  االجتماعیة الفعالیات د لدی ةالذي قد یول یم كراھی ا  لق ع مم المجتم

ة  اییر مخالف ار ومع ي أفك ھ لتبن رافیدفع اییر ألع ھ ومع یش فی ذي یع ع ال رى  ،المجتم وی

ھ االنفصال من نوعابعض الباحثین في ذلك  ع وثقافت ذا ف .عن المجتم ذیناول راد ال  ن األف

ز  یرون قیمة كبیرة لكثیر من األھداف ال اغتراب یحیون حیاة عزلھ و والمفاھیم التي یعت

راد  بھا أفراد المجتمع ویبرز ھذا الضعف في عدد من المؤشرات منھا عدم مشاركة األف

ر  ناس فيالمغتربین لبقیة ال ا یثی امھممجتمعھم فیم ھ و اھتم رامج تلفزیونی ھ من ب  و إذاعی

  1.مختلفةأخرى  نشاطات

االالمعیاریة أو (عدم االلتزام بالمعاییر 5-2 ي  : )اآلنومی رد بالفشل ف و ھي إحساس الف

ا  دماج فیھ ى االن ھ عل ي المجتمع وعدم قدرت اییر السائدة ف یم والمع إدراك وفھم وتقبل الق

دم ة ع ة؛ نتیج اتھ المختلف المجتمع ومؤسس ھ ب ا  ثقت اییر كم رد بالمع ك الف دم تمس ي ع تعن

ة االجتماعیة والضوابط واألعراف  ر شرعیھ مطلوب وشعوره بأن الوسائل أو السبل الغی

ادات السائدةإاألھداف والنجاز وضروریة  ذلك ووھ. ن تعاكست مع القیم والع زاز  ب اھت

ردتسإ و ،القیم والمعاییر داخل المجتمع درة الف  للوصول اع الھوة بین أھداف المجتمع وق

ا ؤدي  إلیھ ا ی ىمم ا استحسان إل ر مرغوب فیھ اني والمقاصد الغی ا المع ق  اجتماعی لتحقی

ر عن إلى سیمانویشیر  .األھداف د یعب ھ "أن ھذا البع تحطم فی ذي ت ف ال اییر  الموق المع

تؤدي وظیفتھا  ر مؤثره والغی المنظمة لسلوك الفرد حیث تصبح ھذه المعاییر االجتماعیة

ى كقواعد للسلوك وھذا یعني الوصول  ة في خضم إل یم العام ا الق ي تغرق فیھ ة الت الحال

د و.2"بأي وسیلة إشباعالباحثة عن  الرغبات الخاصة نكالوي یؤی ا ال ھذھب  م  سیمان إلی
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رة أن أشكال في تعریف ھذا البعد رد بدرجة كبی ا الف ع فیھ ي یتوق ة الت ھ الحال سلوك ال بأن

ي  ت الت ة كان ا مرفوض وابط اجتماعی ا أي ض د لھ م یع یاء ل ة ، أي أن األش دت مقبول غ

ھكان صواب أصبح ینظر  وما أصبح صوابا كان خطأ معیاریھ، ما اره إلی و  ،خطأ باعتب

ق اییر وقواعد من منطل ا عن مع ة وحجبھ ى المصلحة الذاتی  إضفاء صبغة الشرعیة عل

یم وبالضرورة ھنا بأن المغترب لیس  إلیھ ارةاإلشومما تجدر  .وقوانین المجتمع  فاقدا للق

 درجة وحدة ھذا ازدادت أنھ كلما كمایتناقض مع قیم وأعراف المجتمع،  لدیھ منھا ماإنما 

ة وضروریة بالنسبة  یدركھ الفرد على أنھا قیم التناقض بین ما ھمھم ھ إلی ا یدرك من  وم

یم  رینق ذلك ا زاد تبع اآلخ ھل االغتراب، إحساس اختالل ب عر ب رد یش ان الف الي ف و بالت

د و  ادات و التقالی ي الع ة ف ع ،و المتمثل ا المجتم طلح علیھ ي اص ة الت اییر االجتماعی المع

  .1األعراف و األخالقیات التي تحكم السلوك

ویعني عدم قدرة الفرد على السیطرة على األحداث والمجریات  :اإلحساس بالعجز  5-3

دم و ي ع أثیر ف ى الت ھ عل ف  قدرت ةالمواق زه االجتماعی ع عج ا م رض لھ ي یتع ن  الت ع

ا الي م ذا بالت ھ، وھ ھ السیطرة على تصرفاتھ وأفعالھ ورغبات ر  یجعل ى تقری ادر عل ر ق غی

وھو  ،وقوى خارجة عن إرادتھ الذاتیة مصیره، فمصیره وإرادتھ تتحددان من قبل عوامل

ون عاجز ى یك ذا المعن دا بھ ي تح ھ المصیریة الت تقبلیة  دعن صنع قرارات ھ المس خطوات

دبیر أموره آرائھ وغیر قادر على التعبیر بصراحة عن  ي ت ھ ویصاحبھ الفشل ف وتطلعات

جوھر العجز ینتابھ شعور باالستسالم؛ إذن عن تحقیق ذاتھ و عاجزا نھ یكونإبالتالي ف و،

ذا یملك من توقعھ بأنھ ال أسساعند الفرد یتأتى  تحكم وممارسة الضبط وھ ى ال  القدرة عل

ھ،  أن األشیاء التي إلىیعود  تحیط بھ تسیطر علیھا ظروف خارجیة أقوى منھ ومن أرادت

األفراد في ظل سیاق  الحالة التي یصبح فیھا"بأنھ إجرائیا ھذا البعد  النكالوي وقد عرف

ون  دد یتوقع ي مح دمامجتمع م ال مق تطیعون أنھ ا  أو ال یس ق م ر أو تحقی ون تقری یملك

اتھم الخاصة أو مخرجات من نتائج إلیھیتطلعون  ى  ،من خالل سلوكھم أو فعالی أي بمعن

الذي  القدرة على التحكم في مخرجات ھذا السیاق وتوجیھھا األمر افتقاد أنھم یستشعرون
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ي  و اإلحباطیولد خبرة الشعور بالعجز  ل ف ة األم ة وخیب ذا إمكانی رات ھ ي متغی أثیر ف الت

  .1"السیاق والقوى المسیطرة علیھ

دم شعور ھو : بالقیمةإلحساس ا عدم 5-4 ة بع ة القیم  التي ولألشیاء ، لنفسھ واألھمی

ا ا إلى یسعى التي واألھداف یمتلكھ ال ، تحقیقھ وم التي واألعم ا یق اة ، بھ  التي والحی

داف السامیة ذات أن ،حیثیعیشھا و من األھ الخواء والخل ھ ب رب تتسم حیات ة  المغت القیم

آلف اتھ بعد وان عثر علیھان لم یعثر على ذا والمعنى وأنھ و دوره أن یت ا،  فلیس بمق معھ

و  المجموع فتضیع ذاتھ في اآلخرینالمعاصر یخضع أكثر وأكثر لتحكم اإلنسان حیث  فھ

ى ال ا عل د لنفسھ أن یكون وإنم دونھا  الصورة یكون في معظم األحیان كما یری ي یری الت

 2األمثال و فریسة للمسایرة وبالتالي سوف یقع وبشكل متزاید اآلخرون

دي األھداف وضوح عدم و ھو :الھدف فقدان 5-5 رد ل ھ وعدم ،الف  وضع على مقدرت

ھ مع عدم،لحیاتھ أھداف ة معرفت ك ،وجوده من الغای د یكون سسب ذل الي فق  عدم و بالت

 الذي الھدف أن وأھدافھ وقیمھ،أي الفرد مع توجھات وأھدافھ وضوابطھ قیم العمل مالئمة

رد ر نحوه یتجھ عمل الف ھ مرغوب غی ذي محیط العمل أن أو ؛فی ھ ال  في یعمل ال أجوائ

ل بالرعایة تحظى ال الفرد ورغباتھ حاجات نو ذلك أل ،اھتمام من یستحقھ ما یعطیھ  ال ب

ل من تستشعر رتبط الالھدف ارتباطا. اآلخرین قب ث ی ا حی ھ  وثیق الالمعنى، ویقصد ب ب

ة واضحة ومن ثم یفقد الھدف من شعور المرء بأن حیاتھ تمضي دون وجود ھدف أو غای

  3.وجوده ومن عملھ و نشاطھ وفق معنى االستمرار في الحیاة

ـنى 5-6 دان المعــ ن : فق ة م ا خالی ا وأنھ ى لھ اة ال معن رد أن الحی اس الف ي إحس و ھ

ا ، ا وأن یسعى من أجلھ د  األھداف التي تستحق أن یحی وم عن ذا المفھ ور ھ  فرانكلویتبل
ق إرادة أن حیاة الفرد تتمركز حول قوم على أساس ی ذيوال المعنى والتي من خاللھا یحق

 اإلنسانغاب عن  إذا "أنھ فرانكل حیث یرى ؛الحیاة الفرد المعنى والجدوى والھدف من

ة  ر الفراغ الوجودي والذي یعني أن الحیاةینھ یخابمعنى الحیاة فاإلحساس  أصبحت رتیب

ى أو ھدف ر معن ارة عنو بال.4"مملة وأنھا تسیر بغی و عب الي فھ رد  ت ادهشعور الف  بافتق
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لوكھ ق بس ا یتعل د فیم ھ أو المرش ر للموج راغ كبی عور بف ا ش نجم عنھ ا ی ھ، مم  ومعتقدات

دام داف النع ا األھ ھ معن وده وتعطی ي تق یة الت دد  األساس اة وتح ھ للحی تقطب اتجاھات وتس

ارةعالمعنى وھي  ن الفرد ھنا یرى بأن الحیاة خالیة منإنشاطاتھ وبھذا ف عن صحراء  ب

د  معقول، وھذا ما فارغة لكونھا تسیر وفق منطق غیر الي وفاق ر مب یدفعھ للعیش فیھا غی

ة و إلىالحیاتیة وینظر  للواقعیة وءة الحیاة بأنھا غیر مجدی الروتین ممل ل مع عدم  ب والمل

  .رغبتھ في أن یكون فیھا أصال
ذات 5-7 ة ال ا  :مركزی ى أنھ امو تعرف عل رد اھتم ھ الف ا بذات ره محور وجعلھ  و تفكی

ة ام في المبالغ ار دون بمصالحھ االھتم ام عدم مع اآلخرین لمصالح اعتب م االھتم  أو بھ

ى ، لھمكمشا في التفكیر أو ،ماھتماماتھ في تھمكمشار و ھي كذلك میل إلى رد كل شيء إل

مون  رھم ،و یتس ة نظ ن و جھ رون إال م ارھم،و ال یفك رون إال بمنظ ذات،فال ی ال

ةحیث .1ةباألنانی درات معرف ة تعد معرفة الذات بما ھي علیھ من خصائص وق  ھي واقعی

في التعرف  بینما تشكل المبالغة أو الخطأ ،الخطوة األولى في عملیة تأكید الذات وتحقیقھا

ھ ن ال یعرف ذات ال م ون نتیجة أعم ث تك اه الشذوذ، بحی ذات خطورة باتج ى ال ر  عل غی

ان وال یكفي أن یعرف اإلنسان .مضمونة ھ  ذاتھ وإنما علیھ أن یتقبل ما عرف مھما ك علی

 مستویات طموح غیر منسجمة األمر وعدم التقبل الذاتي یؤدي إلى وضع أھداف للحیاة و

وء  ة وس عف ثق ل وض ة أم التین خیب ي الح ان، وف ادة أو نقص ة زی ات المتاح ع اإلمكانی م

ذات واحتر تكیف، دیر ال د من تق ل الب ذات ب ة ال ي معرف ا ال تكف ة كم ا قیم ا وإعطائھ امھ

 سرى إجالل و ترجع  .الذاتي الرضاأن یشعر معھا الفرد بجدارة كافیة إلحراز  و إیجابیة

 نفسیة تتمثل بالصراع بین الدوافع والرغبات المتعارضة و أسباب" إلى االغترابأسباب 

ر وما یرتبط بھ من الشعور بخیبةاإلحباط  ام وتحقی ذات األمل والفشل والعجز الت و . 2"ال

ق اییر وقواعد من منطل ا عن مع ة وحجبھ ى المصلحة الذاتی  إضفاء صبغة الشرعیة عل

ة  ؛وقوانین المجتمع دان الھوی ى فق و مركزیة الذات قد تنتج من اآلثار السلبیة المترتبة عل

ل  ة مث ر المقبول د : الشخصیة أو الثقافیة ظھور العدید من السلوكیات غی االنسحاب والبع

رة عن التعامل مع ال ي دائ ة ، واالنغالق ف ي المسئولیة الجماعی جماعة وعدم المشاركة ف
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اییر  وانین والمع ض الق ة، ورف الح العام یة دون المص الح الشخص داف والمص األھ

ذات ھو الشخص  .االجتماعیة والثقافیة ة ال ذي یتصف بمركزی و بالتالي فان الشخص ال

 1.لحاجات اآلخرین و تعبیراتھم الذي تتحكم في سلوكھ اھتماماتھ،و یتسم بعدم اإلحساس

ذا  :الغربة عن الذات  5-8 ل ھ وھي تعني إحساس الفرد وشعوره بتباعده عن ذاتھ و یمث

ي  االغترابمن  مظھرھذا الو بالتالي فان .2البعد النتیجة النھائیة إلبعاد األخرى  ل ف یتمث

أثیراتغیر حقیق االتطابق معھا أي أنھ یخلق ذات الفرد عن ذاتھ وعدم انفصال ة نتیجة لت  ی

طمس الذات  إلىمما قد یؤدي ،وبما تحملھ من نظم وأعراف وتقالید  االجتماعیةالضغوط 

ھ إیجادغیر قادر على  الحقیقیة للفرد، بحیث یكون افئ قدرات ي تك ات الت  األنشطة والفعالی

ة ب الشعور بعدم الرضا عن ذاتھ ویفقد صلتھ إلىقد یؤدي  اوھذ إمكاناتھ و االحقیقی د  ھ وق

ا و قد یصاحبھ الشعور ،یحیط بھ یرفض كل ما ل م رم لك ھ بالضیق والتب ائم حول  .ھو ق

رف یمان ویع ھ س د بأن ذا البع ل"ھ ى التواص رد عل درة الف دم ق عوره  ع ھ وش ع نفس م

ث تسیر باالنفصال ھ  عما یرغب في أن یكون علیھ، حی ا كون ال ھدف ویحی رد ب اة الف حی

اتح لما تقدم لھ الحیاة دون امستجیب ع  قیق م داف م د من أھ دامیری ى أیجاد  انع درة عل الق

ھ األنشطة التي االغتراب ھورني رىوت.3"تكافئ ذات اك نمط یسمى ب ان ھن ذات  عن ب ال

تجاوز مشاعره  إلىرغباتھ ومیلھ  الفعلیة والذي یتمثل في إخفاق الفرد في اإلقرار بوجود

اره  ىوأفك ھ إل بح فی ذي تص د ال ة الح زه، وھ مكبوت ر ممی اب وغی رد المص مة الف و س

ذا بالعصاب فھذا الفرد ل ھ  یكون مبعد عن ذاتھ فاقد للشعور بأنھ قوة حاسمة في حیاتھ مث

ذلك یتحول  ى االفرد یشعر بالخجل من مشاعره وموارده وأنشطتھ وب ة إل لشعور بكراھی

ذات ا  .4ال اني أم نمط الث رابال و االغت ھ ھ ة، بأن ذات الحقیق ن ال راب ع ز  اغت عن المرك

، متنصل منفیةمتخلى عنھا،  ھورني تعبیر وھنا تصبح الذات وحسب لذاتنا حیویةثر األك

  .5 محاصرة ومحبطة علیھا، مقضيمنھا، 
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و  نمط من الخبرة من خاللھا یرىعبارة عن البعد  إن ھذا حیث رب، فھ الفرد نفسھ كمغت

ھ رى ذات ھ أو كمنشئ وخالق ألفع یشعر أنھ غریب عن نفسھ حیث لم ی ز لعالم ھ، كمرك ال

  .وأنھ یطیعھا ویخضع لھا السیادةتصبح لھا  امترتباتھ و ولكن أفعالھ

  :ھاالغتراب و أشكال أنواع -6
وع أو شكل من عن إن االغتراب النفسي بمفھومھ الشامل عبارة  جزء یدخل ضمن كل ن

راب النفسي، "أنھ  خلیفةاالغتراب ،و في ھذا یقول  وم االغت رغم من شیوع مفھ ى ال عل

داخل فإنھ من ال ً لت صعب تخصیص نوع مستقل نطلق علیھ االغتراب النفسي وذلك نظرا

رى راب األخ اد االغت ع أبع ھ بجمی راب وارتباط ي لالغت ب النفس افي، : الجان الثق

ي ...واالقتصادي، والسیاسي الخ،و فاالغتراب النفسي مفھوم شامل یشیر إلى الحاالت الت

ة و تتعرض فیھا وحدة الشخصیة لالنشطار أو الضعف و ات الثقافی أثیر العملی ار بت االنھی

 االغتراب من منظور نفسي ھو الحصیلة كما أن.1االجتماعیة التي تتم في داخل المجتمع

ذات والموضوع، ألالنھائیة لالغتراب في أي شكل من أشكالھ،  ین ال ال للصراع ب نھ انتق

 راب في العالقةالمسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس اإلنسانیة، إنھ اضط من

ن  ر م ً آخ ا واء وحین ن الس ً م ا رب حین ة تقت ات مختلف تویات ودرج ى مس وع عل بالموض

ي الشخصیة وقد االضطراب ى أنَّ اإلشارة  و تجدر .2تصل إلى االضطراب األخیر ف إل

ل ى ھیج ار إل راب  أش ن االغت وعین م ا ن راب " و ھم ابي و االغت راب االیج الغت

من الذي أشار إلیھ ھیجل و خاصة مع تطور الحیاة ر تعمق إال أن االغتراب أكث.3"السلبي

  :اإلشارة إلى األنواع التالیة و تعقدھا و في ھذا الصدد یمكن

یعد االغتراب االجتماعي أحد اإلشكال التي حضت بالمعالجة : االجتماعياالغتراب  6-1

ث  احثین حی اع و الب اء االجتم ل علم ن قب تفظاو البحث م تواه ح ھ  بمس وم  يفوفائدت العل

ى  عام، بشكل االجتماعیة ك عل اروذل ر جزء من الوجود والنشاط  ھأن اعتب  اإلنسانيیثی

ذي ون  ال حایك ا و واض ات جلی ي المجتمع انیة ف یفوی. اإلنس ومبتي  ض ى لیك  أنإل

في  الفردیةالخبرات  بین االتصالالضوء على عدم  إلقاء یساعد في الكشف و االغتراب"

                                                
  80مرجع سابق ذكره،ص:خلیفة عبد اللطیف - 1
 ،القاھرة،العامة للكتاب المصریة الھیئة " حضاریة عاملیة دراسة" واآلخرین الذات باالغتراب عن الشعور :  دمنھوريال اللطیف عبد - 2

  11ص،1990
  7ص،نفس المرجع - 3



 اإلغتراب النفسي                                         :الفصل األول
 

 

ىبالتالي فإن  و .1"المختلفةالمجتمعات  رد إل دفع الف د ت راب عن  مثل ھذه األمور ق االغت

اك  ث، حیاالغتراب الذي یختلف باختالف الثقافات، واختالف األفراد مجتمعھ ھذا أن ھن

ة ي عالق رد ف ا الف ي یتعرض لھ غوط الت راب والض ین االغت ة ب ا؛المجتمع وثیق یر  كم یش

الذات والعالم  تقع بین ة واالنفصال التياالغتراب في العلوم االجتماعیة إلى عملیة القطیع

   .ذاتھ انفصال الفرد عنؤدي الى یقد  الخارجي و

ؤثر : االغتراب األسري 6-2 ي ت ة الت راب األسري من المشكالت الھام إن مشكلة االغت

على كیان األسرة وتھدد استقرارھا وأنظمتھا المختلفة، من عالقات وتفاعالت واتصاالت 

ة وتعاون ومشاركة وان ل األسرة كالقوقع راب األسري یجع ول أن االغت اء، ویمكن الق تم

ن عالقاتھم الفارغة وھذا یعني أن األفراد المكونین لألسرة یعیشون تحت سقف واحد ولك

اعالتھم ضعیفة جدا ا  و وتف اتھم مع ي عالق لون ف ادل یفش زام بتب ث االلت ن حی وخاصة م

ا بینھم؛ رى العواطف فیم ث ی رونفینحی أن  ب والمغ"ب رب ھ اس  ت ھ أحس ون لدی ذي یك ال

عیف  اءض عور باالنتم ع  وش ل م دم التفاع اع وع رةباالنقط دقاء اآلس ادین واألص  أو می

و مشكلة االغتراب األسري من المشكالت الحدیثة التي طرأت على واقع الحیاة .2"العمل

ا ا زعزع استقرار األسرة وتوازنھ  األسریة وبدأت تدب علیھا إفرازات ھذه المشكلة مم

ة  ات الحدیث ا والتقنی بحت التكنولوجی ر أص ي عص ئولیاتھا ف ا ومس ن أدوارھ ر م وغی

ذلك أصبحت األسرة  اة األسریة، وب واالنفتاح الفكري العالمي ھي سمة من سمات الحی

ات  ل ثب بحاجة إلى من یمد لھا ید العون والمساعدة لكي تستطیع أن تواجھ مشكالتھا بك

ى والخدمة االجتماعیة ھي خ, وتوازن ة عل ي مساعدة األسرة المغترب ك ف یر من یمثل ذل

ون ب أن تك ا یج ت وكم ا كان قھا كم اة لنس ادة الحی كالتھا وإع ل مش ع .ح ان جمی ذا ف و لھ

یة  اة نفس ع بحی راد للتمت اعدة األف ى مس دف إل ریة، تھ ة األس ة االجتماعی رامج الخدم ب

اھمتھم  ة ومس اة الجماع ي حی تراك ف انتھم لالش یھ وإع ة راض ع واجتماعی ي المجتم ف

یة و  دراتھم الشخص ادة ق ى زی دمات عل رامج والخ ذه الب ل ھ ا تعم ة كم اھمة الفعال المس

  3.األسریة في عملیات التكیف المطلوبة

                                                
1- Alfred, P all: Op.Cit,P99 
2- Alfred, P,& all: Op.Cit,P98 
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االغتراب الثقافي الذي یشعر بھ أبناء المجتمع أو أصحاب  یعتبر :االغتراب الثقافي 6-3

یحیون بقیم وممارسات  ون ور أنھم یعیشوشعینتابھم مرجعیة حضاریة معرفیة معینة؛ إذ 

یم  ال یتوحدون معھا، األمر الذي یشعرھم في أعماق نفوسھم، بأنھم منفصلون عن ھذه الق

دة افيوالمرجعیات الحضاریة الجدی راب الثق م مظاھر االغت ة " ؛ومن أھ اضطراب الھوی

ا ة علیھ ار العولم ة وآث ول .1"الثقافی ذا یق ي ھ ا اریكسونو ف ن" بأنھ ة م ة متعلم  ھي عملی

رد والعصیان  الواقع الثقافي واالجتماعي الذي یعیشھ الفرد في مجتمعة، وأن حاالت التم

والخروج عن األعراف والقیم إنما تعبر عن أسالیب الرفض لثقافة المجتمع بل والشعور 

ة " بالغربة واالغتراب وحدد صور رفض الھویة الثقافیة في  إظھار سلوكیات غیر مألوف

ي المجتمعفي ثقافة المجتمع، ور دماج ف ومن . فض النظام ألقیمي، وعدم القدرة على االن

ن  د م ور العدی ة ظھ یة أو الثقافی ة الشخص دان الھوی ى فق ة عل لبیة المترتب ار الس اآلث

ع الجماعة وعدم المشاركة  السلوكیات غیر المقبولة مثل االنسحاب والبعد عن التعامل م

داف والمصالح  في المسئولیة الجماعیة، والتمركز حول الذات، رة األھ واالنغالق في دائ

ة ة والثقافی اییر االجتماعی وانین والمع ض الق ة، ورف الح العام یة دون المص و . الشخص

رى أن  سامي خشبةیقترح  و ی راب السائد فھ تخلص من االغت مجموعة من الوسائل لل

ذي" راب ال ا االغت یطر علین ررة  س ة المتح ن المعرف د م ھ إال بمزی بیل لھزیمت ن ال س م

یح ي تت ع لك ة والمجتم امل للطبیع ى اإلدراك الش ول عل ى الحص ة إل رض الھادف ھ  الغ ل

ا  ون وإنتاجھ ف الفن االنغماس في ممارسة الحیاة مثل العمل المبدع والحب والتذوق لمختل

  . 2"بناء على اإلدراك الشامل وتوسیعا لھ وتعمیقا ألبعاده
ى أن ھن:االغتراب التعلیمي 6-4  إن مثل ما أشرنا إل ین ف افي یشمل المثقف راب ثق اك اغت

ا ب تلعب المؤسسات التعلیمیة دوراغترانوع آخر من االھناك  ي تعمیق بالغ ل  أوھ ف التقلی

ي ومنھ، ھذه المؤسسات التعلیمیة سواء المدرسة أ ر ف ر كبی ا أث ة لھ اء ت الجامع نشئة األبن

ي،إلى جنب مع األسرة حیث أنھا تعمل جنبا ب الت م الجوان الشاب الجامعي دفع ت وأن أھ

بالدراسة فیھا ال عن اختیار  إلى االغتراب ھو أن الشاب الجامعي یلتحق بالكلیة التي یقوم

ل عن  ارشخصي ب وم إجب ي الدراسة أن تق اعي، واألصل ف ار شخصي  اجتم ى اختی عل
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وم اإلنسان بدراستھ ا یق ردي لم ذوق الف ذي یحصل .والت المجموع ال ة  ف ي الثانوی ھ ف علی

ا ة ك ھ العام دفع ب ذي ی د ال ل الوحی داخرنالن الفیص ي یوج ة الت ي الكلی وم،  طھ ف ا الی بھ

اعي ا نتیجة لضغط اجتم ب الجامعي ومستقبلھ ھم ا إن المسألة لیست  .فحاضر الطال كم

ھممتعلقة باختیار الكلیة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ال وم نھج الذي تضرب الجامعة فی . الی

ذابمنھج محدد الحدو حیث أصبح ملتزما ي ھ الصدد  د واألبعاد، وقد صار غیر مختلف ف

د دوا  عن التدریس في المراحل غیر الجامعیة ومعنى ھذا الواقع أن الشباب الجامعي ق فق

ة أھم مقوم من مقومات الفكر الحر، وھو البحث المتحرر من القیود والضغوط . الخارجی

رلقد صار المقرر واالمتحان یھددانھم ویجعالن منھم شخصیات منغ ة غی ى  لق منفتحة عل

ر كثیرا و .آفاق الفكر المتحرر ي مجال غی مجال دراستھ  ما یضطر الشاب إلى العمل ف

وتر و طراب والت ى االض باب إل دفع الش ور ت ذه األم ل ھ ھ، ك ة  واختصاص ق والعزل القل

وأن  .مجتمعھم األمر الذي یدفعھم إلى الشعور باالغتراب عن نفسھم وعن جامعتھم وعن

ث یسعى  قدراتھم و یشغل الشاب الجامعي ھو مسألة الحكم على ذواتھممن أكثر ما  ، حی

دیر ى تق ة إل ة االجتماعی ة المقارن رر نظری ا تق اس كم ع الن ھم  جمی ة أنفس م بمقارن ذواتھ

  .باآلخرین

د من :المھنياالغتراب  6-5 ل  ھناك العدی ة العم ي بیئ ا حل ف د لھ ي ال یوج المشاكل الت

ة  العاملین خاصةبالنسبة لفئات مختلفة من  داف مختلف وغ أھ رتبط ببل ي ت تلك المشاكل الت

للتنبؤ وقابلیتھا لإلنجاز، ومن ثم تعتمد على تقدیر  فإن ذلك یعتمد على قابلیة تلك األھداف

ي یفضل إشباعھا ي  الشخص لألھداف الت ع من اإلدارة إشباعھا وف ي یتوق داف الت واألھ

دم القدرة على إیجاد األنشطة المكافأة في لع لك المضاھاة ونتیجة إلدراك الشخصتضوء 

ى  .باالغتراب النفسي ذاتھا وھذا ھو البعد األول المتعلق وبذلك یشیر االغتراب النفسي إل

ھ  اغتراب العاملین عن ذواتھم الكافة في نشاط العمل، وعندما یفضي العمل لالغتراب فإن

ر عن م یصیر العمل مم ال یتیح الفرصة للتعبی ھ ومن ث و قدرات ى النم ً، وال یساعد عل ال

ل  ویكون .الشخصي ھ، وأن العم د لعمل ھ عب رب بأن ث یشعر المغت ي حی راب المھن االغت

 نفسھ في العمل المنتج، وقد یرجع ذلك إلى عدم حصول العامل غریب عنھ وأنھ ال یرى

ة  على ناتج عملھ وعدم وجود دان الحری ى فق نظام عادل في توزیع األجور، باإلضافة إل
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ع  اإلمكاناتالذات وممارسة  رة على التعبیر عنوالقد المتاحة من القیام بأعمال ال تتفق م

ة عدم و بالتالي فان  1.أو أن یتم العمل تحت نظام استبدادي المیول واالستعدادات  مالئم

 یتجھ الذي الھدف أن أي وأھدافھ وقیمھ، الفرد مع توجھات وأھدافھ وضوابطھ العمل قیم

 ما یعطیھ أجوائھ ال في یعمل الذي محیط العمل أن أو ؛فیھ مرغوب رغی نحوه عمل الفرد

ل من تستشعر ال بل بالرعایة تحظى ال الفرد ورغباتھ حاجات وأن ,اھتمام من یستحقھ  قب

دما یسود الشعور العیسويویشیر .2اآلخرین ھ عن ى ان دم إل ة بع ین العدال املین ب  الع

والعمل عن الرضا وعدم والالمباالة اإلھمال تنتشر حاالت العمل، المجتھدین في ا  ؛و ھ م

راب ى االغت وظیفي یوصل إل املین إن استسالمإذن ف 3.ال ة الع  ومشاعر للیأس بالمنظم

و من احد 4 .لھا یعملون التي المنظمة عن اغترابھم وظیفیا إلى یؤدي أن شأنھ من اإلحباط

وظیفي  األمن وعدم بالخوف العاملین شعور العوامل المھمة المؤدیة إلى االغتراب ھي ال

ؤدي كما المشاعر واالنفعاالت تلك من محاولتھم الھروب إلى حتما یؤدي و الذي  أیضا ی

دوام وقت المبذولة أثناء الجھود تشتیت إلى ذا ,الرسمي ال ؤدى شأنھ من وھ انتشار  إلى ی

  5 .بالمنظمة العاملین بین الوظیفي االغتراب

راب السیاسي 6-6 راب  : االغت د االغت ت الدارسین،یع ي عن  السیاسي أحد األشكال الت

للبحث، من أنھ یشكل مشكلة اجتماعیة االغتراب السیاسي بوصفھ موضوعا  وتأتي أھمیة

ي الوضع الطبیعي  .6على مستوى األدوار االجتماعیة المتوقعة من أفراد المجتمع، ھذا ف

ً أنھا عن الدوافع التي تقف وراء االغتراب السیا حسن سعدو في ھذا یتحدث  سي موضحا

االغتراب االجتماعي ت اإلحساس ب اھیم المسیطرة , ھي نفسھا الدوافع التي خلق ألن المف

ؤثر , على مجتمع ما، ھي التي تسیطر بدورھا على المفاھیم االجتماعیة ومن ثم یكون الم

ً ذا دالالت سیاسیة تكمن في النظام السائد ومدى صالحیة أو عدم صالحیة  األول مؤثرا

نظام، فإذا كان النظام قد أثبت عدم صالحیتھ فباألحرى یتكون أو ینبعث اإلحساس ھذا ال

ذي  رد وال ا تكون أول دواعي التم بھذا االنفصال الذي یتم بین الفرد والنظام السائد، وھن
                                                

  11صمرجع سابق ذكره، :دمنھوري اللطیف عبد -1
  144ص، ھـ1425الریاض األمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة والبحوث، الدراسات التدریب،مركز سیكولوجیة :عامر الكبیسي -2
 23ص،1997 للنشر،اإلسكندریة، الجامعیة الدار واإلنتاج، النفس علم :عبد الرحمان العیسوي -3
 29صنفس المرجع، -4
  19ص ،1989 القاھرة، الشرق، مكتبة زھراء ،ومثیراتھ خوفال في النفس علماء أراء :الغني عبد جمال -5
، ص 1997، 2، العدد 13االغتراب السیاسي لدى المتعلمین الشباب وعالقتھ ببعض المتغیرات، مجلة جامعة دمشق، المجلد :ادریس عزام -6

228  



 اإلغتراب النفسي                                         :الفصل األول
 

 

ن  ً م ا رد مھرب د الف ث ال یج ام حی ھ للنظ ة فی ون الغلب ھ تك ن ذات ً ع ا راب، معلن االغت

ف أن  خضر في دراستھ عنكما وأوضح محمد  .المغتربة االغتراب والتطرف نحو العن

وث " ات والبح ن الدراس د م ي العدی اھرة ف كالھ ومظ ددت أش د تع ي ق راب السیاس االغت

: السابقة التي تناولتھ،حیث أمكن الوقوف على العدید من مكونات االغتراب السیاسي منھا

د  ة التصویت في االنتخابات، الوعي بالسلطة،العجز السیاسي، فق ى السیاسي، العزل المعن

دام  تیاء،والیأس، و انع رین، واالس ي اآلخ ة ف یة، والثق ة السیاس ومي، والثق یة، األن السیاس

المعیار السیاسي، والالمباالة السیاسیة، كما تبین أن االغتراب السیاسي یرتبط بالعدید من 

ة المتدن ة والمكان ادیة والدینی ة واالقتص یة واالجتماعی رات النفس تویات المتغی ي المس ة ف ی

ادیة ة و االقتص ة والمھنی خ..التعلیمی د .  1"أل ھ یقص ى أن رین إل احثین آخ رار ب ا أش كم

و  االغتراب السیاسي ھ ات "ب ي االنتخاب ة ف اركة اإلیجابی العجز إزاء المش رد ب شعور الف

اركة  ن المش ة ع عور بالعزل ذلك الش اھیر، وك ن رأي الجم دق ع رة بص یة المعب السیاس

ھ الحقیقیة الفع ار أن رأی ى اعتب الة المصیریة المتعلقة بمصالحھ ؛والیأس من المستقبل عل

 2بھوإن سمعھ ال یھتم  ,ال یسمعھ أحد

  : ضوء بعض النظریات  علىاالغتراب  -7
را ة لالغت ة المتعمق الل الدراس ن خ اولوا  بم ین ح احثین و الدارس ن الب اك م د أن ھن نج

اك من أعطى لتفسیر االغتراب النفسي و فق بعض النظریات  ھ النفسیة المشھورة و ھن

  :االغتراب تناولت مدرستان یوجد أنھ " Mehra" مھرا أشارتنظیر خاص بھ؛حیث 

راب ظاھرة تناولت  المدرسة األولى ة من االغت ة ناحی ھ واعتبرت اجتماعی  مشكلة أن

ة أ ، اجتماعی م والتفكك للضغوط فعل ردك تنش  ، االجتماعي النظام في الموجود والظل

 اغترابھ وأن ،لمجتمعھ ضحیة بأنھ المغترب للفرد وینظر ،الرأسمالي المجتمع في سیماالو

اتك في ھذا یتضح و،العادل غیر االجتماعي النظام بواسطة علیھ فرض قد ون" تاب  "میرت

  . اضطراب من یعاني وما ، الفرد شخصیة أثر أغفلت النظریة وھذه

 تطوریة أنھا على إلیھا وینظر نفسیة مشكلة بارھاباعتھا  عالجت فلقد المدرسة الثانیةأما  

 لإلنسان ینظر االعتقاد وھذا ، الشخصیة األمراض إلى الجذریة أسبابھا وتعزو ، بطبیعتھا
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اغتراب ، األسریة العالقات وأنماط المبكرة طفولتھ لخبرات ضحیة أنھ على رد ف د الف  یع

ذایتضح  ،والنفسي عالصرا ضد دفاع زم میكانیك یستخدم و ، ذاتیا اختیارا اتك في ھ  تاب

روم ،  اریكسون ، جاردكیرك ، ینستونك د ، ف امھم زواكر وق ى اھتم واحي عل  النفسیة الن

اعي الواقع أو االجتماعیة الحقیقة وأغفلوا ، للفرد ذي االجتم ھ یشكل ال ذا  . 1حیات و من ھ

او فق درجة معالجت ةالمنطلق نحاول إعطاء تدرج لھذه التفسیرات، النظری  او ارتباطھ ھ

  :فق ما یليباالغتراب و

  :النظرایت التي عالجت االغتراب من ناحیة اجتماعیة ثقافیة 7-1
د الشباب اغتراب نظریة 7-1-1 ھ  ینستونك عرض : ینستونك عن راب عن نظریت  اغت

ھك في الشباب زم " تاب راب : الالملت ث،األمریكي المجتمع في الشباب اغت ین حی  أن ب

راب اختالف المجتمعات لك في یحدث االغت ا ب ة أنماطھ ة والسیاسیة الثقافی  و االجتماعی

اني تحمل االغتراب فنظریة راب وجود یتحدد وال ،تشاؤمیة مع و محددة بعوامل االغت  ل

  2 .االغتراب معھد زا العوامل ھذه زالت

 اھتمام ھو نظریةھذه الل األساسي الھدف إن : ریكسونإ عند الھویة أزمة نظریة 7-1-2

ة ریكسون أنا، ویرى  األنا ھویة وربتط ة التي االغتراب یحدث خالل أزم یبحث  الھوی

ق ا المراھ ث فیھ ھ حی ن ذاتیت تت ع ا وتش ور األن ین تط داء ب دث الع ل  یح ذي یمث ا ال األن

راب ا كمعوق أساسي االغت ة األن د . لتطور حری اول اریكسون بالتأكی رح ى دور  أكث عل

اء الشخ ي بن ة ف اعالت االجتماعی یة ، فعالتف رص ة  أن تب وال الھوی ور ط یة تتط الشخص

اة ك اریكسون  وجودھا عبر ثمانیة مراحل تقابلھا ثمانیة أعمار في دورة الحی رى  اری وی

العجز  حینما یركز على خطوط ما یسمیھ غموض الدور والذي یصل الى حد االحساس ب

ا  يءش أيالتام عن عمل  ى  يءش أيمحدد ، وربم ذي یصحب اإلطالقعل ھ عادة ، وال

  3مشاعر الحیرة وعدم االستقرار 

  :ت التي عالجت االغتراب من ناحیة نفسیةایالنظر 7-2
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ي  7-2-1 ل النفس ة التحلی یر نظری رابتفس یین  :لالغت ین النفس ض المحلل اول بع د ح لق

و أھم ھؤالء المحلیلن اریك فروم الذي  االغتراب في ضوء نظریة التحلیل النفسي تفسیر

ي" ھورني"ب النفسي في مدرسة التحلیل النفسي،و كذلك یعتبر أبو االغترا ت  و الت تناول

ین النفسیین  ر من المحلل د استند الكثی االغتراب النفسي بصورة موسعة في أبحاثھا ،و لق

   :منھافي تفسیر االغتراب " فروید" الى األسس التي قدمھا

ك كیف یتسنى للمرض" فروید"حیث یتساءل ): الوعي(اغتراب الشعور  -أ ى أن ینسوا ذل

م یستعید القدر من ة؟ ث ة أو داخلی ك باستخدامونحقائق حیاتھم خارجی ع ذل ة أو  ھا م طریق

  .معھم؟ فنیة معینة

تنتھي بإنھاء  والتي یتأتى من أن الرغبة المكبوتة قد ال): الالوعي(اغتراب الالشعور  -ب

ا  ل قوتھ ة بكام ة محتفظ ل الرغب ل تظ ة ب ن الطاق ا م غ قوتھ ى،وتفری ة  حت ین الفرص تح

ً أثناء    1.النوم المناسبة للظھور مرة أخرى في حالة ضعف األنا مثال

ة ً عن وطالما أن عوامل القمع والكبت مازالت قائم ا إن الشعور یظل مغترب . الالشعور ف

الرغبة المكبوتة في الالشعور تظھر  إلحاح وباستمرار حالة اغتراب االنفصال تلك وشدة

  .2المصابین تاباألعراض المرضیة التي تن

ى"السید شتا"یشیروكذلك  ي ال ة ف راب  قضایا مھم ا مناالغت ر  انطالق دفك ة  فروی متمثل

  . غتراب األنا األعلى،وااغتراب األنا،واغتراب الھو :في

و -أ ة: اغتراب الھ ك ألن حری ھ، وذل ي سلب حریت ل ف ا تحت  یتمث وع األن ى وق و تعن الھ

اعي أي ا أن سلطة الماضي ضغط األنا األعلى والواقع االجتم ھ  تمارس ضغطا قوی علی

وم م یق ة أخرى ومن ث ن ناحی الواقع م ھ ب زداد افتتان ة وی لب أو  من ناحی ة الس ا بعملی األن

حریة الھو والقبض على زمام الرغبات  بسلب إمایحقق األنا ذلك بطرق عدة  االنفصال و

  .اإلشباعباإلشباع أو تأجیل ھذا  الغریزیة، وإما بإصدار حكمھ والسماح لھا

ا-ب راب األن دین :اغت و ذو بع لب فھ رتبط بس ق  م ا یتعل ھ فیم دار حكم ي إص ھ ف حریت

ة وسلب بالسماح ة باإلشباع من ناحی الواقع وسلطة الماضي  للرغبات الغریزی ھ ب معرفت

م یكون  في حالة السماح لھذه الرغبات باإلشباع" األنا األعلى" ة أخرى، ومن ث من ناحی
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ً سواء في عالقتھ بالھو أواألنا في وضع مغترب دا ھ  ئما ع أن اغتراب باألنا األعلى، والواق

   .ھنا یجمع بین الخضوع واالنفصال

ي  :األنا األعلى اغتراب -جـ ة الت ا وھي الحال ى األن دان السیطرة عل ي فق ل ف والذي یتمث

ا تأتي ى األن ذا ھو .بدورھا نتیجة لسلب معرفة األنا بسلطة الماضي أو زیادة الھو عل  وھ

د ي التوح ل ف ھ یتمث ابي فإن ب اإلیج ا الجان ى، أم ا األعل راب األن لبي الغت ب الس  الجان

ة لبھ حری ذي یس ع ال ى الواق رد للسیطرة عل ا الف دان أن م وفق  والمسایرة نتیجة لغیاب الفھ

مصطلح االغتراب ) فروید(أن المرات القلیلة التي أورد فیھا ویشري فور لیكت . اإلرادة

د .مناقشتھ للوعي أو الشعور المزدوجفي أعمالھ كانت عند  راب عن د و االغت سمة  فروی

ً لتجاوز االغتراب من وجھة  متأصلة في وجود الذات في حیاة اإلنسان، إذ ال سبیل مطلقا

ة  الھو بین األنا و" فروید"نظر  واألنا األعلى، حیث ال مجال إلشباع كل الدوافع الغریزی

ً، كما أنھ ال یمكننا    .1ین األھداف والمطالب، بین الغرائز وبعضھا البعضالتوفیق ب مطلقا

د والذي یعد من أھم المحللین النفسیین جاك الكانویناقش  د" بع راب ظاھرة" فروی  االغت

د  كنت وجدت نفسي من ناو إنني "االغتراب بقولھھو  ما: في التساؤل خالل اآلخر، فق

انیرى حیث .  2"آنا فقدت نفسي من خالل ات الو الك ي  جود الأن إثب تم إال ف یمكن أن ی

والذي یعتبر أبو  فروماریك  أما .الوعي بذاتھاغتراب ھو  االغترابأن و  االغتراب مرآة

بطرق مختلفة والتي یمكن  االغتراب   نھ یتناولاالمعاصر ف في التحلیل النفسي االغتراب

ا طاب اإلنسانالذي یصاحب سیطرة  ،عن الطبیعة االنفصال "إیجازھا في  ف  ععلیھ یختل

على ربط ذات الفرد  وافتقاد القدرةالذي یصاحب ظھور وعي الذات  االنفصالعن طابع 

رد إلیجاد ة الف را ً محاول ھ، وأخی النكوص  بطبیعت ة ب ع الطبیع رة أخرى التناسق م ىم  إل

ى صفاتھ  شكل قبل أنساني للوجود ب  اإلنسانیةیقضي عل د أن أحد جوان الخاصة ویعتق

ة ل ف عملی رد تتمث ا ً منفصال ً عنالتف ا ً واعی رد یصبح كیان ن  اآلخرین ي أن الف ھ م وأن

أن یجد روابط جدیدة مع رفاقھ من  اآلخرین عن بانفصالھالممكن تماماً  لمن أصبح یعي 

و  ھورني أما . 3"الروابط القدیمة التي كانت تنظم من قبل الغرائز الناس لتحل محل تلك
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ین الجدد  ر من المحلل ا )دیون الجددالفروی(التي تعتب ىتنظر  فإنھ راب إل اره االغت  باعتب

ع ة تتضمن قم ي حال ن ف ل النفسي یكم دف األساسي للمحل ھ وأن الھ رد وعفویت ة الف  ذاتی

ى إرجاعكیفیة  م أي مساعدتھ عل ى الحك ھ عل ھ وقدرت ى  الفرد لعفویت ب عل رابالتغل  اغت

ذات االغتراب ھورني الذات ثم تطورت ھذه النظرة حیث تناولت اره عن ال ً  باعتب را تعبی

ھ مشاعر تلط فی ھ و عن وضع تخ ا یحب تلط م رد أي یخ ا الف ا  ال م ھ وم دهیحب ا و یعتق  م

راب "أن ھورنيضیف وت ؛عن ذاتھ الحقیقیة الفرد غافال یرفضھ بحیث یكون عن  االغت

ھ  سمة باعتبارهالذات الحقیقیة  د عن ذات ذا الشخص مبع للشخص المصاب بالعصاب فھ

ذا الشخص یشعر بالخجل من مشاعره أنھب فاقداً  للشعور ل ھ  قوة حاسمة في حیاتھ، مث

بالشروط " ھورني"تھتم و ."الذات الشعور بكراھیة إلىوأنشطتھ وموارده وبذلك یتحول 

ین الشخصیة  الثقافیة ة ب ات المتبادل ر العالق ین أث واالجتماعیة لتحقیق وجود اإلنسان، وتب

 حیث ترى أن الفرد یتمنى أن .، والتطلعات الفردیةالمجتمع بین العالقات االجتماعیة وقیم

ع الظروف  یشبع مطالبھ وأن تتحقق رغباتھ، لكن إمكانیة تلبیة ھذه التمنیات تصطدم بواق

 االجتماعیة في ظل النظام القائم، وھو لذلك یقع في صراع داخلي شدید، وھو صراع بین

 .الشخصیة لفرد الداخلیة وتؤثر فيالذات الحقیقیة والذات المثالیة التي تنشأ عن حاجات ا

ق تطوره ي بفضلھا یتحق ا  فاألنا الحقیقیة ھي المركز الشخصي لإلنسان والت ردي، أم الف

ً لرغباتھا إن اإلنسان . وتخیالتھا األنا المثالیة فھي ما ینبغي أن تكون علیھ الشخصیة طبقا

ذاتھ الحقیقیة صورة  یخلع عن حلھا، فإنھ یستعصى عندما تشتد علیھ صراعاتھ الداخلیة و

ً لألفكار الحقیقیة، وعندما یتقبل ؤثر  مثالیة تكون بدیال اإلنسان ھذه الصورة المثالیة فإنھا ت

وجود الصراعات الداخلیة للشخصیة،  إنحسث  .علیھ وتسیطر على كل قواه وطموحاتھ

رد من أجل ا الف ي یخلقھ ة الت ا المثالی ّل النزاعات داخل الشخصیة بح ونشوء األن ث ح ی

ؤدي ك ی ل ذل یة، ك ة الشخص ي بنی یطرة ف ا المس بح األن یة أو تص دان الشخص ى فق  إل

    1.غتراب الذاتي للشخصیةاال

ذات  7-2-2 ة ال رابتفسیر نظری ذا الصدد یشیر  :لالغت ي ھ  "Rogersروجرز، "و ف
ر ھ ،و یعتب ق ذات ة روجرز  إلى أن الفرد یغترب حینما یفشل في تحقی ذات عملی ق ال تحقی
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ي یسعى یمایز بھ ة الت ا الغای ا اإلنسان نفسھ عن اآلخرین و یمایز وظائفھ العضویة و أنھ

ة من اجل  إلیھا كل إنسان لیحققھا عن معرفة أو دون معرفة ،فاإلنسان یسعى نحو الحری

ھ ھ و قدرات ن ذات ھ ع یش اغتراب ھ یع ھ فان ق ذات ن تحقی تمكن م م ی ھ ؛و إذا ل ة ذات  .تقوی

ذه  فاالغتراب ةوفقآ لھ ذات وعدم اإلدراكینشأ عن  النظری لبي لل لیم  الس ا بشكل س فھمھ

ة وكذلك نتیجة للھوة الكبیرة بین تصور الفرد لذاتھ رى ،و المثالیة وذاتھ الواقعی  روجرزی

ھ  ع تقییم ع نفسھ،وال م ً م ود صادقا ال یع ان ف راب اإلنس و جوھر اغت ق ھ أن سوء التواف

ف بعض  اإلیجابي لتقدیرالطبیعي للخبرة، ألنھ من أجل أن یحتفظ با ألكیاني لآلخرین یزی

    1قیمھ وال یدركھا إال في ضوء تقدیر اآلخرین لھا
ى  " فیكتور فرانكل " یقدم:في نظریة المعنى  االغتراب 7-2-3  نظریة تدور حول المعن

ثال ره مم ث یعتب د   حی ز اإلنسانيللوجود  ألصمیميللبع ي یرتك ة الت دة المنیع ھ القاع  وأن

ى  وقھره وخاصة عندما االغترابل التغلب على علیھا الفرد من أج رد المعن یستشعر الف

داقة ب والص ي الح ة، ف ھ المختلف ب حیات ي جوان ل و ف از والعم ن و االنج داع والف  اإلب

ي ى ف ان وحت دین واألیم رض  والت ي یتع اة الت االمعان ا یركز، إلیھ يكم اة ف ى المعان  عل

اف ذا  اكتش اس لھ ز األس ا المحف ى ویعتبرھ افاالالمعن ذي  كتش أى وال ن ین الفرد ع ب

القلق اإلنسانيالوجود  "أن  فرانكل  ویرى .االغتراب راب و ھو وجود مشوب ب  و االغت

ً فھو اإلنسانأن  ً متوازنا  التوازن داخل نفسھ ومع البیئة ویعتبر قلقھ و ینشد ال لیس مخلوقا

باإلرضاء ا یستطیع التخلص منھم ویضربان بعمق في أغواره بحیث ال متأصلین اغترابھ

یمكنھ من أن یرقى  سوف يءنھ ینشد معادلة أكثر متانة للحیاة والمعیشة وھو شأل، الوقتي

ھ یصل .2 "والمعاناة االغترابعلى  ھ فأن ى بصیرة من معانات رد عل ىفعندما یكون الف  إل

دور االنجاز و االرتیاح مستوى من ا ی ھ الذاتي الذي یجعلھ أكثر معرفة بذاتھ وبم  إن.حول

ا و استمرارهالمعنى في حیاة الفرد وأفعالھ یعني وجود وجود  ذا م درة  وھ ر ق ھ أكث یجعل

ا،  التعرف على أسرارعلى  ً لھ ا ً حمیم ھ ذاتھ وأغوارھا وبذلك یلتحم بھا ویكون صدیقا ألن

اتج االغتراب سوف یجد الحیاة ممتلئة باألعمال وھذا ما قد یبعده عن  ر الن الذي یمثل األث

ن  اطع ك أنأرادة الم إحب دانھا ذل ى أو فق ن  عن و م الخواء والخل ھ ب م حیات رب تتس المغت
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داف السامیة ذات ا األھ ر علیھ د وان عث ھ بع ى ذات ر عل م یعث ھ وأن ل ى وأن ة والمعن  القیم

راإلنسان  "أن فرانكل ویرىفلیس بمقدوره أن یتآلف معھا،  تحكم  المعاصر یخضع أكث ل

ي المجموع اآلخرین ھ ف و ال فتضیع ذات د لنفسھ أن یكون  فھ ا یری ان كم ي معظم األحی ف

ى ا عل ون وإنم دونھا  یك ي یری د اآلخرونالصورة الت ع وبشكل متزای الي سوف یق  وبالت

 1"األمثال فریسة للمسایرة و

ذه  :لالغترابتفسیر النظریة السلوكیة  7-2-4 ةیرى أصحاب ھ أن المشكالت  النظری ب

ن  ارة ع ي عب لوكیة ھ اط الس ن أنم تجاباتم ة الخاطئ االس ویة المتعلم ر الس ة أو غی

خبرات غیر  ویحتفظ بھا الفرد لفاعلیتھا في تجنب مواقف أو منفردةبمثیرات بارتباطاتھا 

ة اب  .مرغوب واب و العق راب أن الث یرھم لالغت ي تفس اه ف ذا االتج ار ھ رى أنص و ی

و  تالمصطنع ھو أساس اغتراب الفرد عن سلوكیاتھ، و أفعالھ حیث تصبح ھذه السلوكیا

ذي األ ب ال ى الرات فعال شيء منفصل عنھ؛ حیث أن العامل یعمل من أجل الحصول عل

ان  الي ف ل، و بالت ي العم تمرار ف ل لالس ا للعام یس طبیعی طنعا و ل زا مص ھ تعزی ل ل یمث

ب و  دان الرات ب فق ا یعمل من أجل تجن الراتب سوف یؤثر في سلوك العامل،فالعامل ھن

ث  .ملھ مما یؤثر في قدراتھ اإلبداعیة في العمللیس بفضل النتائج الطبیعیة الفوریة لع حی

ة  ان ذه النظری ا ً لھ رد وفق عر  "الف االغترابیش دما ب ھ عن ن ذات ین  ع دمج ب اع وین ینص

د تواصلھ  یفقد بال رأي أو فكر محدد حتى ال اآلخرین ك یفق التواصل معھم وبدال ً من ذل

  2"مع ذاتھ

ى ھذه النظریة یمكن أن ینصب في أنھ أن فحو :لالغترابتفسیر نظریة المجال   7-2-5

اوالمشكالت النفسیة لالضطرابات عند التصدي  امتوجھ  فإنھ ى  االھتم ز عل بشكل مرك

ھ، والمسببة باالضطرابالعمیل وخصائص ھذه الشخصیة المرتبطة  شخصیة ذلك  ل وك

 إلى باإلضافة االضطراب على خصائص الحیز الحیاتي الخاص بالعمیل في زمن حدوث

ةاال وبیئیا مثل  شخصیا اضطرابھأسباب  رى ؛حباطات والعوائق المادی د زھران وی  حام

د  بأن الحواجز النفسیة التي تحول دون تحقیق أھداف ا ق  یصاحبھاالفرد والصراعات وم
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دام وھجوم غاضب أو أحجام أن  من أق ذا ف ى ھ ائف وعل ر خ رابوتقھق یس  االغت ا ل ھن

ةداخلیة فقط بل من عوام ناتجاً  من عوامل رات البیئی ة تتضمن سرعة التغی  و ل خارجی

   1.نحو ھذه التغیرات والعوامل االتجاه

  :االغتراب و عالقتھ بشباب الجامعة  -8
ع المسؤولیات من اجل التطور ارھم  یعد الشباب ھم شریان كل مجتمع وعلیھم تق ،باعتب

ر ات األكث ن الفئ دد  م ذا الص ي ھ راب،و ف ة لالغت تونك عرضعرض ھ ینس ن نظریت  ع

راب ین حیث الشباب اغت راب أن ب اختالف المجتمعات لك في یحدث االغت ا ب  أنماطھ

ة ة والسیاسیة الثقافی اني تحمل االغترابف، واالجتماعی  هوجود یتحدد وال ، تشاؤمیة مع

ایز أشاركما .2 "االغتراب معھ زال العوامل ھذه زالت لو محددة بعوامل دي ف  إلى  الحدی

رة في االجتماع ،والتربیة النفس علماء من ثیرك أذھان غلش الجامعة طلبة اغتراب "أن  فت

 المتقدم العالم أرجاء في الطالبیة االنتفاضات شھدت التيو  ،الماضي القرن من الستینیات

ق من القیم تدھور أثار ما وبقدر والنامي دى قل احثین ل ا في والمفكرین الب ا أوروب  وأمریك

 في وخاصة المثقف الشباب لدى واالنحرافات یاعوالض االنعزال إلى ذاتھ الوقت في أدت

ر سمیرة و تضیف. 3 " األمریكي المجتمع ھ أبك ا إذا" أن ة تناولن  الجامعي الشباب مرحل

 االختالف وھذا ، الشباب لمرحلة العمریة الفئة تحدید في العلماء فاختال فإن  واالغتراب

ة وحضاریة واجتماعیة ثقافیة لمتغیرات یخضع ا یتصف وتربوی زه بشكل المجتمع بھ  یمی

ل ، آخر مجتمع عن د ویختلف ب ة من التحدی ة ثقاف ة إلى فرعی ة ثقاف  داخل أخرى فرعی

ائم االختالف ھذا أن مع و . الواحد المجتمع اك أن إال ،ق ا ھن ة الشباب أن على اتفاق  مرحل

ز ،الرشد قبل وتنتھي البلوغ من تبدأ عمریھ ة وتتمی درة ،والنشاط بالحیوی  تحمل على والق

اة مجال في التجارب تسابكوا ،المسئولیة د.الحی ل وق ة تتخل  نفسیة أزمات الشباب مرحل

ر ذه بعض عن والتعبی نعكس األزمات ھ االغتراب، الشعور في ی اك ب  في اختالف وھن

ة یرجعھا فبعضھم ، األزمات ھذه حول اآلراء ة لطبیع ة مرحل ا المراھق ز وم ھ تتمی  من ب

 واالقتصادي االجتماعي والنظام الحضاریة الظروف إلى یرجعھا وبعضھم ، خصائص
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ذي رد یعیشھ ال رى ثالث ورأي ، الف ذه أن ی ائاد األزمات ھ ة لخصائص ترجع م  مرحل

ة ة ظروف في وجدت إذا المراھق ة بیئی ذه وحول . معین ة اآلراء ھ ة المتباین  في والمتفق

ة وعالقتھا االغتراب مفاھیم ا الشباب بمرحل ا وم اف أزمات من یتخللھ ا " تضیف إنھ  إنھ

 أثناء لھ تحدث التي التغیرات لمواجھة یعد لم إذا الشباب بأن وتضیف ، األخیر الرأي تؤید

 التي اإلسالمیة العقیدة یجد ولم ، الصحیح اإلسالمي التربوي التوجیھ یجد لم إذا و ، البلوغ

ھ ، لذاتھ وتقبلھ ، ھویتھ تحدید على تعینھ ھ بنفسھ وثقت دیدة نفسیة ألزمات یتعرض فإن  ش

ھ من العالم عن ینفصل وتجعلھ ، النفسي االرتقاء عن تعیقھ االغتراب ویشعر ، حول  1."ب

رك في العربي مجتمعنا إنّ  " قائالً  ضیفتو ھ من ثی رات من مجموعةل خضعت دول  المتغی

ة ة واالقتصادیة االجتماعی دم و والثقافی ي سریعة شاملة ونھضة حضاري تق ة ف  كاف

ارات من الكثیر ووجود و السریع التقدم وھذا ، المجاالت ة التی ة الفكری ات المختلف  والثقاف

ة ر العربی ة وغی دأ ، العربی ین الصراع فب یم ب اییر و الق ع األصیلة المع یم و للمجتم  و الق

اییر دة المع ا ، الجدی زام أو التخلي إلى أدي مم اییر الشدید االلت ي اإلنسان فعاش بالمع  ف

ً  مجتمعنا ً  یاأیدیولوج صراعا ة األشكال عن واالنفصال العزلة إلى بھ أدى عمیقا  االجتماعی

ا حیث . السائدة ؤثر أنھ الً  ت ً  تكون أو النفسیة االضطرابات وجود في فع ببا  لوجود س

 الجامعة في الطالب " أن إسكندر نبیل یرى ماك .االغتراب ظاھرة ومنھا النفسیة األزمات

ا یبحث ھ دور عن عبث ة وعن یؤدی م ومن . محددة ھوی ة استجابتھ تكون ث  التسبب لحال

اءة ذات التنظیمیة األطر وانعدام اییر واضطراب الكف رد و العصیان ھي المع م ،التم  إنھ

ى التنظیم من شكل إلى یتطلعون ة المؤسسة مستوى عل  ،المجتمع مستوى حتى التعلیمی

م ویحقق فعال دور ألداء الفرصة لھم یحقق ذا .الرضا لھ وم وھك ة یق دورب الطلب د ال  الناق

   2 . "بھ القیام عن عاجزة جامعاتھم أن لھم یبدو الذي واألخالقي

 باالغترا و انطالقا من ھذه الدراسة التي حاولت إضفاء نوع من الموضوعیة في دراسة

راب یضل محط دراسات أخرى الن ان االغت ات ف باب الجامع دى ش اختالف  النفسي ل

ة فیھ دولوجیا المتحكم رالمجتمعات و االی ائدة ،تعتب اییر الس یم و المع ذلك الق دد  ا و ك مح

  .موجھ لالغتراب النفسي لدى ھؤالء الشباب
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  : العولمة وظاھرة االغتراب -9
ھ یشعر ما إن رد ب دان وضیاع اضطرابات من المغترب الف  وعدم الھدف و المعنى وفق

رد ھاب یشعركلھا مظاھر  ، والعجز بالمعاییر االلتزام وعدم باالنتماء الشعور رب الف  المغت

ن الحضارة و ما یصاحبھا من تغیرات،تزید من حاالت إو في ھذا القبیل ف منھا جزء أو ،

و في ھذا اإلطار یقول  و أھم ھذه الظواھر في عصرنا ھي ظاھرة العولمة ،. االغتراب 

ي ن منظریھا و المروجین لھا أنقال ع ھارالد شومان ة ذات االتجاه اللیبرال ذه العولم ن ھ

غرق في التطرف ،ھي من قبیل الحتمیات االقتصادیة و التكنولوجیة الشبیھة باألحداث الم

ا  ي وجھھ وف ف ن الوق ي ال یمك ة الت اھرة  " .1الطبیعی راب ظ ول أن االغت ن الق ا یمك كم

إنسانیة امتد وجودھا لیشمل مختلف أنماط الحیاة االجتماعیة، االقتصادیة والسیاسیة، وفي 

ذي كل الثقافات، حیث تزا ة العصر ال ددت نتیجة لطبیع راب وتع ذا االغت دت مشاعر ھ ی

ة، عصر طغت  رات المتالحق یعیشھ اإلنسان، عصر المتناقضات ، عصر التنافس والتغی

ي جاء  فیھ المادة، مما أدى إلى إصابة اإلنسان بالكثیر من المشاكل واالضطرابات، والت

احث اه الب ت انتب ي لفت راب الت دمتھا ظاھرة االغت ي مق ع من و.2ین والدارسینف  أن المتوق

زداد راب ی د االغت رد عن ة في الف ال مرحل ا عصر من االنتق ل م ة قب ى العولم  عصر إل

 تنتقل اآلن فالمجتمعات البدایة إرھاصات في یزال ال نظرنا وجھة من ھو والذي العولمة

دھا من ي تقالی د حال إلى طویال عاشتھا الت ا جدی ذلك ، علیھ االغت تستشعر فھي ل  رابب

ا نفسھا المجتمعات تجد وقد بالضیاع أحیانا وتشعر الثقافي الغزو تخشى حیث ،الثقافي  إّم

ا فإذا. تتقبلھ ثم من و فتتمثلھ الثقافي الغزو بوسائل تنبھر أنھا أو اغتراب حالة في ل م  تمث

و األخر ثقافة أفراده وبالتالي مجتمع راب یعیش فھ ل اغت ھ وإذا ،التمث و ورفضھ قاوم  فھ

افي الصراع مشكالت یعیش ن   3." الثق ا أن دة التجمعاتكم ر ش المتجانسة  السكانیة غی

ر  تطغي فیھا األھمیة للمال والعمل من أجل تحقیق األرباح بال حدود وتھبط بھا قیمة الفك

ھمن الحضارة قشورھا وینصب  والثقافة بشكل مزري ویأخذ الفرد دیس  اھتمام ى تك عل

دم من عصرنا ھشمل ما كلان  .الثروات والتملك اك أو المجاالت لك في تق ھ أشیر م  إلی
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 االغتراب یزداد أن المتوقع منفانھ  العولمة عصر إلى العولمة قبل ما عصر من االنتقال

  . و بالتالي فان العولمة یعد أحد العوامل المؤدیة إلى االغتراب لدى اإلنسان الفرد عند

  :  )الدیني(اإلسالمي  التصور ضوء في االغتراب -10
لبیة ، ة و الس راب ،بصورتیھا االیجابی د عالج االسالم مشكلة االغت ث یشیر  لق یس حی ق

واألزمنة،  االغتراب قدیم قدم اإلنسان نفسھ، حیث الزمھ في جمیع العصور" أن  النوري

ثالث ماویة ال ان الس وم: فاألدی ى مفھ ي عل یحیة تلتق ة والمس الم، الیھودی ي  اإلس أساس

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول ومن اآلثار ما ذكره.1"صال عن هللالالغتراب،بمعنى االنف

 ومن ، هللا رسول یا : قیل. للغرباء فطوبى ، بدأ كما غریبا یعود ثم ، غریبا اإلسالم بدأ" 

  رواه الترمیذي"  الناس فسد إذا یصلحون الذین : قال ؟ الغرباء

ل الفلسفي الدیني رالفك في وجدت معانیھا بكل االغتراب فكرةو اذا كانت  ك  ،قب ذو ذل  من

دة واستخدمت القدم انٍ  بع ذا یشیر  مع ي ھ ة،و ف دید  خلیف راب مصطلح ش ى أن  االغت إل

ك  ى تل ود إل اء إذ یع ریة جمع ر البش ى فج ذور إل ارب الج ل، ض ق األص ق، وعری العم

ي  ة الت ت"اللحظة المتعالی زل األرض " غرب ھ السالم ون ا عن آدم علی ة بنعیمھ ا الجن فیھ

ى  غتربام عنھا وعن الحیاة التي كان یحظى بھا قبل عصیان أمر ربھ، فتلك ھي بحق أول

ذا شاءت . مشاعر االغتراب ع آخر، ولھ ة م ر عالق ویستحیل على اإلنسان أن یعیش بغی

یقع  ا س ة، استباقا لم رك الجن ل أن یت ة قب ھ السالم زوج ق آلدم علی ة أن یخل درة اإللھی الق

ي أساسھا األول "اباالغتر"لتدرأ عنھما مشاعر  ، فجذور ھذا المفھوم ھي جذور دینیة ف

   .2 قبل جذوره الفلسفیة واالجتماعیة واالقتصادیة و السیاسیة والسیكولوجیة

  :إال أن الدارس لالغتراب في األدیان یجد أنھ یتمحور حول معنیین ھامین ھما 

 علیھ هللا صلى هللا ولرس سنة وأھل هللا أھل غربة ھيو :الممدوحة اإلیجابي االغتراب -أ

 هللا صلى هللا رسول ومدح ،وتعالى تبارك هللا امتدحھا التي الغربة وھي ،الخلق بین وسلم

 .أھلھا وسلم علیھ

                                                
  11صمرجع سابق ذكره،:قیس النوري -1
 19مرجع سابق ذكره،ص: خلیفة عبد اللطیف -2



 اإلغتراب النفسي                                         :الفصل األول
 

 

 فھي ،الحق أھل بین الفجور وأھل الباطل أھل غربة وھي:المذموماالغتراب السلبي  -ب

   1.غرباء فھم أھلھا ثرك وإن ،المفلحین هللا حزب بین غربة

 : أقسام ثالثة إلى الغربة قسم فیذكر المحدثون أنھ ) الجوزیة قیم ابن(ا أم

ین رسولھ سنة وأھل هللا أھل غربة و ھي :إیجابیة أو محمودة غربة األول النوع - ذا ب  ھ

  .أھلھا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول مدح التي الغربة وھى الخلق

 أھل بین الفجور وأھل ،الباطل أھل غربة وھي ةسلبیو الأ مذمومةال غربةالثاني ال النوع -

 .غرباء فھم أھلھا ثرك وإن ،المفلحین هللا حزب بین غربة فھي . الحق

ة وھي :مشتركة غربةالثالث  النوع - وطن عن الغرب إن ،ال مك الناس ف ذه في لھ دار ھ  ال

  2 . لھا خلقوا التي الدار ھي وال ،مقام بدار لھم لیست فإنھا ،غرباء

رى أن  اسكندر و ھو ما أكده ر من االیجابي إذ ی لبي أكث راب الس ى االغت ز عل ذي رك ال

ي  ر ف ي تظھ ھ والت ةمفھوم االغتراب من وجھھ نظر دینی ان الثالث ة  األدی رى المتمثل الكب

ا اإلسالم بالیھودیة والمسیحیة و ا فأنھ ى م راب  وعل وم واحد لالغت ى مفھ ي عل دو تلتق یب

ى ي أن معن ل ف و المتمث راب ھ اننفصال انفصال، أي اال "االغت  نفصالاعن هللا و اإلنس

ان ة اإلنس ن الطبیع ھوات ع ذات والش ال او المل ان نفص ن اإلنس ؤمن ع انلم ر  اإلنس غی

ؤمن  اھرة "الم راب ظ ث أن االغت ة حی ود حتمی ي الوج انيف اة  اإلنس انوحی ى  اإلنس عل

ھ  رجب محمودو یرى . 3، وطنھ السماوياألسمى وطنھ  غربھ عنإال  ما ھي األرض أن

حسب التصور القرآني فقد اغترب اإلنسان عن هللا، حینما عصى أمره وأكل من الشجرة 

ھ أن  ً رب ا ة، داعی ي أزم ً على األرض یعیش ف المحرمة، فھبط من السماء وصار موجودا

ة وم القیام ى ی ھ إل راب أن أي . 4یرحمھ ویعین ذا في االغت ة بسبب یكون الجانب ھ  الغفل

ا، أمر التي الشرعیة الحدود وإھمال،المعاصي واقتراففي الشھوات،  واالنغماس  هللا بھ

 مرض،ووحشة على مرض هللا یزیده وعصیانھ وشھواتھ ملذاتھ تمادى اإلنسان في وكلما
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ولھم  مرضا هللا فزادھم مرض قلوبھم في" تعالى قال ,وغربة وضالل على وحشة وحیرة

   1 .. 10 اآلیة البقرة سورة "یكذبون كانوا بما عذاب ألیم

ھ قصة من مثاال الجوزیة القیم ابن فسر وقد دما خرج  السالم موسى علی  من مصر عن

 قائال ربھ فناداه "مریض غریب وحید رب یا" :قائال ربھ ناجى ,وقومھ فرعون من ھاربا

 من والغریب طبیب لھ مثلي من لیس والمریض ,أنیس مثلي لھ لیس من الوحید موسى یا"

المعنى االغتراب "إلى أن  خلیف هللا فتح أشارو  "2. معاملة وبینھ بیني لیس  اإلسالمي ب

ة الحیاة عن اغتراب ة االجتماعی ة الزائف راب ، الجارف ر االجتماعي النظام عن واغت  غی

ً  السلطتین فقھروا ، وسلبیة إیجابیة بطریقة ومغریاتھا الحیاة قاوموا فالغرباء العادل  جمیعا

 ،"الناس واعتزالھم والمجاھدات الطاعات على ویضھابتر النفس وسلطة ، مكالحا سلطة ،

 حال بال فما المبكرة عصوره في اإلسالم إلى أسرعت قد الغربة انتك إذا بأنھ" و یضیف

ھ انك الذي الحق اإلسالم أن یبدو ؟ زماننا في اإلسالم وم وصحابتھ الرسول علی  أشد الی

ة ھ غرب تك وإن ،ظھوره أول في من ھ ان ة، مشھورة ھرةالظا ورسومھ أعالم  معروف

اء أھلھ و ، جدا غریب الحقیقي فاإلسالم ین غرب المؤمن .الناس ب ذي الحق ف ھ ال  هللا رزق

ین غریب تابھك في وفھما ، رسولھ سنة في وفقھا ، دینھ في بصیرة  غریب ھو : الناس ب

انھم لفساد دینھ في دع لتمسكھم بالسنة تمسكھ في غریب ، أدی ھ في غریب ، بالب  معاملت

 فھو بالجملة و ؛ ھواھم غیر على یعاشرھم ألنھ لھم معاشرتھ في غریب ، معاملتھم وءلس

  . 3"معینا وال مساعدا یجد ال وآخرتھ دنیاه أمور في غریب
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  :الصةخ

بس الحاصل ة الل ذا الفصل إزال راب كظاھرة  لقد حاولنا من خالل ھ وم االغت حول مفھ

اد ددة األبع انیة متع ین  إنس ائع ب وم الش س المفھ ى عك ك عل ة ؛و ذل ا الخاص ا مظاھرھ لھ

دیھم  تخدامھ ل ة اس وم ،و محدودی ذا المفھ ى تشعب ھ النظر إل اس ب ة الن ان .أغلبی ا ك و لم

ل  ا ، ب واتج لظھورھ باب و ن ا أشكالھا و أس ب لھ دد الجوان راب النفسي ظاھر متع االغت

ن ة م ى فئ ر عل انیة ال تقتص اھرة إنس ك ظ ن ذال ر م ح  األكث رى تتض ع دون أخ المجتم

ري خاصة و  ع الجزائ ة و المجتم األھمیة البالغة لتحدیدھا ضمن المجتمعات العربیة عام

بالتالي فان الدارس لالغتراب و مظاھره المتعددة ، بنظرة موضوعیة یكتشف مدى بروز 

ي رة الت االت الكثی ذلك المج ا،و ك ز بینھ ة دون تمیی ات الحدیث ین المجتمع اھرة ب ذه الظ  ھ
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ذي  اخترقھا بل األكثر من ذلك تسلیط الدیانات المختلفة الضوء علیھا و خاصة اإلسالم ال

دى  ذا الطرح وم ة ھ رن مضت، یكتشف أھمی ة عشر ق ل أربع أبرزھا بصور متعددة قب

ث  ة الظواھر من حی ع بقی ة م ضرورة تمییز االغتراب كظاھرة مستقلة بمفھومھا متداخل

  .أبعادھا
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  :تمھید

د  ا اح اء لكونھ ام العلم ى اھتم ي حازت عل تعد الطمأنینة النفسیة احد الحاجات النفسیة الت

ة ا مختلف ت بالدراسة من زوای رد فتناول ى الصحة النفسیة للف ؤثرات عل  ،حیث إنأھم الم

وف و  ة الخ ھ لمواجھ د مع ھ و ج د ذات ان بح دم اإلنس دیم ق اجس ق عور و ھ ة ش الطمأنین

ھ د ذات ة بح دف و غای الي ھ و بالت ار و ھ ى األخط ب عل ذه  ،التغل أثیر ھ ى ت النظر إل و ب

ذا  ھ،و من ھ ى إنتاجیت نعكس عل ا ی راد مم الظاھرة بشكل مباشر على األداء الوظیفي لألف

ام بالطمأ بح االھتم ق أص ات المنطل ل المؤسس ة داخ رورة ملح الب ض یة للط ة النفس نین

ة  دة للطمأنین ة جی أتى دون معرف ذا ال یت لیم ،و ھ ع س اء مجتم الجامعیة و ذلك من اجل بن

  .النفسیة كظاھرة متعددة اإلبعاد تؤثر و تتأثر بعدة عوامل لھا ممیزاتھا و مظاھرھا 
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  :النفسیة الطمأنینة مفھوم -1
ث یشیر :اللغة في نفسیةال الطمأنینة 1-1 اني حی اظ و المع تعد اللغة العربیة واسعة األلف

 واألمن النفسي، الخوف، بعدم اإلحساس بین التداخل مسألة إلى للطمأنینة اللغوي التعریف

  .القناعة و بالرضا الفرد وإحساس مفھوم مع التقاطع عن الفض

  .عد انزعاج و لم یقلقسكن و ثبت و استقر،و اطمأن القلب أي سكن ب:فیقال اطمأن

ا أمًنا أمن :فیقالكما قد تعني األمن و األمان ، م اطمأن إذا وأماًن دیخف ول أي  ،و امن البل

  1 .اطمأن فیھ اطمأن فیھ أھلھ

 سكن یعني إلیھ واطمأن،وھداه  وسكنھ خفضھ أي وطمأنھ النفس سكون ھو : االطمئنان  -

ً  اتخذه فیھ أو بالمكان انخفض ، غیره أو بالمكان استقر ، ثبت    .2 وطنا

  .3المطمئن ھو الساكن ،اطمأن اطمئنانا و طمأنینة إلیھ أي سكن و آمن لھ -   

  .4ھي الثقة و عدم القلق:الطمأنینة -

ي  :حاصطالا النفسیة الطمأنینة 1-2 ف االصطالحي أو اإلجرائ ى التعری إذا ما نظرنا إل

ن ك م ور و ذل م منظ د أن الطمأنین عل ا نج نفس  فإنن یة ال رد : ة النفس عور الف و ش و ھ

ى إدراك  اعدتھ عل ھ و مس ق متطلبات ق لتحقی وف و القل ن الخ رر م تقرار و التح باالس

 بأنھ محبوب حیث یشعر الفردقدراتھ،و جعلھ أكثر تكیفا مع الذات و بالتالي مع المجتمع 

 فیھا ریشع غیر محبطة ودودة بیئتھ صدیقھ أن ویدرك بینھم مكانة لھ اآلخرین، من ومتقبل

د الخطر بندرة ق والتھدی ف والقل ع تعری ق م ا یتف ا و ھو مم ا بأنھ ذي یعرفھ " العیسوي ال

ھ صدیقة  درك أن بیئت شعور الفرد بأنھ محبوب و متقبل من اآلخرین ،و لھ مكان بینھم ،ی

   5"و دوره غیر محبط،حیث یشعر فیھا بندرة الخطر و التھدید و القلق

 الفرد وشعور صدیقة بیئة أنھا على االجتماعیة بالبیئة شعورال و بالتالي فان الطمأنینة ھي

  6  الجماعة داخل ویتقبلونھ یحترمونھ اآلخرین بأن
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ددة إلى تعریفات النفسیة الطمأنینة تعریف في والدارسون المفكرون ذكركما ی  حسب متع

ا من ینظر التي الزاویة نھم، كل خاللھ واحي عدة ومن ذ و م ي ن ي ف ذلك تلتق ا ك ك لكنھ ل

رد شعور "الذي یرى بأنھا الجمیلي تعریف ق من الخوف والتحرر باالستقرار الف  والقل

ً  أكثر وجعلھ قدراتھ أدراك علي ومساعدتھ متطلباتھ لتحقیق   .1"تكیفا

ا الخالق عبد و ھو نفس المفھوم الذي اتجھ إلیھ ا الخوف من التحرر" الذي یرى بأنھ  أی

ا اإلنسان ویشعر الخوف ھذا كان مصدر ا متى ألمنب ً  كان م ا ھ  صحتھ ىعل مطمئن وعمل

إن االجتماعي، ومركزه وحقوقھ ومستقبلھ وأوالده ا حدث ف دد م ذه األشیاء یھ ى ھ  أو حت

 شروط ضروري من باألمن شرط والشعور باألمن شعوره یفقد فئة التھدید ھذا الفرد توقع

ام وصمود نفسيسالم  لكل األول العدو ھو الشعور ھذا فقدان أن كما النفسیة الصحة  أم

  2"الشدائد

ات وجود " النفسیة المقصود بالطمأنینة أن عدس الرحمن عبد وأشار ة عالق ین متوازن  ب

ة من وذاتھ الفرد ھ ناحی راد وبین ین األف ھ المحیطین اآلخرین وب ة من ب إذا أخرى ناحی  ف

ر بحیص وبالتالي االستقرار إلي یمیل الفرد سلوك المتوازنة فان العالقات ھذه توفرت  أكث

ً   للعمل قابلیة   3"االكتئاب المزاج و واالضطراب القلق أنواع عن بعیدا

ى رغم وعل ذا من ال دد ھ ىی المسمیات في التع لم بق ذي للحاجات الھرمي الس عھ وض ال

ذه  وإشباع )ماسلو( دة ھو الحاجاتھ اإل استند التي القاع احثون یھ ایتعر في الب تھم ف

ة ر الة یاالنفعال للطمأنین ة ھي ،و یعتب ة االنفعالی احثین أن الطمأنین اء و الب د من العلم عدی

د  رى  زھرانمرادفة األمن النفسي و الطمأنینة النفسیة مثل ما أشار إلى ذلك حام ذي ی ال

ھ النفسیة أو االنفعالیة الطمأنینة ھو النفسي األمن أن ھ" ویعرف ة بأن ا یكون حال  إشباع فیھ

ً  الحاجات  األمن إلى والحاجة الفسیولوجیة لحاجاتا مثل للخطر معرض وغیر مضمونا

اء إلى والحاجة والمحبة الحب إلى والحاجة ة  االنتم رام إلى والحاجة،والمكان ذات احت  ال
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ً  الذات تقدیر إلى والحاجة ود بدون الحاجات إشباع یكون وأحیانا ً  مجھ ا اج وأحیان  إلى یحت

  .1"لتحقیقھ الجھد وبذل السعي

 النفسیة الطمأنینة مصطلح استخدم العلماء بعض أن ؤكدفی  زھران  مع الدسوقي  ویتفق

األمن الشعور من المأخوذ النفسي األمن لمصطلح كمرادف الي ب ھ االنفع ذي یعرف ھ وال  بأن

أمین الفرد فیھا یحسن حالة" ھ إرضاء ت ة حاجات ً  االنفعالی ھ خصوصا  أن یكون إلى حاجت

 ً ا ا ،محبوب ة الحاجات أم ح التي فھي )النفسیة( االنفعالی ر اإلرضاء طلب في تل  من أكث

   2"الفسیولوجیة أو العضویة الحاجات

ى أن  لدسوقياو یضیف  ا "إل د أخطار العیش أو م ً من تھدی ً، أي سالما ا رء آمن كون الم

یقن من أن المرء  ذات والت ة بال عنده قیمة كبیرة، وھو اتجاه مركب من تملك النفس والثق

ا،ویرى ا قیمتھ انیة لھ ات إنس ي لجماع ن ینتم المة : أن األم رد بالس ا الف س فیھ ة یح حال

دم التخوف ن وع اه , واألم و اتج والن، وھ ائھا مكف باع الحاجات و إرض ا إش ون فیھ ویك

ا  مركب من تملك النفس بالثقة بالذات والتیقن من أن المرء ینتمي إلى جماعات إنسانیة لھ

  3.قیمة

  :النفسیة الطمأنینة خصائص -2
 ةیكم ةیاجتماع ةیفلسف ةیمعرف ةینفس ةیتكامل ھي ظاھرة النفسیةالطمأنینة  أن یمكن اعتبار

 :وفق مایلي سعد عليھذا ما أشار إلیھ  و ةیإنسان

  .النفسیة الطاقة من قدر إلى تستند أي نفسیة ظاھرة -

 .محددة اجتماعیة ھویة الفرد یمتلك ھأن أي اجتماعیة ظاھرة -

   .اقیاسھ ویمكن مقدارلھا  أي كمیة ظاھرة -

 .المعرفیة ومعانیھا للذات المھددة والموضوعات األشیاء بقیمة تتحدد أي فلسفیة اھرةظ -

اجح االجتماعي بالتفاعل ویرتبط ، االجتماعیة التنشئة بعملیة النفسیة الطمأنینة تتحدد -  الن

  .المتوافقة والبیئیة االجتماعیة والخبرات و المواقف

  .بأكملھ المجتمع تشمل نماإ فحسب األسریة البیئة على یقتصر ال الطمأنینة -
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  .االبتكار وفى بصفة عامة اإلنجاز على حسنا تأثیرا النفسیة الطمأنینة تؤثر -

ث       1.البشر كافة فیھا یشترك إنسانیة سمة النفسي األمن أي إنسانیة ظاھرة -  أن وحی

ً  نسبي شعور ھو بالطمأنینة الشعور  ھذه احثینالب بعض ضمن فقد عوامل بعدة لتأثره نظرا

ر یرى كما ذلك و واالقتصادیة االجتماعیة والعوامل العضویة الفرد حالة في العوامل  جب

ة یعرف حیث ھ النفسي األمن أو النفسیة الطمأنین ة"بأن ذاتي التوافق من حال  والتكیف ال

ة االجتماعي ً  ثابت بیا أثر نس ة وتت رد بحال ة العضویة الف ل االجتماعی  واالقتصادیة والعوام

  2 . "بھ طةالمحی

  :النفسیة الطمأنینة مكونات -3
ة النفسیة إلى احثین و الدارسین للطمأنین د من الب م العدی ذا  لقد قس ي ھ ات و ف عدة مكون

  :ھما مكونین أساسیین إلى أنھ یمكن تقسیمھا إلى جبر محمدیشیر 

ذات مع النفسي التوافق عملیة في متمثل :داخلي مكون -أ درة بمعنى ال  حل ىعل المرء ق

  .3والحرمان األزمات وتحمل تواجھھ التي الصراعات

ر  باالظافة إلى تحرر الفرد من الخوف مھما كان مصدره ؛حیث أن الخوف مصدر الكثی

نفس و  النقص و ضعف ال ر للشعور ب ھ اآلخ و الوج یة ،و ھ ب النفس ل و المتاع ن العل م

  4.الكراھیة

 مع التالؤم على المرء قدرة بمعنى االجتماعي التكیف عملیة في متمثل :خارجي مكون-ب

  .5األعلى واألنا الخارجي العالم ومتطلبات الغریزیة المطالب بین والتوفیق الخارجیة بیئتھ

و  الحفنيویؤكد  رد كمكون خارجي فھ ة النفسیة للف ي الطمأنین اعي ف د االجتم أھمیة البع

ع یرى أن أمن الفرد  ینبع من شعوره بأنھ یستطیع اإلبقاء على عالقات مشب ة م عة ومتزن

  6. الناس ذوي األھمیة االنفعالیة في  حیاتھ

رد إلى أن  فرج عبد القادر كما و یشیر ة یشعر الف اإلحساس بالطمأنینة حالة نفسیة داخلی

في تحقیق معظم مطالبھ و إشباع معظم " خارجیا"من خاللھا باألمن و الھدوء كما تتمثل 
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ل ا ي ،و تقب ا النفس یوع روح الرض ھ،و ش از،و حاجیات عوره باالنج ھ ،و ش رد لنفس لف

  .1مشاركتھ الحقیقیة في أنشطة تحقق لدیھ ھذا اإلحساس و تدعمھ 

  :أسس الطمأنینة النفسیة  -4
ة 4-1 میة الطمأنین ث :الجس یر حی ى یش دى إل باع م رد إش ھ الف ة لحاجات  البدنی

ة الحاجات إشباع ویكون.والجسمیة ام طریق عن البدنی ة االھتم  دمالجسدیة وع بناحی

وفر المجتمع الذي أو األسرة إن ؛ البدني األذى أو الضرب الطفل جسم تعرض راده ی  ألف

ّ  ألفراده وفره مقدار ما مع یتناسب األمن من مستوى یضمن األساسیة حاجاتھم  في أنھ إال

 الحاجات من األدنى الحد یوفر ال باالنتماء لمجتمع الفرد شعور یضطرب األزمات أوقات

ّ  األساسیة د ألفراده األساسیة الحاجات توفیر یستطیع ال المجتمع عندما أو األسرة نأ إال  ق

 في الجمیع یتساوى عندما إلیھ أفراده عند الطمأنینة شعور في إلى اضطراب ذلك یؤدى ال

 وتصھرھم الظروف المحنة ھذه یتجاوزون األفراد یجعل مما الطارئة الظروف تحمل ھذه

دام تعنى النفسیة بالطمأنینة الشعور أن كاظم ذكری و،واحدة بوتقة في األلم الشعور "انع  ب

  . 2 "الخطر أو الخوف من نوع أي من

ھ بإشباع الفرد شعور یتضمن  :الطمأنینة االجتماعیة 4-2 ة حاجات محیطھ  في االجتماعی

ا، في دور لھا ذاتھ بأن الفرد یشعر حیث االجتماعي د محیطھ ب، وأن حیث وتفتق ا تغی  لھ

 ً ً  دورا ا ً  اجتماعی ؤثرا ھ م اء إلى بالحاجة الشعور یدفع د الجماعة للتمسك االنتم  بتقالی

و كما الفرد یتمثل حیث ومعاییرھا اییره كانت ل ة ھو مع  االجتماعي أن األمن أي . الذاتی

راد واألمان واالطمئنان الحمایة توفیر یعني ع من خطر المجتمع ألف ع أو یق ھ یتوق  حدوث

  3 .سعیدة مطمئنة حیاة لیحیا الفرد یحتاجھا يالت اإلنسانیة الحاجات سد بمعني

ؤمن أن وھو :ةدییالعق و الفكري طمأنینةال 4-3 رد ی ره، على الف ھ فك تم  أن من وعقیدت ی

ى یعتقده ما یخالف ما على قھره ال یتخل ك ف ،حیث ان العقیدة اشد ما یمكن لإلنسان أن یمتل

ؤد دة ی ذه العقی د لھ ان أي تھدی الي ف ھولة ،و بالت ا بس یة عنھ ة النفس د للطمأنین ى تھدی ي إل

  .للفرد
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  :مقومات الطمأنینة النفسیة -5
ً  وضع قدل ً  نموذجا وم الجوانب ومتعدد شامالً  نظریا ة لمفھ وذج النفسیة الطمأنین  " وھو نم

ذا یتكون"  Ryff، رایف ة تشكل عناصر أساسیة ستة من النظري النموذج ھ  الطمأنین

  :و ھي النفسیة

   .الحیاة بقیمة والشعور ایجابیة نظرة لذاتھ الفرد نظرة في لویتمث : الذات تقبل  -

رد قدرة في وتتمثل : اآلخرین مع االیجابیة العالقة  - ة علي الف ات إقام ة عالق  مع ایجابی

  .والحب والدفء واالحترام بالثقة تتسم اآلخرین

 وشعوره ،ومودة بدفء یعاملونھ وأنھم إیاه وحبھم لھ اآلخرین بتقبل الفرد شعورحیث إن 

ھ وأن الجماعة إلى باالنتماء ً  ل ا دورا درة بالسالمة، وإحساسھ فیھ الخطر شعوره ون  أو ب

  1.القلق أو التھدید

ل :االستقاللیة - اد في وتتمث رد اعتم یم سلوكھ وتنظیم نفسھ علي الف ھ وتق  من خالل ذات

 .لنفسھ بضعھا محددة معاییر

ھ أدارة علي الفرد درةق في وتتمثل : الذاتیة البیئة علي السیطرة -  واستغالل الفرص بیئت

ا .منھا لالستفادة بیتھ في الموجودة الجیدة اینز من كل أشار كم اریوس صموائیل و ھ  مق

ةر العم مراحل خالل بالطمأنینة اإلحساس أن إلى وغیرھم یح المختلف ة لإلنسان یت  إمكانی

  2.ونجاح بفاعلیة أدواره ممارسة على اإلقبال

دة(الوالدین غیر السویة كما أن معاملة  ة الزائ ذب والحمای تحكم والتذب ة وال سواء ) التفرق

ال ي لألطف ن النفس دم األم عور بع ین الش ن األم وب ن األب أو م ین , م روق ب د ف وال توج

  3.الجنسین في الشعور باألمن النفسي

ً  لنفسھ الفرد یضع أن أي :أھداف ذات الحیاة -  .تحقیقھا إلي یسعى محددة أھدافا

 مع نحو تطویرھا و السعي إمكانیاتھ و لقدراتھ الفرد أدراك في وتتمثل :الذاتي ریلتطوا -

دع یكون كأن الذات عن والتعبیر .الزمن تطور وم وأن امنتج أو امب ال یق ة ذات بأفع  قیم

  . 1لآلخرین
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ً  یعتبر تدنیھا أو العناصر ھذه وجود عدم إنو بالتالي ف ة الشعور عدم علي مؤشرا  الطمأنین

  .حیث إن إشباع الحاجات األساسیة مھم لتحقیق االستقرار النفسي. 2فسیةالن

 :النفسیة الطمأنینة أبعاد-6

ً  إشباع فیھا یكون حالة بأنھا االنفعالیة الطمأنینة تعتبر أن  معرض وغیر الحاجات مضمونا

ل للخطر ة  الحب إلى األمن، والحاجة إلى والحاجة الفسیولوجیة، الحاجات مث والمحب

رام جةوالحا ذات، إلى احت دیر إلى والحاجة ال ً  تق ا ذات، وأحیان  الحاجات إشباع ن یكو ال

ً  ، مجھود بدون    3  .الجھد لتحقیقھ وبذل السعي إلى یحتاج وأحیانا

ل  د العوام ا اح لم الحاجات و العتبارھ ي س ة ف ة متقدم ي مرتب أتي ف ة ت و بما أن الطمأنین

ات ي الدراس ا ف ن إغفالھ ي ال یمك یة الت ان منظر النفس یة و تشعبھا ،ف ة یالنفس ا و خاص ھ

قد بین أن لھا عدة أبعاد أساسیة و أخرى ثانویة تنبثق منھا، و لذلك فان معرفة كل  ماسلو

ة النفسیة ي دراسة الطمأنین ة ف ذي و . ھذه األبعاد من األمور الجوھری اس ال د المقی و یع

م شرحھ ماسلو ضعھ ي ت اد ،و الت ذه األبع د من ھو المرجع الرئیس لھ ا من طرف العدی

ة النفسیة تشتمل ان الطمأنین الي ف احثین و بالت ة  على الدارسین أو الب اد ثالث  أساسیة أبع

  :وھى أولیة

ل الشعور -1 ات والحب بالتقب ث أن  :اآلخرین مع المودة وعالق رد شعورحی ھ الف  بأن

الخطر وندرة اآلخرین، قبل من ومقبول و مقدر محبوب د، شعوره ب ھوإدر والتھدی  أن اك

دین حیاتھ في األھمیة النفسیة اآلخرین ذوي ھ مستجیبون خاصة الوال ومتواجدون  لحاجات

  . األزمات عند وحمایتھ ومساندتھ لرعایتھ ونفسیا، بدنیا معھ

وازن خالل من إال بالطمأنینة الشعور الفردیستطیع  حیث ال اطفي الت ھ الع ؤمن ل ذي ی  ال

ة وفي ممارسة االختیار حریة يف ، السلوك تقریر في المتكاملة وحدتھ  عالقاتھ االجتماعی

لیمة ذه درجة وتتحدد الس دة ھ ددة في الوح ا المتع ات مظاھرھ  األسریة بمستوي العالق

ة ة شعور فال ،الجاری دما إال بالطمأنین رد عن ھ محیط ناضج في یكون الف ؤمن یحمی  وی

 في تكمن الطمأنینة قاألساسیة لتحقی العناصر فیري أن .والمودة الحب لھ ویوفر حاجاتھ
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ھ  تسھل األب أو األم من وبخاصة محیطة من استقراره فمحبتھ وفي تقبلھ والطفل، محبة ل

ً  وإنما العاطفي الصعید علي لیس فقط والسلیم الطبیعي نموه  الصعید الجسماني علي أیضا

  1واالجتماعي والعقلي

ھ یشعر أن إلي جةحا في المرء :فیھا والمكانة جماعة إلى باالنتماء الشعور  -2 رد بأن  ف

م تربطھ مجموعة من ھ بھ تمس أن والي ، ویعطي یأخذ أن إلي مصالح مشتركة تدفع  یل

د أن یستطیع بأنھ یشعر أن إلي في حاجة انھ ، كما والمساعدة الحمایة منھم ره یم ذه غی  بھ

ان، وتنمو في األشیاء ذا بعض األحی اء الشعور ھ ً  باالنتم ل مع أیضا  الشھور من الطف

يا ة ألول ل فاأللف ي تعق للطف ابالت ة ھ ذا والء إلي تنقلب األسرة داخل المحب  المجتمع لھ

 إلي حاجتھ إشباع فیھا تجد التي األخرى للجماعات االنتماء الحاجة إلي ثم تنتقل الصغیر،

   .النفسیة أو الطمأنینة األمن العاطفي

ً بمفرده لیس انھ الطفل شعر إذا الحاجة ھذه وتشبع  مجموعة یشعر في عضو نماوإ ، قائما

 برعایتھ علي القائم والواجب ، أسرتھ أفراد غیره من وبین بینھ طیبة عالقات بوجود فیھا

 یشعره مما أخوتھ األسرة مع في التعاوني والنشاط العمل الجماعي فرص للطفل یتیحوا أن

  2إلیھ تنتمي ما جماعة وأن جماعة إلي ینتمي بأنھ

 وان إلي الجماعة باالنتماء شعور" أنھا علي النفسیة طمأنینةالأن  السالم عبد حیث یرى 

ً  لھ  3".والتھدید و القلق بالخطر شعوره وندرة بالسالمة، .وإحساسھ ،فیھا دورا

ر :األمن و بالسالمة الشعور -3 دوء الشعور ھو النفسي أساسھ في األمن ویعتب  بالھ

 ،و المجتمع الفرد لحیاة يضرور شعور وعن القلق و االضطراب، و ھ وبعد والطمأنینة

 یحیطون ممن والمودة بالعطف وإحساسھ ومالھ نفسھ علي المرء أسبابھ اطمئنان أھم ومن

   4.بھ
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ا الطمأنینة "أن إسماعیل و یؤكد رد شعور االنفعالیة باإلضافة إلى أنھ ل اآلخرین الف  بتقب

ھ، اء وشعور ل ى  إلى باالنتم ز عل ذلك ترتك درة مة،حساس بالسالاإلالجماعة فھي ك  ون

  . 1"القلق أو التھدید أو بالخطر شعوره

ى مجموعة من  ماسلوو لقد قام  ى اإلشارة إل عند تصمیمھ لمقیاس الطمأنینة االنفعالیة إل

  . 2األبعاد الخاصة بالطمأنینة النفسیة 

ة أو  اد ثانوی ا و مجموعة من أبع ي ذكرناھ ى و الت اد الرئیسیة األول حیث أشار إلى األبع

  :ة بالطمأنینة النفسیة و ھي كالتاليفرعیة خاص

ً  مكانا بوصفھا والحیاة للعالم الفرد إدراك -1 ً  دافئا   .إلى التآخي فیھ جمیعا الناس یمیل ودیا

  .أخیار ودودین بوصفھم لآلخرین الفرد إدراك -2

 .الغیر مع والتسامح الكراھیة وقلة باآلخرین الثقة -3

 .العام والتفاؤل الخیر حصول توقع إلي المیل -4

 .والرضا بالسعادة الفرد شعور -5

 .االنفعالي واالستقرار الصراعات من والخلو واالرتیاح بالھدوء الشعور -6

 .والتحرر االنطالق إلى المیل -7

 .معھا والتسامح الذات تقبل  -8

اآلخرین  على والسیطرة االقتدار في ال المشاكل على واالقتدار الكفاءة في الفرد رغبة -9

ً  الذات بتقدیر عوروالش ً  شعورا ً  قویا  .إیجابیا

 لألمور الواقعیة والمواجھة و الذھانیة العصابیة المیول من النسبي الخلو -10

 3والمجتمع الجماعة حول التمركز -11

د ي تناولت السابقة الدراسات و األبحاث توصلت مجموعة من وق الشعور  بالبحث الت

 أن كثیر الصحة وحیث االنفعالیة، الطمأنینة أو فسيالن باألمن الشعور عدم النفسي، باألمن

ر من االنفعالیة الطمأنینة أن اعتبروا والباحثین العلماء من  مؤشرات الصحة النفسیة أكث

ة نھم أھمی ا من فم ة اعتبرھ ا وآخرون النفسیة، للصحة مرادف ل  أحد اعتبروھ م عوام أھ
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وا النفسیة، الصحة ة ماسلو مقیاس فطبق ةبطا ضمن للطمأنین اییس ری اس الصحة مق  لقی

 .النفسیة

رى ة العناصر أن ماسلو وی ا النفسیة للصحة أسباب ھي األولى الثالث عشر  األحد بینم

ذه أن ویرى النفسیة الصحة عن ناتجة التالیة عنصر ةً  العناصر ھ ل الحاجات مجتمع  تمث

   1.للفرد بالنسبة األساسیة

 :النفسیة الطمأنینة معوقات -7

ل ان المقصود بالمع ي تعم ة من وقات وھي المجموعة من األسباب الت ى إحداث حال عل

  :یلي الشعور بعدم الطمأنینة و یمكن تلخیص ھذه العوامل في ما

   :ھي النفسیة للطمأنینة المعوقات ھذه ومن

 الشعور إلیھ یشیر الذي یشیر الكثیر من الباحثین أن المعنى :التوافق األسري سوء 7-1

   .2المشاحنات من األسرة جو لوھو خ والسالم بالسالمة

لبیة تجاه ذاتھحیث أن سوء التوافق األسري  ویشعرون  میجعل األبناء یكونون صیغة س

ھ حیث  .بعد الكفایة وعدم األمن النفسي ى تكوین ؤدي إل دین ت أن كفاءة عالقة الطفل بالوال

ي ق الشخص ة والتواف األمن والثق عوره ب من ش ھ تتض ن ذات ة ع وریة داخلی اذج تص  نم

ل  ا یمث ة، بینم ً بكفاءة وفاعلی واالجتماعي، مما یجعلھ یواجھ المشكالت والضغوط مستقبال

عور  ق والش توى القل اع مس ؤ بارتف ورة للتنب ل خط ري عام قاق األس ل للش إدراك الطف

  . بالتھدید وتوقع زیادة المشكالت السلوكیة للطفل

دم األمن وأشارت النتائج إلى أن إدراك األطفال للخالفات األسریة یز ید من شعورھم بع

الي یم االنفع ى التنظ درتھم عل ل من ق الي ویقل رة  ،االنفع اذج التصوریة لألس ل النم ویجع

  . یزید من أعراض القلق االكتئاب اكم،لدیھم سلبیة

ي التكیف صعوبات إیجاد في تأثیرا األجواء اشد منبالتالي و ھو   ة و ف وفیر الطمأنین  ت

ً  البیت خاصة یجعل بمشاحنات مليء جو في وجودھم األبناء والراحة  في الجحیم من نوعا

  .3الطفل نظر
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 بالطفل في المحیطة العوامل أن  :المضطربة االجتماعیة والتنشئة الثقافیة العوامل 7-2

ة العوامل كاضطراب االجتماعي وسطھ ر أنماط وشیوع الثقافی  من أسالیب سویة غی

دد تناقضات إلي مستقبال تتحول ما سرعان االجتماعیة التنشئة ل وصراعات تھ  في الطف

  .1أنماط بنائھا في مختلفة بیئات إلي االنتقال أو لھا مواجھتھ حالة

د:  الدیني الوعي ضعف 7-3 وعي مستوي انخفاض یع دیني ال ي تعوق السبل من ال  الت

د أیضا، والمجتمع للفرد النفسي واألمن الطمأنینة وتھدد د من أشارت فق  الدراسات العدی

ین موجبة عالقة وجود إلي بحوثوال ا اإلیمان ب ة ب  النفسیة واألمن النفسي أو الطمأنین

ً  یرتبط التدین مستوي أن وكذلك  مجال في واإلنتاجیة الوظیفي بالرضا بشعور الفرد ایجابیا

   .عملھ

یصاب اإلنسان بالعدید من األمراض التي قد یكون  :األمراض و اإلعاقات الجسمیة 7-4

ببھا متعل رض س ا م الفرد ،و منھ ة ب ة المحیط المؤثرات البیئی دوى أو ب ة أو الع ق بالوراث

یة  طرابات النفس ض االض ا بع نجم عنھ ا ی ا مم ب و غیرھ رطان ،و القل كري و الس الس

ة النفسیة دام الطمأنین . كالتوتر و القلق المرتفع كما قد یصاحبھا اكتئاب و شعور عام بانع

ادیین الذین یعانون من إعاقات جس كما أن رھم الع ات من غی ر معان م أكث رى أنھ میة إذ ی

  .نیعانون من العصابیة و نقص الطمأنینة النفسیة عن غیرھم من العادیی"فھو یرى أنھم 

اة المنخفض االقتصادي المستوى أن بھ المسلم من  :االقتصادیة المعوقات 7-5 دد حی  یھ

ق ھريالش الدخل قلة أن حیث خاص بشكل والطفل عام بشكل األفراد راد تخل دي األف  ( ل

حیث ،الذاتیة الیومیة ورغباتھ المعیشیة حاجاتھ إشباع في االطمئنان عدم مشاعر  )األطفال

ً  یلعب التخطیطأن  ً  دورا ة الحصول على في ھاما د وذلك واألمان الطمأنین  الھدف بتحدی

  2. عملال مواصلة ثمة ومن الھدف إلى للوصول المناسب السلوك یحدد الذي الدافع وتولد

ا ة أن الصنیع صالح أشار كم ا  النفسیة الطمأنین نفس "بأنھ ا سكون ال د  وطمأنینتھ عن

ا في تحمل زمةأل تعرضھا ذلك شعور األخطار من خطر ثنایاھ رد وك ة من الف  بالحمای

   3". بھ المحیطة والعسكریة واالقتصادیة االجتماعیة لألخطار التعرض
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ؤمن التي الفرد معتقدات إلي شیرت القیم نإ :القیم نسق في التغییر 7-6 إذا ی ا ف  حدث بھ

تم التي السلوك أشكال في تغیر ا ی ان الحاجة إلشباع اختیارھ ة النفسیة ف ل للطمأنین  الطف

ر علي تعمل قیما یتبني ر تبری ول السلوك غی ً  مقب ً وشخصیا ا رر اجتماعی ان یب دوان ك  الع

ھ على مثالً  اع ان نفس عن دف د .ال رد أن العیسوي ویعتق ان یشعر الف  تحققت إذا باالطمئن

رد یشعر حیث النفسي باألمن الفرد اھتزاز شعور إلى یؤدي القیم اھتزاز وأن العدالة  الف

   1 .والعزلة بالوحدة الطمأنینة إلى یفتقر الذي

ات الحروب 7-7 وع أن :والخالف ات الحروب وق ؤدي والخالف رات  إحداث إلي ت تغی

ة اقتصادیة ؤدي واجتماعی اتا تفكك إلي ت ة لعالق األوضاع  واضطراب االجتماعی

 من أنماط جدیدة وظھور المجتمع ألفراد جدید حاجات نشوء علیھا یترتب مما االقتصادیة

الخوف وعدم لشعور نتیجة تكون التغیرات وھذه والسلوك األفعال ردود رد ب درة الف  المق

 سبیل في ومبادئھ ھمن قیم الفرد یغیر یجعل مما الطمأنینة وفقد األساسیة حاجاتھ سد علي

ھ وبناء .بقائھ یھدد ما إزالة ً  اآلمن الشخص "یكون علی یا  من المتحرر الشخص ھو نفس

 . 2"الخوف

  :اآلثار الناجمة عن  فقدان الطمأنینة النفسیة -8
ب عن عدم  رة لالستقرار النفسي و یترت ل الخطی یعد فقدان الطمأنینة النفسیة أحد العوام

دة من المشكالت النفسیة و االضطرابات السلوكیة و الخوف و اإلحساس بالطمأنینة العدی

ھ ، و  ي اآلخر ،و نقص انتمائ ة ،و الشك ف دام الثق د،و انع القلق و التوتر و الخوف الزائ

اة  ة الحی أس ،و كراھی التھرب من المسؤولیة ، و العزلة و األنانیة ، ،و االغتراب ، و الی

عور  ن الش دة م االت معق ي ح ا،و ف ن فیھ ار و م ى األفك وده إل ا تق ة فإنھ دم الطمأنین بع

اق الم و النف زن و االستس ى و الح اس باألس ة ،و اإلحس ذكر ؛االنتحاری د و ی ید عب الس
د ھ  المجی ة"أن دم الطمأنین وف و ع احبة للخ لوكیة المص اھر الس م المظ ن أھ ل ...م المی

ز ة ،و الع ف االجتماعی ن المواق روب م ة ،و الھ ي العزل ة ف راد و الرغب ن لالنف وف ع

ردد و الشك و عدم الجرأة ،و عدم  ى الت ة إل ة، باالظاف المشاركة في األنشطة االجتماعی

ا ق ،و االعتق تقرار و القل یئة ،و  داالس رة س ي بخب وف ینتھ اعي س ال االجتم أن االتص ب
                                                

  114مرجع سابق ذكره،ص:عبد الرمحان العيسوي-1
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ة ،و اإلحساس  ي استخدام اللغ اك ،و عدم البراعة ف یم السالب و االرتب الخوف من التقی

  1 ."بالخجل و الدونیة

ھم  رض أنفس امروا بتع ي یغ ة لك ة الكافی عرون بالطمأنین ین ال یش ر آمن راد الغی و األف

و ،و التعرض  ا ،و یخیفھم النم اد علیھ ذات و االعتم ي ال ة ف لآلخرین ،و إذ تنقصھم الثق

األمن  ة الشعور ب لألذى و الدخول في مغامرات اجتماعیة ،كما أنھم مشغولون في محاول

دور حولھم ،و و تجنب اإلحراج ،و یؤ ا ی ا بم ل وعی دي انشغالھم ھذا إلى أن یصبحوا أق

  2.یسبب االتجاھات القائمة على الخوف فھم ال یمارسون المھارات االجتماعیة 

ع  ي أي مجتم ال ف ة لألطف ر أھمی و أكث ة ،فھ ة ضروریة لإلنسان عام وإذا كانت الطمأنین

احیتین النفسیة و الجسمیة ،فقد أصبح معلوما ارتباط نمو الطفل على نحو طبیعي من ا لن

ھ ،و أمن  راد أسرتھ و أقران ھ من أف بإحساسھ باألمن و االستقرار ،و ارتباطھ بمن حول

  .الطفل ال ینفصل عن أمن مجتمعھ

ً للشعور بعدم الطمأنینة النفسیة وھي   :و ھناك مجموعة من األعراض تعد أساسا

 ین یعاملونھ بقسوة واحتقارشعور الفرد بالرفض وبأنھ شخص غیر محبوب و أن اآلخر -

.  

ً ال - ً وقلقا ً وخوفا    .شعور الفرد بالوحدة و العزلة،و  شعور بأن العالم یمثل تھدیدا

داء والتھدید، و الشعور بالخوف والخطر  - ھ ع م وفی ر مظل ان خطی الم مك اة والع أن الحی

 .وتحد 

  .یغلب علیھ سوء الظن حیث یرى أن اآلخرین خطرون وعدوانیون -

  .تشائم ویتوقع حدوث األسوأو الابھ مشاعر الحسد والغیرة تنت -

 3.تسیطر علیھ مشاعر التوتر االنفعاليو الشعور بعدم السعادة والرضا  -

  :النفسیة الطمأنینة تحقیق أسالیب -9
 وھى "األمن النفسي عملیات" یسمى ما إلى النفسیة الطمأنینة لتحقیق الطفل أو الفرد یلجأ

ازا یستخدمھا أنشطة اد النفسي الضغط لخفض النفسي لجھ وتر واإلجھ  أو والكرب والت

                                                
يد -1   340،  ص1995، 24الميذ التعليم األساسي، جملة كلية الرتبية بدمياط،عدد مدى فعالية الغناء اجلماعي يف خفض اخلجل لدى ت:حممد عبد ا
 200،ص1989مشكالت األطفال و املراهقني و أساليب املساعدة فيها ،ترمجة نسيم داوود و نزيه محدي ،منشورات اجلامعة األردنية،عمان ،:شارلز شيفر، هوارد ميلمان -2
 92-91، ص 1983 ،رها على األمن النفسي، رسالة ماجستري، كلية البنات يف جدةاحلاجة لإلميان و أث: مسرية حسن أبكر -3
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ذات تقدیر وتحقیق منھ التخلص ة النفسی . باألمان والشعور ال رد الطمأنین د الف  في ةویج

 .األمن بھذا تشعره جماعة إلى انضمامھ

ً  أفرادھا لنمو المناسب األسري والمناخ السعیدة واألسرة ً  نموا  دىوإشباع حاجتھم یؤ .سلیما

 .النفسیة الطمأنینة تحقیق إلى

ذا زبالطمأنینة النفسیة، ویعز الشعور واالنتماء یزید والمدرسي المھني كما أن لتوافق   ھ

د حیث ، جماعات الرفاق،باالظافة الى  آمن وطن إلى االنتماء راد یعتم ى  بعضھم األف عل

   1.النفسیة الطمأنینة من أكبر بدرجة یشعروا حتى بشكل واضح، بعض

األخالقیة و االجتماعیة الواحدة و مبادئ مكتسبة  تیث انھ ھناك من المبادئ و السلوكیاح

راث و نتیجة  ى الت ر المحافظة عل ات عب ال الثقاف داد نتیجة النتق اء و األج یرثھا عن اآلب

ھ ...للتعلم و االكتساب ا یتطلب ین م ادئ األساسیة و ب ك المب ین تل د ب بحیث ال یحصل تباع

ق ن تواف ر م ال  العص ن عق االت م ا ال انفع ر كم ت و ال تحج ال تزم تجدات، ف ع المس م

ق  السلوكیة و األخالقیة سیاج األمة ضد التفكك و فقدان الھویة الوطنیة ،ذلك الرباط الوثی

ة و  ة و األخالقی الذي یجمع أفراد الوطن الواحد و یشدھم إلى أصالتھم و جذورھم الثقافی

  2.الوطنیة 

وطن الواحد و و بالتالي یبرز دور الھ ة النفسیة داخل ال د الطمأنین ي توطی ة ف ویة الوطنی

  .على الفرد كنتیجة طردیة لألولى ةآثرھا االیجابی

رد إشباع عملیة Emotional Security النفسي األمن ویتضمن ر الف ي تثی  للحاجات الت

 ورالشع التوتر الناشئ عن من للتخلص واالرتیاح النفس عن الرضا لھ یحقق بما دوافعھ

دوء وتوفیر بالحاجة ان النفسي الھ ھ واالطمئن ذا .لدی ي ھ ل  یجعلو ف اإلنسان یشعر باألم

والطمأنینة النفسیة إذا أمن الحصول على مایشبع حاجاتھ الضروریة لتحقیق النمو النفسي 

  3.السوي وبالتالي التمتع بالصحة النفسیة اإلیجابیة في جمیع مراحل حیاتھ

  : النظریاتضوء بعض  نفسیة فيال لطمأنینةا -10

                                                
ران -1 د زھ ي األمن : حام ة النفس ومي أساسیة دعام ن الق ي لألم المي العرب دوة ، والع ومي األمن ن ي الق اد  العرب رب اتح ویین الع  ، الترب

  34ص،1988بغداد،
  77،ص1983،مؤسسة نوفل ،بريوت، 1اته،طاألمن االجتماعي مقوماته و تقني:مصطفى العوجي  -2
  89، ص1997الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم، دار القلم، الكويت، : حممد عودة و كمال مرسي -3



 الطمأنینة النفسیة                                          :الفصل الثاني

 

ر مجاال االنفعالیة الطمأنینة إلى الحاجة تكن لم ھ حد في للتنظی ا سواء ذات ي مفھومھ  أو ف

ا ا أو مكوناتھ ؤثر م ا ی ة الحاجة نأل ذلك ،وفیھ دة للطمأنین مجموعة حاجات  من واح

د .الشخصیة سمات من كسمة لھا نظروا آخر ومن جانب، ومتداخلة مترابطة ف وق  اختل

ة لألمن الحاجة إلى نظرتھم في و ماسلو و مكدوجل فروید من كل ي  فھي أو الطمأنین ف

اني المستوى في )ماسلو (ھرم أتي الث د وت ة في الفسیولوجیة الحاجات بع وتشمل  األھمی

  1 .ثابتة بیئة عن والبحث القلق التحرر من

ة لكل النفسي االتجاه باختالف النفسیة الطمأنینة مفھوم كما یتباین م  نم نظری ات عل نظری

ات ھذه واختالف تعدد ورغم ، النفس  بالدراسة اإلنسانیة الشخصیة تناولت التي النظری

رد شعور أن إلى ذھبوا المنظرین معظم أن إال والتحلیل انب الف األمن النفسي أو االطمئن  ب

زة ھو وین في األساسیة الركی رد شخصیة تك د الف ة و نتعرض .سلوكھ وتحدی  للطمأنین

  :یة على النحو التاليالنفس النظریات من عدد خالل من النفسیة

ة 10-1 ة نظری ات  الدافعی لولأو الحاج انیة( ماس ة اإلنس ر  :)النظری لو "یعتب  ،ماس

Maslow  " دا نفسواح م ال ي عل انیة ف ة اإلنس حاب المدرس ن أص ن ،م و م ر  وھ أكث

ادو إشبا) األمن النفسي(بالطمأنینة النفسیة  الباحثین النفسیین اھتماما ال  ع الحاجات، وتك

ى األمن"تخلو دراسة تھتم بالحاجات النفسیة  ا الحاجة إل ى إسھاماتھ " ومنھ من إشارة إل

ى األمن ة( ودراساتھ المیدانیة في ھذا المجال، وقد وضع ماسلو الحاجة إل ي  )الطمأنین ف

د  المرتبة الثانیة في ھرمھ الشھیر للحاجات، وھي تلي الحاجات الفسیولوجیة األساسیة وق

شعور الفرد بأنھ محبوب ومتقبل من اآلخرین، لھ مكانة  على أنھاعرف الطمأنینة النفسیة 

د وشعمع البینھم، یدرك أن بیئتھ صدیقة ودودة، غیر محبط،  ر فیھا بندرة الخطر والتھدی

  2.والقلق

 وأ األمن إلى الحاجة تناولت حیث ذلك في الرائدةھي  الدافعیة فيتھ نظری في ھذا تعتبرو

ة النفسیة  از إشباعھا ضرورة و الطمأنین رد النفسي النمو الرتك  العمر مراحل في للف

 الدوافع من مستویات ولدیھ یولد اإلنساني الفرد أن نظریتھ في یرىحیث ، علیھا المتتابعة

                                                
  48،صمرجع:فاطمة یوسف -1
ال  -2 یراني،عیدكم ي و الض ي: دیران األمن النفس عور ب لو للش ار ماس د , اختب انیة، مجل وم اإلنس ات العل ة دراس دد10مجل ة 2، الع ،الجامع
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 صنفھا وقد . 1،حسب أھمیتھا  ھرمي شكل في تنتظم النفسیة و الفسیولوجیة الحاجات أو

ات خمس إلى ع ستویاتم أو فئ ا تق  الترتیب حسب وھي األساسیة اإلنسان حاجات فیھ

  :ي كالتاليالھرم

 السعي في وتتمثل أساسیة األكثر وھي  الھرم قاعدة على تقع و الفسیولوجیة الحاجات -1

  .الجنسي واإلشباع والدفء والھواء والماء الطعام إلى

ل األمن إلى الحاجة -2 ة إلى،النفسیة ةالطمأنین الحاجة في وتتمث ة الحمای  من والوقای

  .التھدید و الراحة وعدم األلم من التخلص و الخارجیة األخطار

  الحاجات االجتماعیة-3

  االحترام و التقدیرالحاجة الى  -4

  تحقیق الذاتالحاجة الى  -5

رداوحسب طبیعة  كثیرة بوسائل یتم والطمأنینة األمن حاجات إشباع أن ماسلو ویرى   لف

 والقلق الفرد مصادر األلم تجنیب طریق عن تتم ذلك في الوسائل أھم نولك نموه، ومرحلة

ا ثالثة أبعاد أساسیة ماسلو لدي االنفعالیة حیث إن للطمأنینة .الطمأنینة عن والبحث  أولھ

 :یلي فیما اإلیجابي جانبھا یتمثل

  .ومودة دفءب ویعاملونھ یتقبلونھ اآلخرین بأن الفرد شعور - 1

 .الجماعة في مكانا لھ بأن إحساسھو باالنتماء الفرد شعور - 2

  .والقلق و التھدید بالخطر الشعور وندرة بالسالمة الفرد شعور - 3

ان  ماسلو و حسب وم  اإلنسانف ھ بإشباعیق ة بصفة حاجات داء نظامی  حاجات من ابت

رم أي الحاجات الفسیولوجیة األدنى المستوى دة الھ م األمن النفسي   قاع ة (،ث الطمأنین

ر 2 .األھمیة في تعلوھا التي الحاجات إشباع إلى  بالتدریج لینتق ثم )النفسیة  ماسلو و یعتب

ع األساس تشكل الفسیولوجیة الحاجات دافع وھي األخرى الحاجات لجمی رئیس ال  ال

اء النفسي االطمئنانأما  .3للسلوك والمحرك ر والحب واالنتم ل تعتب اتقاب ةیأساس عوام  لھ

 اةیح من المبكرة السنوات في الحاجات ھذه إشباع فإن لھذا  و الفرد عند ةیأساس حاجات
                                                

  83،ص1998،العريب الفكر دار ،1ط النفسية، الصحة :عبد املطلب القريطي -1
 التربویة، العلوم في دراسات لرسمیة،ااألردنیة  الجامعات في التدریس ھیئة أعضاء لدى باألمن اإلحساس حاجة تحقق درجة :بسام العمري -2

  149 ص ،1،1996 العدد ،165 المجلد
 49مرجع سابق ذكره، ص :واني، و ضیراني عیدیكمال د -3
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ذه اإلشباع عدم أما یة تالیةعمر مرحلة ةیأ في األمن مشاعر إلى یؤدي الفرد  الحاجات ھ

 (عند والطمأنینة األمن إلى الحاجة تمثل ثم ومن. 1ةیمرض أعراض إلى إحباطھا یؤدي أو

ً  اھنمو ینمو أن الفرد ستطیعی حتى إشباعھا یلزم التي ةیاألساس اتالحاج أحد) ماسلو  نفسیا

،ً لیما رد توافق أن إذ س ي الف وه مراحل ف ة نم رد شعور مدى على یتوقف المختلف  الف

ردسعادة  أن تفترضأن ھذه النظریة  الكناني في ھذا یشیر و.2 طفولتھ في بالطمأنینة  الف

ف النفسیة وصحتھ ذي الحاجات مستوى على تتوق ا .3اإلیھ الوصول استطاع ال رىكم  ی

 خالل من الشخصیة وتفسیر شرح الصعب من أنھ یرىإلى أن ماسلو  "عبد الرحمان"

  4.فقط  الدوافع عن اصطالحیة مفاھیم

ة نظریة 10-2 درفرأل الدافعی ر :(ERG theory, Alderfer) ل ف الكثی د اختل من  لق

ھ ال یمكن االنتق ماسلوالعلماء مع  ال من و نظریة الحاجات لدیھ؛حیث إن تأكید ماسلو أن

 ھ وفق ھذه النظریةانمستوى آلخر في تنظیم الحاجات إال بإشباع الحاجات األولیة ،حیث 

قد أشبعت،  األدنىلم تكن الدرجة  إن ماسلو حاجات یصعد في سلم أنال یستطیع  اإلنسان

 ً  بینت و.حاجاتك لتقدیر الذات بتلبیة تبدأ أن تستطیعال  االجتماعیةحاجاتك  لم تلبي إنمثال

يالدر رتیبھم ف ات وت ین الحاج ل ب أن الفص ات ب ر اس ر غی ة أم ذه الطریق تویات بھ  مس

بنظریة  بالتعدیل في النظریة وأتى " ,C. Alderferلدفرأ " حاول العالم حیث  ؛صحیح

ا ق علیھ دة یطل ارة عن فاألحر ) (ERG theory جدی ثالث ھي عب ة  ال اختصار لثالث

  :5وھيأقسام أو درجات 

اء -1 ة أو الحاجة للبق ة ماسلو  و :(Existence Needs) الكینون ي نظری ا ف ل تقابلھ تمث

  ،و الحاجة لألمن و الطمأنینة  الحاجات الفسیولوجیة

اء -2 ات االنتم لو  و:(Relatedness)حاج ة ماس ي نظری ا ف اء تقابلھ ات االنتم حاج

  .وجزء من الحاجة إلى التقدیر االجتماعیة والحاجات

  .حاجات تحقیق الذاتتقابلھا في نظریة ماسلو  :(Growth)الحاجات إلى النمو -3

                                                
  14مرجع سابق ذكره،ص:زینب الشقیر -1
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ىو  ة األول م المجموع ة  "تظ ىالحاج اء إل ات أي، "البق ادل الحاج ا یع یولوجیة " م الفس

   .في ھرم ماسلو )"الطمأنینة النفسیة( لألمن  والحاجة

ي یحاول ألدفرـ بالنسبة لو  ة درجات ف ي الثالث  آن اإلنسان إشباع الحاجات الموجودة ف

یكتفي حینھا في إشباع الحاجات  یاتحقیق ما ھو في الدرجات العل في فشل إنكن واحد، ل

   .دنىاأل في الدرجة

ة  10-3 اتنظری ورتر ل الحاج رن  ):porter(ب تینیات الق ي س ھ ف ورتر نظریت ور ب ط

أثر ة ت ذه النظری د عكست ھ ورتر العشرین ،و ق ان  ب ذي ك ي ال اء األمریك ع الرخ بمجتم

اس تحرك سلوكیاتھسائدا في تلك الحقبة إ ة من الن رى أن قل الحاجات الفسیولوجیة  مذ ی

ا ألن إشباعھا حاصل و  ذه الحاجات ال تشكل دافع ل ھ ار أن مث كالجوع و العطش باعتب

ب  ى ترتی ذا أت مون و ل ورترمض ب ب ابھا لترتی لو مش ات  ماس ذف الحاج ارق ح ع ف م

في تنظیم ماسلو  للحاجات  الفسیولوجیة و إضافة الحاجة لالستقاللیة التي لم تكن مبرزة

  :التالي ك للحاجات بورترو بذلك أصبح تنظیم 

 والتقاعد، ، الدخل المادي المناسبكو تشمل أمورا كثیرة : حاجة إلى األمن و الطمأنینةال

  .مینأالعدالة و التقییم الموضوعي، الت والتثبیت في الخدمة، 

ى االنتساب  ة إل ل:الحاج ور مث مل أم اب إل:و تش ر االنتس میة أو غی ل رس ة عم ى جماع

  القبول من الزمالء و، ةصداق رسمیة أو إلى جماعة مھنیة، و

ذات دیر ال ى تق ة إل عور : الحاج ب،و الش ز ،و اللق ة ،و المرك ل المكان ور مث مل أم و تش

  .باحترام الذات،و الشعور باحترام اآلخرین،و الترقیات ،و المكافآت

ي لرد و تشمل ضبط الف: الحاجة إلى االستقالل  ي النظام و مشاركتھ ف أثیر ف ھ ،و الت عمل

  .القرارات التي تعینھ،و منحھ صالحیة استخدام إمكانات النظام

عمل الفرد ضمن أقصى طاقتھ و إمكاناتھ و :و تشمل أمور مثل: الحاجة إلى تحقیق الذات

  .الشعور بالنجاح في العمل ،و تحقیق أھداف یرى الفرد أنھا مھمة
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د حاجة  ھي الحاجة لالستقالل " porterبورتر،  "التي قدمھافاالظافة البارزة  ي تؤك الت

ھ  ھ أن تكون لدی ي تعین رارات الت الفرد إلى الشعور بتوافر فرص المشاركة في صنع الق

  1 .صالحیات السیطرة على موقف العمل الخاص بھ

ل  للبورترو یتبین ھنا سیطرة النظرة المادیة  ر للعم ام األكب ب الذي یولي االھتم و الجوان

الخاصة بھ و بالتالي فقد ركز على المكون الخارجي للطمأنینة النفسیة و التي تعتمد على 

  .طمأنینتھ إشباع الحاجات المادیة أو الخارجیة حتى یحقق اإلنسان
دوجل یفترض :لمكدوجل الغرائز نظریة 10-4  ھ ماك اء السلوك تفسیر یمكن أن  على بن

زةعرف  حیث الغریزة مفھوم ا الغری د جسمي نفسي فطري استعداد بأنھ ھ یول ائن ب  الك

ة المواقف في خاصا لوكاس یسلك ألن ویھیئھ الحي أن وذلك المختلف درك ب ر ی ذا المثی  لھ

ر بھذا خاص نفعالإبر یشع ثم الموقف م المثی ام ث م بتصرف القی ذا إزاء مالئ  و.الموقف ھ

 :في تتمثل مكدوجل نظریة مسلمات أن التعریف من یتضح

 .لتحقیقھ الفرد یسعى ھدف لھ سلوك كل - 

 .یمیزھا خاص انفعال غریزة لكل إن - 

زوع و والوجدان اإلدراك الثالثة الشعور عناصر تتضمن الغریزة إن  -  إدراك بمعنى الن

زي التصرف إن نفسھا عن بھ تعبر سلوك و یصاحبھا، انفعالي ونشاط یثیرھا، تم الغری  ی

 2.واحدال الجنس أفراد عند متشابھة بصورة

دوافع من آخر عدد منھا یشتق األولیة الدوافع من عدد وجود مكدوجل وافترض  وأورد ال

 حیث لم.3ونشاطھ اإلنسان أفعال لجمیع األصلیة المنابع تعتبر سبعة عشر غریزة ذلك في

دارس ولكن إلى الطمأنینة النفسیة صراحة مكدوجل یتطرق ز ال  في عشر السبعة للغرائ

ة دوجل یالحظ قائم ة الشعور أن مك ة بالطمأنین ة االنفعاالت محصلة ھو االنفعالی  المقابل

 یسبب عما البعد وانفعالھا الراحة غریزة المثال سبیل فعلى الغرائز المتداخلة من لمجموعة
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زة ، اإلزعاج ا غری المرح الظھور الضحك وانفعالھ لیة ب زة والتس  والتركیب الحل غری

  .1 .االبتكار واللذة العمل حب وانفعالھا

 الشخصیة لدراسة ضروریة أنھا على الدوافع إلى كاتل ینظر :كاتلل السمات نظریة 10-5

ة مع التفاعل نتیجة المكتسبة وتلك الفطریة السمات أن واعتبر  .للسلوك محددات ھي البیئ

 وتوصل . ةالدینامكی السمات بواسطة معینة أھداف نحو وجھیو ینشط اإلنساني فالسلوك

 إلى للشخصیة  .P.F األولیة السمات لعزل 16 اختبار فیھا استخدم لتيا أبحاثھ خالل من

ذنب االستھداف ھو آخر مسمى تحت أو األمان عدم بعد عزل ل لل ة مقاب النفس الثق و  .ب

ان  دم االم رون أن المقصود بع احثین ی ذه تجدر االشارة الى ان العدید من الب ي ھ ي ف یعن

دیھم الدرجة مرتفعي أنكاتل  دووج .النظریة فقدان الطمانینة النفسیة  ل ل م می ع دائ  لتقری

ق والترقب الذات ذنب والشعور والقل ً  المزاج متقلبي بال ا ین وأحیان ً  مكتئب ا  ویصفون تمام

أنھم أنفسھم م یصیبھم ب اب الغ دما واالكتئ دون عن ام ینتق أن ویشعرون ،اآلخرین أم  ب

 تشعرھم االنتقادات وأن صدقاءلأل ھم فیھ یحتاجون الذي بالقدر لھم یحتاجون ال األصدقاء

 بسھولة والبكاء للتأمل والنزعة القلق تعني المرتفعة والدرجة ،تساعدھم مما أكثر بالعجز

اب و دة ،والشعور والخوف والحزن االكتئ ة وانتقاص بالوح ذات قیم ة ال  واالنھزامی

 االرتباط یحبون ال وبأنھم بالنفس بالثقة المنخفضة الدرجة ذوى یتصف بینما  .واالنزعاج

   2  .اآلخرین بمعاییر االرتباط أو اتفاقات أو معاھدات في

 ً ا ة دراسة في االنطالق نقطة كانت وأی ا من الطمأنین وجود  فال سمة أو حاجة كونھ

د فالسمات العلماء آراء بین التناقض أو لالختالف دوافع، تؤك ذا ال ا وھ  مع رأي ینسجم م

ال ردود مجموعة بأن السمة كاتل ة ستجابات،ا أو أفع ورت نظر ووجھ ي أن ألب  السمة ف

  .3 للسلوك موجھة

ورد نظریة 10-6 د  :جیلف قلق ورد اتف ل  مع جیلف اده في كات ل على اعتم املى التحلی  الع

د الستخراج ة بع د  الطمأنین ھ بع ي نظریت ل ف ذي یمث ةو ال ال راح ل ،الب  .العصبیة مقاب

ذي الشخص أن إلى وتوصل ة درجة على یحصل ال د على مرتفع ال  بع " أوراحة الب
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یج، سریع عصبي منھ أكثر ومسترخ ھادئ بأنھ یتمیز  "النفسیة  الطمأنینة  ال مستقر التھ

  1.أمامھ فیما انتباھھ تركیز على قادر بسھولة، یتعب

ة  10-7 لتفسیر نظری ة النفسیةة النفسی التحلی احیثین و  :للطمأنین د من الب رى العدی ی

ة ھذه في للشخصیة كمكون )ااألن(الدارسین في علم النفس أن   عن المسئولة ھي النظری

ا لكل للشخصیة رئیسة أجھزة ثالثة بین فروید میز الطمأنینة النفسیة ، حیث  تحقیق  منھ

ھ ھ وخصائصھ مكونات دأ ووظائف ذي والمب ا یعمل ال ھ وفق ر ل رد سلوك ویعتب  محصلة الف

  2. النظم وھذه بینھا فیما والصراع للتفاعل

 علي تقوم فروید بھا جاء التي النفسي التحلیل نظریة في بھا المقصود لنفسیةا الطمأنینة نإ

 وإذا ، النفسیة الطمأنینة لدیھ یصبح فان لدي الفرد الموجودة الغرائز إشباع عند انھ أساس

ل إلي الفرد اللجوء فعلي الغرائز إشباع یحصل لم ة الحی وفر حتى الدفاعی ھ ت  من جزء ل

 فروید نظریة علي كثیرة مأخذ ھناك أن حین في مؤقتة ذلك لفترة نویكو النفسیة الطمأنینة

ا منھا ر من دراسات أخذت أنھ ا بتطبیق صالحة تكون فكیف األسویاء لغی  علي نتائجھ

ة ومن .األسویاء د نظر وجھ ة مقومات أن  فروی ة الطمأنین رد یسعى ھدف االنفعالی  الف

تكاملھ  واستعادة التوتر خفض على اللھخ من الفرد یعمل حیث اللذة مبدأ لتحقیقھ من خالل

 یفسر مبدأ النفسي كما التحلیل رأي في الغرائز ومصدرھا المحفزات عندما تثار وھدوءه

 تمثل إذ الدفاع المستخدمة آلیات فھم بمحاولة تفسیره یمكن أو السعي، ھذا واالتزان الثبات

ادئ ة من السلوك لتفسیر مب ل نظر وجھ ا النفسي التحلی ات ذھب بینم  أصحاب النظری

 منع نجاحھا في حال الفرد في لدى سلوكیة عادة تصبح المیكانیزمات ھذه أن إلى السلوكیة

ق م ومن القل ان الشعور ث ذا االختالف ورغم واألمن، باالطمئن ین ھ د ب والمدرسة  فروی

ن وإ األخطار من للفرد والحمایة توفیر األمن منھا الھدف أن على اتفقوا أنھم إال السلوكیة

رد  بشكل والراحة األمن بھذا تشعره كانت ة من ف مؤقت و یختلف مدى الشعور بالطمأنین

ة روق الفردی دأ الف ا لمب دني . آلخر و فق ن الب یة واألم ة النفس ین الطمأنین د ب ربط فروی وی

ى  ھ للوصول إل ق حاجات ً لتحقی دفوعا رد م رى الف ھ، حین ی وتحقیق الحاجات المرتبطة ب

تقرار دما ال , االس م وعن وتر واألل یق والت بب الض ذات ویس ً لل دا ك تھدی كل  ذل نجح یش ی
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ان . النفسي د ك ا و لق دكم ي  فروی ة ف ى مصادر الخطر الداخلی دوا عل ذین أك رز ال من أب

ف ،اإلنسان وء التكی ى س ود إل ي تق تقرار ،الت دم االس ة  ،وع ول العدوانی د المی ا یؤك حینم

ى با و ،والشھوانیة الشریرة التي تولد مع اإلنسان ذا المعن ي ھ إن اإلنسان یحمل ف الي ف لت

   1".أسباب عدم أمنھ

ى  "Horney ،ھورني"وترى  ي جذوره إل ود ف ة النفسیة ، یع رد بالطمأنین أن شعور الف

دین  ة،فعطف الوال ة الطفول ة مرحل ذ بدای ھ من ل بوالدی ة الطف ا عالق ة أھمھ أسباب اجتماعی

رى أن أصول السلوك العصابي ودفء عالقتھما بطفلھما یشبعان حاجة الطفل لألمن،و ت

دفء  ھ بال نعم فی یكمن في إھمال الطفل وعدم مباالة الوالدین بھ، فینشأ في جو أسري ال ی

القلق األساسي دة أسالیب ،والحب مما یسبب انعدام األمن والشعور ب ى ع وبالتالي یلجأ إل

ة  ا" دفاعیة لیستعید أمنھ المفقود، أو یحاول أن یكون لنفسھ صورة مثالی اتج ف دیھا ن لقلق ل

من مشاعر عدم توفر األمن في العالقات الشخصیة المتبادلة على العكس من فروید فھي 

   2".ال تؤمن بأن القلق جزء ال یمكن اجتنابھ في الطبیعة اإلنسانیة

ة من  ھورنيو بما أن  اك جمل تھتم بأبرز العوامل االجتماعیة والثقافیة حیث  ترى أن ھن

بیة خاصة في المحیط األسري كاإلھمال والعزلة یمكن أن تؤدي الظروف واألوضاع السل

ق ، وتمضي " الطمأنینة " إلى فقدان ى القل ؤدي إل دوره ی د أن عدم  ھورنيوالذي ب لتؤك

ي نشأة مشاعر " األمن والطمأنینة"توفر  ل واألم یتسبب ف ین الطف ات خاصة ب في العالق

ؤدي إ رد لواحد من من االضطراب تظھر في صورة اتجاھات عصابیة ت ى سلوك الف ل

رین  و اآلخ رك نح ا التح ات ، فأم ة اتجاھ اري(ثالث اه إجب ن ) اتج ً ع دا رك بعی أو التح

ع ) . اتجاه عدواني(أو التحرك ضد اآلخرین ) اتجاه انفصالي(اآلخرین  ق الجمی د اتف و ق

على ان إشباع الحاجات الفسیولوجیة و حاجات األمن ضروریة لشعور الفرد باالطمئنان 

  .األمنو 

 :بالصحة النفسیة  وعالقتھا نفسیةال الطمأنینة -11

ة كانت إذا ة الطمأنین ق االنفعالی درة بمدى تتعل رد ق ھ إشباع على الف ة حاجات  البیولوجی

 عن رضاه وعلى والصراعات، النفسیة اآلالم من التحرر على قدرتھ وعلى واالجتماعیة،
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، وإیمانھ نفسھ، ا ة من ب ة فمن جھ ى منیتض أخرى جھ ك ب"  التوافق" معن  جانبینوذل

ا رضاه ذاتھ مع الفرد انسجام في یتمثل داخلي نفسي أحدھما  الضغوط من وتحرره عنھ

 المجاالت في اآلخرین مع وتناغمھ تكیفھ حسن في یتمثل اجتماعي واآلخر  والصراعات،

 1واالجتماعیة المادیة البیئة مطالب ومع المختلفة

دة تكون تكاد المصطلحین كال مكونات أن المالحظ منو  ذا واح داخل وھ  في واالتحاد الت

ً  یعتبر المكونات  أسري أو اجتماعي أو شخصي توافق بدون بالطمأنینة شعور فال منطقیا

د  .مھني أو زواجي أو مدرسي أو اغریوسو یؤك ر الشعور  صاموئیل م ث یعتب ك حی ذل

ة و یة اإلیجابی حة النفس د مظاھر الص یة أح ة النفس دث بالطمأنین د تح راتھا ، فلق أول مؤش

ا  ي منھ ة للصحة النفسیة والت رز المؤشرات اإلیجابی الكثیر من العلماء والمفكرین عن أب

ق  ق التواف رین وتحقی ع اآلخ ات م ة عالق ي إقام اح ف ي والنج األمن النفس رد ب عور الف ش

 2.النفسي والبعد عن التصلب واالنفتاح على اآلخرین

ة الشعور و ةحت نتیجة بالطمأنین دة می م التوافق لحسن ومؤك  مظاھر من مظھر وكالھ

د النفسیة الصحة مصطلح إلى یقودنا وھذا النفسیة، الصحة اء اختلف فق د في العلم  تحدی

بعض فاتجھ النفسیة للصحة مفھوم ا إلى ال ً  اعتبارھ ا و في مبحث رد خل  األمراض من الف

 على الفرد قدرة تتضمن ثبحی قاعدتھ توسیع إلى اآلخر البعض وذھب النفسیة، أو العقلیة

ھ ومع ذاتھ مع توافقھ ع بقصد بیئت اة التمت ة سعیدة بحی ا لنفسیة االضطرابات من خالی  بم

ة" ھبأن  طيیالقر و یرى  . والعاطفي العقلي اتزانھ لھ یحقق ة حال ة عقلی ة، انفعالی  ایجابی

ر ات تكامل عن تعب رد طاق ھ الف ة ووظائف وازن المختلف وى وت ة الق ةوالخ الداخلی  ارجی

 والفاعلیة النفسیة بالعافیة معینة،وتمتعھ نمو ومرحلة ما ووقت مجتمع في لسلوكھ الموجھة

ة  بولبيو یؤكد  .3االجتماعیة اء الطمأنین ي بن ة ھي األساس ف أن الصحة النفسیة اإلیجابی

ة  ً عن االنعزالی دا ذات بعی ة بال اس والثق دنیا والن ى ال اح عل ق االنفت النفسیة التي ھي منطل

دةوا ا .4لوح ولیفانأم ات  س ي العالق ة ف دم الطمأنین بب ع أ بس ق ینش ى أن القل د عل فیؤك
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حة  توى الص د مس یة وتحدی و الشخص كل نم ي تش رین والت ع اآلخ ة م یة التبادلی الشخص

  .1النفسیة خالل مراحل الرشد المبكر

ل والمصادر المقومات حیث من بعضھا مع متقاطعة مفاھیم أنھا الباحثین ىریو  والعوام

 لكل الھدف تشكل فالطمأنینة، اآلخر دون أحدھما نجد ال بحیث اأحیان ومتحدة بل المؤثرة

ل التوافق كان وإذا النفسیة والصحة التوافق من إن النفسیة الصحة دلی ة ف  ھي الطمأنین

ا المؤشر ا، علیھ ل اإلیجابي القطب یشكل وجمیعھ  العصابیة و النفسي للمرض المقاب

ق ا .والقل رأى وطبق إن لوماس ل  إشباع في الفشل ھو النفسیة لألمراض األول السبب ف

 وكلما الذات وتقدیر والحب اآلمان وحاجات الفسیولوجیة الحاجات مثل األساسیة الحاجات

   2.المرض خطورة زادت كلما الحاجة تحبط عنده الذي ى،المستو تدنى

 :الطمأنینة النفسیة و عالقتھا باألسرة و المجتمع -12

ا ال تعد األسرة  ان دورھ ذا ف ھي عماد المجتمع ومنھا ینطلق الفرد نحو العالم الخارجي ل

ى  ا عل ى تأثیرھ ة إل رد باالظلف وین شخصیة الف ة و تك ي التنشئة االجتماعی یمكن إغفالھ ف

اكن  الحالة النفسیة للفرد ،باالظافة للبیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا الفرد سواء خارج أم

خلھا لتمیز كلیھما بخصائص و عوامل مؤثرة على حد سواء و من الدراسة و العمل أو دا

یة  ة النفس ق الطمأنین ي تحقی رة ف ع و األس ین دور المجتم ة ب عوبة التفرق ر ص ا یظھ ھن

  .للفرد،للتكامل الكبیر الموجود بینھما 

و بالتالي فان الطمأنینة النفسیة لھا عدة مقومات اجتماعیة یرتبط بعضھا ببعض بصورة  

ین  متشابكة ا التماسك ب اعي ،و أبرزھ اء األمن االجتم ،بحیث إذا أنعدم بعضھا تخلخل بن

أفراد المجتمع منطلقین من قناعة راسخة بأنھم ینتمون إلى مجتمع واحد ووطن و احد ،و 

ع و  اء المجتم ین أبن ة ب ة الجامع دة ،و األلف ة واح لوكیة و أخالقی ادئ س ى مب ق عل التواف

  3.المعیشي و السیاسي و الحاجات األساسیة للحیاةالوطن الواحد و توفر األمن 

ق  بولبيو یؤكد  ام والتعل صاحب نظریة االرتباط العاطفي على أن فقدان األطفال لالھتم

ألوالدي یؤدي إلى تطویر مشاعر من عدم اإلحساس باألمن والطمأنینة النفسیة مما یجعلھ 
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ة اعالت االجتماعی ات والتف ة العالق ي إقام ً ف ا ل الحق لبیة  یفش عور بالس الي الش وبالت

ً  األسرة وتلعب .واالنسحاب و الوحدة النفسیة ً  دورا ا دى األمن بث في ھام ا، ل د أبنائھ  فق

ذین أن وآخرین میوسن دراسة أكدت م ال انوا كاف أسري عطف على یحصلوا ل ل ك  أق

ً  وأكثر بالنفس ثقة وأقل نفسیةطمأنینة   . 1أبوي عطف على یحصلون الذین أولئك من قلقا

 یظھر األسریة الرعایة من المبكر أن الحرمان على ریبلو  ،فارب جولد دراسات وتدل

ة إلى الماسة الحاجة ؤثر الطمأنین ً  ی أثیرا ً ا انفعالی ت ً  وجسمیا را ؤدي خطی  ظھور إلى وی

ً  تؤثر مختلفة أسریة عوامل وھناك.2 .مختلفة نفسیة اضطرابات ً  أو إیجابا  الصحة في سلبا

ة، المعاملة كأسالیب االجتماعیة التنشئة بعملیة تعلقی ما منھا النفسیة ین والتفاعل الوالدی  ب

 لألسرة واالجتماعي االقتصادي المستوى إلى إضافة األسریة، والعالقات األسرة أعضاء

  3 .األم وعمل األسرة وحجم

ر المنطلق ھذا ومن م األول المصدر ھي األم أن  وآخرون ناریكسو من كل یعتب  واألھ

ا في طمئناناال لبث ل حاجات إشباع بواسطة طفلھ د الطف د أن على اریكسون ویؤك  الفق

ود أن یمكن الوقت ھذا في مناسب بدیل بدون الطفل علیھ اعتاد الذي األم لحب القاسي  یق

  4.حادة طفلیة كآبة إلى

 كمدرسین أوسع اجتماعیة دوائر من تحویھ بما ألشمل النطاق االجتماعیة البیئة تمثل بینما

ھ من بالتقبل شعر إذا لفردل و الطمأنینة النفسیة ألمن ھامة مصادر یمثلون دقاءوأص  والدی

ھ ومدرسیھ ا .وزمالئ دیر وأم زمالء الرؤساء تق  زوجة كنف في والعیش العمل في وال

ؤثرات فمن نافعة وذریة صالحة ة الم ة لتحقیق الھام د الطمأنین ا .للراش  اإلنسان یجد بینم

  5 .وأحفاده أبنائھ بر في شیخوختھ في أمنھ

 األسرة و خاصة الفرد مجتمع علي الملقي الكبیر الدور المذكورة الوسائل من إذن یتضح

    .النفسیة بالطمأنینة الشعور للطفل یتوفر حتى

  :الطمأنینة النفسیة و الطفولة -13
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 من إشباع السویة وینشأ الشخصیة في الزاویة حجر ھي النفسیة بالطمأنینة الشعور یعتبر

ة من وغیرھا ودفء طعام من األساسیة الطفل اجاتح دین التي أشكال رعای ق الوال  تخل

ً  الطفل لدى األمن إحساسا ة ب ة والثق ھ، في المطلق درك ذات ث ی ھ نفسھ حی ى أن  یستحق عل

ة دیر الرعای رى والتق الم وی ھ على الع رى آمن ومستقر مكان أن ھ على من وی م فی  أنھ

ھ معطاءون وق ویمكن یھم، الوث ذا اإلحساس بحویص ف ة ھ دة بالطمأنین  لنجاح النفسیة قاع

ل ھ الطف ھ وإنجازات ا  طاتاتحمل اإلح على وقدرت رفض بینم ة ال ة والرعای ر مالئم  غی

  1 .اآلخرین تجاه والثقة والتوجس األمن بعدم یشعر الطفل تجعالن

ً  مالً عا تمثل الطفل ووالدیھ بین والحب الدفء یسودھا التي اآلمنة العالقة أنو تعتبر   واقیا

ا والتحدي، على المواجھة والقدرة الثقةب شعوره إلى یؤدي للطفل ة وجود عدم بینم  عالق

ا .الشخصیة واضطرابات االكتئاب و بالقلق مفتاحا للتنبؤ یمثل بھا الوثوق یمكن حمیمة كم

 واالنفعالیة النفسیة لإلساءة الطفل تعرض عن ناتج النفسیة الشعور بعدم الطمأنینةقد یكون 

دم شعوره إلى یؤدي وتجاھلھ بأقرانھ ومقارنتھ الحب بسحب رفضھ وتھدیده من األمن  بع

الم، استكشاف في وتلقائیتھ حریتھ من والتقلیل ھ ویعوق الع تعلم إمكانیات  وفرصھ للنمو لل

 أن إلى یشیر حیث المعرفیة بالطمأنینة النفسیة بالشعور ه بعض الباحثینیفسر كما .السلیم

ھ نتعرض أو ھموقف نقابل كل ا في ل ا یفسر تحت حیاتن ق م ھ یطل اذج علی ة النم  .المعرفی

ا نستقبل صیغة تشكل النماذج وھذه واردة المعلومات بھ ا ال ة المحیطة من إلین ر البیئ  عب

ا الحس، أعضاء الم أنفسنا عن تصوراتنا تحدد كم ذه و.و اآلخرین والع اذج ھ  ھي النم

دینا مع التفاعل خالل من تتكون منظم تكوین ة واآلخرین، وتعمل لوال ة بطریق  ال تلقائی

دة كل إدماج ویتم شعوریة، ا خبرة جدی اذج وتعمل .فیھ ذه النم  وتنظیم للسلوك كقواعد ھ

ا تحدد كما واالنفعاالت، والعالقات االجتماعیة الذات نظم أنھ ة االستراتیجیات وت  المختلف

ة، والمواقف لمواجھة الضغوط إذا كانت المختلف اذج ف ةا النم ة لمعرفی ا إیجابی  تجعل فإنھ

 استجابة الوالدین یدرك الذي فالطفل إیجابیة، وللمستقبل نظرة ولآلخرین لذاتھ نظرة الطفل

 تصوري لدیھ نموذج یكون ا ماكثیر فیھ تحكمھما لھ، وعدم وحبھما وتقدیرھما، لحاجاتھ،

ھ عن ھ ذات ة ویستحق وذو محبوب أن ة قیم ة، الرعای ذلك یكون والثق  عن تصوره وك
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ھ یشعر بحیث اآلخرین م یقدرون ھ أنھ ھ ویحبون ھ یمكن ویحترمون وق وأن ھ الوث م ب  وأنھ

ث أن .واألمل فیشعر بالتفاؤل المستقبل وعن عندما یحتاجھم، بجانبھ سیكونون  إدراك حی

ھ، تحكمھما أو لھ، إھمالھما لھ، أو احترامھما عدم أو لھ، حب الوالدین لعدم الطفل ھ فی  فإن

 أنھ ذاتھ عن تصوره فیكون واآلخرین، ذاتھ ومستقبلھ عن سلبیة معرفیة اذجلدیھ نم یتكون

 یتوجس من كما ، "بالثقة جدیر غیر – الرعایة یستحق ال– قیمة لھ لیست – محبوب غیر

ق ویشعر اآلخرین د والقل ھ، بالتھدی درك من م وی ھ، ال أنھ ھ وال یحبون یھم، یمكن وق ف  الوث

    1. والتشاؤم األمل بفقدان یشعرف إلى المستقبل النظرة ھذه وتمتد

 لھم مع والراحة توفیر الطمأنینةفشلھم في   و داخل األسرة في التكیف صعوبات كما أن

ل نظر في الجحیم من انوع البیت خاصة یجعل بمشاحنات مليء جو في وجودھم   .2الطف

دة" مصطلح، استخدم من أول كانت التي "انزورت" وتشیر  ألمدور ا أن إلي "ةأمن قاع

 وإنما مجرد االستجابة لحاجاتھ، علي فقط یقتصر ال الطفل مع الطمأنینةو  نباألم المتعلق

ً  تأخذ ً  استثارتھ في المبادأة أیضا ً  اجتماعیا ھ االتصال علي وذلك بالبقاء وانفعالیا ومعرفیا  ب

ھ ،تحتضنھ ھ وتتحدث وتعانق ھ وتشجعھ مع ي االستطالع وتالعب  والحركي الحسي عل

ي أعطاء اآلباء قدرة تنتج عن النفسیة بالطمأنینة الشعور أنإذا ف  .للبیئة  واالجتماعي  عل

ائھم ل أبن ام الحب و التقب ولھم واالھتم ة ضوابط ومشكالتھم، ووضع بمی  وحدود معقول

م ومتسقة وواضحة ة وإعطائھم لھ ر حری رأي التعبی  لوجھات نظرھم واالستماع عن ال

 شعور أن رونر یري حین في.3 األسریة لقراراتا بعض صنع في بالمشاركة لھم والسماح

ماآل بشعور یرتبط النفسیة بالطمأنینة األبناء اء ذاتھ ة ب ذین النفسیة فالراشدین بالطمأنین  ال

دان یعانون من الطفولة في مرحلة والدیھم قبل من الرفض أدركوا أن سبق ة فق  وال المحب

 وغیر محبوب غیر بأنھ فیشعر الطفل مأبنائھ إلي التي فقدوھا المحبة یقدموا أن یستطیعون

ھ مرغوب ل مھمل أو فی ا اآلخرین من قب ؤدي إلي مم دم شعوره ی  والعجز األمن بع

 وعموما .والیأس المواجھة علي وعدم القدرة الكفایة بعدم الذات والشعور تقدیر وانخفاض

ستعداده الن وا الطفل رغبة في تبدو والطفل األم بین الوجداني التعلق رابطة قوة ىفان مد
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ً  تبدو كما یرام ما علي شيء كل یكون حینما عنھا یبتعد ا السرعة في أیضا ود بھ ي یع  الت

ا للخطرة بادرة أول أدراك عند واطمئنانھ أمنھ قاعدة إلي ل أم ر اآلمن في الطف ھ غی  تعلق

  1. البیئة ستطالعا أن یحاول دون األحیان اغلب في بھا ویتشبث بأمھ ما یلتصق عادة فإنھ

  :الطمأنینة النفسیة و عالقتھا بعملیة التربیة و التعلیم -14
ة مناسبة  ة تربوی وفیر بیئ دى ت ي م ال ف تتأثر الطمأنینة النفسیة لدى الفرد و خاصة األطف

رد اة الف ي حی . سواء داخل األسرة أو المجتمع و ذلك لما تلعبھ التربوي من دور حاسم ف

ة كما ال یمكن إغفال دور اعي و  المؤسسات التربوی نھض بمسؤولیة األمن االجتم ي ت الت

أمین  ي ت ق ف ن دور و ثی ة م ات التربوی ا للمؤسس واطن ،لم یم للم وفر التعل وي ،و ت الترب

لیمة "" الطمأنینة"" ة الس اة االجتماعی ى الحی یم عل ذ من تعل ھ .،و بقدر ما یكتسب التلمی فان

تقبال لمم ھ مس ي تخول ة الت ؤھالت الالزم ات و الم أ بالمعطی ة یتھی اة اجتماعی ة حی ارس

  2.متوازنة و متوافقة مع المتطلبات اإلنسانیة

وكما أن التربیة من أھم أسس األمن فإن التعلیم أیضا من أھم ھذه األسس ،ذلك أن التعلیم 

في عقول الناس ، بل في عقل الفرد الواحد یتراوح بین الواقع والمثال وھو في صورتھ 

ھ زات ألن نع المعج ى ص ادر عل ي ق وطن  المثل اء ال تقالل ،وأداة بن رر واالس أداة التح

دة  اعي والوح والمواطن ،وأداة صناعة الحریة والدیمقراطیة وأداة تحقیق التماسك االجتم

ع وأداة  الوطنیة والقومیة وأداة تعزیز الذاتیة الثقافیة والتنمیة االقتصادیة وتحدیث المجتم

  3.الحفاظ على البیئة من التلوث

اني كما ال یجب إغفال  الحاجة الملحة لتحقیق األمن التربوي للطفل الیتیم و خاصة انھ یع

ھ  رض حالت ا یع ا مم دین أو كالھم د الوال دان أح ة لفق تقرة نتیج ر مس ریة غی ة أس ن بیئ م

النفسیة لالھتزاز و ھو ما یؤثر على الطمأنینة النفسیة لدیھ فھو یرى نفسھ معزول داخل 

عن تحرر الفرد من الخوف والقلق المتعلق بمستقبلھ  عالم كبیر و بما أن الطمأنینة عبارة

 ً ا ً وبیئی یا ً ونفس ا ً وروحی ا ً وفكری ا ینھ اجتماعی ق تحص ن طری ن . ع ر م الي یظھ و بالت

ة و  ة من المجتمع و خاصة من خالل المؤسسات التربوی ذه الفئ اء بھ الضروري االعتن
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 من الخوف والتحرر راریشعر باالستق" یجعلھ  التعلیمیة حتى نتمكن من توفیر محیط آمن

ھ، لتحقیق والقلق ھ، على ومساعدتھ متطلبات ا إدراك قدرات ر تكیًفا وجعلھ ا .  1أكث و ھو م

و  ة النفسیة و ل الي الشعور بالطمأنین ة مستقرة و بالت یجعلھ یرتقي بحالتھ النفسیة إلى حال

ر الشخص النجزئیا  م خوف في فھو اآلمن غی ة یعیش دائ ا الرضا عدم من حال  یراھ

  .لذاتھ خطیرا تھدیدا

  :الطمأنینة النفسیة و التحصیل الدراسي -15
ة المرتبطة من العوامل لعدد المحصلة بمثابة الدراسي التحصیل ویعتبر ب الدفعی  بالجوان

ة ولظروف رتبط وبعضھا اآلخر .البیئ ة بالعوامل ی ة العقلی  فالتحصیل الدراسي المعرفی

 وصفاتھ وقدراتھ واستعداداتھ بالمتعلم یتعلق ضھابع كثیرة، عوامل فیھا تؤثر عملیة معقدة

ق النفسي، وأمنھ والصحیة المزاجیة ة وبعضھا یتعل الخبرة التعلیمی ة ب ا وطریق ا تعلمھ  وم

  2.وإمكانیات من ظروف بالمتعلم یحیط

و یواجھ الطلبة في المدارس و ضمن المراحل الدراسیة المختلفة مشكالت عدیدة قد تعیق 

ھذه المشكالت تختلف من طالب  ولتالي فھي تحتاج إلى حلول جذریة، عملیة تعلمھم و با

  :آلخر و یمكن تحدید ثالثة أنواع من ھذه المشكالت ھي

ق ة و القل عور بالطمأنین دم الش كلة ع اق،و مش ة الرف ع مجموع ة م كالت العالق ، و مش

 .مشكالت التحصیل

األفراد ا  رتبط ب ة النفسیة ت یھم مخاوف أما مشكلة عدم الشعور الطمأنین ذین تسیطر عل ل

ى  ى عل ادة تبن أن ع النفس و ال شك ب ة ب دم الشعور بالثق ى ع ة إضافة إل درجات مختلف ب

دم  عور بع تمر و ش امل و مس وتر ش ھ  ت ق بأن رف القل ابقة، و یع رات س ف و خب مواق

یصحبھ أعراض نفسیة و جسمیة  االرتیاح و خوف متوقع من خطر فعلي أو غیر حقیقي

أعراض ز ب میة  ، و یتمی راض الجس ض األع یة  و بع دان الشخص وتر و األرق و فق الت

ة  ي المراھق د یكون ف دة و ق ھ العصبیة و الحساسیة الزائ د تالزم كالنشاط  الحركي الزائ

ة  دان الھوی د من فق الي یزی ث إن .  3على شكل فقدان السیطرة على األعصاب و بالت حی
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نجم عن ذي ی اة الضاغطة و التعرض  فقدان الشعور بالطمأنینة النفسیة و ال ف الحی مواق

ل ي التعام اء ف ین و اآلب ات المدرس دم ثب ة و ع ادة المفاجئ رات الح وادث و الخب . للح

ة،  ة و الكراھی ین المحب ذب ب ال  وفالتناقض ما بین معالجة بعض السلوكیات أو التذب إھم

ھ أي  ا ال یستطیعون عمل نھم م ون م الي یتوقع ة و بالت ین و الطلب درات المتعلم ون ق یطلب

ى .الكمال كما إن النقد المتعدد المتكرر كل ذلك یساعد على و جود القلق و مما یساعد عل

وانین  عدم الشعور بالطمأنینة و الذنب الذي یتولد من خالل القیام بسلوكیات قد تخالف الق

ة؛ كم اییر االجتماعی ذي یت او المع اط المستمر ال ل أو أن لإلحب ھ الطف ن عرض ل رد م الف

  .1 ن أو المحیطین بھ قد یعرضھ للشعور بعدم الطمأنینةالوالدی

ا المضطرب الطالب إنو بالتالي ف  ذي أو انفعالی اني من ال ق یع عدم وجود األمن  أو القل

 الفكر، وبالتالي ینخفض مشتت التركیز واالستیعاب فھو على قادر غیر یصبح والطمأنینة

ان القدرات اإلنسانیة  ،حیث النفسیة اتالدراس من أكدتھ العدید ما وھذا تحصیلھ الدراسي،

ي  ي المجاالت الت داعي ف دم اإلب تتأثر بالمستوى الطمأنینة لدیھم مما قد یساعدھم على التق

  .ینشطون ضمنھا

  

  :نظرة الدین للطمأنینة النفسیة -16
یؤكد علماء النفس على أثر :  للعالقة بین الدین و الطمأنینة النفسیةنظرة الغرب  16-1

د اإلنسان اإلیما ة تم وة خارق ا ق ان ب ي اإلیم ن في عالج األمراض النفسیة ویرون أن ف

ر  ھ كثی ذي یتعرض ل المتدین بطاقة روحیة تعینھ على تحمل مشاق الحیاة وتجنبھ القلق ال

ذاء  ى الغ ر إل ادة ویفتق ام بالم ھ االھتم یطر علی ذي یس دیث ال ر الح ي العص اس ف ن الن م

وحي ھو أحد األسس الحقیقیة للتنمیة الطمأنینة النفسیة لدى حیث إن الغذاء الر.  2الروحي

  .اإلنسان و لھذا ذھب العدید من العلماء و المفكرین إلى اإلشارة إلى ذلك

وینبي أشار المؤرخو   ي العصر  أرنولد ت ون ف ا األوربی اني منھ ي یع ة الت ى أن األزم إل

ر الروحي وأن العال ذي الحدیث إنما ترجع في أساسھا إلى الفق ذا التمزق ال د لھ ج الوحی
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دین ى ال وع إل ھ الرج انون من ال .1 یع یمس وق ام ج فة  ولی نفس والفالس اء ال د علم أح

ً "إن أعظم عالج للقلق وال شك ھو اإلیمان "األمریكیین  ال أیضا وى " وق ان من الق اإلیم

و ".اة التي البد من توافرھا لمعاونة المرء على العیش وفقده نذیر بالعجز عن معاناة الحی

ام  رافھ "یضیف ولی نا إلش إذا نحن أخضعنا أنفس ین هللا رابطة ال تنفصم ف ا وب  –إن بینن

ا  –تعالى  ر " ... تحققت كل أمنیاتنا وآمالن ة ال تعك واج المحیط المصطحبة المتقلب إن أم

أن ال  ق ب ا خلی ھ ب ذي عمق إیمان رء ال ذلك الم ھ وك ق أمن قط ھدوء القاع العمیق وال تقل

ً عصي على القلق  -مأنینةط-تعكر    .2" التقلبات السطحیة المؤقتة فالرجل المتدین حقا

یتمتعون  المعابدأن األشخاص المتدینین والذین یترددون على  ھنري لینكوأثبتت دراسة 

  . 3 بشخصیة أقوى وأفضل ممن ال دین لھم أو ال یقومون بأیھ عبادة

ھوذلك ما یزید من الثقة في الذات و یعزز الطمأن ة لدی ائج دراسة . ین دت نت روث آن وأك
من أفراد عینتھ أن العقیدة الدینیة منحتھ راحة العقل ، % 70ھذه الحقیقة فقد ذكر أن  فنك

ان % 61وذكر  األمن واألم ي أشعر ب ر و أن العقیدة تجعلن ة وذك ا %  82الطمأنین یمكنن

ر  ي ضیق ، وذك ون ف دما نك ى هللا عن اه إل ً االتج ا د% 85دوم ى أن أن العقی ي عل ة تعینن

ً أفضل وذكر  ً معي یشعرني بال% 78أكون شخصا ةأن إدراكي بأن هللا دائما .  4" طمأنین

ول  ارینجيویق ل ك دین  دی اك بال وي واالستمس ان الق دركون أن اإلیم نفس ی اء ال أن أطب

  . 5"كفیالن بأن یقھرا القلق والتوتر العصبي وأن یشفیا ھذه األمراض 

  .ر بالطمأنینة و األمن االنفعاليو ھو ما یؤدي إلى الشعو

ذا  أكثر من ھ ون ب م یقول ھذا بعض ما قالھ علماء الغرب أما علماء المسلمین فال شك أنھ

ول  نة الرس اع س ریم و إتب رآن الك ي الق فاء ف أن الش ریحة ب نة ص رآن والس فنصوص الق

  ) .ص(

   :نظرة اإلسالم للطمأنینة النفسیة 16-2
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ة النفسیة 16-2-1 رآن في الطمأنین ریم الق احثین :الك رین و الب د من المفك یشیر العدی

ظ ة  اإلسالمیین إلى أن لف بط مشتقاتھ أوالطمأنین رآن في بمصطلحین ارت ریم الق ا الك  ھم

  .  27اآلیة  الفجرسورة " النفس المطمئنةیا أیتھا " ،حیث یقول تعالىوالنفس القلب

بذكر هللا أال بذكر هللا  تطمئن قلوبھمالذین آمنوا و "تعالى كما ان القلوب تطمئن بذكر هللا 

  . 28 اآلیة الرعد سورة "تطمئن القلوب

ھو الذي أنزل السكینة " یقول تعالى وفي الطمأنینة انشراح للصدر وزوال الضیق والقلق

 ً    4الفتح  "في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا

ة و  - يذھب العالم د الغزال و حام ي أب نفس البشریة ف ى تصنیف ال ة  ال ى ثالث رآن ال الق

   :ھذه األصناف كما یلي أبو حامدحیث یرتب  المطمئنة النفسأصناف أھمھا 

راض تركت إن كذلك وتكون :بالسوء األمارة النفس -  الشھوات لمقتضى وأذعنت االعت

برئ وما" الشیطان ودواعي ُ ِ  َنفِسي  أ َ  الّنفس ن إ السوءِ  مارةٌ  أل ِ ّ  ب ِال ِن ربي  رِحم ما إ  ربي إ

ُو    53 آیھ یوسف، "رِحیم رَغف

 النفس سمیت علیھا ومعترضة الشھوانیة للنفس مدافعھ النفس صارت إذا :اللوامة النفس -

قِسم ال و "تعالى قال القیامة هللا عبادة في تقصیره عند صاحبھا تلوم ألنھا اللوامة ُ النَّفسِ  أ ِ  ب

َّوامة   "الل

 معارضة بسب االضطراب زایلھا و األمر تحت سكنت إذا كذلك وھي :المطمئنة النفس -

ةیا أیتھا " : تعالي هللا قال و الشھوات ك راضیة مرضیة  النفس المطمئن ى رب إرجعي إل

  1. 30-27الفجر  "فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

ـره ون ، وأم ـر الك ـو مدب أن هللا ھ ـن ب ـقد المؤم ا یعت ھ ،   فحیثم ـھدأ نفس ھ ت ي خلق ـذ ف ناف

عر با ةویش ی لطمأنین ـون  ةالنفس ـي یك ة ، والت نفس المؤمن ـي ال ة ، ھ ـس المطمئن ، فالنف

وى   و نھجھا على ضوء  سلوكھا ي تق ل ف القرآن الكریم فترقـى في ظلھ رقیا شامال ًیتمث

الى ھ تع ً "  :هللا لقول ا ُھ َمْخَرج َّ ل ل َ َیْجَع ِق هللاَّ ن َیتَّ ن  ،َوَم ُب َوَم ُث َال َیْحَتِس ْن َحْی ُھ ِم َوَیْرُزْق

ً َیَتَوكَّ  ُ لُِكلِّ َشْيٍء َقْدرا ْمِرِه َقْد َجَعَل هللاَّ َ َ َبالُِغ أ ِنَّ هللاَّ ِ َفُھَو َحْسُبُھ إ َى هللاَّ -2الطالق سورة  "ْل َعل

3  
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ا أن  و دره،و بم ان بقضاء هللا وق ا باإلیم ة النفسیة وربطھ ة الطمأنین في اإلشارة إلى أھمی

ال  یض الخوف ، ق ا ھي نق ا ذكرن الى الطمأنینة النفسیة كم ت " تع ذا البی دوا رب ھ فلیعب

  4قریش اآلیة " الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف 

 :فھو یرى أن محمد الخطیب أما

ة النفسیة المفاھیم ھذه -  نفس الثالث رآن في وردت التي البشریة لل ریم الق  حاالت ھي الك

 :النفسي التحلیل نظریة في ویقابلھا اإلنسانیة الشخصیة بھا تتصف

ائي كحل الھو رغبات نحو تتجھ التي األنا تقابلھا األمارة النفس - ین النفسي للصراع نھ  ب

ب ة الھو مطال اییر والضمیر المجتمع ومطالب الغریزی ة والمع ة األخالقی ا والدینی  األن

  .األعلى األنا على الھو بسیطرة الصراع ینتھي حیث األعلى

ین النفسي الصراع ینتھي حیث األعلى األنا من الموجھة األنا یقابلھا و اللوامة النفس -  ب

ا بسیطرة األعلى األنا و الھو ذات على األعلى األن ة ال ة الغریزی ا -. الھو في المتمثل  أم

ي النفسي التحلیل نظریة في المتوافقة أو السویة الذات فتقابلھا المطمئنة النفس  تكون والت

ااأل ومطالب الغریزیة الھو رغبات بین التوفیق على قادرة  في المدھش ومن 1.األعلى ن

ة أي بمشتقاتھا الضیق كلمة مع تساوت بمشتقاتھا "الطمأنینة "كلمة أن الكریم القرآن  ثالث

ة ذكر مع تساوت "الطمأنینة "كلمة وكذلك ،منھما لكل مرة عشر  ذكر ومع الركوع كلم

ة ة الحج كلم رة عشر ثالث ا، لكل م ھ تكون سلوك والحج والركوع منھم  الشعور "ثمرت

 حیث الكبیسي أحمد الشیخ تحلیلھ إلى توصل ما الكریم القرآن ألفاظ دقة ومن" بالطمأنینة

ال ً، یسمى مستقبالً  الخوف زوال و سكینة یسمى فعال الخوف زوال أن ق ا  وزوال أمن

  . " طمأنینة "یسمى اإلیمان على الخوف

ل رد سلوك فك رة حیث الھدف تحقیق نحو موجھ یكون أن یجب الف ھ قالتحقی ثم  ھو ل

ة الشعور دنیا في بالطمأنین ة فمصدر؛  واآلخرة ال ع الحق الطمأنین ا اإلیمان من ینب  ب

 .وتعالى سبحانھ عبادتھ وحسن

ا : في السنة النبویة الطمأنینة النفسیة 16-2-2 لقد عالجة السنة الطمأنینة النفسیة مثل م

ي  ریم ، الن النب رآن الك ا الق وى) ص(عالجھ ن الھ ق ع المي ف ؛ال ینط ور اإلس التص
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ر  الیوم اآلخ لھ وب ھ ورس ھ وكتب ا ومالئكت ان ب ى أساس اإلیم وم عل یة یق ة النفس للطمأنین

ة األخطار  ى مواجھ وبالقدر خیره وشره، فكلما قویت درجة إیمان الفرد زادت قدرتھ عل

  1.التي تھدد أمنھ

دنیا في السعادة مقومات من النفسیة الطمأنینة)ص(الرسول جعل  كما ال یثح ال  من "ق

ً  أصبح ا افى ، سربھ في آمن ي جسده، مع ده ف ھ قوت عن ا حیزت یوم ھ فكأنم دنیا ل  ال

  2"بحذافیرھا

ي و  ك ف ر ذل ة، ویظھ ال والسلوكیات الطیب ة بصالح األعم ربط اإلسالم األمن والطمأنین

ن الحسن عنمواضع كثیرة منھا ارتباط األمن لدى الشخص بصدقھ، ف ي ب  هللا رضي عل

ھ هللا صلى هللا رسول من حفظت" :قال عنھما لم علی ا دع وس ك م ى یریب ا إل ك ال م  یریب

  الترمذي رواه". ریبة والكذب طمأنینة الصدق فإن

 المرء یحث األخالق، خبائث عن طاھر بالتقوى، عامر أنھ :ھو المطمئن القلب وصفات

   .3لتوكلوا والتفكر والرضا، المحبة والرجاء، فوالضمیر، الخو والشكر الخیر عمل على

 اإلنسان من العارف المدرك وھو اإلنسان حقیقة ھو" الغزالي فیقول القلب معنى في وأما

  ."4المطالب و والمعاتب والمعاقب المخاطب وھو

دة  - ة بالعقی ي العنای كینة ،ھ ن و الس یة و األم ة النفس ق الطمأنین ي تح ل الت ن العوام و م

دة  الدینیة التي توجھ الفرد و المجتمع إلى العمل وم قاع ث تق ع حی ر للجمی ق الخی ا یحق بم

اإلسالم في التربیة على جعل اإلنسان نموذجا لإلنسان بالمعنى الصحیح ؛أي ذلك اإلنسان 

  5.الذي یستثمر مواھبھ في الخیر الذي یعود بالبشریة للرفعة و النھوض

ھ  و ى حاجات رد عل ي حصول الف ة، تل ة متقدم ي مرتب ى األمن ف وضع اإلسالم الحاجة إل

بق ذلك س و ب یة، وھ لو األساس باع  ماس ؤمنین بإش افئ الم ھ یك رى أن نین، فن ات الس بمئ

ي نفوسھم ة ف ق األمن والطمأنین ك تحقی ي ذل م یل  ,حاجاتھم األولیة من مأكل ومشرب، ث

ْطَعَمُھم مِّ ":یقول تعالى َ َِّذي أ ْن َخْوٍف ال   4اآلیة قریش "ن ُجوٍع َوآَمَنُھم مِّ

                                                
  77ص مرجع سابق ذكره،:صاحل الصنيع -1
  44ص،1977، بیروت المعرفة دار ، حدیث الرسول من األصول جامع إلي الوصول تیسیر : البدیع ابن  يالشیبان -2
  82صمرجع سابق ذكره،:الغزالي، حامد أبو -3
  6نفس المرجع،ص -4
  19، ص2006، 399األمن يف اإلسالم حاجة إنسانية، جملة الوعي اإلسالمية، الكويت، العدد :سيد املليجي -5
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دین نحو للتوجھ دراستھ في یرى حیث حمادة ھذا ویؤكد دین" أن الت رد یخلص ال  من الف

ذنب مشاعر وط، والیأس ال ھ وینمي والقن ة النفسیة الخصائص لدی كالصبر  اإلیجابی

ار، ھ إلى باإلضافة واإلیث ھ أن وة من یعطی ا التي الق ھ بھ ت یمكن زه نفسھ في حكمال  وغرائ

ذلك یجعل مما وضبطھا ردوده ل ھ النفسي اإلیجابي م ة نفسھ فیجعل علی ة آمن ا مطمئن  كم

ة تشكل ذي اإلطار المجتمع ثقاف ع یحیط ال رك فھي السابقة والعوامل المصادر بجمی  تت

  .1اإلطار ھذا ضمن بصماتھا

ل  ينتإذن فاإلسالم یع ا یكف ذا بم رد و ھ ة النفسیة للف ا بالطمأنین ى م ذات إل اء بال ھ االرتق ل

ى  ا یوصل إل وم ،و ھو م ق و الھم ة من الخوف و القل اة نفسیة خالی یسمح لھ بالحیاة حی

ة  ق الطمأنین ى الصحة النفسیة و تحقی ز عل ذي یرك دین ال و ال نتیجة مفادھا أن اإلسالم ھ

  . االنفعالیة و یھدف لھا من خالل اإلیمان الصحیح 
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  :خالصة

ل المساعدة من خال م العوام ل ھذا الفصل بیننا أھمیة الطمأنینة النفسیة و كشفنا النقاب أھ

ي  على تحقیقھا و المعوقات التي تقف حیالھا ،و ھذا من خالل محاوالت  العلماء الجادة ف

ة  ي معرض رى فھ ة دون اخ ا جماع رد بھ انیة ال تنف اھرة إنس ا ظ ا أنھ یرھا ،و بم تفس

ق لالضطراب و الزیادة و الن ان تحقی الي ف اقي الظواھر النفسیة األخرى و بالت قصان كب

اء  ده علم ا اك لیم ،و ھو م ع س اء مجتم ل ضرورة لبن الطمأنینة النفسیة لیس فقط مطلب ب

ث  ات و األحادی النفس و االجتماع و ھو ما بینتھ األدیان و وضحھ اإلسالم من خالل اآلی

  .خاصة لدى جمیع المجتمعات في العالم  المختلفة،و ھو ما یجعل للطمأنینة النفسیة أھمیة
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  :تمھید
كمجال من مجاالت  تلعب التربیة البدنیة و الریاضیة دورا أساسیا في حیاتنا المعاصرة 

واحي  ن الن ل م ب ب ة فحس ة البدنی ن الناحی یس م رد ل ة الف و تنمی ة نح ة الموجھ التربی

  .النفسیة والعقلیة واالجتماعیة 

رد  تعتبر التربیة الریاضیة عملیة إنسانیة، فممارسة األنشطة الریاضیة تكسب الف

االندماج في الجماعات  الكثیر من النواحي الخلقیة والنفسیة واالجتماعیة، وذلك من خالل

  .المختلفة الخاصة بأنشطتھا الكثیرة

طتھا  الل أنش ن خ رة م ذه النظ ت ھ واء كان یة س ة الریاض ى التربی ا إل ان نظرتن ف

ن  ل م ة، و تنق ل الجماع رد  داخ ع الف ل م را تتعام ا أوال و أخی ة فإنھ ة أو الجماعی الفردی

ل، و خالل ھذا التعامل الخبرات و المعارف و المعلومات و ال ى جی ل إل ارات من جی مھ

لیم   ھ س ذلك من خالل اندماجھ في الجماعة، فھي بذلك تعتبر عملیة تتبع اجتماعي و توجی

ك من  ره مستمدة ذل زه عن غی ي تمی لنمو الفرد النمو الشامل المتزن وتكسبھ الصفات الت

ل ذا الحد ب د ھ ة الریاضیة عن ة التربی ا  حاجات المجتمع ومتطلباتھ، وال تقتصر طبیع أنھ

ھ وتطوع  ذي یعیش فی ع ال افي یخضع للمجتم ي إطار ثق تعتبر عملیة ثقافیة ، أي تعمل ف

درتھا  ا ق ا ولھ أھدافھا وأغراضھا لخدمة الفرد والمجتمع ، فھي عملیة لھا معناھا ومغزاھ

ادئ سلوكیة  یم ومب ا من ق على اكتساب الفرد للحیاة االجتماعیة السلیمة، بما تشتمل علیھ

ا واجتماعیة وع اة وتوجھھ ب الحی ع جوان رد جمی قلیة، فھي بذلك عملیة تكاملیة تكسب الف

  .التوجیھ التربوي المناسب والذي یتماشى مع قدراتھ واستعداداتھ 

ة و الریاضیة  ة البدنی ي التربی ة و متخصصة ف و بالتالي فان تكوین إطارات فاعل

ام بالنواحي النفسیة و أصبح ضرورة ملحة مع تطور الحیاة المعاصرة،و لھذا فان االھتم

ة  ا اطإلاالجتماعی ون لھ ر تك ي األول و األخی ا ف را ضروریا ألنھ د أم تقبل یع رات المس

ا  ا أردن ن ھن تقبلیة و م ة المس ھ المھنی ى كفاءت ذلك عل ویني و ك توى التك ى المس أثیر عل ت

  .تسلیط الضوء على التربیة البدنیة كمھنة و مفھوم
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  :دنیة والریاضیةنبذة تاریخیة عن التربیة الب -1
دة مراحل    ا بع ي تاریخھ د مرت ف دم اإلنسانیة فق ة ق إن التربیة البدنیة والریاضیة قدیم

ك من أجل استخالص  تھتم أساسا بدراسة تاریخ النشاط البدني و الریاضي لإلنسان وذل

ي الحاضر  ا ف وع فیھ ب الوق ى األخطاء وتجن الدروس والعبر من الماضي والتعرف عل

.                 فقد كان لھذه األخیرة حضور وتاریخ عریق في مختلف الحضارات القدیمة.والمستقبل 

    :التربیة  البدنیة  والریاضیة  في الحضارات القدیمة 1 -1

إن ممارسة التربیة البدنیة في   :التربیة  البدنیة  و الریاضیة  في الحضارة   المصریة -

یخیة، حیث ال تزال الشواھد واآلثار محتفظة بما عصر الدولة المصریة القدیمة حقیقة تار

سجلھ المصریون القدماء على جدران مقابرھم وفي معابدھم وأوضحت بعض المصادر 

تدل على أن الریاضة  المصریة أن األلعاب الریاضیة التي كان یمارسھا الصبیة والتالمیذ

" مة كانت تسمى كانت وسیلة تربویة، وذكر بعض المؤرخون أن المدرسة في مصرالقدی

  .، وكانت التربیة البدنیة من بین مناھج الدراسة"بیت التعلیم

ة - ة والرومانی ارة  اإلغریقی ي الحض ة والریاضیة ف ة البدنی ارة  :التربی ا عن الحض أم

تا  ة وتسمى بالباریس ة البدنی ى التربی د أساسا عل دارس تعتم اك م ت ھن د كان ة فق اإلغریقی

وم ذلك الجمنزی ا البالی. وك تص أم ي تخ ي وھ ال الفن ة واإلكتم ز بالفخام ي تتمی ترا فھ س

ي  15بالفتیان حتى سن  ون الریاضة تحت إشراف متخصصین ف حیث یتدربون على فن

دیر  ا م رة یشرف علیھ ارة عن مدرسة ریاضیة ذات مساحة كبی وم عب حین أن الجمنزی

ت أیضا  ،16معین من الدولة وال یسمح إال ألبناء الطبقة الحاكمة إبتداءا من سن  وقد كان

اب  ى ألع ة سنوات وتشتمل عل ل أربع ذا ك ة وھ اب األولمبی ات تسمى باأللع ام مھرجان تق

د شجع  ة فق ي الحضارة الرومانی القوى وكذا المصارعة والمالكمة وركوب الخیل، أما ف

ز االرومان األطفال على ممارسة ألعاب ذات نشاط كاألرجح ت ومسابقات الجري والقف

د  والمالكمة وألعاب لیم وق م الس ي الجس لیم ف ل الس أن العق نھم ب ا، من رة والصید، إیمان الك

اني" جوفینال"نسبت ھذه الحكمة إلى حكیم الرومان  ر الروم ارك" وأكد المفك ى " بلوت عل

ب  ى یتجن ا حت دال فیھ ح باالعت األخالق ونص ا ب ال وربطھ ة لألطف طة البدنی ة األنش أھمی

 .   األطفال اإلرھاق
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د : بدنیة والریاضیة في العصور الوسطىالتربیة ال 2 -1  ي العصور الوسطى فق ا ف أم

ظلت الفلسفة الالھوتیة تنظر نظرة شك للتربیة البدنیة وترى بأن التربیة الروحیة والعقلیة 

ذه  ي ھ ھي أساس تربیة اإلنسان وھو ما أثر تأثیرا سلبیا كبیرا في تاریخ  التربیة البدنیة ف

  .الفترة

الم اإلسالمي التربیة البدنیة 1-3 ى :والریاضیة في الع د حث عل دین اإلسالمي فق ا ال أم

علموا أوالدكم الرمایة والسباحة :"صلى هللا علیھ وسلم "ممارسة الریاضة لقول الرسول

ل وب الخی ام ". ورك داو ع ان بیس س یوھ ة أس ر النھض ي عص ب  1774و ف ة ح مدرس

  1 .الجمباز واأللعاباإلنسانیة وفیھا خصص ثالث حصص لممارسة أنشطة ترویحیة ك

دیث1-4 ر الح ي العص یة ف ة والریاض ة البدنی دیث :التربی ر الح ي العص ا ف -1967(أم

ذه ) 1990 ھ ھ ا تقدم ي م ر ف اق كبی اك إتف ة وأصبح ھن ة البدنی داف التربی فقد توحدت أھ

ن حق  د أصبح م الي فق ع المجاالت وبالت ي جمی واطن الصالح ف وین الم ن تك رة م األخی

رة أن الریاضة الجمیع ممارسة أن ذلك فك شطة التربیة البدنیة وھو تطور ملحوظ لتزول ب

ة والریاضیة  ة البدنی أن التربی رار ب تقتصر على فئة معینة، ومما یمیز ھذه الفترة ھو اإلق

  .قد أصبحت علما قائما على مبادئ بیداغوجیة

  : التربیة البدنیة و الریاضیة الماھیة و المفھوم  -2
ي احثون ف ع الب د وض ح  لق ي توض ات الت ن التعریف ددا م یة ع ة و الریاض ة البدنی التربی

مفھومھا ، ولإللمام بمعنى واضح و دقیق كان البد من التطرق إلى أكثر من تعریف ورد 

  .بھذا الخصوص 

ة  - ات التربوی ن العملی ع م اق الواس من النط ات ض ن التعریف د م ا العدی ث أدرجتھ حی

ال ةاإلنسانیة، فعرف ع األعم ا جمی ي  بأنھ ة والت داف التربوی ة، ذات األھ الریاضیة المنظم

  .2تستخدم الریاضة كوسیلة لھا

دف " بأنھا  wuest & Bucherوھذا ما أشار إلیھ كل من  ھي العملیة التربویة التي تھ

  ".لتحسین األداء اإلنساني من خالل وسیط ، و ھو األنشطة البدنیة المختارة لتحقیق ذلك 

                                                
  196،ص2001دار الفكر العريب ، القاهرة ، ، 3أصول الرتبية البدنية والرياضية املدخل، التاريخ، الفلسفة ، ط:أمني أنور اخلويل - 1
  17، ص1988الرتبية والرتبية الرياضية، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة املوصل، : الصادق، سامي صفار غسان - 2
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احثون آخ - ع ب ین أجم ي ح ى ف ر عل یة ال تقتص ة والریاض ة البدنی ى أن التربی رون عل

العملیات التربویة فقط ، بل تتخطى ذلك لما تمتاز بھ من تحقیق عدة أوجھ من الحاجات 

ة ،  العقلیة ، والبدنیة ، والنفسیة ، و االجتماعیة ،و التي تتحقق من الخالل األنشطة البدنی

ھ  ھ إلی ا توج ذا م ھ ، ب Lumpkineوھ ي تعریف يف ا ھ رد " أنھ ب الف ي یكتس ة الت العملی

اط  الل النش ن خ ة م ة و اللیاق ة و االجتماعی ة و العقل ارات البدنی ل المھ ا أفض خاللھ

  .1"يالبدن

ھ   د علی ا أك و م ا Robert bobinوھ رى أنھ ث ی ارة " حی ة المخت ك األنشطة البدنی تل

بھدف تحقیق النمو   حركیة -النفسولتحقیق حاجات الفرد من الجوانب البدنیة و العقلیة و 

 2".المتكامل للفرد

ة  - ین التربی دة،لتجمع ب دیالت عدی ات السابقة تع ى التعریف اء آخرین عل بینما أحدث علم

ة ، سواء  داف و األغراض المحقق العامة للفرد ، و النشاط البدني ، ومن ثم ربطھا باألھ

ف كانت بدنیة أو نفسیة أو اجتماعیة، أو عقلیة ، ومن ھذه التعریفا ذي  nashت ، تعری ال

ین أن  اط " ب دوافع النش تغل ب ة ، تش ة العام ن التربی زء م یة ج ة و الریاض ة البدنی التربی

ة ،  الطبیعي الموجودة في كل شخص ، لتنمیتھ من الناحیة العضویة و التوافقیة ، و العقلی

  .3"و االنفعالیة ، وھذه األغراض تتحقق حینما یمارس أوجھ النشاط المختلفة 

اآلتي الذي یقول أنھا   ا التعریف یتشابھ إلى حد كبیر من حیث المضمون مع التعریفوھذ

ة " ذلك ة و البدنی ب العقل ق الجوان دف لتواف ي تھ ة الت ة التربوی الجزء المتكامل من العملی

ـ  " واالجتماعیة و الوجدانیة لشخصیة الفرد بشكل رئیسي عند النشاط المباشر  peterل

Arnold4.  

فیرى التربیة البدنیة بأنھا عملیة تربویة وتطویریة لوظائف الجسم ، من "  وفلو ب" أما 

  . 5أجل وضع الفرد في حالة تكیف حسنة للحاالت الممارسة
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ف اء تعری مولیة ، ج ن الش ع م در الواس ذا الق ع بھ ة تتمت ة البدنی بحت التربی ا أص  ولم

Kopeçky & kozlik،  ؤولیة ة و المس ابع المواطن ھ ط في علی ذا ، لیض ر ھ لیظھ

ة و  ة البدنی ا التربی مون ،إذ عرف ى والمض ث المعن ن حی اعا، م ر اتس ھ أكث ف بأن التعری

دنیا  واطن صالح ب وین م دفھا تك ي ھ ة، و الت ة العام الریاضیة بأنھا ذلك الجزء من التربی

ادر عل ا ق ا واجتماعی ا وانفعالی ن  ىوعقلی وان م دة أل طة ع ك بواس ؤولیة وذل ل المس تحم

  .1المختارة لتحقیق الھدفالنشاط البدني 

  : فلسفة التربیة البدنیة والریاضیة  -3
تحدد تنظیم ممارسة النشاطات البدنیة و الریاضیة في مجتمع ما ،انطالقا مما یحملھ 

ة و االقتصادیة ،  ة واالجتماعی ھذا المجتمع من فلسفة وغایات وسیاسة لبناء أسسھ الثقافی

ة فطریقة النشاط البدني تنتج من فلسفة  ر فلسفي ودراسة تقنی ة لفك ع وتستلزم قیم المجتم

  .لبنائھا العلمي من داخلھ الختبار األفكار والمبادئ التي تقوم علیھا

ا    ة ، كم وتتأسس فلسفة التربیة البدنیة والریاضیة على البنیة النظریة لفلسفة التربی

ا وت راز أھمیتھ ا وإب ة نظامھ ا ، تعد أحد مجاالتھا و تجتھد في توضیح طبیع ر وجودھ بری

انیة  ات اإلنس وائم المجتمع ا لت داف المتضمنة فیھ یم واألھ اني و الق ل المع اول بالتحلی وتتن

ي  رات والتطورات السریعة الت ذه التغی ى ضوء ھ ا ، وعل م میزتھ ر أھ التي أصبح التغی

اھیم  ذاھب والطرق والمف دد الم ة تع ة البدنی ت التربی ف المجاالت ، عرف نعیشھا في مختل

ا  بین ما ھو قدیم وما ھو حدیث ، وتزایدت غموضا في المفاھیم واألھداف لدرجة تخوفھ

ول  ى یق ذا المعن ي ھ ، في عصر االنفجار " الخولي"من الغزو من العلوم األخرى ، وف

ث یصعب  داخل والتشعب بحی المعرفي الذي نعیشھ الیوم أصبحت العلوم والفنون من الت

ا یستلزم ا ، وھو م اطع بینھم ة  الفصل الق ة البدنی ي حدود مجاالت التربی ر ف د وتفكی جھ

  .كمھنة و  وكنظام تربوي مستقل 

ر للظواھر المتصلة    ل والدراسة والتنظی درا من التأم اج ق ر یحت ویضیف قائال أن األم

  . 2 بالنظام والتي تشكل أساستھا
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  :أھمیة التربیة البدنیة  -4
زداد  ة والریاضیة ی ة البدنی ام بالتربی ة أصبح االھتم ن ناحی واء م وم س د ی ا بع یوم

ب  اممارستھ على مستوى األفراد والجماعات أو من ناحیة تطویرھا وتنظیمھا من الجوان

العلمیة و التشریعیة وذلك داخل الدول أو على المستوى العالمي ؛ وألھمیة التربیة البدنیة 

ؤتمر ي الم ك ف ة  تم إقرار عشرة مواد للمیثاق الدولي للتربیة والریاضیة وذل ام لمنظم الع

   .1978في نوفمبر   ) (UNESCOاألمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

ة " ة البدنی رامج التربی ي ب ھ ینبغي أن تلب ى أن اق عل ة من المیث ادة الثالث نص الم و ت

  :والریاضیة احتیاجات األفراد والمجتمع وذلك من خالل التأكید على أنھ 

ا      - رامج وفق داد الب ة ، ینبغي إع ا لخصائصھم الفردی ا ووفق الحتیاجات المشتركین فیھ

تالءم  ا ی ع ، وبم ة واالقتصادیة  للمجتم ة واالجتماعی وكذلك بما یتمشي مع الظروف الثقافی

  .  مع الظروف المناخیة

اط من  - وین عادات وأنم ي تك ة الشاملة ف ینبغي لتلك البرامج أن تسھم في إطار التربی

  .یة الفرد السلوك لتساعد في تطویر شخص

كما تنص المادة الربعة من المیثاق على أن ینبغي أن تتولى القیادات المؤھلة  تعلیم 

  : وتوجیھ  وإدارة التربیة البدنیة والریاضیة ، وذلك من خالل التأكید على أنھ 

طلعون  - ذین یض راد ال ع األف دى جمی رة ل ة والخب ؤھالت العلمی وافر الم ي أن تت ینبغ

افي بالمسؤولیة المھنیة  دد الك وفیر الع ذلك یجب ت عن التربیة البدنیة والریاضیة ، وك

 .منھم 

املین  - اء الع یة وإعط ة والریاض ة البدنی ي التربی املین ف دریب الع ام بت ي االھتم ینبغ

  .المدربین وضعا یتناسب مع المھام التي یضطلعون بھا 

وفیر المنشآت وال ى ضرورة ت اق عل زات بینما تنص المادة الخامسة من المیث تجھی

  : المناسبة للتربیة البدنیة والریاضیة ، وذلك من خالل التأكید على 

ر عدد من  - یح اشتراك اكب ى نطاق یت ة عل زات المالئم ق والتجھی وفیر المراف ینبغي ت

  .األفراد في برامج التربیة البدنیة والریاضیة بالمدارس وخارجھا 



  التربیة البدنیة بین الماضي و الحاضر                          :الفصل الثالث
 

 

اطق الحضریة والریفی - ة المن ة ینبغي أن تتضمن خطط تنمی ة البدنی ة احتیاجات التربی

ا تتیحھ  اع بم ق والتجھیزات،مع مراعاة االنتف والریاضیة في مجال المنشآت والمراف

 1" البیئة الطبیعیة من إمكانات

ة و  ة البدنی ن التربی د المتوخات م ى الفوائ ارة إل ن اإلش د م ره الب م ذك ا ت ى م ة إل باالظاف

د الریاضیة في المجتمع أو بالنسبة للفرد مثل ا ك عدی ى ذل ا أشار إل ل م لفوائد الصحیة مث

حول مجموعة من مرضى السكري " اإنجلتر"التي أجریت في الدراسة نذكر منھا دراسة 

ذا  أعطي لھم برنامج بدني ریاضي تغذوي خاص ، مقارنة بمجموعة أخرى لم تخضع لھ

المجموعة النظام ،حیث توصلوا إلى أن المجموعة األولى قد تماثلت للشفاء والتحسن قبل 

  2 .الثانیة

ة  ي ربط ات الت ر الدراس ن ذك ا یمك یل كم ة و التحص ب الذھنی ة بالجوان ة البدنی التربی

في أمریكا حول العالقة بین  " كلیة واست بوینت "،و في ذلك اجري دراسة فيالدراسي 

التربیة البدنیة و التحصیل الدراسي لدى طلبة الكلیة ، فوجدت أن ھناك عالقة طردیة بین 

اال ین التسرب منھ اك  3.لیاقة البنیة والنجاح في الكلیة، وعالقة عكسیة بینھا وب ا أن ھن كم

ي و  ال الریاض ي المج التطور ف دمھا ب دان و تق ور البل اییر تط ربط مع ات ت ن المنظم م

ن  بحت م ا أص دان و إنم ل البل ي داخ دور الھامش ك ال ب ذل ي تلع د الریاض م تع الي ل بالت

وي آخر ،و وترتبط ارتباط  تأنھا اصطبحاألھمیة بما كان إلى درجة  ثیق بأي مجال حی

ارا دان و الحض ین البل ارب ب یلة تق بحت وس ا ال  تأص ن ھن ة و م ات المختلف و المجتمع

  .یمكن إغفال األھمیة الكبرى للتربیة البدنیة و الریاضیة و الریاضة بصفة عامة

  :أھداف التربیة البدنیة  -5
كال  ة أش ور قدیم ذ عص ت من د عرف ة لق ان كتقوی تعملھا اإلنس ة أس ددة للریاض متع

ارزة  والفروسیة  لعضالتھ وحفاظا على صحتھ وبنیتھ ، أخذھا بعدة أشكال كاللعب والمب

                                                
لد الربع ، ص  1993ديسمرب  24-22رؤية مستقبلية للرتبية البدنية والرياضية يف الوطن العريب ،: لة العلمية للرتبية البدنية  والرياضية ، جامعة حلوان ، حبوث مؤمتر ا 1- ا
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  9،ص2001اللياقة البدنية و أمهيتها،مطابع اإلشعاع املصرية،:أمين فاروق  - 2
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ى  حة إل ة والص دود اللیاق دت ح رة تع ة كبی ة منفع ھ أدرك أن ثم ا ، ألن والسباقات وغیرھ

  .تماعیة جوانب أخري نفسیة لترقیتھ اجتماعیا وزیادة التواصل بعالقاتھ االج

ب  ذا یج یة ، ل ة الریاض ث الحرك یة لبع واة األساس یة الن ة المدرس د الریاض ا تع كم

  .االھتمام أكثر بالتربیة البدنیة والریاضیة في المؤسسات التربویة 

ة  ي المجاالت اآلتی ة والریاضیة ف   :ویمكن توضیح األھداف العامة لتدریس التربیة البدنی

لتربیة البدنیة بتنشیط الوظائف الحیویة لإلنسان مثل الجھاز تھتم ا: ھدف التنمیة البدنیة -

  .الخ...التنفسي، العضالت، العظام،  الجھاز العصبي ز، الجھا)الدموي( القلبي الوعائي 

ة  فات البدنی ة الص ن خالل تنمی ذا م یولوجي ؛ وھ وجي والفس ا البیول ین أدائھ ك بتحس وذل

أقلم مالئم ة ت ى حال ا إل ول بھ ا والوص ة وتطویرھ ق التربی ى تحق ان،و حت م اإلنس ة لجس

ذا الھدف ھو  البدنیة و الریاضیة أھمیتھا من الناحیة الصحیة،كما یمكن التأكید على أن ھ

اقي  ل و ب ي األص الي فھ یة و بالت ة و الریاض ة البدنی ا التربی ي تبنتھ داف الت دم األھ أق

  .األھداف ھي الفرع 

ن   ة م ة مجموع الل تنمی ن خ دف م ذا الھ ل ھ ي و یتج ل ف ي تتمث ة و الت فات البدنی الص

  1.القوة،السرعة، المداومة،المرونة:في

ویشتمل ھذا الھدف على الخبرات والمفاھیم التي تتمحور حول : ھدف التنمیة الحركیة -

لحركة اإلنسان ، والتي تعمل على تطویرھا واالرتقاء بھا ،حیث وضح  ذا  كورت مانی ھ

ة  ھ عملی ى أن ة ،و  اكتساب وتحسین" الھدف عل ارات الحركی ت ، واستعمال للمھ و تثبی

  2القدرة على توجیھ الجسم و التحكم في حركاتھ بالنسبة للزمان والمكان

كما أنھا تعمل على تنمیة الجھاز الحسي الحركي و اكتساب ارتباطات عصبیة عضلیة  

زمن الحركي،  ةسلیمة، والقدر د االتجاه و ال  عإشباعلى إدراك العالقات المكانیة و تحدی

  3حاجة الطفل للتعبیر الحركي الحر

ي یمكن : ھدف التنمیة المعرفیة ة ؛ والت اھیم المعرفی رات والمف وھي مجموعة القیم والخب

ارات  ة المھ ین تنمی اكتسابھا من خالل ممارسة النشاط ؛ حیث ربط العدید من المفكرین ب

                                                
  23، ص 4،1998الرتبية البدنية دليل املعلم املفصل و طالب الرتبية العلمية، دار الفكر العريب،ط:وآخرون عدنان درويش - 1
  1987، 2التعلم احلركي ،ترمجة علي نصيف،جامعة بغداد ،ط:كورت مانيل   - 2
ال النفسو حركي ،دار ال:  أمحد عمر سليمان رويب - 3   29، ص 1996،  1فكر العريب ، طاألهداف الرتبوية يف ا
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ار ة ،إذ أش ارات البدنی ة المھ ة و تنمی ى أن  Nealالمعرفی ة تنم" إل ارات المعرفی ة المھ ی

  .1"خالل األنشطة البدنیة ال تقل أھمیة عن تنمیة المھارات البدنیة 

د علی  ا أك ذا م ر  ھوھ ھ أن   pinexالمفك التطور الحضاري بقول ا ب ذي ربطھ من " و ال

ة و  ة للتربی ة و المعرفی أعراض االنحالل الحضاري المعاصر ھو فصل الجوانب الفكری

    2"الجوانب البدنیة  نالتعلیم فصال واضحا ع

اف  د أض ولي ولق ور الخ ة أن ي معرف ة ف ة المتمثل داف المعرفی ن األھ ة م اریخ مجموع ت

ال یرة األبط ة وس وائح، الریاض ب ول د اللع ات قواع طلحات، المنافس رات ، المص والتعبی

زة،  الخطط وإستراتیجیات المنافسة،  الریاضیة طرق أداء ،  مواصفات األدوات واألجھ

   3وأسالیبھالمھارات ا

ة- ة االجتماعی دف التنمی ث أجرى :ھ د أن    Luschenحی دد ، فوج ذا الص ي ھ ا ف بحث

القیم و  أثر ب ؤثر وتت ة ت رائحھ الھام ن ش ریحة م ع وش ن المجتم زء م ة ج ة البدنی التربی

  .  4المعتقدات ،  لذلك فھي مؤسسة ناقلة لثقافة ذلك المجتمع

ھ  ا ذھب إلی ذا م اوھ ایز مھن د ع ف ا أك ة ، حینم ات االجتماعی ث العالق ا من حی ى دورھ ل

تعمل على خلق عالقات إنسانیة أفضل ، وتسمو بالصحة الروحیة ، وتساھم " بالقول أنھا 

  .5"في عملیة تكامل وتطویر الشخص ككل 

ات  اعالت و العملی م للتف اخ مالئ وفیر من ى ت ل عل یة تعم ة والریاض ة البدنی ا أن التربی كم

 نالعفویة، التلقائیة، الحوار، حس:مع نظم وأخالق المجتمع مثل االجتماعیة و التي تتالءم 

ي المواقف ضعلى التفاو ةالتعامل، القدر لبیة ف ، والتسامح ، رفض العنف، و رفض الس

   6والمعامالت

ة النفسیة - رى كل من : ھدف التنمی ث ی ة أن   Fox et Corbineحی ة البدنی  التربی

ي والریاضیة تتعامل مباشرة مع شخصیة اإل ة(نسان،و تساھم بقسط وافر ف ذات معرف ) ال
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6 - J.JACQUES SARTHOU: enseigner l'EPS de reflexe didactique a l'action pedagogique, edtion actio, paris, 
2003, p17  



  التربیة البدنیة بین الماضي و الحاضر                          :الفصل الثالث
 

 

درات:وھذا من خالل النشاط البدني الذي یؤدي إلى ي الق ة ف وة الثق ي الق ة ف ة ،  الثق البدنی

   1 .، الثقة في كفاءاتھةالثقة في المظھر والھیئة الخارجی

ة الطموح،:فھي تعمل كذلك علىتم ذكره باإلضافة إلى ما  - ي الشخصیة، تنمی  االتزان ف

  إلى التفوق عاالنفعالي، الصبر و اإلرادة، التطل طاالنضبا

ة والریاضیة ، : وأنشطة الفراغ حھدف التروی- وھي تعتبر من أقدم أھداف التربیة البدنی

ات  نس، الفئ ن ، الج ي الس رق ف ع  أي ال ف ة للجمی دأ الریاض ى مب د عل ث تعتم حی

السعادة، البھجة، شد العصبي،و س على مشاعر التوتر والالتنفی: االجتماعیة، وتھدف إلى

  2. الصحة، االسترخاء والراحة، نمو العالقات االجتماعیة

  :مكانة التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر -6

ظل المعترك الھائل من التقدم في جمیع المیادین تعیش التربیة البدنیة و الریاضیة في في 

ة ، وذلك من خالل استخالص أخطاء الجزائر مجموعة من التعدیالت الجذریة و الھادف

انون ما الماضي وبناء مناھج للمستقبل من أجل تطویر كفاءات النشأ ،وھو  یؤكده میثاق ق

ة،  ال لألم ى  أن الشباب یشكل أثمن رأس م نص عل ذي ی التربیة البدنیة والریاضیة و ال

دما ق االن وي عمی ا نضام ترب ى أنھ ر عل ي الجزائ ة ف ة البدنی ا تعرف التربی ج بالنظام كم

  .التربوي الشامل 

ر  1976أكتوبر  23في  ة تعتب ة الھام ذه الوثیق ة والریاضیة، ھ صدر قانون التربیة البدنی

ذا المجال  ات لھ وق والواجب ام،دستورا ھاما یحدد الحق ث  الھ ل المستویات من حی ي ك ف

ة  م تنظیم الحرك وین اإلطارات ث الریاضیة المبادئ العامة للتربیة البدنیة والریاضیة وتك

   3الوطنیة والمجلس الوطني للتربیة

  : محاور أساسیة وھي 6وقد شمل  

  القواعد العامة للتربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر - 1

 .الجزائر تعلیم التربیة البدنیة وتكوین اإلطارات - 2

                                                
1  - J-Pierre famose & F. Guérin: la connaissance de soi en psychologie de l'éducation physique et du sport, 
Edtion arnand coline-paris, 2002, p50-51 

  23ص،مرجع سابق ذكره:عدنان درويش وآخرون - 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة 2نظریات وطرق التربیة البدنیة والریاضة، الجزائر، ط :محمود عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطي - 3
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 .تنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة - 3

 .التجھیزات والعتاد الریاضي - 4

 .حمایة ممارسي الریاضة - 5

 .ط المالیةالشرو - 6

ة شرط ضروري لصیانة )  1986( أما المیثاق الوطني لسنة ة البدنی د نص أن التربی فق

ي  ا الت ة ، وفضال عن المزای الصحة وتحریر طاقة العمل ورفع القدرة الدفاعیة لدى األم

ل  ة مث ة ھام ا تحرس : توفرھا للفرد تشجع وتطور خصاال معنوی ة ، كم روح الجماعی ال

ة من ممارسة  على تكوین اإلنسان دني ، تمكن الطلب اوني نفسي وب ل تع ا عام ا أنھ ، كم

  . مختلف أنواع الریاضة

،  )1996(و الصادر سنة  القانون المتعلق بتوجیھ المنظومة التربویةمن ) 05(المادة  أما

ة  و التي تبین أن التربیة البدنیة و الریاضیة تشكل قاعدة أساسیة لتطویر المنظومة الوطنی

ل و  والتربویة ة للطف اءات النفسیة و الحركی ، وتساھم أساسا في المحافظة وتحسین الكف

  1 "الشاب في الوسط التربوي، حیث تؤمن الدولة بتطویر التربیة البدنیة و الریاضیة 

  :التربیة البدنیة و الریاضیة كمھنة -7

ف :مفھوم المھنة في التربیة البدنیة والریاضیة 7-1 یشتمل المھنة ھي نمط من التوظی

ة لكسب  ل أو وظیف ا مجرد عم على أغراض رئیسیة في حیاة الفرد وھي أكبر من كونھ

دیرة  ة ج داف مھنی ق أھ و تحقی طر نح كل مض رد بش دم الف تمر تق تج لیس ي تن یش فھ الع

   2.بالرضا والقبول خالل الحیاة العملیة المھنیة للفرد

رى ش"ی ال دروی ادة إع" كم من ع ة تتض ل أو وظیف ي عم ة ھ بیا إن المھن ل نس داد طوی

  .ویتخصص على مستوى التعلیم العالي ویحكما دستور أخالقي خاص بھا

                                                
    9، ص 1996املتعلق بتوجيه املنظومة الرتبوية ، 09-95اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية أمر رقة  - 1
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رد الراشد " شارتل:ویرى ا الف إن المھنة یمكن أن تطلق على كل نوع من النشاط یزاولھ

ن  ة م ا مجموع ھ، أو أنھ ن وقت ددة م د مح ي مواعی تمرا ف ا ومس زء معین ھ ج ي فی ویقض

   1.التي توجد في مختلف مؤسسات اإلنتاجاألعمال أو االختصاصات المتشابھة 

ات  ا متطلب وفر فیھ ي تت وترى منى عبد العزیز أن التربیة الریاضیة ھي إحدى المھن الت

ل  ن قب ص م ب التخص ة بجان ة وذھنی ة فنی اج لدرای ة وتحت ا وظیف ث أنھ ن حی ة م المھن

ات المھنی ف المؤسس ق مختل ن طری ارات ع ات والمھ اب المعلوم املین بھا،واكتس ة، الع

ة ھي . بجانب التأكید عن أھمیة التوجیھ ألنھ یؤثر في اتجاھات الفرد ة بصفة عام والمھن

ق  ھحسب خطط نوظیفة ومجموعة خدمات تقدم لمجتمع معی ى تطبی ة عل ،وتعتمد الوظیف

ائمین  ى الق ي المجتمع وعل یم السائدة ف ى الق المعلومات والمھارات بغرض المحافظة عل

ى درج وا عل المھن أن یكون امج ب ق برن ن طری ب ع ي تكت ص والت ن التخص ة م ة عالی

  . دراسي طویل األجل

على أنھا مجموعة األعمال التي تتعلق بالنشاط الریاضي "إبراھیم لیلى"،وتفرقھا 

المجتمع،  م ب ل المتاحة لھ والتي یؤدیھا خریجوا كلیات التربیة الریاضیة في مجاالت العم

ات االجت ات والمؤسس دارس و الجامع ل الم وادي مث ة والن ات الحكومی ة والھیئ ماعی

الریاضیة ووسائل اإلعالم المختلفة والذي ینعكس أثره على تنمیة أفراده وإعدادھم للحیاة 

  ".ونفسیا  ابدنیا وعقلیا واجتماعی

أن المھنة تتصف بعدد من الركائز التي تتأسس علیھا، فالمھنة " لومبكین"وتوضح 

داد  ات تتطلب فترة ممتدة متصلة من األع درا مناسبا من الكفای ب ق ا تتطل دریب، كم والت

وفیر االتصال  ة ت العقلیة والمعرفة وفضال عن المھارات والخبرات ،وأیضا تتطلب المھن

بین األعضاء الممارسین لھا، كما تتصف المھنة بتقدیم خدمات متمیزة ذات طبیعة خاصة 

ث  ینظمھا المجتمع وتحتاج المھنة إلى مشاركة بعض المھن األخرى ا، بحی المرتبطة بھ

ة  2-7  2.یتم التعاون والتنسیق فیما بینھا لتقدیم خدمات أفضل للمجتمع نشأة مھنة التربی
  :البدنیة والریاضیة

                                                
  79،ص1984، دار اإلصالح، القاهرة 1، طقياس التوافق املهين املدرسي الرتبية الرياضية: عاطف داألحبر حمم - 1
  26، ص 2002، مكتبة اإلشعاع، القاھرة  2،ج1التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة، ط قطر: وال إبراھیم ، میرفت خفاجةن -2
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ي عصرا یتسم  في الوقت الذي تواجھ فیھ مھنة التربیة البدنیة والریاضیة في العالم العرب

ا  بالتوسع في مجاالتھا وتخصصھا على نحو ما حدث في العالم ا م ا، فإنھ العربي وأمریك

د  بل توطی رض س رة تعت رة عث ف كحج ي تق كالت الت ن المش د م ن العدی اني م ت تع زال

ة ا المھنی ي أركانھ وطن العرب اء ال ف أرج ي مختل ة  و.ف ة البدنی ور للتربی ي أول ظھ ف

ة ى والثانی ة األول ین الحرب العالمی ا ب رة م ي الفت ان ف . والریاضیة كمھنة مستقلة بذاتھا ك

أن بزوغ شمس " زیجلر" إیراد مراحل بزوغ المھنة في أمریكا الشمالیة والتي عمد ولعل

التربیة البدنیة كمھنة ربما تحددت مالمحھا في أعقاب تعیین أساتذة جامعیین في عدد من 

ین د صادف تعی ة  "كھیشكو" الجامعات والكلیات األمریكیة، ولق كأستاذ الصحة والتربی

ة ولكن " أمھرست" البدنیة في كلیة ة البدنی دا للتربی نجاحا كبیرا بعد أن طور برنامجا جی

امج المنافسة  "كھیشكو" األمر األكثر أھمیة أن ین برن ین برنامجھ وب ز ب استطاع التمیی

احثون د استخلص الب ة الواضحة ،ولق " الریاضیة، فقد جاھد في سبیل توضیح ذلك باألدل

ین الحربین العال "سبیسر،سواسن ا ب رة م ي فت ث أصبحت أن ف ة حی ى والثانی ة األول می

وي  ام الترب ن النظ ي، م اط الریاض رقص، النش یة، ال ات الریاض ة، التمرین الریاض

   1.األمریكي

د  د أك ر"ولق دة  "زیجل رق عدی ائل وط ذت وس ة اتخ ة البدنی رة للتربی ذور المبك ى الج عل

دت وتوسعت فتض ي امت ات الت از والتمرین ر الجمب دة غی ة وذات تفاصیل معق منت مختلف

ة  "زیجلر" الریاضة، الرقص ویعقب ام رجال التربی انھ من األمانة أن نذكر أن جل اھتم

ة  ام سیدات المھن ان اھتم ا ك ة والریاضیة، بینم البدنیة قد تمركز في برنامج التربیة البدنی

ة  د حول التربی ا بع ي م م ف وام، ث ك الجسم والق رقص، ومیكانی تتمركز حول الریاضة، ال

  بدائل المھنیة الحدیثة، ففي التربیة البدنیة الحركیة وعن ال

ان"أشارت  ي وبولم ي " لیزل ة ف ا حدیث ھ علیھ ي یطلق ا أن التخصصات الت ي أطروحتھ ف

اء  ائف أعض ائي وظ ي، أخص درب الریاض ة ،الم ة البدنی اع اللیاق ل إخض ال مث المج

ي كا ل الت ت التمرینات، إنما ھي تخصصات معروفة من قبل ولكن اعتبارات سوق العم ن

     .تحدد سعة وحجم انتشارھا
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  :التخصصات و المھن المتعلقة بالتربیة البدنیة 7-3
ـریاضیة  3-1- 7 ـبدنیة و ال ة و الریاضیة  :مدرس التربیة ال ة البدنی ر أستاذ التربی یعتب

ة  عامال ضروریا في العملیة التعلیمیة ي عملی دور الرئیسي ف ھ صاحب ال البیدغوجیة ألن

تعلم ف یم و ال ھ التعل ھ « دولستیعرف ذ، عمل وین التلمی نظم لنشاطات تك ارة عن م ھ عب بأن

داف  ین األھ وازن ب ق الت مستمر و منھجي یوجھ عملیة التكوین و یراقب النتائج، أي یحق

  »المحددة لدوره 

ة «  مراد فایزكما یعرفھ  ة التربوی ي إنجاز العملی بأنھ العمود الفقري الذي ال غنى عنھ ف

  .»لمناسبة للتالمیذ و الطالب و صیاغتھا الصیاغة ا
كما یعتبر أھم عنصر في العملیة التعلیمیة إذ یقع علیھ العبء األكبر في تربیة النشئ و    

المسؤول عن توجیھ األداء و تحقیق األھداف التربویة التي  تھیئتھم للحیاة المستقبلیة و ھو

  . بأفعالھ و مظھره  رسمھا المجتمع في المدرسة كما أنھ یؤثر على التلمیذ بأقوالھ

ً أو انحطاطا ھو من صنع  دما ً، تق ً أو شرا و ال شك أن الوجھ الذي تظھر بھ الدولة خیرا

ا  ھ مھم ا أن دریس كم ذ خالل الت ى التالمی ھ عل ذي ترك ر ال المدرس و ذلك من خالل األث

ادر ع درس الكفء الق ى كانت العملیة التربویة فإنھا ال تعني شیئا إذ خال میدانھا من الم ل

  1تحمل تبیعاتھا و القیام بأداء متطلباتھا

و  ي المدرسة، فھ ذ ف اة التلمی ي حی ھ األستاذ ف ذي یلعب دور ال ر ال وال أحد یستطیع أن ینك

امھم دوة أم و الق ذه و ھ ي تالمی ال . یزرع المثل العلیا ف دیما ق ق " سیشرون"و ق إن طری

دوة والم ا الق ا قصیر و النصح اإلرشاد في التربیة والتعلیم طویل، أم ل الصالح فطریقھ ث

   2.سریع التأثیر

ادات  ى الع ول عل ن الحص ذ م ین التالمی تاذ تمك اول األس ك یح ى ذل افة إل باإلض

ین  ین نفسھ و ب م ب ذ من أن یالئ ین التلمی ارة أخرى تمك ارات و بعب الصالحة وإتقان المھ

 3.البیئة التي یعیش فیھا من الناحیة المادیة و االجتماعیة

  :ص في التدریب الریاضيالمتخص 7-3-2
                                                

  105-101،ص2003وىل، مصر، اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريس، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة األ :فايز مراد دندش - 1
  167،ص1978امليسرة، بريوت،  النشاط املدرسي، دار: فهمي توفيق مقبل - 2
  159، ص1984الرتبية و طرق التدريس، دار املعارف، مصر،: عبد العزيز صاحل - 3
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دفھا  ي یكون ھ ات و الت ق مجموعة من العملی ى تطبی درب الریاضي عل ل الم و ھنا یعم

ھ و استعداداتھ  ھ قدرات ى مستوى ریاضي تسمح ب ى أعل النھائي إعداد الفرد للوصول إل

ذي یمارسھ بمحض  ھ وال ذي یتخصص فی وع النشاط الریاضي ال ي ن ك ف ھ وذل وإمكانات

  1.إرادتھ

وي أیضا، المدو  رب الریاضي لیس مھمتھ فقط إعطاء التمارین فحسب بل ھو رجل ترب

لذا نرى أن استخدام ھذه الكلمة في وقتنا الحالي واسع من جھة وضیق من جھة أخرى ، 

كال  ن أش كل م ل ش ذ ك دریب یأخ ة أن الت ن معرف د م ي ال ب دریب ریاض ول ت دما نق عن

دخل ھن ة وی ذا التمارین الخاصة في الیاقة البدنی ة ، وھ ارین عالجی ارین للصحة وتم ا تم

ة خاصة ) الضیق(ھو المفھوم الواسع للتدریب أما من الجانب اآلخر  فیكون إعطاء أھمی

   2إلعداد الریاضیین للوصول إلى المستوى ریاضي متقدم
یم  كولنزوقد أشار كل من أبراھام و ین التعل د من المتشابھات ب إلى أن ھناك العدی

تعلم  والتدریب، ویذھبان ألیف إخراج أنشطة ال ادة وت وم بقی م ھو شخص یق إلى أن المعل

ال  ا أفع ذه كلھ خیص وإعادة تشكیل أداء الالعب ، وھ اء تش اعي أثن اخ اجتم وإحداث من

درب أیضا ورة . تعكس دور الم نوات بص ذه الس ي ھ دریب الریاضي ف د استحوذ الت وق

ر تنا بح ال یقتص ادیمي ، وأص م أك ھ  كعل ى مكان طردة عل ة مض رامج المرحل ي ب ھ ف ول

الجامعیة فحسب، بل نالت دراسات وأبحاث التدریب الریاضي اھتمام متزایدا في برنامج 

  3.الدراسات العلیا في العدید من األوساط العلمیة

ة  كما یتعامل التدریب الریاضي مع كائن بشري لھ خصائصھ البیولوجیة والنفسیة والبدنی

لى المبادئ ونظریات العلمیة المختلفة عند تنمیة البناء واالجتماعیة ، ولھذا فھو یتأسس ع

ة  العلوم االجتماعی رتبط ب و ی ة ، فھ م (البدني وتطویر الخصائص الحركی نفس، عل م ال عل

وجي  -تشریح (والعلوم الطبیة ) االجتماع، إدارة ، اقتصاد، سیاسة وجي  –بیول  –فیزیول

ة ......) إصابات وم الحرك ك(وعل وم )بیومیكانی ة ، وعل ة (تربوی الیب  –تربی رق وأس ط

  ).علمیة تكنولوجیا في التعلیم والتدریب

                                                
  .21، ص 2001ة، دار الفكر العريب،القاهر "ختطيط وتطبيق وقيادة" التدريب الرياضي احلديث : مفيت إبراهيم محاد  - 1
 . 9، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، مصر ،1التدريب الرياضي للقرن الواحد والعشرين،ط: كمال مجيل  الربضي - 2
 . 31، ص 2003، دار الفكر العريب، مصر ، 1منظومة التدريب الرياضي، ط: نبيلة أمحد - 3



  التربیة البدنیة بین الماضي و الحاضر                          :الفصل الثالث
 

 

ة من خالل  و حت یحقق المدرب الریاضي أھداف عملیة التدریب الریاضي بصفة عام

ب  دریب و  الجان ب الت ا الجان ة ، ھم ن األھمی د م توى واح ى مس یین عل انبین أساس ج

ي، دریب الریاض ات الت ا واجب ق علیھم وي ، و یطل اب و  الترب ى اكتس دف إل األول یھ ف

روریة  ارات الض ة، أو الخی ة والمعرفی ة و الخططی ة و المھاری درات البدنی ویر الق تط

ة  ام األول بإیدیولوجی ي المق ق ف اني یتعل ارس و الث ي المم اط الریاض ي النش ب ف لالع

تم  ا ، و یھ ا و إرادی ال الریاضیة معنوی المجتمع و یھتم بتكمیل الصفات الضروریة لألفع

ابھ  ارس و اكتس ول المم ات و می دوافع و حاج ویر ال دیر و تط ذوق و التق ین الت بتحس

ابرة و ضبط  وطن و المث الروح الریاضیة وحب ال دة ك السمات الخلقیة و اإلرادیة الحمی

  1إلخ وذلك من خالل المنافسات.....النفس و الشجاعة

ي7-3-3 ي الریاض ائي النفس ذی :االخص خاص ال ة األش ذه الفئ من ھ ة تتض دیھم خلفی ن ل

ي  ة ف علمیة متسعة في مجال العلوم الریاضیة والنشاط البدني ، إضافة إلى دراسات مكثف

  .الخ...بعض فروع علم النفس  مثل علم النفس الریاضي وعلم النفس اإلرشادي

  :ویتركز دوره في جانبین أساسیین ھما

 المفاھیم التربویة والنفسیة الصحیحة نتعلیم واكتساب الالعبی.  

 ی اب الالعب یم واكتس ل  نتعل ددة مث یة المتع ارات النفس ترخاء(المھ ز-االس  -التركی

   2.التصور العقلي –االنتباه 

األخصائي النفسي إلى البحث في الریاضة ،حیث یساھم في  تطور علم النفس و قد یتجھ 

ي من خالل  و المعرف ى استمرار النم وم اإلنسانیة عل روع العل الریاضي باعتباره أحد ف

ة إ ة المعرفی دعیم البنی ة لجراء الدراسات والبحوث لت ة وإیجاد  مواجھ المشاكل التطبیقی

  .الحلول لھا، وذلك حتى یحظي بالمزید من االعتراف والتقدیر لھ 

د  اك من یعم ان ھن باالظافة إلى المھام السابقة للمتخصص في المجال النفسي الریاضي ف

ة النخبو ي األندی داد النفسي إلى االتجاه نحو العمل ف ر اإلع ث یعتب ة كمحضر نفسي حی ی

دوافع و  ة ال ق وتنمی بأنھ  عملیة تربویة تحت نطاق الممارسة اإلیجابیة لالعبین بھدف خل

                                                
  .5- 4، ص1998، 1، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، طأسس و قواعد التدريب الرياضي: أمر اهللا أمحد البساطي - 1
  207، ص  1997، مركز الكتاب للنشر ، مصر ،  1علم النفس الرياضي، ط: حممد حسن عالوي  - 2
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ویر  كیل وتط ى تش ل عل الي والعم ي واالنفع النفس واإلدراك المعرف ة ب ات والثق االتجاھ

   .ي لالعبینالسمات اإلداریة باإلضافة إلى التوجیھ واإلرشاد التربوي والنفس

إلى أن التحضیر النفسي ھو عبارة عن مجموعة مراحل ، وسائل " فورینوف"و یشیر  

ومناھج التي من خاللھا یصبح الریاضي مستعدا نفسیا  ودائما حسب فورینوف ، نجد أن 

ذا  ن التحضیر النفسي، وھ زء م ھ ج ھ وكأن ا ینظر إلی ان دائم یكولوجي ك خیص الس التش

أثیرات األمر في الحقیقة غیر  ة من الت ل جمل ذه الصفة یمث صحیح، ذلك أن التحضیر بھ

أتي من المحیط الریاضي ي ت ات الت ھ المعلوم ذي تؤخذ من ى الریاضي ال . التي تؤثر عل

دة   ماراك الفاكویرى  ارة عن وحدة موح أنھ یجب االھتمام بالتحضیر النفسي إذ ھو عب

  1.القدرات النفسیة للریاضي من الطرق المباشرة أو الغیر مباشرة متمكنة من تحسین

ة7-3-4 ي مجال ریاضة  :المتخصص باألنشطة الحركیة المكیف ار التخصص ف د مم یع

ك  ة و الریاضیة و ذل ة البدنی ي مجال التربی المعاقین من االختصاصات األكثر صعوبة ف

ث إن  ا النشاط الریاضي حی أثیر ایجابي بحكم الفئة التي یمارس معھ للنشاط الریاضي ت

ان على ان ي المجتمع من خالل تحسیس الجمھور ب ھ ف اق وتقبل ل المع دماج وإعادة تأھی

زا ز  تالمعاق یستطیع ممارسة النشاط الریاضي بمی ة والتركی ادي من الدق الریاضي الع

طة اإلرادة  ھ بواس دة ، وان رین دون إي عق دفاع كبی ة وان نفس ، و بمتع ي ال تحكم ف وال

تطیع الم تمر یس دریب المس ة والت ف والرغب ي مختل ة ف ائج مذھل ق نت اقین تحقی ع

  .االختصاصات تجلب الفرح والسعادة لآلخرین 

ى مستوى  ة دراستھ عل ا إمكانی تح لن ف تف دني والریاضي المكی ة للنشاط الب ذه القیم ھ

دني األطفال المعاقین واآلفاق التي یمكن تسطیرھا في ھذا المجال  داف النشاط الب ،إن أھ

ا من األھداف العامة للنشاط الریاضي من حیث تحقیق النمو الریاضي للمعاقین ینبع أساس

ات إن  حت الدراس ث أوض اعي ، حی ي واالجتم دني والنفس بي والب وي والعص العض

د أن یسبح  احتیاجات الفرد المعاق ال تختلف عن احتیاجات الفرد العادي ، فھو كذلك یری

   2..، یرمي یقفز 

                                                
1 -- Philipe More: Psychologie Sportive, Ed Mossen, Paris ,1992,P12 

كرة- 2 د بوس ال ال :احم دى األطف ف ل ي المكی دي الریاض اط الب ز الطبیةالبیداغوجیةالنش ي المراك ا ف ین عقلی ورامتخلف الة دكت ر  ه،رس غی
  97،ص2008منشورة،جامعة الجزائر،
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ھ ال" انارینو وآخرونیشیر  ا یحتوی ل م اق ، ولكن إن ك رد المع م للف ادي مالئ امج الع برن

الءم إصابة أو  امج ت ي البرن ة لمستویات الممارسة والمشاركة ف یجب وضع حدود معین

  1" نقاط ضعف الفرد المعاق

ي : تعریف حلمي إبراھیم لیلى السید فرحات  - رامج الت اب والب یعني الریاضات واأللع

ا لنو ة وفق تالءم حاالت اإلعاق ا  وشدتھا یتم تعدیلھا  ل ات ,عھ ا الھتمام ك وفق تم ذل وی

  .2األشخاص  غیر القادرین وفي حدود قدراتھم

ا):  stor(تعریف  ستور - ات والتمرین ل الحرك تم  تنعني بھ ك ي ی ل الریاضات الت وك

ة  ة البدنی ن الناحی دراتھم م ي ق دودین ف خاص مح رف أش ن ط تھا م یة ,ممارس النفس

 .3بة   من بعض الوظائف الجسمیة الكبرىوذلك بسب أو بفعل تلف أو إصا,العقلیة ,

النشاط البدني الریاضي المكیف في ھذه الدراسة ھو مجموع األنشطة الریاضیة المختلفة ب

ا مع حاالت  دیلھا وتكییفھ م تع ي ی والمتعددة والتي تشمل التمارین واأللعاب الریاضیة الت

  4.جتماعیةبحیث تتماشى مع قدراتھا البدنیة واال,اإلعاقة ونوعھا وشدتھا 

ي7-3-5 یر الریاض األمور  :المس ي ب ییر الریاض ي اإلدارة و التس ص ف تم المتخص یھ

ري ألي عمل ریاضي  ود الفق اإلداریة و الخاصة بالریاضة حیث تعتبر اإلدارة ھي العم

در من  یرجى لھ النجاح ،حیث إن اإلدارة تھدف إلى تحقیق أغراض محددة مسبقا بأقل ق

الجنة االولمبیة ،االتحادات (بأقل تكلفة ،فان الھیئات الریاضیة الجھد و في أسرع وقت و 

دیریات و إدارات الشباب و  اطق الریاضیة، م الریاضیة، األندیة ، مراكز الشباب ، المن

  5الریاضیة یعزى إلى نجاح اإلدارة و أیضا یعزى فشل ھذه المؤسسات إلى فشل اإلدارة
ع األساس للعملیة اإل التنظیم ھوكما یعتبر  داریة ككل حیث یحدد الوظائف التنظیمیة لجمی

 6مستویات من أعالھا حتى حتى المستوى التنفیذي

                                                
  194، ص  1990اسس بناء برامج الرتبية الرياضية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، : حممد احلمامحي ، امني انور اخلويل  - 1
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3 - A.stor:U.C.L:ET Outer activité physique et sportives adaptées pour personne handicapes mentale :print 
marketing sprl, belgique ,1993,p10 
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ة  و تتمثل مشكالت اإلدارة الریاضیة الحدیثة في مشكالت و عقبات تتعلق بعناصر العملی

  1 رقابة ھاإلداریة من تخطیط، تنظیم، توجی

  

  

  : المعاییر المھنیة في التربیة البدنیة والریاضیة -8

  :الكفایة المھنیة الخاصة. أ
بأنھم یشتبھون بدائرة داخلیة من المتخصصین الذین یفھمون أسرار العمل المھني ودقائقھ 

ة،ویرجع  اء للمھن ة االنتم م یشعرون بجاذبی ا یجعلھ وتقتصر فنیاتھ وأسالیبھ علیھم وھذا م

إن ذلك ف ي، ول ى ھذا إلى إحساسھم بالتمییز عما سواھم خارج المجال المھن دون إل ھم یعم

ث  رات، بحی ارات والخب تم المعارف والمھ ى تك ون إل ة ویلجئ ى المھن مقاومة الدخالء عل

ھ  تقتصر علیھم فھم یجاھدون في عدم تقدیم أي أساس معرفي للغرباء یمكنھم من الحكم ب

  علیھم ویخول لھم االستغناء بھ عنھم 

ر، ف ى حد كبی ار إل ة من المعی ة كمھن ة وتحقق التربیة البدنی ك كفای المھني الریاضي یمتل

ة  ھ التربوی وم بواجبات مھنیة خاصة بغض النظر عن نوع التخصص المھني، فالمدرس یق

أرفع  ات ب ذه الواجب ن أداء ھ ھ م ي تمكن ات الت ارات واالتجاھ ارف والمھ تعینا بالمع مس

الطبع  ذا ب مستوى مھني، والتي اكتسبھا خالل مرحلة اإلعداد المھني الرسمي، ویسري ھ

ى سائر التخصصات كالمدرب، والمشرف الریاضي، واإلداري الریاضي وإحصائي عل

ي . الخ... اللیاقة البدنیة الم العرب ي الع ة والریاضیة ف ة البدنی ي للتربی ولكن الوضع المھن

لیس یمثل ھذه الصورة البراقة وخاصة فیما یتصل بالكفایة المھنیة الخاصة، فلقد تسربت 

ي المجاالت، و دخیلة على عناصر مدعیة  ل الریاضي، وخاصة ف المھنة واحترفت العم

الوضع غیر المدرسي كالتدریب الریاضي، واإلدارة الریاضیة وبالطبع كان ھذا في غیبة 

  اإلعداد المھني الرسمي المتمثل في أقسام وكلیات التربیة البدنیة والریاضیة 
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ا الرغم من إیمانن ة  وقد یكون ھؤالء من الریاضیین السابقین، وب ة الفنی درس التربی أن م ب

ذا  ي ھ ا ف یا، ولكنن ون ریاض ي أن یك ي ینبغ درب الریاض ا وأن الم ون فنان ي أن یك ینبغ

ة  ة المھنی ر الكفای ي تعتب ة الت اییر المھن ع مع یس م ة ول اییر الحرف ع مع ل م یاق نتعام الس

ل  ا للعم ة أساس ارف العلمی ة والمع یرة النظری ي البص ل ف ي تتمث درب والت ة بالم الخاص

   1لمھني وال یكتفي بتاریخھ كریاضي سابقا

ة و :البصیرة النظریة. ب ة معلوماتی وفیر بنی ة بت ة الراسخة القوی ة  تتصف المھن ھي بنی

ي تتواجد  ات، والت ائق والنظری ادئ والحق متماسكة ومترابطة من المفاھیم والقواعد والمب

موسوعات في أطر وأشكال متنوعة من كتب ومراجع وبحوث ودراسات ومراجعات و

  .الخ من وسائل استرجاع المعلومات..وترجمات و ومعاجم وشرائط

ة الخاصة ال  "فینكس" ویؤكد ة المھنی ى أن الكفای ة مشیرا إل على أھمیة البصیرة النظری

درات  دیھم ق رة ل تستطیع أن تحول الفرد العادي إلى فرد مھني، بدلیل وجود حرفیین مھ

  2ى سریة أو معقدة ذلك ألن للمھنة میزة أخرىومھارات قد تكون رفیعة المستوى أو حت

ي مھمة  ات واألسباب الت ي للطرق والكیفی م العقل ي الفھ ي تعن ة والت ھذه البصیرة النظری

ة،  ب األدل ك، تركی ة ف اھر یعرف طریق انیكي الم ة، فالمیك ة معین ة وظیف تكمن وراء تأدی

ات أو ا اب التعلیم ى كت إلرشادات أو نتیجة وكذلك طریقة إصالحھا من خالل الرجوع إل

ذا ) نظري(شرح سابق لھ، لكنھ في الواقع بھذا اإلصالح دون فھم تفسیري  لما یقوم بھ ھ

ة ا البصیرة النظری ق علیھ ي یطل انیكي والت ة المیك ي .ما یمیز مھنة المھندس عن حرف وف

ا ومفكریھ ن باحثیھ ر م دد كبی ز ع د أنج یة وق ة والریاض ة البدنی ي للتربی ال المھن  االمج

تذتھا كما كبیرا من البحوث والمؤلفات والدراسات والمقاالت فضال عن األطروحات وأسا

ة  ائل العلمی وراه(والرس تیر ودكت ث ) ماجس ا بحی ات العلی الب الدراس ا ط ي أنجزھ والت

ذه  زت ھ د ترك ة ولق اء المھن یم أبن ف وتعل ي تثقی ة ف ذه األطروحات المعلوماتی تستخدم ھ

دول ال ن ال ل م دد قلی ي ع ود ف ر،العراق،األردن،تونس،مما الجھ ا مص ل أبرزھ ة لع عربی
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ا  ة إذا م دول العربی ر من ال ي عدد كبی ة ف ة مخلخل یجعل صور األنشطة النظریة والبحثی

  .نظرنا إلیھا بشكل عام

را  ا كبی ة احتیاج یرة النظری ى البص ي إل اج الریاض ي، یحت ل المھن االت العم ي مج وف

ب دون إعداد مھني متخصص كأن یكون فالمدرب الریاضي الذي یعمل في مجال التدری

دیم أو  ھ الق العبا معتزال ال یعتبر مھني بل حرفي، ألنھ غالبا ما یتبع نفس خطوات مدرب

دھم دون وعي أو  دیر فیقل ى أفضل تق دربین عل یكون مقلدا ما یراه من أسالیب وأداء الم

ماعیة ناھیك عن بصیرة، كما یسقط األمر في یدیھ إذا تعلق األمر بمشكالت نفسیة أو اجت

   .المشكالت الفیزیولوجیة لالعبین

  :االحتراف وخدمة المجتمع. ج
ة  ة المھن ع مكان في المجتمع ارتفعت مكانة العضو في ھذه المھنة والعكس صحیح، وترتف

ا  ث أھمیتھ ن حی ة م و المھن دیمھا عض رف تق ي یحت وء األدوار الت ي ض ع ف ي المجتم ف

  .نساني والمجتمعيوحیویتھا ومدى نفعھا على المستوى اإل

نكس"ویشیر  ر  "فی ي  تقاضي أج رف، یعن ھ محت اوي بأن ز عن الھ ي یتمی ى أن المھن إل

ؤمن  نظیر القیام بعمل ما والمھن الممتازة یقبل علیھا أعضائھا على أساس أنھا  مریحة ت

ا  ة لھ ا مجرد وظیف ر من كونھ اعي فھي أكث ادي واالجتم ى المستوى الم ھ عل للفرد حیات

ادي ل م ي مقاب توى الشخص ى المس ة عل زاول للمھن رد الم ز الف ل یمی ي عم ل ھ ، ب

واالجتماعي، فعلى المستوى الشخصي تتحقق أھدافھ في الحیاة من خالل ھذه المھنة، أما 

رویح  رد ت ھ مج ى أن ي عل اطھ المھن ى نش ر إل الفرد ال ینظ اعي ف توى االجتم ى المس عل

ھ ع وإشباع لمیولھ المھني و ى أساس أن ا أیضا عل ھ إنم ھ واحتیاجات ھ التزامات وفي ب ل ی م

   1المعیشیة

  :تفضیالت ومزایا تمنح لبعض العمالء دون اآلخرین. د
وھو أمر واضح بجالء في عضویة الھیئات الریاضیة كشراء تذاكر المباریات وجماعات 

  .الخ...المشجعین وتخفیض االشتراكات
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  :دستور للسلوك مدعم بقرارات غیر رسمیة. و

ي الریاضة ویتمثل في قواعد اللعب وآدابھ فیما یعرف بالروح وھو أمر معروف ف

  .الریاضیة واللعب النظیف

  :تواجد معنى كالمرتبة أو الدرجة. ي
ى  یس عل ي الریاضة ،ولكن لألسف ل وھو مفھوم موجود في أي مھنة كما ھو موجود ف

راسات بإجراء المزید من الد "كنیون"وقد أوصى  ،"كنیون" أساس األداء على حد تعبیر

ا  ة للریاضة،وأیض واع المختلف ین األن ودة ب ات الموج وص التباین ا بخص اك تحفظ ألن ھن

اعي ام اجتم ة كنظ ة الریاض ع مكان ا. وض د علیھ ي اعتم ار الت ح أن األفك ن الواض " وم

ة، فھي دراسة عن  "كینیون اییر المھن ر مع ا تعب ر مم ة أكث اییر الحرف ر عن مع أنھا تعب

  .شكل عامالحرف واألدوار الریاضیة ب

ھ ،  وفي المجال المھني للتربیة والریاضة یقدم عضو المھنة خدمات نافعة ومھمة لمجتمع

ة أصبحتا  ارة الحركی ة والمھ ة البدنی ة الریاضیة، فاللیاق وفي مختلف التخصصات المھنی

  .مطلبا اجتماعیا لھ أبعاده التربویة والسیاسیة العقائدیة واألمنیة واإلنتاجیة والخدمیة

نظم " عالوة"تدریب الریاضي على سبیل المثال استخلص وفي ال من خالل استعراضھ ل

ة  ة المتزن التدریب الریاضي عبر التاریخ أنھ قد احتل مكانا بارزا كأحد أھم وسائل التربی

اب  یة واأللع ات الریاض ي المھرجان اھمة ف وش أو المس داد الجی لوب لإلع رد، وكأس للف

  .األولمبیة

ة  اع الریاض الم اجتم ن"وع دخل "لوش ھ م ق علی ا أطل ل األدوار "م ي تحلی ة ف الحری

ة، " الریاضیة  ي إطار الریاض ل ف ة تعم ا مختلف اك مھن ھ أن ھن ن خالل ح م ذي أوض وال

والتي تبدأ بالریاضي المحترف مرورا بالمدرب الریاضي، الصحفي الریاضي، اإلداري 

ي وھي كلھا مھ.الخ...،مدرس الریاضة، باحث الریاضة ،عالم الریاضة ن یمكن تحلیلھا ف

  :ضوء ھذا المدخل على النحو التالي

 السیاق البنائي للمھنة.  

 إمكانیة الحراك االجتماعي داخلھا. 
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 المكافآت أو العائد المادي كمحترف. 

 عالقتھا بالتنشئة االجتماعیة. 

  : المھني في مجال التربیة البدنیة و الریاضیة خصائص -9

 الخصائص المعرفیة :  

ھ : ني األكادیمياإلعداد المھ.أ درس ومھارت ة للم ة و العام درة العقلی و یتجلى ذلك في الق

على حل المشكالت و مستوى  قدرتھ و الخاصة إلعداد مادتھ المتخصص فیھا و تنفیذھا،

 .تحصیلھ األكادیمي ومعلوماتھ عن النمو و التعلیم و العالقة بینھما

ب و یتجلى ذلك في تن :ھتماماتاتساع المعرفة و اال.ب  ى جان درس إل ات الم وع اھتمام

اف ة، باإلض ة والعلمی ة واألدبی ب االجتماعی ي الجوان ھ ف ادة تخصص تطالعھ  ةم ى اس إل

 .الواسع في المیادین األخرى بمجال تخصصھ

ھ.ج ة : المعلومات المتوفرة للمدرس عن طالب درس العمیق ة الم ي معرف ك ف ى ذل و یتجل

ة ظروفھم  اتھم و معرف ولھم واتجاھ ة، كل لطالبھ ومی ة و االقتصادیة و االجتماعی الثقافی

 .ھذه األمور تجعلھ أكثر فعالیة و تجعل تواصلھ و تعاملھ معھم مثمرا

لیم  :خصائص تتعلق بأسالیب التدریس .د إن الكشف عن القدرات الحقیقیة و التفكیر الس

تي للطالب ، یتطلب من المدرس اشتراك تالمیذه و إرشادھم إلى أفضل الطرق العلمیة ال

   1ھذه القدرات تؤدي إلى إظھار 

یتفق جمیع المربین على أن شخصیة المدرس من أھم عوامل  :الخصائص الشخصیة  -ھـ

ھ ي مھنت ھ ف ي . نجاح ن ف م ال تكم ى للمعل ة العظم ة أن القیم ري التربی د مفك ول أح و یق

ادة ، و قد ى القی ھ عل ي قدرات ة ف ا كامن ھ، و لكنھ ة واجبات ة لتأدی ة العادی ى الطریق ھ عل رت

   2.العقلیة و الخلقیة و عن طریق قدوتھ الحسنة ھاإلتحاد ألبنائھ عن طریق التأثیر بشخصیت

  : و تتمثل خصائص الشخصیة في 

                                                
  233،ص1985، دار الفرقان، األردن، 2علم النفس الرتبوي، ط: نشواين عبد احلميد - 1
  447،ص1965، القاهرة، 3س، طالرتبية وطرق التدري: صاحل عبد العزيز - 2
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ین المتصفین : االتزان و الدفء و المودة  - ذ المعلم ى أن تالمی اك دراسات تشیر إل ھن

حة الي و الص ن االنفع ن الم توى م رون مس الي  یظھ االتزان االنفع ن  ب ى م یة أعل النفس

د دراسات أخرى  زان ، و تؤك المستوى الذي یظھره تالمیذ المعلمین المتصفین بعدم االت

على أھمیة السلوك الودي للمعلم و أثره على تعلم التالمیذ حیث أظھرت ھذه الدراسة أن 

د  درس ال ب ابیین یظھرون سلوكا عدوانیا، و الم ین عق التالمیذ الذین یتولى تعلیمھم معلم

  .أن یتصف بالتعاون والتعاطف والتسامح أمام تالمیذه خاصة المراھقین

ین المتحمسین  :الحماس - ر استجابة نحو المعلم لقد بینت عدة دراسات أن الطالب أكث

ي  ؤثر ف م كصفة شخصیة ت ونحو المواد التي تقدم لھم على نحو الحماس ، فحماس المعل

  .یث اتجاھاتھم نحو المادة عملیة التعلیم وتساھم في تباین الطالب من ح

م :اإلنسانیة - و المعل ال ھ ا تنطوي) اإلنسان(یمكن القول أن المعلم الفع ذي یتصف بم  ال

ع اآلخرین  ى التواصل م ادر عل م الق و المعل م اإلنسان ھ ى، أن المعل علیھ الكلمة من معن

اد ودود، الص اطف، ال تح، القابقالمتع دیمقراطي، المتف رح، ال تحمس، الم د ل ل، الم لنق

  .والمتقبل لآلخرین

وي  ون ق ب أن یك تاذ یج نفس، فاألس ي ال ة ف ل والثق ز باألص درس أن یتمی ى الم ا عل كم

ھ  ي تخیل اق ف ع اآلف ورات وواس د التص ون بعی ھ، وأن یك ي مھمت ھ ف ي نجاح ل ف األص

للتالمیذ،وأن یكون محبا لعملھ جادا مخلصا لھ ،یجب أن یكون مبدعا في عملھ لدرجة انھ 

  .یدخل الفن في درسھیستطیع أن 

ى أكمل وجھ إال إذا  :الخصائص الجسمیة - ھ عل ام بمھمت ال یستطیع األستاذ القی

  : توفرت فیھ الخصائص الجسمیة و ھي

  .تمتعھ بلیاقة بدنیة كافیة تمكنھ بأیة حركة أثناء عملھ -

ذ، فاألستاذ یجب أن  - ة من األشخاص خاصة التالمی د العام ول عن القوام الجسمي المقب

  .یراعي دائما صورتھ التي لھا اثر اجتماعي

ھ، وال - ل عمل ول یھم المعلم الكس اط ف م النش ون دائ د وال أن یك ة  یجھ ن الحیوی د م یج

  .وبحركة القیام بھا
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ي  - ون ف ھ أن یك ذه ، فعلی وذج تالمی المعلم نم ر، ف ف المظھ زي ، نظی ون حسن ال أن یك

  . مستوى ھذا النموذج

ھ ال یستطیع توصیل رسالتھ  أن یكون خالیا من العاھات - بكم ، ألن الجسمیة كالصم ، ال

   1للتالمیذ بأیة صورة من الصور

  :الخصائص الخلقیة -

  ون ل ، و أن یك ف و التحم ة و الصبر و العط م باألمان ى المعل یجب أن یتحل

درة  ك الق ع ، و یمتل مخلصا في عملھ ، و صادقا في أقوالھ و أفعالھ ، و متعاونا مع الجمی

  2مل المسؤولیةعلى تح

  الحزم و الكیاسة فال یكون ضیق الخلق، قلیل التصرف، سریع الغضب، فیفقد

 . بذلك إشرافھ على التالمیذ و احترامھم لھ

 أن یكون طبیعیا في سلوكھ مع تالمیذه و زمالئھ، غیر متكلف. 

ین درس بتلق وم الم ورة أن یق ن الخط ھ م ة، ألن ده القومی ھ و تقالی ا لدین ون محترم  أن یك

  .3 تالمیذه األفكار الغربیة الشاذة و الدفاع عنھا و لو على أنھا أراء شخصیة لھ

 ة رض : الخصائص المھنی ى ع درة عل ك الق تاذ أن یمتل ن األس ب م ث یتطل حی

ھ الشخصیة و  ت، بفضل إمكانیات ي نفس الوق ة ف األفكار بطریقة سھلة و واضحة وجذاب

تعلم ،وكذلك یتم بالمساندة العلمیة و المھنیة إلمامھ بالمبادئ و األسس التي تتصل بعملیة ال

ى األستاذ   ذلك یجب عل التي یتحصل علیھا من خالل برامج اإلعداد المھني للمعلمین ، ك

   4أن یحسن استخدام الوسائل المعینة في الحصة و توظیفھا في تحقیق الھدف المنشود

  الخصائص العقلیة : 

                                                
 160عبد العزيز صاحل،مرجع سابق ذكره،ص - 1
 19،ص1،2001تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية، مطبعة اإلشعاع الفنية،ط: حممد سعد زغلول،و آخرون - 2
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 ي التحصیل العلمي، ألن فالمدرس ال بد أن یصل إلى مستو: الذكاء ى خاص ف

 .المدرس على صلة دائمة بالتالمیذ و مشكالتھم

  ھ ي مادت درس ف عف الم ات ، فض ن نظری ا م د فیھ ا یج ھ ، و بم ھ بمادت إلمام

عف  ذا الض م إن ھ ا ، ث أ فیھ ھم للخط ا ، و یعرض ذ لھ یل التالمی ي تحص ر ف ھ یقص یجعل

ھ فیسقط  د یصرفھم عن ي نفسھ یزعزع ثقة التالمیذ فیھ ، و ق ك ف ر ذل ي نظرھم ، و أث ف

ر  ھ و خی وم بعمل ة أن یق ذه الحال ل ھ ي مث ارتباك و شعور بمركب النقص ، و یستحیل ف

ا  ى أنھ ة عل ذ معلومات خاطئ لألستاذ أن یعترف بأنھ یجھل ما یفعلھ من أن یعطي للتالمی

ذ وع ا بنفسیة التالمی درس علم م یحط الم ا ل ي م ادة ال یكف ام بالم تھم صحیحة ، واإللم قلی

 .ومیولھم واستعداداتھم ومراحل نموھم فھو موجھ و مرشد

ول    اني  ""Kerschensteinerویق ي ألم م " وھو مرب ي فھ ي ف ة المرب ل عبقری تتمث

 "الخاصیات الذاتیة للفرد ، قصد إعانتھ على تحقیق ذاتیتھ 

د  ت معاھ درس ، و كان داد الم ي إع یة ف نفس أساس م ال ادة عل ت م ذا جعل ل  ھ ن أج و م

ة  نفس معرف م ال ي عل دخل ف ا ی المعلمین أولى المعاھد التي درست فیھا ھذه المادة ، و مم

ھ، و الحق أن  ھ الخاصة ب ل بحسب عقلیت ل ك ى یعام ذ حت ین التالمی الفروق ب درس ب الم

ؤتمرات و  دوات و الم ور الن راءة و حض ة والق ق الكتاب ن طری ھ ع د نفس م ال یج المعل

ع، وا الزمالء والمجتم ال ب ھ و االتص أم عمل الجمود و أن یس اب ب ث أن یص م ال یلب لمعل

 .یھملھ 

  

  

  

  

  :خالصة
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ي  ة و الریاضیة ف ة البدنی ھ التربی ذي تلعب ام ال دور الھ ر ال م عرضھ یظھ ا ت من خالل م

ى  ي عل ا یلق ذا م ا ،و ھ المجتمعات المتحضرة ،و ذلك من خالل األھداف التي ترمي إلیھ

احثین أو  ذا المجال ب دربینعاتق العاملین بھ ي بالمجال ... أساتذة أو م ة للرق ام اظافی مھ

وین لمتخصصین بحسب  أتى إال من خالل تك ذا ال یت الریاضي إلى أعلى مستویاتھ ،و ھ

قواعد و أسس علمیة متینة تقوم على البحث العلمي الجاد و المتواصل ، و ھنا تبرز دور 

  .الجامعة من خالل تكوین موجھ إلطارات المستقبل
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  :تمھید

ھ ی ة فان حیحة و دقیق ائج ص ى نت ث إل ل الباح ى یص ھحت ب علی اع توج وات و  إتب خط

د إجراءات دقیقة  د تعتم م تع و ھو األمر الممیز في األبحاث و الدراسات المعاصرة، اذ ل

ى  د عل بحت تعتم ن أص ل و لك ي العم وائیة ف ظ و العش دفة و الح ى الص ا عل ي مجملھ ف

ى  ث  تتجل أسالیب صحیحة و متعارف علیھ مما یسھل الوصول إلى أھداف الدراسة ؛حی

و ذلك من خالل اختیار منھج مناسب و طرق و عمل المیداني للباحث أھم الخطوات في ال

أدوات صحیحة ،و نحاول من خالل ھذا الفصل توضیح ھذه اإلجراءات المیدانیة التي تم 

  .القیام بھا 
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  :منھج الدراسة  -1
رات التحلیلي  تقتضي استعمال المنھج الوصفي الدراسة طبیعة مشكلة إن في دراسة متغی

ر لوضع راھن  و ألننالبحث،ا ة الكشف  في صدد تقری راب النفسي و عن محاول االغت

بعض  ا ب ل منھ ة ك ذلك عالق ة و الریاضیة و ك ة البدنی ة التربی دى طلب الطمأنینة النفسیة ل

ث  .المتغیرات األخرى نھج الوصفي ھو إنحی ذي یبحث عن  "الم نھج ال  األوصافالم

ي  مالدقیقة للعملیات و الظواھر ، ویقو ات الت راھن و یحدد العالق على تصویر الوضع ال

  1"توجد بین الظواھر 

ا من  ة تفسیرھا وتحلیلھ كما یعتمد المنھج الوصفي على جمع البیانات وتصنیفھا، ومحاول

دف  ة، بھ ل الدراس اھرة مح ذه الظ ى ھ ل عل أثیر العوام ر وت ة أث اس ومعرف ل قی أج

  .2في ھذه العوامل ماستخالص النتائج ومعرفة كیفیة الضبط، والتحك

  :مجتمع الدراسة -2
ون الدراسة  یتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة الذین یزاول

ة  في أقسام التربیة البدنیة و الریاضیة لكل من المركز الجامعي لسوق أھراس ؛و  جامع

غ عددھم  2010 - 2009باجي مختار لوالیة عنابة ، و ذلك للسنة الدراسیة  ذین بل ،و ال

  .و طالبةطالب  1796حسب الجداول األولیة للطلبة 

  :عینة الدراسة و خصائصھا -3
دى  جھاتوالمشكالت التي  أھماختیار العینة من  إن ى م الباحث فالنتائج العلمیة تتوقف عل

ھي ذلك الجزء من المجتمع و جمیع فئاتھ ،حیث أن العینة  األصليتمثیل العینة للمجتمع 

حیث  ،تي یجري اختیارھا وفق قواعد وطرق علمیة بحیث تمثل المجتمع تمثیال صحیحاال

ى  إن ى الباحث ،و یسھل الوصول ال د عل ت و الجھ استعمال العینة یوفر الكثیر من الوق

  3.النتائج بسرعة 

ة الختیار العینة بتم اد قو  ار الطریق ي االختی ة ف اك فرص متكافئ ى تكون ھن عشوائیة حت

  .الدراسة مع االبتعاد عن التحیز، الذي قد یغیر من نتائج األصليمجتمع ال فرادأل
                                                

  312،ص1986نبيل نوفل و آخرون،مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة،   مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس ،ترمجة:ديوبولد فاندلني  -1
  .23، ص 1984، رم التربیة وعلم النفس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائمناهج البحث في علو : رابح تركي -2
  .353ص , 1976, دار المعارف, القاهرة, الطبعة السابعة, علم االجتماع, عبد المجید لطفي -3
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ن  ة البحث م ون عین ا،) 180(و تتك ائص  و طالب ن توضیح خص ى أیمك ة عل راد العین ف

  :ضوء عدد من المتغیرات كالتالي

  :من حیث الجنس -
  :إناث موزعین على ھذا شكل) 48(ذكور و) 132(تتكون عینة البحث من 

  یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس): 01(جدول رقم

  النسبة  العدد  الجنس

 %73.33  132  ذكور

  % 26.67  48  إناث

    %100  طالب 180  المجموع

  

  :تكوین نظاممن حیث  -
ب نظام ل) 98(تتكون عینة البحث من  ب نظام كالسیكي) 82(و د.م.طال موزعین  طال

  :على ھذا شكل

  أفراد العینة حسب متغیر النظام االكادیمي في التكوینیبین توزیع ): 02(جدول رقم
  

  النسبة  العدد  النظام االكادیمي في التكوین
  LMD(  98  54.44%(د .م.نظام ل

  Classique(  82  45.56%(النظام الكالسیكي 
 %100  طالب 180  المجموع

  

  

  

  :من حیث المستوى الدراسي في الجامعة -
  : حیث تتوزع عینة الدراسة كاآلتي

  یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى الدراسي في الجامعة): 03(جدول رقم
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  النسبة  العدد  المستوى الدراسي في الجامعة
  L.M.D(  36  20.00%(د .م.سنة اولى ل
  L.M.D(  33   18.33%(د .م.سنة ثانیة ل
  L.M.D(  29  16.11%(د .م.سنة ثالثة ل

  Classique(  24  13.33%(سنة ثانیة كالسیكي 

   Classique(  30  16.67%(سنة ثالثة كالسیكي 
   Classique(  28  15.56%(كالسیكي  رابعةسنة 

  %100  طالب 180  المجموع
  

  :حدود الدراسة-4
  :یمكن توضیحھا في مایلي تحدد الدراسة بمجموعة من المحددات

  :الحدود المكانیة - أ

ي تتوا ري و الت اطق الشرق الجزائ ض من ة و و ھي بع ة البدنی ام التربی ا أقس د فیھ ج

ة ة المیدانی ا الدراس تتم علیھ ي س یة الت راس و  الریاض وق أھ ة س ي مدین ة ف و المتمثل

  .مدینة عنابة

  :الحدود البشریة - ب

یة ة و الریاض ة البدنی ام التربی یة ألقس ة و الریاض ة البدنی ة التربی م طلب ن  و ھ ل م لك

  . المركز الجامعي لسوق ھراس و جامعة عنابة

  :الحدود الزمنیة -ج
  ) 2010-2009السنة الجامعیة ( و ھي الفترة من تاریخ بدایة الدراسة 

  :الحدود الموضوعیة -د

ق   الل تطبی ن خ یة م ة النفس ھ بالطمأنین راب و عالقت تویات االغت ة مس ي معرف ھ

  .المقاییس الخاصة بكل واحدة منھا

  

  :الدراسة االستطالعیة -5
تط ة االس راء الدراس وثإن إج ن البح ر م ي كثی روریا ف را ض د أم ا العیة یع ، باعتبارھ

القاعدة األساسیة للبحث المیداني، وتعمل على تعمیق المعرفة بالموضوع المراد دراستھ، 
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ة  ھ الدراس ري فی ذي تج ام ال ار الع دد اإلط الي تح ة، وبالت ھ المختلف ن جوانب ف ع والكش

ة ا .المیدانی قكم ى تحقی تطالعیة إل ة االس دفت الدراس ن  ھ راض یمك ن األغ ة م مجموع

  :حصرھا في ما یلي

  ).صدق و ثبات المقاییس(التأكد من الخصائص السیكومتریة للمقاییس  -

 .مجتمع الدراسة المیدانیة ىمحاولة التعرف أكثر عل -

  .تحدید الطریقة المناسبة لجمع المعلومات و اختیار العینة -

ي محاولة اكتشاف الصعوبات والعوائق التي یمكن  - ل الشروع ف أن تعترض الباحث قب

  .الدراسة المیدانیة

ى جل  2010 -2009 الجامعیة سنةبعد القیام بھذه الدراسة مع بدایة ال و   تم التوصل إل

  .ھذه النقاط التي اتضحت جلیا من خالل عرضنا لھذا الفصل

  :أدواة الدراسة -6
  :مقیاس لالغتراب النفسي 6-1
   :یحھوصف المقیاس و طریقة تصح 6-1-1

ة و ھو أحد المقاییس المستخدمة في قیاس االغتراب النفسي  ة الجامع ي المرحل ذي ف و ال

دى ) 1989(قامت بإعداده سمیرة حسن أبكر  راب النفسي ل من اجل قیاس مستوى االغت

ي ) 105(طلبت الجامعات ،حیث یتكون من  عبارة موزعة على سبعة أبعاد فرعیة ،و الت

ى تمثل مظاھر لالغتراب النف د یشتمل عل ارة ) 15(سي حیث كل بع ،و مجموعة من عب

  :و ذلك ما یوضحھ الجدول التالي العبارات السلبیة و االیجابیة 

  

  

  

  أبعاد مقیاس االغتراب و العبارات الخاصة بكل بعدیوضح ):4(جدول رقم 
عدد   )البند(رقم العبـــــــــارة   ـاداالبعـ

  السالبةالعبارات   العبارات الموجبة  العبارات
فقدان  - 1

الشعور 
  باالنتماء

  عبارة 15  01-08-15-36-50-57-64-78-92  22-29-43-71-85-99
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عدم  - 2
 االلتزام

 بالمعاییر

  عبارة 15  02-16-23-30-44-58-65-72-86  09-37-51-79-93-100

  عبارة 15  101-94-87-80-59-45-24-17-03  73-66-52-38-31-10 العجز - 3
 عدم - 4

اإلحساس 
 قیمةبال

  عبارة 15  11-32-39-53-60-74-81-88-102  04-18-25-46-67-95

فقدان  - 5
 الھـــدف

  عبارة 15  05-19-40-47-54-61-75-82-103  12-26-33-68-89-96

فقدان  - 6
 المعـــنى

  عبارة 15  13-34-41-62-69-76-83-97-104  06-20-27-48-55-90

مركزیة  - 7
 ــذاتـال

  عبارة 15  07-28-56-70-77-84-91-98-105  14-21-35-42-49-63

  
وع من فة و السالبة ،بالمقیاس یتكون من مجموعة من العبارات الموج و بما أن ان لكل ن

  :العبارات سلم في التصحیح مدرج إلى خمس درجات ، و ھو ما یوضحھ الجدول التالي 

  النفسي بیبن طریقة تصحیح مقیاس االغترا):5(جدول رقم

  طریقة اإلجابة
  ارةنوع العب

موافق 
  تماما

غیر   بین بین  موافق
  موافق

غیر موافق 
  تماما

  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  درجات العبارات الموجبة
  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  درجات العبارات السالبة

  

حیث أن الطالب الذي یتحصل على درجات خام عالیة دل ذلك على شعور الفرد المتزاید 

ك باالغتراب ،و كلما زاد في احد األبع ي ذل االغتراب ف ك أن شعوره ب ة دل ذل اد الفرعی

د واحد فر ي بع اد البعد ھو المسیطر ،كما یمكن أن یزداد ف دة أبع ي ع زداد ف د ی عي أو ق

  .معا

  :الخصائص السیكومتریة لمقیاس االغتراب النفسي 6-1-2
یعد الصدق من الخصائص المھمة التي یجب االھتمام بھا عند إجراء  :صدق المقیاس -أ

 وإذا كانت تقیس الشيء الذي وضعت من أجلھ، تعتبر أداة البحث صادقة  ثما، حی بحث

   1.الصدق من العوامل المھمة التي یجب أن یتأكد منھا الباحث عند وضع اختباراتھ

                                                
  43، ص2000،مؤسسة الوراق للنشر،عمان االردن، 1مروان ع المجید،ط:اسس البحث العلمي -1
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ین*  دق المحكم م و :ص ھ ت رض فی ي ع راب النفس اس االغت ن مقی ة م ى مجموع عل

ي  ذینالمحكمین المتخصصین ف نفس و ال م ال غ عددھم  مجال عل ین ،  07بل ك محكم وذل

ي  رأي ف داء ال ارات والإلب ن عب ا م م و خلوھ توى الفھ ث مس ن حی وحھا م دى وض م

ھ مناسبالغموض،و مدى  ا و ضعت ألجل یس م ود تق ة ،و أن البن ة الجزائری ي تھا للبیئ وف

  .الحكم علیھا بأنھا غیر مناسبةالتي یتم عبارة تعدیل التم یضوء ذلك 

ین  كیموقد أسفرت نتائج التح ین المحكم اق ب ى درجة اتف رات عل على حصول معظم الفق

دة، وتحمل صدقا ، وتبین من خالل ذلك أن معظم ع% 80تزید عن  اس جی ارات المقی ب

  .، ومالئمة للتطبیق على مجتمع الدراسةظاھریا جلیا

   :الصدق الذاتي* 

ھ إحصائیاالصدق  ك بحساب الذاتي یمكن التوصل إلی ات ل ألتربیعيالجذر  وذل ل ثب معام

  1.أن یصل إلیھ معامل صدق االختبار االختبار وھو یعد بمثابة الحد األقصى لما یمكن

ـ  در ب ي یق راب النفس اس االغت ي لمقی دق ذات ل ص جلنا معام د س ة فلق ذه الدراس ي ھ و ف

  .و ھو ما یدل على ان المقیاس صادق بدرجة كبیرة 0.954

   :صدق االتساق الداخلي* 

ھ ة  و یمكن التوصل إلی د و الدرجة الكلی ل بع ین ك اط ب امالت االرتب من خالل إیجاد مع

  :ھو ما یبینھ الجدول التالي وللمقیاس، 

  

  

  معامالت صدق االتساق الداخلي لمقیاس االغتراب النفسي):6(جدول رقم 

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط   االبعـــــاد
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.886  فقدان الشعور باالنتماء -1
  دال احصائا  0.715 بالمعاییر عدم االلتزام -2
  دال احصائا  0.859 العجز -3
  دال احصائا  0.899 بالقیمةاإلحساس  عدم -4
  دال احصائا  0.803 فقدان الھـــدف -5

                                                
  452،ص 1971،مصر، ي، دار الفكر العرب 2النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشري، ط علم:فؤاد البھي السید  -1
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  دال احصائا  0.916 فقدان المعـــنى -6
  دال احصائا  0.756 ــذاتـمركزیة ال -7
  

ة إحصائیا ،و یتبین من النتائج ال متضمنة في الجدول السابق أن جمیع قیم االرتباطات دال

اس  ي قی ا ف اد تشترك مع ذه األبع اس ،و أن ھ اد المقی داخلي ألبع اق ال د االتس ا یؤك و م ھ

  . االغتراب النفسي و ھو ما یؤكد ان أبعاد المقیاس تقیس ما وضعت ألجلھ

   :ثبات المقیاس -ب

د ر جی ي مؤش ار یعط ات االختب ي  ان ثب ار ف ى االختب اد عل ة االعتم ى إمكانی ث عل للباح

ر من  ا استخدم أكث ائج إذا م س النت ان یعطي نف ا إذا ك الدراسة حیث أن االختبار یعد ثابت

  1وتحت نفس الظروف و الشروطمرة 

  :االختبارتطبیق إعادة  حساب الثبات بطریقة* 

ى مجموعة م  اس عل ق المقی وم الباحث بتطبی ة یق ذه الطریق ي ھ ة (ن المبحوثین و ف عین

ة مناسبة و ) استطالعیة ثم إعادة تطبیق نفس االختبار على نفس المبحوثین بعد مدة زمنی

ان در اإلمك ائج،تحت ظروف متشابھة ق ین نت اط ب ل االرتب ي  ثم استخدام معام ق ف التطبی

  .2مستوى الثبات إلیجادالمرتین 

فرد وبفاصل ) 20(قوامھا عیةعینة استطالطبق المقیاس على  و في ھذه الدراسة و بعدما

 األولالتطبیق بین درجات األفراد في  االرتباط معامالت ابثم حسیوما،  15 زمني قدرة

اط ، حیث بلغ معامللالختبارالثاني  التطبیقودرجاتھم في  لالختبار ین  االرتب ین ب التطبیق

  .و ھو معامل ارتباط العالي و دال إحصائیا 0.910

ات أبعاد مقیاس االغتراب النفسي عن طریق إعادة تطبیق معامالت ثب):7(جدول رقم
  االختبار

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط   االبعـــــاد
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.882  فقدان الشعور باالنتماء -1
  دال احصائا  0.775 بالمعاییر عدم االلتزام -2
  دال احصائا  0.973 العجز -3

                                                
  165،ص2002،مطبعة اإلشعاع الفنیة ،اإلسكندریة، 1أسس و مبادئ البحث العلمي،ط:فاطمة عوض،میرفت علي -1
  166ص،نفس املرجع  -2
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  دال احصائا  0.684 قیمةبالاإلحساس  عدم -4
  دال احصائا  0.924 فقدان الھـــدف -5
  دال احصائا  0.903 فقدان المعـــنى -6
  دال احصائا  0.837 ــذاتـمركزیة ال -7

  دال احصائا  0.910 معامل الثبات الكلي
  

ة و ذات امیتبین من خالل الجدول أن مع راب النفسي عالی اس االغت اد مقی ات أبع الت ثب

مما یدل على إمكانیات االعتماد على المقیاس و ) 0.05(صائیا عند مستوى یقدر داللة إح

  .أبعاده في قیاس مظاھر االغتراب النفسي لدى أفراد العینة

   :حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة* 

ارفي ھذه الطریقة  رة  یطبق الباحث االختب ین  واحدة،م اط ب ل االرتب م یحسب معام ث

ا و الفقرات الزوجیة،حیث فردیة الدرجات الفقرات  ات كلم ل الثب اع معام یالحظ ارتف

  1. زاد حجم العینة

ل  ى معام م التوصل ال راب النفسي ،و المعالجة االحصائیة ت اس االغت ق مقی د تطبی و بع

  .) براون-سیبرمان(و ذلك باستخدام معادلة  0.966ثبات یقدر بـ 

  

  

  :كورنباخ -حساب الثبات من خالل معامل ألفا* 
ة تم التأكد من ثبات المقیاس وی  ذه الحال ق في ھ احساب عن طری ل ألف ا-معام و  خكرونب

ات  د من ثب دة للتأك ى ح د عل ل بع ي ك ارات ف ذلك سواء لدرجات األبعاد أو لدرجات العب

  2 .معاني متمایزة لھا خاصة إذا كانت  و بنود المقیاس األبعاد الفرعیة

اس  اخ و لقد تم حساب معامالت ثبات المقی ا كرونب ة ألف راب باستخدام طریق ي لالغت الكل

 0.926لتحلیل استجابات أفراد العینة االستطالعیة و تم التوصل إلى معامل ثبات یقدر بـ 

  .و ھي داللة على الثبات العالي للمقیاس

                                                
  167،مرجع سابق ذكره :میرفت عليو فاطمة عوض، -1
  207،ص1983مكتبة الفالح،الكويت ، ،1طياس النفسي،الق:الرمحن، سعد عبد -2
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راب  - اس االغت الي للمقی ات الع من خالل الطرق السابقة لحساب الثبات تم التأكد من الثب

  .ما یعطي مؤشر ایجابي إلمكانیة االعتماد على المقیاس في الدراسةالنفسي و ھو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مقیاس ماسلو للطمأنینة النفسیة 6-2

ة النفسیة  :وصف المقیاس و طریقة تصحیحھ 6-2-1 اس الطمأنین د مقی ذي وضعھیع  ال

س التي الكلینكیة من أوائل المقایی النظریة بحاثاأل مجموعة من و ذلك عن طریق ،ماسلو

ذات  تم ب ي تھ اییس الت اقي المق تھتم بالطمأنینة النفسیة لألفراد كما یعد المرجع الرئیسي لب

ة ومن . المتغیر ة العربی ى البیئ ھ عل اس و تقنین و لقد قام العدید من الباحثین بترجمة المقی

ة العربیالذي قام  سالمة العزیز عبد أحمدھؤالء الباحثین ،  ى اللغ اس إل ة المقی  ة،بترجم

 أبعاد ثالثة موزعة على عبارة 75 من مكون حیث یشیر إلى أن مقیاس الطمأنینة النفسیة

  1.و أخرى فرعیة أساسیة

                                                
  101مرجع سابق ذكره،ص: نبیھ اسماعیل، - 1
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  أبعاد مقیاس الطمأنینة النفسیة و العبارات الخاصة بكل بعدیوضح ):8(جدول رقم  
  عدد العبارات  )البند(رقم العبـــــــــارة   االبعــاد

  ات السالبةالعبار  العبارات الموجبة
 الشعور - 1

  اآلخرین بتقبل
4-6-13-15-42-54-58-

62-65-67-68  
  عبارة 17  7-24-47-70-74-75

 الشعور - 2
 باالنتماء

1-2-9-25-27-28-31-
34-37-43-49-57-59  

3-8-11-21-32-33-35-
51-64  

  عبارة 22

 الشعور - 3
 وندرة بالسالمة

 الخطر

12-17-19-20-26-30-
40-45-48-52-56-71-
72  

5-10-14-16-18-22-23-
29-36-38-39-41-44-46-
50-53-55-60-61-63-66-
69-73  

  عبارة 36

وع من  ل ن ث ان لك ة و السالبة ،حی ارات الموجی و یتكون المقیاس من مجموعة من العب

  :ت ، و ھو ما یوضحھ الجدول التاليالعبارات سلم في التصحیح مدرج الى خمس درجا

  قیاس االغترب النفسيیبن طریقة تصحیح م):9(جدول رقم

  طریقة اإلجابة
  نوع العبارة

  ال  غیر متأكد  نعم

  1  2  3  درجات العبارات الموجبة
  3  2  1  درجات العبارات السالبة

ب   عور الطال ى ش ك عل اس دل ذل ى المقی ب عل ات الطال ا ازدادت درج ھ كلم ث ان حی

ك ان ة دل ذل اد الفرعی د األبع ي اح ا زاد ف یة ،و كلم ة النفس ة  بالطمأنین عوره بالطمأنین ش

  .النفسیة في ذلك البعد ھو المسیطر

  :الخصائص السیكومتریة 6-2-2
  :صدق المقاییس -أ

ین *  دق المحكم د  :ص رض بع یة ع ة النفس اس الطمأنین ى مقی ین  07عل ن المحكم م

دى وضعبارات والوذلك إلبداء الرأي في مجال علم النفس المتخصصین في  د  حھاوم فق

  . % 80لیة من اتفاق المحكمین تزید عن نال المقیاس درجة عا

مقیاس الطمأنینة النفسیة على العینة االستطالعیة للدراسة و بعد توزیع  :الصدق الذاتي* 

ن  ت م ي تكون ذر ) 20(الت و الج ذي ھ ذاتي و ال دق ال ل الص ى معام ل إل م التوص رد ت ف

ي لمقالتربیعي لمعامل الثبات  ذه الدراسة سجلنا معامل صدق ذات ة و في ھ اس الطمأنین ی

  .یدل على أن المقیاس صادق بدرجة كبیرة معمل عاليو ھو  0.954النفسیة یقدر بـ  
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داخلي اق ال دق االتس ى  :ص ل إل م التوص تطالعیة ت ة اس ى العین اس عل ق المقی د تطبی بع

المعامالت التالیة للصدق االتساق الداخلي لمقیاس الطمأنینة النفسیة و ھو ما یبینھ الجدول 

  :التالي

  معامالت صدق االتساق الداخلي لمقیاس الطمأنینة النفسیة)10:(جدول رقم 

  

ابینیتبین من ال ة تراوحت م ین المحاور والدرجة الكلی اط ب  جدول أن قیمة معامل االرتب

ة  0.981و  0.854 ا یشیر 0.05وجمیع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوی ؛ مم

  .إلى االتساق الداخلي للمقیاس، وأن محاوره تقیس الطمأنینة النفسیة

  
  :ثبات المقیاس -ب
ادة تط*  ة اع تخدام طریق ات باس ارالثب ق االختب دما :بی ى  بع اس عل ق المقی ة طب عین

 االرتباط معامالت ابثم حسیوما ،  15 فرد وبفاصل زمني قدرة) 20(قوامھا استطالعیة

ار األولالتطبیق بین درجات األفراد في  ي  لالختب قودرجاتھم ف اني  التطبی ارالث ، لالختب

ل غ معام ث بل اط حی ین  االرتب ین ب ل ارت 0.898التطبیق و معام الي و دال و ھ اط ع ب

ـ  در ب ة یق ات  0.05إحصائیا عند مستوى دالل د ثب ا تؤك ي تحصلنا علیھ ة الت ذه القیم و ھ

  .االختبار و بالتالي فان المقیاس قد یعطي نفس النتائج اذا ما اعید تطبیقھ 

معامالت ثبات أبعاد مقیاس الطمأنینة النفسیة عن طریق اعادة تطبیق ):11(جدول رقم
  االختبار

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط   ت الثباتمعامال
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.856  اآلخرین بتقبل بعد الشعور-1
  دال احصائا  0.753 باالنتماء بعد الشعور-2
  دال احصائا  0.915 الخطر وندرة بالسالمة بعد الشعور-3

  0.05الداللة عند   معامل االرتباط   االبعـــــاد
  دال احصائا  0.854  اآلخرین بتقبل الشعور -1
  دال احصائا  0.970 باالنتماء الشعور -2
  دال احصائا  0.981 الخطر وندرة بالسالمة الشعور -3
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  دال احصائا  0.898 معامل الثبات الكلي للمقیاس
  

ة و ذات امالجدول أن مع یتبین من خالل ة النفسیة عالی اس الطمأنین اد مقی ات أبع الت ثب

مما یدل على إمكانیات االعتماد على المقیاس و ) 0.05(داللة إحصائیا عند مستوى یقدر 

  .أبعاده في قیاس الطمأنینة النفسیة لدى أفراد العینة

ة ا :حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة*  ق طریق ة النصفیة و من خالل تطبی لتجزئ

اس  ات مقی ى ان ثب ل ال م التوص ة ،ت درجات الزوجی ة و ال دراجات الفردی ین ال ك ب ذل

تخدام  ات باس ل الثب ث أن معام الي ، حی یة ع ة النفس ة الطمأنین یبرمان(معادل راون-س  ) ب

  . 0.942یقدر بـ 

اس بعد تطبیق معادلة كورنباخ على م :كورنباخ -حساب الثبات من خالل معامل ألفا - قی

ـ  در ب ات  0.926الطمأنینة النفسیة ككل تم التوصل الى قیمة الفا و التي تق د ثب و ھو یؤك

  .المقیاس من خالل ھذه الطریقة

  :الطرق اإلحصائیة -7
ات  غ بیان م تفری ق ت ة التطبی د مرحل توفیة  االستبیاناتبع ات الدراسة والمس الصالحة لغای

ا ومع رض تحلیلھ ي بغ ب اآلل ي الحاس ة ف ائي  االجتھاإلجاب امج اإلحص ق البرن ن طری ع

وم ة  للعل دار ) (SPSSاالجتماعی نة  18اإلص ام، 2009لس ذا النظ ا لھ ا لم ن مزای ي  م ف

  :، و قد استخدمنا األسالیب اإلحصائیة التالیة یر الوقت و الجھد و دقت الحساباتتوف

  

  1 :الوسط الحسابي - أ
  مج س                                 

      =م   
  ن                 

  
  عدد العینة:مجموع القیم                  ن: المتوسط الحسابي                  مج س:م

  

  1 :االنحراف المعیاري -ب

                                                
  109ص،2002الكتاب للنشر ، ر،دا 2طرق البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي،ط:إخالص محمد ، مصطفى حسن باھي - 1
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               2)م -س  (مج                               

 =  ع  
  ن                                    

  
  عدد أفراد العینة= درجة المتحصل علیھا    ن ال= س  المتوسط الحسابي  = م 

  

      2 :النسب المئویة -ج

  100×   الجزء      =     (%) النسبة المئویة                  

  الكل                                            

  

  )3( :معامل االرتباط بیرسن 
    

  مج ص    xمج س                                        
       -مج س ص                   

  ن                                             
  = ر   

    2)مج ص(                 2)مج س(                             
  )           - 2مج ص) (            - 2مج س (                

  ن ن                                                       
  

  الدرجة المتحصل علیھا في االختبار األول =س 

  الدرجة المتحصل علیھا عند  إعادة االختبار  =ص

  عدد أفراد العینة=ن
  
  4:براون-معامل سیبرمان –د 

   ر×  2                                      
   = ) Spearaman( سبیرمان براون 

                                                                                                                                              
  294نفس املرجع،ص  - 1
  . 269، ص  2004المجال الریاضي ، بغداد ، مطبعة الطیف،  االختبارات والقیاس واإلحصاء في : علي سلوم جواد  - 2
 310مرجع سابق،ص : إخالص حممد ، حسن باهي -1
ي السيد - 4   525،ص1979،دار الفكر العريب،3علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري،ط:فؤاد 
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  ر+  1                                        
  

  Cronbach Alpha  :1ھـ معامل الفا كرونباخ
  

  )م    2مج  ع   -1(      ك        = معاما الفا 

  2ع                     1- ك                    

  عدد الفقرات= ك 

  تباین الفقرة رقم م= ع م 

  المقیاستباین فقرات جمیع عبارات = ع 

  
  
  
  2 :للفروق المعنویة) t-ت(اختبار  -و 

     │1م  -   2م │                                   

T     =  

  ]   1  +    1      [×    2 2ع 2ن+  2 1ع 1ن                    

  2ن       1ن                 1 - 2ن+  1ن                     

  

   .المتوسط الحسابي للعینة الثانیة=  2م      سابي للعینة األولىھو المتوسط الح=  1م

  . نحراف المعیاري للعینة الثانیةاال = 2ع    االنحراف المعیاري للعینة األولى   = 1 ع

  .الثانیة   العینة دعدد أفرا= 1ن              . األولى العینة دعدد أفرا= 1ن

  3 :تحلیل التباین األحادي االتجاه -ي 

 یبین طریقة حساب تحلیل التباین األحادي االتجاه) 12(جدول رقم 

                                                
  301،ص1999حلديثة،االزريطية،اإلسكندرية،،املكتبة اجلامعية ا1اإلحصاء يف الرتبية و علم النفس،ط:أمحد حممد الطيب - 1 
  271، ص 1989 اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 1طيف الرتبية وعلم النفس،  اإلحصاء: أمحد حممد - 2
  119،ص2003،دار الفكر العريب،القاهرة،1اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية و الرياضية،ط:حممد نصر الدين  - 3

  مجموع  مصادر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 )F-ف(قیمة 
 المحسوبة
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  :حیث

 SST = للمربعات  المجموع الكلي 

SSr   = مجموع مربعات الخطأ(مجموع المربعات داخل المجموعات(  

  SSt = مجموع مربعات المعالجات(مجموع مربعات بین المجموعات(  

 K   =عدد المجموعات       n   =عدد العینة الكلیة  

= MSt بین المجموعات(متوسط مربع المعالجات(  

MSr = متوسط مربع الخطأ  

  
  ):LSD(فروق معنویة طریقة أقل -ك 

ھي تدخل ضمن  والمحسوبة دالة إحصائیا، ) ف(تستخدم ھذه الطریقة عندما تكون قیمة 

المقارنات المتعددة و حیث تعمل على معرفة أقل قیمة یمكن قبولھا حتى یكون الفرق بین 

  1.متوسط العینات أو المجموعات دال إحصائیا أي من المتسبب في ھذه الفروق

  

  

LSD   =          تMSr           +MSr  

n1                                               n2  

  

 

MSr =     متوسط مربع الخطأ   

   0.05الجدولیة عند مستوى  t-قیمة ت= ت 

1  n = عدد المالحظات في العینة األولى  

2  n =عدد المالحظات في العینة الثانیة . 

                                                
 129مرجع سابق ذكره،ص:صر الدينحممد ن - 1

 SSt k-1 MSt MSt  بین المجموعات
MSr داخل المجموعات  SSr n-k MSr 

 SST n-1  المجموع  الكلي
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ائج الدراسةعرض نت -1

 :مناقشة نتائج الدراسة -2
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  :عرض النتائج -1
ة 1-1 یة العام ة بالفرض ائج الخاص رض النت ھ  :ع ى أن نص عل ي ت ة " الت د عالق توج

ة  دى طلب یة ل ة النفس ي و الطمأنین راب النفس ین االغت ائیا ب ة إحص البة و دال ھ س ارتباطی

 "التربیة البدنیة و الریاضیة 

 :الفرضیة نستعمل معامل بیرسن لالرتباط و ذلك وفق مایلي  و للتأكد من صحة -

یوضح العالقة بین االغتراب النفسي و الطمأنینة النفسیة لدى ) :13(جدول رقم
 طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة

عدد   المتغیرات

  العینة

   طمعامل االرتبا

  ""بیرسون ""  

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائیة

 180  ياالغتراب النفس

  طالبا

  دال إحصائیا  0,05  *0,732 -

  الطمأنینة النفسیة

  
  :التعلیق -

اط  ل ارتب و ھو ) 0,732-(یساوي ) بیرسون(یتضح من خالل الجدول أعاله أن معام

ـ  در ب ى ) 0,05(ارتباط سالب قوي و دال إحصائیا عند مستوى یق دل عل ا ی و ،و ھو م

كلما زاد االغتراب  أي أنھ. الطمأنینة النفسیة بین االغتراب النفسي وجود عالقة عكسیة 

النفسي قلت معھ الطمأنینة النفسیة أو العكس أي أنھ كلما زادت الطمأنینة النفسیة قل معھا 

  .اإلغراب النفسي بنسبة كبیرة

  

  

  

  

  

یوضح العالقة بین االغتراب النفسي و الطمأنینة النفسیة لدى طلبة ) :14(جدول رقم
  .الریاضیة تبعا لكل متغیر من متغیرات الدراسة التربیة البدنیة و
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  االرتباط بین  المتغیرات
  "الطمأنینة النفسیة" 

  و 
" االغتراب النفسي"

  :لدى

  طمعامل االرتبا
  ""بیرسون "" 

  الداللة
اإلحصائیة عند 

  0.05مستوى 

  دال إحصائیا  0,680-  اإلناث / 1  الجنس - أ

  دال إحصائیا  0,751-  الذكور/2

األكادیمي في  النظام -ب
  التكوین

  دال إحصائیا  0,688-  د.م.نظام ل/ 1

  دال إحصائیا  0,790-  نظام الكالسیكي/ 2

المستوى الدراسي في  - ج
  الجامعة

  دال إحصائیا  0,625-  د.م.سنة أولى ل/ 1

  دال إحصائیا  0,609-  د.م.سنة ثانیة ل/ 2

  دال إحصائیا  0,881-  د.م.سنة ثالثة ل/ 3

  دال إحصائیا  0,622-  كالسیكي سنة ثانیة/ 4

  دال إحصائیا  0,840-  سنة ثالثة كالسیكي/ 5

ة / 6 نة رابع س

  كالسیكي

  دال إحصائیا  0,837-

  

  :التعلیق

ة           اك عالق راب إمن خالل الجدول أعاله یتضح أن ھن ین االغت ة سالبة ب رتباطی

ة و ال ة البدنی ة التربی دى طلب ة النفسیة ل ع النفسي و الطمأنین ك بالنسبة لجمی ریاضیة و ذل

رات الدراسة  وین ( متغی ة،الجنس ، نظام التك ي الجامع ا ) المستوى الدراسي ف و ھو م

  ) .13(یؤكد النتیجة التي تحصلنا علیھا في الجدول رقم 

ي و  راب النفس ین االغت ة ب تنتج أن العالق ابقین نس دولین الس الل الج ن خ الي و م و بالت

  .قة سالبة أو عكسیةالطمأنینة النفسیة ھي عال

یبن نسب المئویة و المتوسطات الحسابیة لمظاھر االغتراب النفسي ) 15(جدول رقم 
  )جمیع أفراد عینة الدراسة(لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة 
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  : تعلیق

ة  ین طلب ر النسب ب و األكب ذات ھ ة ال ر مركزی ین أن مظھ ابق یتب من خالل الجدول الس

زام  التربیة البدنیة و الریاضیة و یلیھ مظھر العجز ،ثم فقدان المعنى ،ثم مظھر عدم االلت

ر  ،ثم مظھر الشعور بعدم االنتماء،ثم فقدان الھدفبالمعاییر ي مظھ و ف ل النسب فھ ا اق أم

  .فقدان القیمة
  
  
  
  
  
  

  عینة الدراسة طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة 

 المتوسط الحسابي النسبة المئوي  األبعاد
 بعدم االنتماء الشعور 30,84 %13,18

 االلتزام بالمعاییر عدم 33,84 %14,46

 ــزــالعجــــ 36,06 %15,41

 االحساس بالقیمة عدم 27,73 %11,85

 ـدفــفقدان الھــ 30,32 %12,96

 فقدان المعـــــنى 35,22 %15,05

 ذاتـــمركزیة الـ 39,98 %17,09

 المجموع العــــام 233,99 100%
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  مظاھر االغتراب النفسي بین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیةل النسب المئویةاعمدة بیانیة تمثل ) :1(شكل رقم
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الشعور بعدم االنتماء عدم االلتزام بالمعاییر العجـــــــــــــــــز عدم االحساس بالقیمة فقدان الھـــــــــــــدف فقدان
المعـــــــــــــنى

مركزیة الـــــــذات

مظاھر االغتراب النفسي

 (%
یة(

ئو
الم

بة 
س
الن

طلبة التربیة البدینیة و

الریاضیة (كل عینة الدراسة)
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توجد فروق ال "التي تنص على أنھ  :عرض النتئج الخاصة بالفرضیة الجزئیة األولى  1-2

الریاضیة ترجع  ذات داللة إحصائیة في مظاھر االغتراب النفسي بین طلبة التربیة البدنیة و

  " لمتغیر الجنس

ار  تخدام  اختب م اس یة ت ذه الفرض ن ھ د م طي ) ت(و للتأك ین متوس روق ب تودنت للف س

 :مجموعتین  و كانت النتائج كالتالي

بین طلبة التربیة البدنیة  النفسي مظاھر االغتراب یوضح الفروق في ):16(رقم  جدول
  تبعا لمتغیر الجنسو الریاضیة 

مظاھر 
 االغتراب

  العام

المتوسط   المتغیر
  الحسابي

 فاالنحرا
 المعیاري

 

درجات 
  الحریة

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  )ت(قیمة 
  الجدولیة

  الداللة
عند 

مستوى 
0,05  

الشعور بعدم 
 االنتماء

 178 8,370 30,811  ذكور
  

0,080 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 6,222  30,916  إناث

عدم االلتزام 
 بالمعاییر

 178 7,381  33,583  ذكور
  

   غیر دال  - 1,96  - 0,813
 5,776 34,542  إناث

 178 8,943  35,311  ذكور العجـــز
  

1,920 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 7,964 38,125  إناث

 عدم
اإلحساس 

 بالقیمة

   غیر دال  1,96  3830,  178 7,434  27,856  ذكور
 7,482 27,375  إناث

فقدان 
 الھـــدف

 178 7,671 30,076  ذكور
  

0,785 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 4,566 31,000  إناث

فقدان 
 المعـــنى

 178 7,921  34,841  ذكور
  

1,038 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 8,411 36,250  إناث

مركزیة 
 ــذاتـال

 178 6,599  39.924  ذكور
  

0,185 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 5,967  40,125  إناث

 باالغترا
 العام

 178 43,319  232,402  ذكور
  

0,861 - 
  

   غیر دال  - 1,96
 33,186  238,333  إناث

  
  :التعلیق

راب  ع مظاھر االغت ي جمی ة إحصائیا ف روق دال ھ ال توجد ف یتبین من خالل الجدول ان

ر الجنس و مستوى االغتراب العام النفسي  ذكور(تبعا لمتغی اث و ال ین اإلن ك ) أي ب و ذل

  .)0,05(الجدولیة عند مستوى داللة " ت"ظھر أقل من المحسوبة لكل م" ت"الن 
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یمثل النسب المئویة لمظاھر االغتراب النفسي لدى الجنسین ) 17(جدول رقم  -
 )إناث، ذكور(

  

  :تعلیق

من خالل الجدول یتبین أن النسب المئویة لمظاھر االغتراب التفسي تختلف بشكل واضح 

دى بین الجنسین و تتقا ام ل رب في مظاھر أخرى كما أننا نالحظ أن انتشار االغتراب الع

اإلناث أعلى قلیال منھ لدى ذكور ،و أن أقل نسبة سجلت في مظھر عدم اإلحساس بالقیمة 

درت ب  ث ق دى الجنسین حی ذات ل ة ال ر مركزی ى نسبة ھي لمظھ دى الجنسین ،و أعل ل

  .ناثلدى اإل) 16,83%(لدى الذكور و قدرة بـ ) %17,18(

  

  ذكور   اناث

  الجــــــــــنس
                         

 األبعاد
النسبة 

 المئویة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

 الشعور بعدم االنتماء 30,811 %13,26   30,916 %12,97

 عدم االلتزام بالمعاییر 33,583 %14,45 34,542 %14,49

 ــــــزـــــــــالعجــــــــ 35,311 %15,19 38,125 %16,00

 بالقیمة اإلحساسعدم  27,856 %11,98 27,375 %11,49

 ــــدفــفقدان الھـــــ 30,076 %12,94 31,000 %13,01

 فقدان المعـــــــــــنى 34,841 %15,00 36,250 %15,21

 ــذاتــــمركزیة الـــ 39.924 %17,18 40,125 %16,83

 االغتراب العام 232,402 %100 238,333 %100
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  لدى الذكور مقارنة بالذكورمظاھر االغتراب النفسي ل المئویةنسب  الاعمدة بیانیة تمثل  ):02(شكل رقم 
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الشعور بعدم االنتماء عدم االلتزام بالمعاییر العجـــــــــــــــــز عدم االحساس بالقیمة فقدان الھـــــــــــــدف فقدان المعـــــــــــــنى مركزیة الــــــــــذات

مظاھر االغتراب النفسي

ویة
المئ

ة ا
سب

الن

ذكور
اناث
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ة  1-3 ةعرض النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئی ھ  :الثانی ى أن نص عل ي ت توجد " و الت

ین ي ب راب النفس اھر االغت ي مظ ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ة و  ف ة البدنی ة التربی طلب

 .)د.م.النظام كالسیكي و نظام ل (في الجامعة تكوین النظام لریاضیة ترجع لمتغیر ا

 التكویننظام  تبعا لمتغیرالنفسي مظاھر االغتراب  یوضح الفروق في ):18(رقم  جدول
  )د.م.كالسیكي،ل( في الجامعة

مظاھر 
االغتراب 

  العام

نظام 
  التكوین

المتوسط 
  الحسابي

 فاالنحرا
 المعیاري

 

درجات 
  لحریةا

) ت(قیمة 
  المحسوبة

) ت(قیمة 
  الجدولیة

  الداللة
 0,05عند 

الشعور بعدم 
 االنتماء

  غیر دال   1,96  1,587 178 8,18547 31,6837  د.م.ل
 7,32458 29,8293 كالسیك

عدم االلتزام 
 بالمعاییر

 3,018 178 7,64962 35,2449  د.م.ل
 

  دال    1,96
 5,70352 32,1585 كالسیك

 - 0,358 178 8,27286 35,8469  د.م.ل عجـــزال
 

  غیر دال   1,96
 9,35563 36,3171 كالسیك

  عدم
 اإلحساس
 بالقیمة

  غیر دال  1,96 1,469 178 7,27261 28,4694  د.م.ل
 7,56122 26,8415 كالسیك

فقدان 
 الھــدف

  غیر دال   1,96  0,394 178 7,39078 30,5102  د.م.ل
 6,49142 30,0976 كالسیك

فقدان 
 ـنىالمع

 - 0,023  178 7,97543 35,2041  د.م.ل
 

  غیر دال    1,96
 8,19861 35,2317 كالسیك

مركزیة 
 ــذاتـال

  غیر دال    1,96  1,006  178 6,43752 40,4184  د.م.ل
 6,40053 39,4512 كالسیك

  باالغترا
  العام

  یر دال غ   1,96  1,220  178 41,8729 237,377  د.م.ل
 39,4846 229,926 كالسیك

  

  :التعلیق

م  دول رق الل الج ن خ ین م ام ) 18(یتب ة النظ ین طلب ائیا ب ة إحص روق دال اك ف أن ھن

ر " د .م.طلبة نظام ل"الكالسیكي و  ي مظھ ك ف اییر"و ذل زام بالمع ث أن " عدم االلت حی

 ا، أم) 0.05(مستوى  الجدولیة عند" ت"المحسوبة لھذا المظھر أكبر من قیمة " ت"قیمة 

ة النظام  ین طلب ة إحصائیا ب روق دال ة ) الكالسیكي(باقي المظاھر فال توجد أي ف و طلب

ة " ت"و ذلك الن قیمة ) د.م.ل(نظام  د مستوى " ت"الجدولیة أكبر من قیم المحسوبة عن

)0.05.(  
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یمثل النسب المئویة لمظاھر االغتراب النفسي لدى طلبة نظام ) 19(جدول رقم 
 د،مقارنة بالنظام  الكالسیكي .م.ل

   LMDد.م.ل   Classiqueكألسیكي 

  نظام التكوین 

  المظاھر

  النسبة

 المئویة

المتوسط 

 الحسابي

  النسبة

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

 الشعور بعدم االنتماء 31,684 13,35 %  29,829 %12,97

 عدم االلتزام بالمعاییر 35,245 14,85 % 32,158 %13,99

 العجــز 35,847 15,10 % 36,317 %15,80

 بالقیمة اإلحساسعدم  28,469 11,99 % 26,841 %11,67

 فقدان الھــدف  30,510 12,85 % 30,098 %13,09

 فقدان المعــنى 35,204 14,83 %  35,232 %15,32

 مركزیة الــــذات 40,418 17,03 %  39,451 %17,16

 ــــامالمجموع الع 237,377 %100  229,926 %100
  

   :تعلیق
ي مظاھر  ارب ف من خالل الجدول یتبین أن النسب المئویة لمظاھر االغتراب النفسي تتق

دى  ام ل راب الع ا نالحظ مستوى االغت ا أنن و تختلف بین النظامین في مظاھر أخرى كم

ي  ود أعلى قلیال منھ لدى طلبة النظام الكالسیكي، .م.طلبة نظام ل أن أقل نسبة سجلت ف

 د.م.طلبة للدى ) %11.99(م اإلحساس بالقیمة لدى طلبة النظامین حیث تمثل مظھر عد
،و أعلى نسبة ھي لمظھر مركزیة الذات حیث سجلنا طلبة الكالسیكيلدى ) %11.67(و 

  .لدى طلبة النظام الكالسیكي) %17.16(د و نسبة .م.لدى طلبة ل) %17.03(نسبة 
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 د،مقارنة بالنظام  الكالسیكي .م.ئویة لمظاھر االغتراب النفسي لدى طلبة نظام لأعمدة بیانیة تمثل النسب الم) 03(شكل رقم 
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العجــــــــــــز عدم االحساس
بالقیمة

فقدان الھـــــدف فقدان المعــــــــنى مركزیة الـــــــذات

مظاھر االغتراب النفسي

یة
ئو
الم

ة 
سب

الن

نظام ل م د

النظام الكالسیكي
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ال توجد " و التي تنص على أنھ  :عرض النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة الثالثة  1-4

ة و  ة البدنی ة التربی ین طلب ي ب راب النفس اھر االغت ي مظ ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ف

 "ستوى الدراسي في الجامعةالمالریاضیة ترجع لمتغیر 

ة  - و للتأكد من صحة ھذه الفرضیة نستخدم تحلیل التباین أحادي االتجاه و الجداول التالی

  :توضح ذلك

  لمتغیر تبعا النفسي مظاھر االغتراب یوضح الفروق في :)20(جدول رقم
   في الجامعة لمستوى الدراسيا

مظاھر 
االغتراب 

  العام

مجموع   مصادر التباین
  اتالمربع

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  قیمة 
  )ف(

 المحسوبة

قیمة 
) ف(

  الجدولیة

  الداللة
عند 
0,05  

الشعور 
بعدم 
 االنتماء

 2,843 166,109 5 830,545  بین المجموعات
 

  دال  2,27
 58,436 174 10167,783  داخل المجموعات

 179 10998,328  المجموع الكلي 

عدم 
االلتزام 
 بالمعاییر

 2,876 133,363 5 666,813  بین المجموعات
 

  دال 2,27
 46,377 174 8069,515  داخل المجموعات  

 179 8736,328  المجموع الكلي 
 3,177 229,891 5 1149,457  بین المجموعات ــزالعج

 
  دال  2,27

 72,350 174 12588,870  داخل المجموعات
 179 13738,328  المجموع الكلي 

 عدم
االحساس 

 بالقیمة

 1,813 97,841 5 489,204  بین المجموعات
 

غیر  2,27
 53,968 174 9390,457  داخل المجموعات  دال 

 179 9879,661  المجموع الكلي 

فقدان 
 الھــدف

 2,977 137,434 5 687,172  بین المجموعات
 

  دال  2,27
 46,162 174 8032,139  داخل المجموعات

 179 8719,311  المجموع الكلي 
فقدان 
 المعـنى

 3,212 196,267 5 981,336  بین المجموعات
 

  دال  2,27
 61,110 174 10633,214  داخل المجموعات

 179 11614,550  المجموع الكلي 
مركزیة 

 ـذاتـال
 2,615 103,171 5 515,857  بین المجموعات

 
  دال  2,27

 39,449 174 6864,054  داخل المجموعات
 179 7379,911  المجموع الكلي 

  الغتراب
 العام

5182,76 5 25913,833  بین المجموعات
7 

3,304 
 

  دال  2,27

1568,46 174 272913,117  داخل المجموعات
6 
  

 179 298826,950  المجموع الكلي

  

  :التعلیق
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ة ترجع أنھ توجد فروق دا)20(یتبین من خالل جدول رقم  ین الطلب ة إحصائیا ب ل

ا یخص  ي م ك ف ة و ذل ي الجامع راب "لمتغیر المستوى الدراسي ف مستوى االغت
اییر " و كذلك في كل من مظھر " العام زام بالمع الشعور بعدم االنتماء، عدم االلت

ة ى ،و مركزی دان المعن دان الھدف،فق ز ، فق ذات ،العج ة "ال ت قیم ث كان حی

وبة "ف" رأك المحس ن قیم ب در " ف"ة م ة یق توى دالل د مس ة عن ) 0.05(الجدولی

رال،كما بینت النتائج انھ ال توجد فروق دالة إحصائیا بین      طلبة في ما یخص مظھ

ة" اس بالقیم دم اإلحس ة "ع ة  "ف" الن قیم ن قیم ل م ت أق وبة كان " ف"المحس

  .) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة یقدر بـ 

ذه ال ت ھ د من و للتأكد لصالح من كان روق ال ب ذه الف ي ھ ان المتسبب ف روق او من ك ف

  ).LSD(العودة الى جدول المقارنات البعدیة المتعددة و ھو جدول اقل فروق معنویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البعدي لتحدید لصالح من كانت الفروق ) LSD(یوضح نتائج اختبار ) 21(جدول رقم 
  یر المستوى الدراسي في الجامعةالدالة إحصائیا في مستوى االغتراب العام تبعا لمتغ

الداللة  الفروق بین  :بین المقارنات حسب المستوى الدراسي في الجامعة  المتغیر
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  اإلحصائیة   المتوسطات 

 االغــــــــــــتراب النـــــــــــــــــــــــفسي
السنة الثانیة 

  كالیسكي
 0,001 *36,10000-  السنة الثالثة كالیسكي

 0,017 *26,51190-  السیكيالسنة الرابعة ك
 0,002 *32,19444-  د.م.السنة االولى ل
 0,001 *36,63636-  د.م.السنة الثانیة ل
 0,088 18,74713-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
  كالیسكي

 0,001 *36,10000  السنة الثانیة كالیسكي
 0,358 9,58810  السنة الرابعة كالسیكي

 0,690 3,90556  د.م.لى لالسنة االو
 0,957 0,53636-  د.م.السنة الثانیة ل
 0,094 17,35287  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الرابعة 
 كالسیكي

 0,017 *26,51190  السنة الثانیة كالیسكي
 0,358 9,58810-  كالسیكي ثالثةالسنة ال

 0,570 5,68254-  د.م.السنة االولى ل
 0,321 10,12446-  د.م.السنة الثانیة ل
 0,460 7,76478  د.م.السنة الثالثة ل

السنة األولى 
د.م.ل  

 0,002 *32,19444  السنة الثانیة كالیسكي
 0,690 3,90556-  السنة الثالثة كالیسكي

 0,570 5,68254  د.م.السنة االولى ل
 0,642 4,44192-  د.م.السنة الثانیة ل
 0,175 13,44732  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثانیة 
د.م.ل  

 0,001 *36,63636  السنة الثانیة كالیسكي
 0,957 0,53636  السنة الثالثة كالیسكي

 0,321 10,12446  السنة الرابعة كالسیكي
 0,642 4,44192  د.م.السنة االولى ل
 0,078 17,88924  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
د.م.ل  

 0,088 18,74713  ثانیة كالیسكيالسنة ال
 0,094 17,35287-  السنة الثالثة كالیسكي

 0,460 7,76478-  السنة الرابعة كالسیكي
 0,175 13,44732-  د.م.السنة االولى ل
 0,078 17,88924-  د.م.السنة الثانیة ل

  )0.05(الفروق بین المتوسطات دال إحصائیا عند مستوى یقدر * 

ة كالسیكي و كل من من خالل الج ین السنة الثانی ت ب روق كان ین أن الف السنة "دول یتب

ى ل ة ل.م.الثالثة كالسیكي،و السنة الرابعة كالسیكي،و السنة األول  " د.م.د،و السنة الثانی

اقي السنوات حیث طلبة السنة الثانیة كالسیكي االغتراب النفسي من ب ل شعورا ب  .ھم أق
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  المئویة لمظاھر االغتراب النفسي لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیةیمثل النسب )  22( جدول رقم -
  تبعا لمتغیر المستوى الدراسي في الجامعة 

  
  المستوى

د. م.السنة االولى ل   المظاھر د.م.السنة الثانیة ل  د.م.السنة الثانیة ل   السنة الرابعة كالسیكي السنة الثالثة كالسیكي السنة الثانیة كالسیكي 

 
متوسط ال

  الحسابي

النسبة 

 المئویة

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئویة

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

 13,44% 31,464 12,99% 31,667 12,34% 25,625 13,42% 30,379 13,07% 31,909 13,56% 32,528 الشعور بعدم االنتماء

 13,41% 31,429 13,55% 33,033 15,37% 31,917 14,80% 33,517 15,18% 37,091 14,57% 34,945 عدم االلتزام بالمعاییر

 15,17% 35,536 16,31% 39,767 15,85% 32,917 14,35% 32,483 15,49% 37,848 15,31% 36,722 العجـــز

 11,90% 27,857 11,51% 28,067 11,62% 24,125 12,15% 27,517 11,35% 27,727 12,47% 29,917 عدم االحساس بالقیمة

 13,72% 32,143 13,01% 31,700 12,38% 25,708 13,37% 30,276 12,76% 31,182 12,54% 30,083 الھـدف  فقدان

 15,39% 36,036 15,67% 38,200 14,73% 30,583 15,02% 34,000 15,18% 37,091 14,36% 34,444 المعـنى  فقدان

 16,97% 39,714 16,96% 41,333 17,71% 36,792 16,89% 38,241 16,97% 41,455 17,19% 41,222 الـذات  مركزیة

 100% 234,179 100% 243,77 100% 207,67 100% 226,413 100% 244,30 100% 239,86  المجموع العام

ظھر مركزیة الذات ھي األعلى في جمیع الصفوف الدراسیة و بالتالي فھي االكثر انتشارا بین طلبة التربیة البدنیة ول أعاله أن نسبة مدیظھر من خالل الج: تعلیق

.سب مئویة كما أن طلبةو الریاضیة باختالف مستواھم الدراسي في الجامعة،أما األقل انتشار ھو مظھر عدم اإلحساس بالقیمة ألنھ اقل الن
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تبعا لمتغیر  المستوى  و الریاضیة یةنمظاھر االغتراب النفسي بین طلبة التربیة البدالمئویة ل نسبالیة تمثل اعمدة بیان ): 04(الشكل رقم
  )طلبة ل م د(الدراسي في الجامعة 

13
,56

% 14
,57

%

12
,47

%

12
,54

%

15
,31

%

14
,36

%

17
,19

%

13
,07

%

15
,49

%

11
,35

% 12
,76

%

15
,18

% 16
,97

%

15
,18

%

13
,42

%

12
,15

% 13
,37

%

16
,89

%

15
,02

%

14
,35

%

14
,80

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

الشعور بعدم
االنتماء

عدم االلتزام
بالمعاییر

العجــــــــــــز عدم االحساس
بالقیمة

فقدان الھـــــدف فقدان المعــــــــنى مركزیة الــــــذات

مظاھر الغتراب النفسي

 (%
ة (

وی
مئ
 ال
بة
س
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  مظاھر االغتراب النفسي تبعا النفسي تبعا لمتغیر المستوى الدراسي في الجامعة المئویة ل نسبالاعمدة بیانیة تمثل ) 05(الشكل رقم
  )طلبة الكالسیكي( 
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الشعور بعدم االنتماء عدم االلتزام بالمعاییر العجــــــــــــز عدم االحساس بالقیمة فقدان الھــــــدف فقدان المعـــــــنى مركزیة الــــــــــذات
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ھ  :الرابعةالجزیة عرض النتائج الخاصة بالفرضیة  1-5 ى ان ال توجد "و التي تنص عل

ة و  ة البدنی ة التربی ین طلب یة ب ة النفس توى الطمأنین ي مس ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ف

 "الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس

ت للفروق بین متوسطي ستودن) ت(و للتأكد من ھذه الفرضیة تم استخدام  اختبار  -

 :مجموعتین  و كانت النتائج كالتالي

في مستوى الطمأنینة النفسیة بین طلبة التربیة  یوضح الفروق) :23(جدول رقم 
 )إناث،ذكور(البدنیة و الریاضیة تبعا لمتغیر الجنس 

  

  

  متغیر  
 المتوسطات الجنس

 فاالنحرا
  المعیاري

 
درجات 
 الحریة

  قیمة 
  )ت(

  المحسوبة
) ت(قیمة 

  الجدولیة
 الداللة
  عند

0.05 

الطمأنینة 
 النفسیة

 178 22.991 168,575 ذكور
  

2,334 
دال  1,96  

 22.0922 159.625 إناث إحصائیا
  

 
  :التعلیق

ة أل، هیتبین من الجدول أعال ر من ) 2,334(المحسوبة " ت"ن قیم ة و " ت"أكب الجدولی

ـ ة ) 1,96(المقدرة ب د مستوى دالل ة و د) 0.05(عن ھ  و، 178رجة حری ي أن ا یعن ھو م

ذكور ، أي  اتتوجد فروق ذ داللة إحصائیة في مستوى الطمأنینة النفسیة بین اإلناث و ال

 .یوجد اختالف في مستوى الطمأنینة النفسیة یرجع لمتغیر الجنس
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توجد " و التي تنص على أنھ : عرض النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة الخامسة  1-6

روق ة و  ف ة البدنی ة التربی ین طلب یة ب ة النفس توى الطمأنین ي مس ائیة ف ة إحص ذات دالل

 .)"د.م.النظام كالسیكي و نظام ل(  في الجامعة نظام للتكوینالریاضیة ترجع لمتغیر 

ار   - تخدام  اختب م اس یة ت ذه الفرض ن ھ د م ین إ )ت(و للتأك روق ب تودنت للف س

  :يمتوسطي مجموعتین  و كانت النتائج كالتال

ة ) :24(جدول رقم  ة التربی دى طلب ة النفسیة ل یوضح الفروق في مستوى الطمأنین
 )د.م.كالسكي،ل( في الجامعة تكوینالنظام البدنیة و الریاضیة تبعا لمتغیر 

  المقارنة 
حسب النظام 

 األكادیمي

  المتوسط
 الحسابي

 فاالنحرا
  المعیاري

 

درجة 
 الحریة

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  قیمة 
) ت(

  یةالجدول

  الداللة
عند 
0,05 

الطمأنینة 
 النفسیة

  د.م.نظام ل
(LMD)  

165,347 20,841 178 
  

غیر دال   - 1,96  - 0,535
 احصائیا

النظام 
  الكالسیكي

(Classique) 

167,195 25,513 

  

  :التعلیق

ة  ة ) -0,535(المحسوبة " ت"یتبین من خالل الجدول أن قیم ل من قیم " ت"أق

ـ عند ) -1,96(الجدولیة  در ب ة یق ـ  )0,05(مستوى دالل در ب ة تق ، )178(و درجة حری

ي مستوى  ة إحصائیة ف روق ذات دالل ھ ال توجد ف ى أن ة النفسیةبمعن ة  الطمأنین ین طلب ب

ام ل ة نظ یكي  و طلب ام الكالس توى  )LMD(د .م.النظ ي مس تالف ف د اخ ، أي ال یوج

  .في الجامعة یرجع لمتغیر نظام التكوین الطمأنینة النفسیة
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یة 1-7 ائج الخاصة بالفرض ة عرض النت ة الجزئی ھ  :السادس ى ان نص عل ي ت ال "و الت

ة و  ة البدنی توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الطمأنینة النفسیة بین طلبة التربی

 "المستوى الدراسي في الجامعةالریاضیة ترجع لمتغیر 

این  ل التب ذه الفرضیة نستخدم تحلی أحادي االتجاه و و للتأكد من صحة ھ

  :الجداول التالیة توضح ذلك
  

في مستوى الطمأنینة النفسیة بین طلبة التربیة  یوضح الفروق) :25(جدول رقم 
   و الریاضیة البدنیة

  .المستوى الدراسي في الجامعةتبعا لمتغیر  
  

 

  :التعلیق

ة  اله أن قیم دول أع ن الج ین م وبة " ف"یتب ن ) 3,543(المحس ر م ة " ف"أكب الجدولی

ـ ) 2,27( در ب ة یق ة )  0,05(عند مستوى دالل روق ذات دالل ھ توجد ف ي أن ذا بمعن و ھ

ة  ي الجامع ینإحصائیة في مستوى الطمأنینة النفسیة ترجع لمتغیر المستوى الدراسي ف  ب

  .و الریاضیة طلبة التربیة البدنیة

ذه  ي ھ ان المتسبب ف روق او من ك ذه الف ت ھ د من و للتأكد لصالح من كان روق ال ب الف

  ).LSD(العودة الى جدول المقارنات البعدیة المتعددة و ھو جدول اقل فروق معنویة 

  

  

مصادر   
  التباین

  مجموع
  المربعات 

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 )ف(قیمة 
 المحسوبة

 قیمة
) ف(

 الجدولیة

  الداللة
عند 
0.05  

الطمأنینة 
 النفسیة

بین 
  المجموعات

  دال 2,27 3,543 1755,941 5 8779,703
  إحصائیا

داخل 
  المجموعات

86225,875 174 495,551 

المجموع 
  الكلي

95005,578 179 
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البعدي لتحدید لصالح من كانت الفروق ) LSD(یوضح نتائج اختبار ) 26(جدول رقم 

  تبعا لمتغیر المستوى الدراسي في الجامعة الطمأنینة النفسیةالدالة إحصائیا في مستوى 
  

  المقارنات حسب المستوى الدراسي في الجامعة  المتغیر
  :بین

 الفروق بین
  المتوسطات 

  الداللة اإلحصائیة 

 الطــــــــــــــــــــــــمأنـــــــــینة النـــــــــــــــــــــــفسیة

السنة الثانیة 
  كالیسكي

 0,001 *20,82500  السنة الثالثة كالیسكي
 0,161 8,72024  السنة الرابعة كالسیكي

 0,094 9,87500  د.م.السنة االولى ل
 0,001 *19,67045  د.م.السنة الثانیة ل
 0,229 7,41236  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
  كالیسكي

 0,001 *20,82500-  السنة الثانیة كالیسكي
 0,040 *12,10476-  السنة الرابعة كالسیكي

 0,048 *10,95000-  د.م.السنة االولى ل
 0,837 1,15455-  د.م.السنة الثانیة ل
 0,022 *13,41264-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الرابعة 
 كالسیكي

 0,161 8,72024-  السنة الثانیة كالیسكي
 0,040 *12,10476  كالسیكي ثالثةالسنة ال

 0,837 1,15476  د.م.السنة االولى ل
 0,057 10,95022  د.م.السنة الثانیة ل
 0,825 1,30788-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة األولى 
د.م.ل  

 0,094 9,87500-  السنة الثانیة كالیسكي
 0,048 *10,95000  السنة الثالثة كالیسكي

 0,837 1,15476-  د.م.السنة االولى ل
 0,070 9,79545  د.م.السنة الثانیة ل
 0,658 2,46264-  د.م.السنة الثالثة ل

لسنة الثانیة ا
د.م.ل  

 0,001 *19,67045-  السنة الثانیة كالیسكي
 0,837 1,15455  السنة الثالثة كالیسكي

 0,057 10,95022-  السنة الرابعة كالسیكي
 0,070 9,79545-  د.م.السنة االولى ل
 0,032 *12,25810-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
د.م.ل  

 0,229 7,41236-  كيالسنة الثانیة كالیس
 0,022 *13,41264  السنة الثالثة كالیسكي

 0,825 1,30788  السنة الرابعة كالسیكي
 0,658 2,46264  د.م.السنة االولى ل
 0,032 *12,25810  د.م.السنة الثانیة ل

  

   )0.05(الفروق بین المتوسطات دال احصائیا عند مستوى یقدر * 
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ت من خالل الجدول:تعلیق   روق كان ین ان الف ین  یتب ة إحصائیا ب ین السنة الثا دال ةب  لث

ن  ل م یكي و ك ةالثا" كالس ى ل نی یكي،و األول ة كالس یكي،و الرابع ةد،و الثا.م.كالس  لث

اك " .د.م.الثانیة كالسیكي و الثالثة ل" د و.م.و بین السنة الثانیة ل "د.م.ل م تكن ھن كما ل

م .م.ثالثة كالسیكي و السنة الثانیة لفروق دالة إحصائیا بین طلبة السنة ال انوا ھ د حیث ك

  .أقل شعورا بالطمأنینة النفسیة مقارنة بباقي السنوات الدراسیة

  

یمثل المتوسطات الحسابیة للطمأنینة النفسیة لدى مختلف السنوات ) 27(جدول رقم 
 أفراد العینةلدى  في الجامعة الدراسیة

  
لحسابيالمتوسط ا السنة الدراسیة المتغیرات  

 177,798 السنة الثانیة كالسیكي الطمأنینة النفسیة

 156,967  السنة الثالثة كالیسكي

 169,071  السنة الرابعة كالسیكي

 167,917  د.م.السنة االولى ل

 158,121  د.م.السنة الثانیة ل

 170,379  د.م.السنة الثالثة ل
 

ة الس: تعلیق ین ان طلب دول أعاله یتب ن خالل الج نة و م ة الس ة كالسیكي و طلب نة الثالث

د ھم األقل شعورا بالطمأنینة النفسیة من باقي السنوات الدراسیة و ھو .م.السنة الثانیة ل

م  ة كالسیكي ھ ما یؤكد عدم و جود فروق بینھم ،كما یمكن مالحظة ان طلبة السنة الثانی

  .األكثر شعورا بالطمأنینة النفسیة 
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م  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة 2-1 م ) 12(من خالل الجدول رق ) 13(و الجدول رق

ي و  راب النفس ین االغت ائیا ب ة إحص البة و دال ة س ھ قوی ة ارتباطی اك عالق ح أن ھن یتض

ا زاد  ھ كلم ث أن ا حی وي بینھم اط عكسي ق الطمأنینة النفسیة،و ھو ما یعني أن ھناك ارتب

بدنیة و الریاضیة باالغتراب النفسي كلما قل لدیھم الشعور مستوى شعور طلبة التربیة ال

ل  یة ق ة النفس عورھم بالطمأنین توى ش ا زاد مس ھ كلم س أي ان یة و العك ة النفس بالطمأنین

  :مستوى شعورھم باالغتراب و ھو ما یؤكد صحة الفرضیة العامة التي تنص على أنھ 

ین االإتوجد عالقة  " ة النفسیة رتباطیة سالبة ودالة إحصائیا ب راب النفسي و الطمأنین غت

  " لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة

و تؤكد ھذه النتیجة العدید من الدراسات التي تناولت االغتراب النفسي ،و الدراسات التي 

  :تناولت الطمأنینة النفسیة ،و من أھم ھذه الدراسات دراسة 

د  ن محم ادل ب اك عو ) 2004(ع ى أن ھن لت إل ي توص ین الت یة ب ھ عكس ة ارتباطی الق

ا  ل إلیھ ي توص ائج الت ر النت طة و فس ة متوس ت عالق ا كان ة و لكنھ راب و الطمأنین االغت

  .بالجانب الدیني للطلبة

ا من الجدولین  اك ) 14(و ) 13(و یمكن تفسیر النتائج المتحصل علیھ ت أن ھن ي بین الت

ى ة النفسیة إل راب النفسي و الطمأنین ین االغت د  عالقة عكسیة ب راب النفسي یع أن االغت

ك  ى ذل یر إل ا یش ل م ة مث د ظاھرة ایجابی یة فتع ة النفس لبیة أم الطمأنین د الظواھر الس أح

مطول  بشكل االغترابظاھرة  ناقشوا نالنفسیین الذیالمحللین الذي یعتبر أكثر و  "فروم"

 .سلبیةظاھرة  االغتراب من المعاصرین، حیث أنھ یعتبر ظاھرة باآلخرین قیاساواسع  و

1  

و إذا كان االغتراب احد المظاھر السلبیة فان الطمأنینة ھي احد المظاھر االیجابیة و ھو 

د ما یفسر العالقة السالبة بینھا كما أن الطمأنینة احد مؤشرات الصحة النفسیة  ث یؤك حی

صاموئیل ماغریوس ذلك إذ یعتبر الشعور بالطمأنینة النفسیة أحد مظاھر الصحة النفسیة 

جابیة وأول مؤشراتھا ، فلقد تحدث الكثیر من العلماء والمفكرین عن أبرز المؤشرات اإلی

ي  ن النفس یة أو األم ة النفس رد بالطمأنین عور الف ا ش ي منھ یة والت حة النفس ة للص اإلیجابی
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لب  ن التص د ع ي والبع ق النفس ق التواف رین وتحقی ع اآلخ ات م ة عالق ي إقام اح ف والنج

ا ظاھرة  و.1واالنفتاح على اآلخرین نفس أنھ م ال ي مجال عل یؤكد العدید من الدارسون ف

ھ  ا أشار إلی ایجابیة یتمكن من خاللھا الفرد من التخلص من الصراعات النفسیة و ھو م

درة بمدى تتعلق االنفعالیة الطمأنینةإذ یرى أن  إجالل محمد رد ق ھ إشباع على الف  حاجات

 وعلى والصراعات، النفسیة اآلالم من ررالتح على قدرتھ وعلى واالجتماعیة، البیولوجیة

، وإیمانھ نفسھ، عن رضاه ق"معنى  یتضمن أخرى جھة ،ومنجھة من با ك "  التواف وذل

ل داخلي نفسي أحدھما جانبینب رد انسجام في یتمث ھ مع الف ا رضاه ذات  من وتحرره عنھ

 في خریناآل مع وتناغمھ تكیفھ حسن في یتمثل اجتماعي واآلخر  والصراعات، الضغوط

  2واالجتماعیة المادیة البیئة مطالب ومع المختلفة المجاالت

ان راعات  ف ن الص تخلص م ن اآلالم و ال رر م ي التح یة ھ ة النفس ت الطمأنین  و اذا كان

نفسیة تتمثل بالصراع بین الدوافع  أسباب إلى االغترابأسباب العدید من الباحثین ربطوا 

األمل والفشل والعجز  تبط بھ من الشعور بخیبةوما یراإلحباط  والرغبات المتعارضة و

و بالتالي فان االغتراب عكس الطمأنینة ألنھا احد الظواھر التي قد  . 3الذات التام وتحقیر

ي وماسالج"یؤكد كل من تنتج من مجموعة من الصراعات ،و في ذلك  ى  "دیمیراوت عل

فقدان بكما یتمیز االغتراب  4.النفسیة للفرد الصحةاالغتراب و  أن ھناك ارتباط كبیر بین

الي  الھدف و العجز و الالمعنى و ھو ما یشكل الخوف على المستقبل و توقع الفشل وبالت

ال یستطیع الطالب أن یقرر مصیره، كما ال یمكنھ أن یؤثر في مجرى األحداث أو صنع 

ن  ھ م عر بحال ھ أو یش ق ذات ن تحقی ز ع الي یعج ة، وبالت یریة الحیاتی رارات المص الق

ة حین أن الستسالم، فيا ا الخوف من النفسیة ھي التحرر الطمأنین ان مصدر أی ذا ك  ھ

ً  كان ما متى باألمن اإلنسان ویشعر الخوف ھ وأوالده صحتھ ىعل مطمئنا  ومستقبلھ وعمل

ھ زه وحقوق اعي، ومرك إن االجتم ا حدث ف دد م ذه األشیاء یھ ع أو حتى ھ رد توق ذا الف  ھ

ا النفسیة الصحة شروط ضروري من و ھي شرط نینةبالطمأ شعوره یفقد فئة التھدید  كم

                                                
 2،صمرجع سابق ذكره: مغاریوس،صموئیل -1
  63مرجع سابق ذكره ،ص:المطلب عبد القریطي، -2
  77، صمرجع سابق ذكره:سرى، إجالل محمد -3

4 -- Demerouti, E:Op.Cit6, p507 



 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

ام وصمود سالم نفسي لكل األول العدو ھو الشعور ھذا فقدان أن دائد أم ا أن .1"الش و بم

فھي تناقض جمیع المظاھر االیجابیة  االغتراب النفسي كما أشرنا لھ ظاھرة سلبیة بالتالي

ر ان الكثی ذه المظاھر  ف ھ م و الطمأنینة النفسیة أحد ھ ا توصلنا إلی دت م ن الدراسات أك

  ) Bastre,1986(، عبد هللا الدلیم ، بستر ) 2000(أحمد صالح الدین: مثل دراسة 

د  ي العدی ة النفسیة ف ع الطمأنین اقض م ومن خالل ما سبق یتبین أن االغتراب النفسي یتن

ا من من األبعاد الجوھریة التي ال یمكن إغفالھا ، و ھو ما یؤكد النتائج التي توص لنا إلیھ

    .عالقة سالبة بینھما 

ین نسب مظاھر اال) 15(أما من خالل الجدول رقم  ذي یب ا نالحظ انتشار ال راب فإنن غت

امو یشیر ھذا المظھر الى واضح لمظھر مركزیة الذات  رد اھتم ھ الف ا بذات  محور وجعلھ

ام عدم مع اآلخرین لمصالح اعتبار دون بمصالحھ االھتمام في والمبالغة ، تفكیره  االھتم

وع من  . 2لھمكمشا في التفكیر أو ، ماھتماماتھ في تھمكمشار أو بھم اك ن ان ھن و بالتالي ف

ي  ف مستویاتھم ف ة بمختل ة البدنی األنانیة و االتجاه نحو الذات ھو الغالب لدى طلبة التربی

  . الجامعة 

ة ""كما نالحظ أن مظھر  ل نسب "" عدم اإلحساس بالقیم و إذا راب مظاھر االغتھو أق

دم شعور ھوفعدنا الى معنى عدم الحساس بالقیمة  ة بع ة القیم  ولألشیاء ، لنفسھ واألھمی

ا إلى یسعى التي واألھداف یمتلكھا التي ال ، تحقیقھ وم التي واألعم ا یق اة ، بھ  التي والحی

حیاة و بالتالي فان طالب التربیة البدنیة و الریاضیة یولي قیمة كبیرة لنفسھ و لل.3. یعیشھا

  .التي یعیشھا

ا من :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى 2-2 خالل  تبین النتائج التي تحصلنا علیھ

ي ائیا ف ة إحص روق دال ود ف دم و ج ى ع یر إل ي تش ائیة و الت ة اإلحص اھر  المعالج مظ

ا  االغتراب النفسي و ال في مستوى االغتراب النفسي العام بین اإلناث و الذكور و ھو م

على التشابھ الكبیر في حالة االغتراب النفسي لدى  ھذا دلیلو ، )16(الجدول رقم أظھره 

ة ال یؤثر بصورة كبیرة  عامل ین،و بالتالي فھوالجنس دى الطلب راب ل في مستویات االغت

                                                
  248ص ، مرجع سابق ذكره :أحمد الخالق عبد -1
 115-102مرجع سابق ذكره،ص:أبكر، مسرية حسن - 2
  115-102نفس املرجع،ص - 3



 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

ھ و ال في مظاھره  ى ان نص عل ذي ی ي األول ال توجد ال  "و ھو ما یحقق الفرض الجزئ

ا ي مظ ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ة و ف ة البدنی ة التربی ین طلب ي ب راب النفس ھر االغت

  ".الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس

ة و  ة و الغربی ة العربی ي البیئ ت ف ي أجری و تتفق ھذه النتائج مع العدید من الدراسات الت

ة  ذه الدراسات دراس ن ھ اده وآخرون :م ة عب ى، )1997(مدیح اء موس ، ) 2001( وف

   )2001(ك كوی و ماھوني،) 1979(دراسة بكر 

ة  ل دراس ة مث ائج الدارس ع نت ارض م رى تتع ات أخ اك دراس دمنھوري : إال أن ھن ال

  ) Godwin،1972(،جودوین  )1991(الحدیدي  ،) 1990(

ة و یمكن تفسیر ھذه النتائج  إلى انتشار الھدفیة الواضحة بین الطلبة إلى جانب وجود قیم

ت من أھ روق للدراسة في الجامعة و األھداف المسطرة كان ي خفضت الف م األسباب الت

لنسب المئویة لمظاھر االغتراب بین ) 17(بین الجنسین و ذلك ما أشار إلیھ الجدول رقم 

  ) .فقدان الھدفو عدم اإلحساس بالقیمة، (الجنسین،إذ سجلنا اقل المؤشرات في مظھري 

ة ) 2(و الشكل البیاني رقم) 17(ومن خالل الجدول رقم  لمظاھر الذي یبن النسب المئوی

دى  ناالغتراب لدى اإلناث مقارنة بالذكور، فا ر نسبة ل مظھر مركزیة الذات یسجل أكب

ین اإلناث و الذكور  ا یب دى الجنسین و ھو م م ل و اقلھ ة ھ و مظھر عدم اإلحساس بالقیم

ب  الل النس ن خ ك م ین و ذل ین الجنس ي ب راب النفس اھر االغت ي مظ ر ف ابھ الكبی التش

  المتقاربة لمظاھره

تشیر النتائج التي تحصلنا علیھا من خالل  :ناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیةم 2-3

راب النفسي  ي مستوى االغت المعالجة اإلحصائیة إلى أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا ف

طلبة نظام في التكوین و  النظام الكالسیكيبین طلبة  العام و كذلك في ستة مظاھر اخرى
ي كما ، في التكوین د.م.ل بینت النتائج أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین طلبة النظامین ف

  ).18(و ھو ما أظھره الجدول رقم د .م.لصالح طلبة ل "عدم االلتزام بالمعاییر"مظھر 

إن  الي ف ة"و بالت ام طلب ام " د .م.ل نظ ة النظ ن طلب ر م اییر أكث ون بالمع ال یلتزم

م تمأن عدم االلتزام بالمعاییر  ثحی ؛"الكالسیكي ي إدراك وفھ ثل إحساس الفرد بالفشل ف

ھ  وتقبل القیم والمعاییر السائدة في المجتمع وعدم قدرتھ على االندماج فیھا نتیجة عدم ثقت
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ة ذلك ووھ .بالمجتمع ومؤسساتھ المختلف زاز  ب عاھت اییر داخل المجتم یم والمع  نتسجة الق

اء لالنھیار ذي یلحق بالبن اعي ال ین أھ االجتم وة ب ردوأتساع الھ درة الف ع وق  داف المجتم

ا استحسان إلىمما یؤدي  إلیھا للوصول ر مرغوب فیھ اني والمقاصد الغی ا المع  اجتماعی

ر عن إلى سیمانویشیر  .لتحقیق األھداف د یعب ذا البع ھ "أن ھ تحطم فی ذي ت ف ال  الموق

اییر  ةالمع اییر االجتماعی ذه المع ث تصبح ھ رد حی لوك الف ة لس ؤثره المنظم ر م  وال ،غی

الحالة التي تغرق فیھا القیم العامة إلى دي وظیفتھا كقواعد للسلوك وھذا یعني الوصول تؤ

و قد یكون المحیط الجامعي . 1"بأي وسیلة إشباعالباحثة عن  في خضم الرغبات الخاصة

ث أن) المجتمع الجامعي ( ك ،حی یم"" ھو المتسبب في ذل ة الق ة و أزم ة الھوی ھي "" أزم

ذي  "محمد قاسم"في ھذا المظھر لدى الطلبة،و ھو ما یشیر إلیھ احد العوامل المتحكمة  ال

ع،  لدیھ منھا ماإنما  بأن المغترب لیس فاقدا للقیم ویرى  یتناقض مع قیم وأعراف المجتم

یم التناقض بین ما درجة وحدة ھذا ازدادت أنھ كلما حیث ا ق ى أنھ رد عل ة  یدركھ الف مھم

ذلك ا زاد تبع اآلخرینیم من ق وما یدركھ إلیھوضروریة بالنسبة  االغتراب،و  إحساسھل ب

ع ،و  ا المجتم طلح علیھ ي اص ة الت اییر االجتماعی اختالل المع عر ب رد یش ان الف الي ف بالت

  .2المتمثلة في العادات و التقالید و األعراف و األخالقیات التي تحكم السلوك

م  دول رق الل الج ن خ ا م ا نالح) 19(أم ب  ظفإنن ي النس ر ف ابھ كبی اھر تش ة لمظ المئوی

ر  ذات""االغتراب النفسي حیث أن مظھ ة ال دى النظامین "" مركزی ر انتشارا ل ھو األكث

ام ل دى نظ جلنا ل ادیمیین إذ س ـ ) %17.03(د .م.األك در ب یكي تق ة الكالس د طلب ا عن أم

  .و ھي متقاربة جدا) 17.16%(

ة النظامین ھي كما أن نسبة عدم اإلحساس بالقیمة من دراستھم للتربیة البدنیة و ب ین طلب

ر  ث أن مظھ ادیمیین ، حی ة النظامین األك عدم ""احد المظاھر المتقاربة و اقلھا لدى طلب

وینیین، إذ"" اإلحساس بالقیمة  ین النظامین التك ل انتشارا ب ) %11.99(سجلنا  ھو األق

  .لدى طلبة الكالسیكي) %11.67(د و .م.لدى طلبة ل

ادیمي و بالنظر إلى قلت الدراسات التي  ر النظام األك راب بمتغی ة االغت ي اھتمت بعالق ف

كانت ھناك دراسة واحدة ضمن الدراسات السابقة و التكوین للطلبة لدى طلبة الجامعات،
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ديو ھي دراسة  تكانت عند طلبة الثانویا دى ) 1998(الكن راب ل حول المدرسة واالغت

یم طالب انوي التعل ة الث ى أن"الكویت بدول ة و توصل إل ررات في الطلب ل نظام المق  أق

  .الفصلین نظام في نظرائھم من باالغتراب إحساسا

ا  :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة 2-4 یظھر من خالل النتائج التي تحصلنا علیھ

م  ة إحصائیا ) 20(بعد المعالجة اإلحصائیة و التي یبینھا الجدول رق روق دال ھ توجد ف أن

ا ي تبع راب النفس توى االغت ي مس ة  ف دى طلب ة ل ي الجامع ي ف توى الدراس ر المس لمتغی

راب التربیة البدنیة  ي كل من مظاھر االغت ذلك ف ام و ك و ذلك في مستوى االغتراب الع

ة دان "التالی دان الھدف،فق زام بالمعاییر،العجز،فق دم االلت دم االنتماء،ع عور بع الش

ة السنوات الد" المعنى،مركزیة الذات ي مظھري مع عدم و جود فروق بین طلب راسیة ف

دي، :حیث تؤكد ھذه النتائج عدید الدراسات مثل دراسة ".فقدان القیمة "  ،)1990( الحدی

  ).1980( خیري حافظ
ب  ث إن كل طال ة حی ة و االجتماعی ى مجموعة من األسباب ذاتی ك إل و یمكن إرجاع ذل

ك من یتأثر بطبیعة و بنوع الجماعة التي یعیش و یدرس معھا خالل حیاتھ الجامعیة  و ذل

اال ات و االتص ث العالق ده تحی ا یؤك و م م و ھ ة معھ و االجتماعی رى أن  تینت ذي ی ال

ي  االنسجامیشعرون بعدم  الذین األفراد" ذلك ف ذین یفشلون ك اء وتطوإوال  ر مستوىینم

ون  باالغتراب حتماسوف یشعرون  االجتماعي االتصال ى ویمیل  االنسحاب التراجع وإل

ھ ة من المجتمع ومن تحدیات اء .المختلف ر عدم الشعور باالنتم ي مظھ ا ان االختالف ف كم

رى  یر إذ ی ذا التفس د ھ ردیؤك و"أن  ألف رب ھ عیف  المغت اس ض ھ أحس ون لدی ذي یك ال

اء ع  وشعور باالنتم دم التفاعل م ادین و األسرة األصدقاءباالنقطاع وع ل أو می  .1"العم

ذه االخ ون سبب ھ د یك ابقة فق باب الس ى األس ة إل راب فباالظاف ي مظاھر االغت ات ف تالف

م أن  یم بحك ة الق ة و أزم ة الھوی ل أزم ة مث ل الثقافی ببھ العوام ا تس ى م ع إل ي ترج النفس

الطالب في الصفوف الدراسیة المختلفة تتأثر تأثر متباین بھذه العوامل و ھو ما یتبین من 

 إلى سیمانویشیر  "عدم االلتزام بالمعاییر"خالل النتائج حیث نالحظ اختالف في مظھر 

ر عن د یعب ذا البع ھ "أن ھ تحطم فی ذي ت ف ال اییر  الموق ةالمع لوك  االجتماعی ة لس المنظم
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تؤدي وظیفتھا كقواعد للسلوك وھذا یعني  غیر مؤثره وال الفرد حیث تصبح ھذه المعاییر

  1.الحالة التي تغرق فیھا القیم العامة في خضم الرغبات الخاصةإلى الوصول 

ك أسباب ذاتیة ناتجة عن التناقض الحاصل ببین األھداف و الرغبات كما انھ قد تكون ھنا

 بحسب الصف الدراسي للطالب كما یبین ذلك االختالف في مظھر العجز و فقدان الھدف

دوافع  ذاتیة أسباب إلى االغترابسرى أسباب  إجالل حیث ترجع ین ال ل بالصراع ب تتمث

ل والفشل والعجز  الشعور بخیبة وما یرتبط بھ مناإلحباط  والرغبات المتعارضة و األم

  . 2الذات التام وتحقیر

م  ا من خالل الجدول رق ي تحصلنا علیھ ة ان ) 21(كما تبین النتائج الت ات البعدی للمقارن

ھناك فرو قبین السنة الثانیة كالسیكي و السنوات الثالثة كالسیكي و الرابعة كالسیكي ،و 

ى ل نة األول ة ل.م.الس یكي م د ،ح.د و الثانی ة كالس نة الثانی ة الس عور طلب ان ش ث ك ی

ا باالغتراب ھو االقل بین كل السنوات الدراسیة و ھو ما أكدتھ  النتائج التي تحصلنا علیھ

ة كالسیكیي )22(في الجدول رقم  ،الذي یبین ان المتوسط الحسابي لدى طلبة السنة الثانی

ث راب النفسي النسب المئویة لمظاھر االغتكما یبین كذلك أن  .ھو األقل  تتشابھ من حی

ة  تویات المختلف ة المس ین طلب ار ب بة االنتش ر  نس ث أن مظھ ذات""حی ة ال و "" مركزی ھ

صاحب أكبر نسبة؛ مقارنة بباقي المظاھر حیث  یغلب على جمیع الصفوف الدراسیة كما 

  . نالحظ ان مظھر عدم االحساس بالقیمة ھو أقل النسب
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تظھر النتائج التي تحصلنا علیھا من خالل  :ئج الفرضیة الجزئیة الرابعةمناقشة نتا 2-5

ي  )23(و التي یبینھا الجدول رقم  المعالجة اإلحصائیة ة إحصائیا ف روق دال إلى وجود ف

ذكور أكث  رمستوى الطمأنینة النفسیة بین اإلناث و الذكور و ذلك لصالح الذكور أي أن ال

ن اإل ة النفسیة م ذي شعور بالطمأنین ع ال ي الراب رض الجزئ ع الف افى م ا یتن اث و ھو م ن

ین ال  "ینص على انھ  ة النفسیة  ب ي مستوى الطمأنین ة إحصائیة ف توجد فروق ذات دالل

د من " طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس ع العدی ائج م و تتفق ھذه النت

  (1985).، الریحاني)1993(الدراسات  منھا دراسة الحلفاوي 

 ظاھرةو مثل ما ذكرنا في اإلطار النظري على انھ من خصائص الطمأنینة النفسیة أنھا 

ة فیھا یشترك إنسانیة سمةوأ إنسانیة ا 1.البشر كاف ة الشعور أن و بم  شعور ھو بالطمأنین

ً  نسبي  واالقتصادیة االجتماعیة والعوامل العضویة الفرد حالة مثل عوامل بعدة لتأثره نظرا

ذاتي التوافق من حالةھي  النفسیة الطمأنینة الذي یؤكد على أن جبر أشار إلیھ ھو ما و  ال

ةال االجتماعي والتكیف ً  ثابت بیا أثر نس ة وتت رد بحال ة العضویة الف ل االجتماعی  والعوام

  2 . "بھ المحیطة واالقتصادیة

ربیة البدنیة و و بالتالي إذا كانت ھذه العوامل االجتماعیة و االقتصادیة المحیطة بطلبة الت

ى  ك إل ؤدي ذل د ی امعي ،فق یط الج نھم داخل المح افئ بی در متك بعة بق ر مش الریاضیة غی
                                                

  15 ص مرجع سابق ذكره،:علي سعد -1
  83ص ،مرجع سابق ذكره: جبر ر،محمدجب -2



 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

ة ي الطمأنین این ف عور متب ى أن  .ش یر إل ذي یش ادر ال د الق رج عب یر ف ذا التفس د ھ و یؤك

ل  د تتمث ة ق رد بالطمأنین ا"إحساس الف م " خارجی باع معظ ھ و إش م مطالب ق معظ ي تحقی ف

یو ھ ،و ش از ،و حاجیات عوره باالنج ھ ،و ش رد لنفس ل الف ي ،و تقب ا النفس ع روح الرض

ھ  ذا اإلحساس و تدعم د یكون شعور . 1مشاركتھ الحقیقیة في أنشطة تحقق لدیھ ھ ا ق كم

ن التربیة ألفي ھذه الفروق اإلناث بالنقص في القدرات البدنیة مقارنة بالذكور ھو السبب 

ا التطبیقیة على الجوانب البدنیة للطلبة و ھذا البدنیة و الریاضیة تعتمد في معظم حصصھ

ث أن وم  اإلنسان انطالقا من ھرم ماسلو للحاجات حی ھ بإشباعیق ة بصفة حاجات  نظامی

داء رم أي الحاجات الفسیولوجیة األدنى من حاجات المستوى ابت دة الھ م ، قاع ل ث  ینتق

   2 .األھمیة في تعلوھا التي الحاجات إشباع إلى  بالتدریج

ة 2-6 ة الخامس یة الجزئی ائج الفرض ن : مناقشة نت ا م لنا علیھ ي تحص ائج الت ت النت بین

ة  خالل المعالجة اإلحصائیة إلى أنھ ال توجد أي فروق دالة إحصائیا في مستوى الطمأنین

وین  )LMD(د .م.النفسیة بین طلبة النظام الكالسیكي في التكوین و طلبة نظام ل في التك

أي انھ ال یوجد اختالف في مستوى الطمأنینة النفسیة ) 24( و ھو ما أظھره الجدول رقم

،و ھو ما یتنافى مع الفرض الجزئي الخامس الذي في الجامعة یرجع لمتغیر نظام التكوین

ة " ینص على انھ ین طلب ة النفسیة ب توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الطمأنین

ر  ةنظام االتربیة البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغی ي الجامع وین ف  CLASSIQUE. (لتك

& LMD("  

ة  ي دراس الب النظامین ف ین ط د ب دف الموح ة و الھ ى الرغب ة إل ذه النتیج د تفسر ھ و ق

وین سواء ل د او كالسیكي .م.التربیة البدنیة و الریاضیة بغض النظر عن نوع نظام التك

یرجع  طالب الى ان عدم وجود الفروق بین ال) 2004(،و قد أشارت دراسة عادل محمد 

ول الطالب إلى  ات و می ي  نحووجود نوع من التوافق في رغب وإالتخصصات الت  التحق

  3.بھا ،أو قد یعود إلى المناھج التدریسیة المتقاربة 
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ة النفسیة  ى الطمأنین ر عل ھ أث كما تعطي ھذه النتائج مؤشرا إلى أن نمط التكوین لم یكن ل

سیة بنتائج مظاھر االغتراب النفسي فإننا نستنتج أن للطلبة ،فإذا ربطنا نتائج الطمأنینة النف

ا  ھ جدول النسب أدراسة التربیة البدنیة و الریاضیة ھو ھدف بحد ذاتھ و ھو م شارة إلی

نخفض  ار م جلنا انتش ي  إذ س راب النفس اھر االغت ة لمظ ر المئوی ى و لمظھ دان المعن فق

  .ف أكثر منھ وسیلةفقدان الھدف أي أن دراسة التربیة البدنیة و الریاضیة ھد

ة 2-7 ة السادس یة الجزئی ائج الفرض ة نت ھ  :مناقش ائج أن ائیة للنت ة اإلحص ین المعالج تب

یوجد اختالف في مستوى الطمأنینة النفسیة تبعا لمتغیر المستوى الدراسي في الجامعة ،و 

م  ین ) 25(ھو ما یبنھ الجدول رق ث ب ائأحی ذه النت ة إحصائیا،و ھ روق دال ھ توجود ف  جن

ھ تت ى أن نص عل ذي ی ي الخامس ال رض الجزئ ع الف افى م ة " ن روق ذات دالل د ف ال توج

ر  إحصائیة في مستوى الطمأنینة النفسیة بین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغی

  ."المستوى الدراسي في الجامعة

ملیة إلى االختالف الحاصل في عو قد یرجع ھذا االختالف في مستوى الطمأنینة النفسیة 

ا  درس معھ ي ی ع الجماعة الت التكیف االجتماعي لدى طالب التربیة البدنیة و الریاضیة م

وع  ذا الن في نفس المستوى الجامعي ،و خاصة مع توفر حصص تطبیقیة كثیرة تسمح بھ

تویات  الب المس ین ط اك ب ن احتك امعي م یط الج وفره المح ا ی افة لم أقلم باإلض ن الت م

ا الدراسیة المختلفة إذ أن ا وع من التواصل و ھو م ذا الن ل ھ أثر بمث ة النفسیة تت لطمأنین

، و االجتماعي والتكیف الذاتي التوافق من حالة النفسیة الطمأنینة یرى أن الذي جبریؤكده 

تالؤم على المرء قدرة ھو االجتماعي التكیف عملیةالمقصود ھنا ب ھ مع ال ة بیئت  الخارجی

  1 .الخارجي العالم باتومتطل الغریزیة المطالب بین والتوفیق

م  دول رق ى الج دنا إل ا ع اك ) 26(و اذا م ظ ان ھن ا نالح نة الثافانن ین الس روق ب ةف  لث

ن  ل م یكي و ك ةالثا" كالس یكي،و نی ى ل كالس یكي،و األول ة كالس ةو الثاد .م.الرابع  لث

ثالثة الثانیة كالسیكي و ال" د و.م.كما كانت ھناك فروق بین طلبة  السنة الثانیة ل". د.م.ل

ة كالسیكي و السنة " .د.م.ل ة السنة الثالث ین طلب كما لم تكن ھناك فروق دالة إحصائیا ب

ة كالسیكي و .م.الثانیة ل ة السنة الثالث ین طلب روق ب م توجد ف ھ ل ى ان دل عل د،و ھو ما ی
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ة ل ة .م.السنة الثانی ع السنة الثانی ة النفسیة م ي مستوى الطمأنین ف ف ا یختل د ،و ان كلیھم

و اذا ما عدنا الى النتائج التي یشیر لھا . ي حیث و جدنا فروق دالة إحصائیا بینھمكالسیك

م  دول رق ة ) 27(الج عورا بالطمأنین ر ش م األكث یكي ھ ة كالس نة الثانی ة الس د أن طلب نج

ة  ة كالسیكي و السنة الثانی ة السنة الثالث النفسیة بین جمیع المستویات الدراسیة و أن طلب

ة النفسیة د ھم االقل شع..لم ل شعورا بالطمأنین م أق انوا ھ ث ك ة النفسیة حی ورا بالطمأنین

  .مقارنة بباقي السنوات الدراسیة

و یمكن تفسیر ھذه النتائج الى طبیعة الجماعة التي یتواجد معھا الطالب أي الجماعة التي 

ث ي حی توى الدراس س المس ي نف ا ف درس معھ ول  ی ة ذات می ي جماع رد ف ود الف أن ج

ارب تع ل متق الخطر أي یقل اس ب ل اإلحس ة و تقل اعر الطیب ط المش ادة رواب ى زی ل عل م

ھ دراسة  ا أشارة إلی لالفروق في مشاعر الطمأنینة بینھم و ھو م ذي توصل  معن خلی ال

إلى أن و جود الطالب داخل جماعة تماثلھ في المیول تزید من مشاعر الود و المحبة مما 

راء ا یلة إلث ة وس ار الجماعی ل األفك األمن و یجع رد ب اس الف زداد إحس الي ی نفس و بالت ل

  1.الطمأنینة النفسیة بوجود آخرین یشاركونھ مشاعره و أحاسیسھ و ھوایاتھ

ي طبیعة المنھج الدراسي  قد یلعبكما  لدى كل مستوى من المستویات السابقة دور ھام ف

واد المحت ھذه الفروق حیث أن نھج و الم ذا الم ة ھ ھ و درجة إدراك الطالب لطبیع واة فی

  .یعد احد األمور الھامة توزیع الحصص الخاصة بالجوانب النظریة و التطبیقیة

دى   ة ل ي مستوى الطمأنین و بالتالي فان متغیر مستوى التعلیم في الجامعة كان لھ تأثیر ف

مثل دراسة طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة، و قد أظھرت عدید الدراسات نتائج مشابھة 

  .)1996( جبر
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   :خاتمـة

ذه  ة ھ ي تنمی ا ف الي تلعب دورا ریادی یم الع مما ال شك فیھ أن الجامعات كمؤسسات للتعل

ر  بخالف ،فالمجتمعات،حیث أصبحت بحد ذاتھا عبارة عن عالم صغیر داخل عالم كبی

في بناء األمة و السیر باقي المؤسسات االجتماعیة تجمع إطارات المستقبل المعول علیھم 

ي ظل  یم الجامعي ف بھا قدما نحو االزدھار في شتى النواحي؛إذ إن التوسع الواضح للتعل

احثین ى الب م التوصل ، تعدد الثقافات فرض تحدیات كبیرة عل ي ت ائج الدراسة الت ا نت و م

سھام إلیھا من خالل معرفة انعكاس مظاھر االغتراب النفسي على الطمأنینة النفسیة إال إ

المعاصرة  امن اجل نشر الوعي حول ضرورة إجراء المزید من الدراسات حول القضای

ة ،أو  ت ثقافی واء كان واحي س ع الن ن جمی الب م دد الط ات و تھ رق الجامع ي تخت الت

اجتماعیة،أو نفسیة ،و لعل الدراسة الحالیة كشفت نوع من اللبس حول مظاھر االغتراب 

ة ي البیئ ى  المختلفة التي تنتشر ف ت عل ي طبق ة من خالل الدراسة الت ة الجزائری الجامعی

  .عینة من التربیة البدنیة و الریاضیة

ان   ي ك و ما النتائج التي توصلنا إلیھا إال إجابة مرحلیة عن مجموعة من التساؤالت الت

تدور حول االغتراب كظاھرة إنسانیة موجودة حقا و لكنھا كانت تحتاج لرؤیة متمعنة من 

ھا ،و خاصة أن فئة الشباب و المتمثلین في دراستنا بالطالب الجامعیین تظل اجل معالجت

ة  وفر درجة متكافئ دم ت ك لع ذه الظواھر ،و ذل أثر بھ ة للت من أكثر الفئات عرضة و قابلی

ي استیعاب و  ة ف ة و االجتماعی ة و الذھنی وعي و االستعدادات االنفعالی بینھم من حیث ال

اھرة و أ ذه الظ اد ھ ات إدراك أبع ل المؤسس یة داخ حتھم النفس توى ص ى مس ا عل ثرھ

االجتماعیة،و بالتالي أصبح من الضروري أخذ النتائج المتحصل علیھا في الدراسة مأخذ 

ة  ذه الفئ ة لھ افي من الرعای در ك وفیر ق الجد بل یجب أن تكون انطالقة حقیقة من اجل ت

توإطالق الطالبیة  افي دینامی ل المكون الثق ى التطور وتحوی ة للصمود إل وة دافع قوة ،ق

ز  ات لتعزی ورة المعلوم تملك شروط التفاعل والقدرة على االستفادة من منجزات العلم وث

  .بشتى أشكالھالوعي، ومواجھة االغتراب 
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  :ستنتاجات الدراسةإ -1
تھ،كما ل دراس ي مجم ھ الباحث ف ل إلی ا توص م م تنتاجات أھ د االس ق ت تع دى تحقی ین م ب

ده  ویج لجھ ر تت ھاألھداف التي سطرھا في بدایة عملھ حیث تعتب ام ب ذي ق ة  ال ة عملی طیل

ل البحث   و بالتالي و من خالل تحلیل و استقراء نتائج تطبیق أدوات الدراسة و بعد تحلی

  : یلي في ما ھذه االستنتاجات و یمكن إجمالومناقشة فرضیاتھا 

االغ - 1 رد ب عور الف ا زاد ش توى كلم ى مس لبا عل ؤثر س ك ی ان ذل ي ف تراب النفس

ي و  راب النفس ین االغت ربط ب ي ت ة الت ث أن العالق ھ ؛ حی یة لدی ة النفس الطمأنین

الي  ة إحصائیا و بالت ة و دال الطمأنینة النفسیة عبارة عن عالقة إرتباطیة سالبة قوی

 .بیة فان انعكاسات االغتراب النفسي على الطمأنینة النفسیة تعد انعكاسات سل

ث إن  - 2 راب بینھم،حی ي نسبة انتشار مظاھر االغت ة ف یختلف طلبة التربیة البدنی

ر  ھ مظھ ار ؛و یلی بة انتش ى نس ل أعل ذات یمث ة ال ر مركزی دان مظھ م فق ز ،ث العج

دان المعنى ،ثم مظھر عدم االلتزام بالمعاییر اء،ثم فق دم االنتم ،ثم مظھر الشعور بع

ة  أما مظھر عدم اإلحساس بالقیمة الھدف ة التربی ین طلب ل نسبة ب فھو المظھر األق

  .البدنیة و الریاضیة

ال یختلف اإلناث و الذكور في درجة شعورھم باالغتراب النفسي العام و ال في  - 3

ة و  ة البدنی ة التربی ین طلب ائیا ب ة إحص روق دال اك ف ن ھن م تك ث ل اھره حی مظ

راب  توى االغت ي مس ي و ال ف راب النفس اھر االغت ي مظ یة ف ا الریاض ام تبع الع

 .لمتغیر الجنس

د و النظام .م.بالرغم من ان طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة في كل من نظام ل - 4

اھره  ي مظ ام و ال ف راب الع توى االغت ي مس نھم ف ا بی ون فیم یكي ال یختلف الكالس

ي  ة ف دان "المتمثل اس بالقیمة،فق دم اإلحس اء ،العجز،ع عور باالنتم دم الش ع

و التي لم نسجل فیھا أي فروق دالة إحصائیا " مركزیة الذاتالھدف،فقدان المعنى،

ر  ي مظھ نھم ف ا بی ي م ون ف امین یختلف ة النظ زام "؛إال أن طلب دم االلت ع

 .د أكثر شعورا بھذا المظھر من طلبة الكالسیكي .م.حیث كان طلبة ل"بالمعاییر
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االغتراب  - 5 ام و یتباین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة في مستوى الشعور ب الع

دان  "مظاھره المتمثلة في  اییر،العجز ،فق زام بالمع عدم الشعور باالنتماء،عدم االلت

 .و ذلك تبعا للمستوى الدراسي في الجامعة"المعنى،مركزیة الذاتالھدف،فقدان 

ر  - 6 ي مظھ ة و الریاضیة ف ة البدنی ة التربی ین طلب اك اختالف ب م یكن ھن دم "ل ع

 .ى الدراسي في الجامعةتومسترجع لمتغیر ال "اإلحساس بالقیمة

ل  - 7 ین ك ي ب االغتراب النفس عورا ب ل ش م األق یكي ھ ة كالس نة الثانی ة الس طلب

 .الصفوف الدراسة

طلبة التربیة البدنیة الذكور یتمیزون بمستوى أعلى في الطمأنینة النفسیة مقارنة  - 8

توى  ي مس یة ف ة و الریاض ة البدنی ة التربی ین طلب روق ب د ف ث توج اث حی باإلن

 .نینة النفسیة ترجع لمتغیر الجنس لصالح الذكور الطمأ

ة  - 9 ي مستوى الطمأنین ة و الریاضیة ف ة البدنی ة التربی ین طلب د اختالف ب ال یوج

ة  النفسیة ترجع لمتغیر ي مستوى الطمأنین روق ف اك ف م تكن ھن وین أي ل نظام التك

 .د،و طلبة الكالسیكي في شعورھم بالطمأنینة النفسیة.م.النفسیة بین طلبة ل

اختالف  -10 ف ب ة النفسیة یختل إن شعور طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة بالطمأنین

ة  ین طلب ة إحصائیا ب روق دال اك ف ت ھن ث كان مستویاتھم الدراسیة في الجامعة حی

 .التربیة و البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر المستوى الدراسي في الجامعة

ة النفسیة .م.طلبة السنة الثالثة كالسیكي و الثانیة ل -11 د ھم األقل شعورا بالطمأنین

بین المستویات الدراسیة المختلفة أما طلبة السنة الثانیة كالسیكي ھم األكثر شعورا 

 .بالطمأنینة النفسیة
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ا أصبح  بعد مناقشة النتائج و تحلیلھا؛ توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات، ومن خاللھ

ة من التوصیات  ث بمن الضروري اقتراح جمل ذه التوصیات و حی القتراحات اتكون ھ

ة  ة البدنی ة التربی الح طلب دم ص ا یخ ة بم ة وھادف یة دقیق ات و الریاض الب الجامع و ط

دان  الن الجزائریة بصفة عامة ھ البل ذي تعول علی الطالب الجامعي ھو إطار المستقبل ال

  .في ارتقائھا و تطورھا

  : و التوصیات اإلقتراحات – 2
ا - 1 اخ الج ة المن عور تھیئ ن الش دھم ع الب ویبع ات الط بع احتیاج ذي یش معي ال

 .و یوفر لھم حالة جیدة من الطمأنینة النفسیة النفسي باالغتراب

2 -  ً ببا ى ال تكون س واجھھم من مشكالت حت ا ی االھتمام بمساعدة الطالب على حل م

 .یؤدي بھم إلى انعدام الطمأنینة النفسیة والشعور باالغتراب 

ال  - 3 وات االتص جیع قن ة  تش اة جامعی ل حی ا یكف امعي بم یط الج ة و المح ین الطلب ب

  .مستقرة دون مشاكل

ق  - 4 ى تحقی ضرورة توفیر برامج وقائیة و خدمات إرشادیة نفسیة تساعد الطالب عل

یة و  ة النفس ق الطمأنین ى تحقی اعد عل ا یس اعي مم ي و االجتم ق المدرس التواف

 .تخفیف حاالت الشعور باالغتراب

ة من أجل  إنشاء و حدات اإلرشاد - 5 ة الطلب و التوجیھ النفسي في الجامعات في خدم

االرتقاء بالحالة النفسیة للطالب الجزائري و ھو ما یؤدي بالضرورة الى تحسین 

 .یة الصحة النفس

اول  - 6 اجراء بحوث و دراسات أخرى تھتم بظاھرة االغتراب و الطمأنینة النفسیة تتن

  :مواضیع مثل 

الطمأنینة النفسیة خاصة بطلبة التربیة البدنیة  بناء مقاییس لالغتراب النفسي و -

 .و الریاضیة للمرحلة الجامعیة

ة  - اء الضوء حول األسباب المؤدی إجراء المزید من الدراسات و البحوث إللق

ة  ولالغتراب النفسي،  ین طلب ذه الظاھرة ب العوامل التي تحد من انتشار ھ

 .الجامعات الجزائیة
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ا وو الطمأنینة النفسیة غتراب النفسي إجراء دراسات میدانیة تھتم اال -  عالقتھم

 .ألخ...اإلبداع العمر، ، الدراسي بعض المتغیرات األخرى مثل التحصیلب

یة و  - ة النفس راب و الطمأنین ى الغت لیط الضوء عل اول تس اجراء دراسات تح

ل ة أخرى مث ة : عالقتھما ببعض المتغیرات النفسیة و اجتماعی ق، دافعی القل

از،التوا ات االنج یة،االكتئاب ،االتجاھ دة النفس ة و فق ،الوح ة الھوی ،أزم

 .ألخ...القیم



          

     

 
  
  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          

     

  :العربیة المصادر و المراجع -1
  :قائمة الكتب -أ
 . 1987ة ، القاھر العربي، دار الغد ،8ج ، 2ط ،  الدین علوم إحیاء :الغزالي حامد أبو .1

  .1989في المجتمع المصري المعاصر ، دار الثقافة العربیة، القاھرة ، االغتراب: أحمد النكالوي  .2

 .1983 بیروت،، الجامعیة الدار العام، النفس علم :أحمد عبد الخالق .3

 .1984، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 4األبعاد األساسیة للشخصیة، ط:أحمد عبد الخالق .4

ي .5 لیمان روب ر س د عم ي:  أحم ة ف داف التربوی ي ، ط األھ ر العرب ي ،دار الفك و حرك ال النفس ،  1المج

1996.  

 .1997، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 3الخدمة االجتماعیة، ط:أحمد مصطفى .6

  .1999، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ، 1اإلحصاء في التربیة وعلم النفس، ط: أحمد محمد .7

روم .8 ك ف اد،: اری د حم ن محم ة حس راب، ترجم ع،  االغت ة للدراسات والنشر والتوزی ة الجامعی المؤسس

 .1995بیروت،

اھي .9 ن ب د ، حس الص محم ائي،ط:إخ ل اإلحص ي والتحلی ث العلم رق البح ا ، 2ط ر، بدار الكت  للنش

 .2002 القاھرة،

 .1989األمن التربوي العربي، عالم الكتب، القاھرة، : إسماعیل على .10

ي المدر: األبحر محمد عاطف .11 ق المھن ة الریاضیة، طقیاس التواف اھرة 1سي التربی ، دار اإلصالح، الق

1984.  

دیع ابن  الشیباني .12 ي الوصول تیسیر : الب ة دار ، حدیث الرسول من األصول جامع إل  بیروت المعرف

،1977. 

 .1996، دار القلم، دبي، اإلمارات العربیة، 1السلوك اإلنساني و البیئة االجتماعیة، ج:الصافي بدوي .13

  1990، طرابلس، 2طرق التدریس وفق المناھج الحدیثة، ط: د و زمالئھالمبروك عثمان أحم .14

  1998، 1أسس و قواعد التدریب الریاضي، منشأة المعارف ، اإلسكندریة، ط: أمر هللا أحمد البساطي .15

    2001، 3أصول التربیة البدنیة و الریاضیة،دار الفكر العربي،ط:أمین أنور الخولي .16

وم اال:أنور الجندي .17 اھرة مفاھیم العل ي ضوء اإلسالم، دار االعتصام، الق نفس واألخالق ف ة وال جتماعی

1977. 

  2001اللیاقة البدنیة و أھمیتھا،مطابع اإلشعاع المصریة،:أیمن فاروق  .18

ز .19 را انجلی ة : برب ارثي للطباع یم، دار ألح ن دل د ب ة فھ یة، ترجم ات الشخص ى نظری دخل إل م

 .1991والنشر،الطائف،



          

     

وكر  .20 ارلز بی س الترب: تش ة أس ده ، مكتب الح عب ال ص وض و كم ن مع ة حس ة ، ترجم ة البدنی ی

  1964األنجلوالمصریة للنشر ، 

 .1995بیروت،  ،الكتب ، عالم2 لطفلك، ط مستقبال تصنعین كیف:ودیع جلیل .21

 .1989 القاھرة، الشرق، مكتبة زھراء ،ومثیراتھ الخوف في النفس علماء أراء :الغني عبد جمال .22

  .1988، عالم الكتب، القاھرة ،3رشاد النفسي،طالتوجیھ واإل: زھران حامد .23

 .1984،عالم الكتب،القاھرة،5علم النفس االجتماعي،ط:حامد زھران .24

  1989، والتوزیع، األردن للنشر جرش دار ،واالغتراب االنتماء:منصورحسن  .25

 .1989القیم الخاصة لدى المبدعین، دار المعارف، القاھرة، : محي الدین  حسین .26

  1998، دار الفكر العربي، القاھرة، 1التربیة الریاضیة والترویح للمعاقین، ط :حلمي إبراھیم .27

ارنیجي .28 ل ك ادي،ط: دی نعم الزی د الم ة عب اة ، ترجم دأ الحی ق و اب اھرة، 5دع القل ة الخانجي،الق ، مكتب

1956 

 .1994 ، مصر،المكتبة األكادیمیة فكریة،مصطلحات  :سامي خشبة .29

ر .30 ام النم ز،و عص مارة عزی رات :س اد ،طمحاض ھ و اإلرش ي التوجی ع 3ف ر و التوزی ر للنش ،دار الفك

 .1999،عمان،األردن،

ة، والتربویة األمنیة والمسؤولیة العنف ظاھرة: سلیمان عویدات .31 ة والجامعی ایف جامع ة ن وم العربی  للعل

 1999، الریاض ،األمنیة

 .1980وت ، لنشر، بیرلاالغتراب، ترجمة كامل یوسف حسین،المؤسسة العربیة : شاخت ریتشارد .32

ان .33 وارد میلم یفر، ھ ارلز ش یم :ش ة نس ا ،ترجم اعدة فیھ الیب المس راھقین و أس ال و الم كالت األطف مش

 .1989داوود و نزیھ حمدي ،منشورات الجامعة األردنیة،عمان ،

ع، والنشر للطباعة الكتب عالم دار لعلم النفس، اإلسالمي التأصیل في دراسات:صالح الصنیع .34  والتوزی

 .1998الریاض، 

 .1965، القاھرة، 3التربیة وطرق التدریس، ط: صالح عبد العزیز .35

 .1974الصحة النفسیة والعمل المدرسي، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، : صموئیل مغاریوس .36

و :دیوبولد فاندلین  .37 ة االنجل ل و آخرون،مكتب ل نوف ة  نبی نفس ،ترجم م ال ة و عل ي التربی مناھج البحث ف

 .1986المصریة،القاھرة، 

  .1984مناھج البحث في علوم التربیة وعلم النفس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : رابح تركي .38

ر :وآخرون عادل األشول، .39 راب "االجتماعي التغی ة شباب اغت ة ،"الجامع  ،ةالعلمی البحث أكادیمی

 .1985القاھرة، 

  .ھـ1425،،الریاض نایف جامعة البحوث، و الدراسات التدریب،مركز سیكولوجیة :عامر الكبیسي .40



          

     

 . 1983، تالجامعیة، بیرو رالنفس العام، الدا معل: عبد الخالق أحمد .41

 .1983، مكتبة الفالح،الكویت ،1القیاس النفسي،ط:عبد الرحمن سعد .42

 .1997 للنشر،اإلسكندریة، الجامعیة الدار واإلنتاج، النفس علم :عبد الرحمان العیسوي .43

 .1978، ، القاھرةدار النھضة ،)األمان،وعدم األمان(حة النفسیة، اختبار الص:عبد الرحمان العیسوي .44

ال، تربیة في القدرات وتنمیة الثقة بناء: عدسعبد الرحیم  .45 ع، والنشر للطباعة الفكر دار األطف  والتوزی

 .1998 األردن،

  1984، التربیة و طرق التدریس، دار المعارف، مصر: عبد العزیز صالح .46

ذات باالغتراب عن لشعورا :دمنھوريال اللطیف عبد .47 ة  اآلخرین، و ال اب المصریة الھیئ ة للكت  ،العام

 .1990 ،القاھرة

ة .48 ف خلیف د اللطی ع،  :عب ر والتوزی ة والنش ب للطباع راب، دار غری یكولوجیة االغت ي س ات ف دراس

 .2003القاھرة، 

الم .49 ب س د هللا نجی زم ل: عب ن ح ا، دار اب بابھا وعالجھ راف، أس اھرة االنح ون، ظ ة، المراھق لطباع

 .ت.لبنان،د

  .1976 ،القاھرة ،دار المعارف ،الطبعة السابعة, علم االجتماع :عبد المجید لطفي .50

 .1998،العربي الفكر دار ،1ط النفسیة، الصحة :عبد المطلب القریطي .51

 .1994،موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي،مكتبة مدبولي، القاھرة: عبد المنعم الحفني .52

رون .53 ش وآخ دنان دروی ر ا:ع ة، دار الفك ة العلمی ب التربی ل و طال م المفص ل المعل ة دلی ة البدنی لتربی

   1998، 4العربي،ط

 .1985، الكویت المعرفة،عالم  ومشكالتھ،الشباب العربي :عزت حجازي .54

  .1992الطب النفسي المعاصر، مكتبة االنجلو،القاھرة،:عكاشة محمود فتحي .55

  .1984 ، الریاض ، للنشر عالم الكتب دار ، جتماعاال منظور من االغتراب نظریة :  شتا السید علي .56

 .1993نظریات علم االجتماع ،مؤسسة شباب الجامعة،:السید علي .57

واد  .58 لوم ج ي س داد : عل ف، بغ ة الطی ي ، مطبع ال الریاض ي المج اء ف اس واإلحص ارات والقی االختب

،2004. 

  1997ي،القاھرة ، ،دار الفكر العرب 1االجتماع الریاضي، ط: علي عویس ، عصام الھاللي  .59

ة : غسان الصادق، سامي صفار .60 التربیة والتربیة الریاضیة، مدیریة دار الكتب للطباعة و النشر، جامع

 .1988الموصل، 

ي .61 ت عل ة عوض،میرف ي،ط:فاطم ث العلم ادئ البح س و مب ة  1أس عاع الفنی ة اإلش ،مطبع

 2002،اإلسكندریة،



          

     

دش .62 ایز مراد دن اج و طرق  :ف ي المنھ دة ف دنیا الطباعة و النشر، اتجاھات جدی اء ل دریس، دار الوف الت

 .2003الطبعة األولى، مصر، 

  .1979،،القاھرة،دار الفكر العربي3علم النفس اإلحصائي و قیاس العقل البشري،ط:فؤاد بھي السید .63

  .1982،  القاھرة ،اإلنسان یبحث عن معنى، ترجمة طلعت منصور،مكتبة اآلنجلو : فرانكل، فیكتور  .64

 .ت.معجم علم النفس و التحلیل النفسي،دار النھضة،بیروت،د:ادر طھ و آخرونفرج عبد الق .65

  1978النشاط المدرسي، دار المیسرة، بیروت، : فھمي توفیق مقبل .66

 .1982، دار المسیرة، بیروت ،1الشخصیة في ضؤ التحلیل النفسي،ط : فیصل عباس .67

 .1986المصریة، ألنجلو ، القاھرة ، الطلبة قیم في التغیر:كاظم محمد .68

  .1990مطبعة األھرام، مصر، ،2المجلد  ،ذخیرة علوم النفس: كمال الدسوقي .69

ي .70 ل  الربض ال جمی د والعشرین،ط: كم رن الواح ي للق دریب الریاض ع، 1الت ل للنشر والتوزی ، دار وائ

  2004، األردن

  1987،طباعة جامعة بغداد ، 2التعلم الحركي ،ترجمة علي نصیف،ط:كورت مانیل  .71

 .2003السلوك االجتماعي و دینامیتھ،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة، :مجدي أبو عبد هللا .72

 .1999شمس،  عین مكتبة ،القاھرة العام، النفس علم :محمد أحمد .73

 .1989، الكویت القلم، دار ،1ط ،الرشد إلي الحمل من الطفل :إسماعیلمحمد  .74

ولي  .75 ور الخ ین أن احمي ، أم د الحم ة : محم رامج التربی اء ب س بن ي ، أس ر العرب یة ، دار الفك الریاض

  1990القاھرة ، 

احمي .76 د الحم ة : محم افي، مك ة الثق ادي مك ات ن ة، مطبوع یة والریاض ة الریاض ب والتربی ول اللع أص

 1986المكرمة، 

 .1998، 8ط والتطبیق، النظریة بین النفسي واإلرشاد التوجیھ :جواد الخطیب محمد .77

  1997، مركز الكتاب للنشر ، مصر ،  1علم النفس الریاضي، ط: محمد حسن عالوي  .78

  1999، ة، القاھرغریب ر، دااالغتراب والتطرف نحو العنف: محمد خضر .79

رون .80 ول،و آخ عد زغل د س عاع : محم ة اإلش یة، مطبع ة الریاض م التربی داد معل ا إع تكنولوجی

 1،2001الفنیة،ط

د شفیق .81 ع :محم ان و المجتم اد"اإلنس ارات القی اني و مھ ي السلوك اإلنس ة ف  ب، المكت"ة و التعاملمقدم

  .،دتةالجامعي الحدیث، اإلسكندری

 .1997 والنشر، دمشق، للطباعة الدین سعد واالغتراب، اإلنسان :عاطف محمد .82

 .2004االغتراب و اإلبداع الفني، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، : محمد عباس .83

 .1998 القاھرة، ،قباء دار الشخصیة، نظریات :محمد عبد الرحمان .84



          

     

 .ھـ1408 ،، دار الشروق ، بیروت3القرآن و علم النفس،ط :محمد عثمان نجاتي .85

ي .86 ال مرس ودة و كم د ع ت، : محم م، الكوی الم، دار القل نفس واإلس م ال وء عل ي ض یة ف حة النفس الص

1997. 

 .1986االغتراب، سیرة مصطلح، دار المعارف، القاھرة، : محمود رجب .87

  1999،  1دار الفكر العربي ،طالمعرفة الریاضیة ،: محمود عنان وآخرون .88

ر،  :محمود عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطي .89 ة والریاضة، الجزائ ة البدنی ات وطرق التربی نظری

  1992، دیوان المطبوعات الجامعیة 2ط

 ت.، دمصر ،المعارف دار ،1ط النفسیة، الصحة في الموجز :محمود عوض .90

 .1981ة و النشر، بیروت، علم النفس العام، الدار الجامعیة للطباع:محمود عوض .91

 .1999 ،، مصرالجمھوریة، اإلسكندریة النفسیة، مطبعة الصحة :فتحي محمود .92

دین  .93 ر ال د نص یة،ط:محم ة و الریاض ة البدنی وم التربی ي عل تداللي ف اء االس ر 1اإلحص ،دار الفك

 .2003العربي،القاھرة،

 .1986، تالكوی ،القلم دار ،واإلسالم النفس علم ضوء في النفسیة الصحة:كمال مرسي .94

 .1983،مؤسسة نوفل ،بیروت، 1األمن االجتماعي مقوماتھ و تقنیاتھ،ط:مصطفى العوجي  .95

ازي  .96 طفى حج ز :مص ة، المرك ت والمدرس ي البی و ف املي للنم امي تك ور دین ن منظ یة م حة النفس الص

 . 2000الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 

 .2001دار الفكر العربي،القاھرة، التدریب الریاضي الحدیث ،: مفتي إبراھیم حماد .97

  .2000،مؤسسة الوراق للنشر، عمان، االردن ،  1أسس البحث العلمي ،ط: المجید بدمروان ع .98

  .1988وأزمة اإلنسان المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ، االغتراب: اسكندرنبیل  .99

  2003مصر، ، دار الفكر العربي، 1منظومة التدریب الریاضي، ط: نبیلة أحمد .100

 1985، دار الفرقان، األردن، 2علم النفس التربوي، ط: نشواني عبد الحمید .101

یم الرافعي .102 ة7 ،ط" التكیف سیكولوجیة في دراسة "النفسیة الصحة:نع علدمشق  ، جامع  والنشر لطب

 .1987،سوریا،

ة .103 ت خفاج راھیم ، میرف وال إب ر: ن یة، ط قط ة والریاض ة البدنی ي التربی دریس ف ة ، مك 2،ج1الت تب

 2002اإلشعاع، القاھرة 

  .1998فخ العولمة ،ترجمة عدنان عباس،دار عالم المعرفة للنشر،الكویت،:ھارالد شومان و آخرون .104

 .1999.اإلدارة التعلیمیة مفاھیم و آفاق،دار وائل للنشر،عمان،األردن:ھاني عبد الرحمان .105

 .ت.دالمصریة،القاھرة، األنجلو مكتبة وحاجاتھ، تنشئتھ الطفل :محمد ھدى .106



          

     

ى النفسي الطب أضواء :ولیم منرولیف .107 ة ، والسلوك الشخصیة عل د ترجم ة غالي، محم اھرة مكتب  الق

 .1966الحدیثة ،القاھرة،

وي النفسي اإلرشاد:آخرون و ، القاضي یوسف .108 ھ الترب  ، الریاض ،للنشر المریخ دار ،1ط ، والتوجی

  .ھـ1401، السعودیة

 .1978مكتبة وھبة، القاھرة،  ،6اإلیمان و الحیاة ، ط :یوسف القرضاوي  .109

  القوامیس والمعاجم قائمة  –ب 
 .1975، دار المشرق، بیروت، لبنان، 26المنجد في اللغة، ط .1

 .1994المعجم الوجیز، وزارة التربیة و التعلیم، مصر، : مجمع اللغة العربیة .2

 .2004 وزارة التربیة و التعلیم، مصر، ة، طباع4المعجم الوسیط، ط: مجمع اللغة العربیة .3

  .1983 ، القاھرة ، معجم الفالسفة،الھیئة العامة للنشر و الطباعة االمیریة: مجمع اللغة العربیة .4

ة .5 ة العربی ع اللغ ة: مجم ة االمیری ر و الطباع ة للنش ة العام نفس و التربیة،الھیئ م ال م عل اھرة ، معج  الق

،2003 

د جابر .6 د الحمی دین  و، عب افيال عالء ال م: كف نفس وال معجم عل ةال ،  طب النفسي، دار النھضة العربی

 .1988 ،القاھرة 

 .1988 ، لبنان،دار الرائد النفسیة،معجم العلوم  :فاخر عاقل .7

 ،دار العلم للمالیین،بیروت4ط ،القاموس الرائد ،المجلد األول: جبران مسعود .8

 

  :المجالت و الدوریات العلمیة -ت
اعأثر العالج النفسي : احمد حافظ،و محمود مجدي .1 دى  يالجم ذات ل د ال ة النفسیة و تأكی ى الطمأنین عل

  .1991،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،4طالب الجامعات،مجلة علم النفس،العدد

د .2 راب: سري إجالل محم ة مصریة،مجلة  االغت ة جامعی دى عین ب اللغوي ل افي والتغری ب الثق والتغری

  . 1993، ، القاھرة17 كلیة التربیة عین شمس،عدد

س .3 زام إدری ة :ع ة جامع رات، مجل بعض المتغی ھ ب باب وعالقت ین الش دى المتعلم ي ل راب السیاس االغت

 .1997، ،سوریا2، العدد 13دمشق، المجلد 

ف .4 دري یوس ة : الكن انوي بدول یم الث الب التعل ة لط ة میدانی اعي ، دراس راب االجتم ة واالغت المدرس

 .1998كویت ،،جامعة ال 46،العدد 12الكویت ،المجلة التربویة، المجلد 

األمن اإلحساس حاجة تحقق درجة :بسام العمري .5 دى ب ة أعضاء ل دریس ھیئ ة  الجامعات في الت األردنی

 . 1996 ،، االردن  1،العدد165المجلد التربویة، العلوم في دراسات لرسمیة،ا



          

     

نفس علم مجلة ، النفسي باألمن المرتبطة الدیموجرافیة المتغیرات بعض :جبر محمد جبر .6 د ال  390د،الع

  .1996 ،للكتاب العامة المصریة الھیئة ،10،السنة 

ة :  رشاد الدمنھوري .7 ة ، مجل ة حضاریة مقارن ذات واآلخرین دراسة عاملی االغتراب عن ال الشعور ب

  .1990،،مصر13على النفس العدد 

ب الشقیر .8 ة :زین ة القیم بعض التنبؤی ة ةاإلكلینیكی الحاالت ل ة من المختلف اؤلوال ، النفسیة الطمأنین  تف

 .1996، 23 العدد طنطا، جامعة، التربیة كلیة مجلة ، والتشاؤم

ة :سامیة محمد .9 ة التربی ات،المناخ الدراسي و عالقتھ بالتحصیل و الطمأنینة النفسیة لدى طالبات كلی  للبن

 .2001، ة، القاھرزھراء الشرق ة، مكتب25، العددجامعة عین شمس التربیة،مجلة كلیة 

 جامعة مجلة ،"مقارن حضاري میداني بحث " الجامعي الشباب لدى النفسي مناأل مستویات :سعد علي .10

 .1999 ،دمشق ، جامعة1العدد ،15 المجلد دمشق،

دات .11 د هللا عوی راب مظاھر :عب د االغت ة معلمي عن ة المرحل ي األردن ، دراسات الثانوی وم ف  العل

 1995.عمان، ،22 اإلنسانیة،المجلد

رابدراسة ظاھرة  :عبد المطلب القریطي ،و آخرون .12 ة السعودیین  االغت ة من طالب الجامع دى عین ل

 .1988، 39،مجلة رسالة الخلیج العربي،العددوعالقتھا ببعض المتغیرات األخرى

ة الشباب وانحراف االغتراب : عبد المنعم بدر .13 ي ،المجل ة العرب ة للدراسات العربی د ، األمنی  ، 8 المجل

  .ھـ1414، 16العدد

ل ، .14 ي الزغ ر عل راب، : ونو آخ باب واالغت مال األردن"الش ن ش ة م ة میدانی وث "دراس ھ للبح ، مؤت

 .1990، 2، العدد5والدراسات، المجلد

ة دراسات نفسیة، : عماد مخیمر .15 القلق والیأس،مجل ھ ب إدراك األطفال لألمن النفسي من الوالدین وعالقت

  .2003، 4،العدد13مجلد 

ة الكویت، عالقة ضغوط العمل باالضطرابات : غازي العتبي .16 ي دول السیكوسوماتیة والغیاب الوظیفي ف

 .1997،جامعة الكویت ،2، العدد 25مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد 

 .1979 ، الكویت جامعة ،1،العدد 10المجلد،الفكر عالم مجلة ،اإلسالم في االغتراب :خلیف هللا  فتح .17

ً، عالم الف: قیس النوري .18 ً وواقعا   1979، 1، العدد10كر، المجلداالغتراب،اصطالحا ومفھوما

انیة، , اختبار ماسلو للشعور باألمن النفسي: دیراني و الضیراني،عیدكمال  .19 وم اإلنس ة دراسات العل مجل

 .1983،الجامعة األردنیة،2، العدد10مجلد 

ة :محمد عبد المجید .20 یم األساسي، مجل ذ التعل دى تالمی ي خفض الخجل ل اعي ف اء الجم ة الغن دى فعالی م

 .1995، 24بیة بدمیاط،عدد كلیة التر



          

     

ود حسین .21 وم :محم ذات مفھ ھ ال ة بمستویات وعالقت ة، الطمأنین ة االنفعالی ة، مجل وم االجتماعی  العل

 .3،1987العدد ،15المجلد

ین .22 ا حس ود عط د :محم وم االجتماعیة،مجل ة العل تویات الطمأنینة،مجل ھ بمس ذات و عالقت وم ال مفھ

  1987، الجامعة األردنیة ،عمان ، 11،العدد12

ادة .23 رابمظاھر : آخرون ، ومدیحة عب ي صعید مصر االغت ة ف دى طالب الجامع ة  -ل  -دراسة مقارن

 1997، 44مجلة علم النفس، عدد 

انیة، الجزائ ةلدى طلبة الجامعات، مجل يمظاھر االغتراب االجتماع:منصور بن زاھي .24 ، رالعلوم اإلنس

 .2001، 25العدد

اھي رشاد موسى .25 ھ القیمي النسق :أسامة وب ة وعالقت ة، بالطمأنین ة االنفعالی ة األبحاث مجل  التربوی

 .1989، 14 العدد والنفسیة،

 .2006، 399األمن في اإلسالم حاجة إنسانیة، مجلة الوعي اإلسالمیة، الكویت، العدد :سید الملیجي .26

  :مؤتمرات علمیة -ث
د المقصود .1 اني عب ة الوال:أم ھ بأسالیب المعامل األمن النفسي وعالقت ة الشعور ب ذ المدرس دى تالمی ة ل دی

 .1999االبتدائیة،المؤتمر الدولي السادس لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عین شمس،

اطي الصیاد  .2 د الع ین اإلرھاب:عب ائج األسباب ب ي عصر والنت ة ف ة العولمة،ورق دوة مقدم ة للن  العلمی

 .ھـ 1422 ، الریاض،اإلرھاب والعولمة

د زھران .3 ة النفسي األمن : حام ومي اسیةأس دعام ن الق المي العربي لألم دوة ، والع ومي األمن ن  الق

 .1988بغداد، ، التربویین العرب اتحاد  العربي

  :الجامعیة األطروحاتالرسائل و  - ج
ورا:أحمد خیري .1 ي مصر،رسالة دكت ة ف ة الجامع دى طلب راب ل ر منشورة،جامعة  هسیكولوجیا االغت غی

 .1980عین شمس ،مصر،

ین العال: أحمد، صالح الدین .2 دى الطالب الیمنی اعي ل قة بین االغتراب النفسي والتوافق النفسي واالجتم

 .2000، ن، الیمدكتوراه غیر منشورة، جامعة عدن ة، رسالوالعرب في الجامعات الیمنیة

لیمة النفسیة بالصحة المرتبطة النفسیة العوامل لبعض دراسة :نبیھ إسماعیل .3 دى الس ة، طالب ل  الجامع

 .1980، شمس عین جامعة التربیة كلیة منشورة، رغی دكتوراه رسالة

ر منشورة،كلیة :بكر أحمد الیاس .4 وراه غی قیاس مفھوم الذات و االغتراب لدى طلبة الجامعة، رسالة دكت

 .1979األداب ،الجامعة المستنصریة،مصر،



          

     

د .5 كرة أحم ز الطب :بوس ي المراك ا ف ین عقلی ال المتخلف دى األطف ف ل ي المكی دي الریاض اط الب ةالنش  ی

 .2008غیر منشورة،جامعة الجزائر، ه،رسالة دكتوراالبیداغوجیة

ي .6 زام:حكمت الجمیل دیني االلت ھ ال األمن وعالقت دي النفسي ب ة ل ر ماجستیر رسالة صنعاء، طلب  غی

 .2001 صنعاء، اآلداب، جامعة كلیة منشوره،

دة النفسیة والشعور النفسي األمن :زھور بشماخ .7 دي بالوح ة ل ً  فوضینالمر المرض من عین  اسریا

ً  والمقبولین  .2001،،مكة القرى أم جامعة منشوره، غیر ماجستیر رسالة ، المكرمة بمنطقة مكة اسریا

 كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة الجامعات، وطالبات طلبة لدى االنفعالیة الطمأنینة :سامیة الحلفاوي .8

 .1993،مصر األزھر، جامعة ،اإلنسانیة  الدراسات

ة : كيسلیمان المال .9 ین العالق راب ب رات النفسي وبعض االغت ة المتغی ھ المتعلق دى ب ات طالب ل  وطالب

 .ھـ1415السعودیة،  القرى، أم جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة،المكرمة بمكة القرى أم جامعة

د .10 ن محم ادل ب ن :ع د ب ة محم ة جامع ى طلب ة عل ة میدانی األمن النفسي،دراس ھ ب راب و عالقت االغت

 .2004ة ماجستیر غیر منشورة،،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،الریاض،سعود،رسال

ن النفسي، رسالة ماجستیر: سمیرة حسن أبكر .11 ى األم ا عل ان و أثرھ ر منشورة الحاجة لإلیم ة غی ، كلی

 .1983 ،البنات في جدة

راب ظاھرة:أبكر حسن سمیرة .12 دى االغت ات ل ات طالب ة كلی ات بالمملك ة البن  رسالة ةالسعودی العربی

  .1989، العربیة السعودیة ة، المملكجدة منشورة، غیر دكتوراه

وراه رسالة االجتماعیة، النفسیة المتغیرات ببعض وعالقتھ التدین نحو التوجھ :حمادة المحسن عبد .13  دكت

  .1992، مصر األزھر، جامعة منشورة، غیر

عراوي  .14 رات العق: عالء الش بعض المتغی ھ ب االغتراب و عالقت عور ب الب الش دى ط ة ل ر العقلی ة وغی لی

 .1988،،مصر، جامعة المنصورةغیر منشورة الجامعة، رسالة ماجستیر

وة األنا،رسالة ماجستیر :فاطمة یوسف عودة .15 المناخ النفسي االجتماعي و عالقتھ بالطمأنینة النفسیة و ق

  .2002غیر منشورة،الجامعة اإلسالمیة،غزة،فلسطین،

ایز .16 دي ف راب مظاھر :الحدی ھو االغت دى عوامل ة ل ة طلب ة األردنی وراه رسالة ،الجامع ر دكت  غی

 .1990 ،مصر،شمس عین جامعة،منشورة

ر ماجستیر رسالة ، أدائھ في للمعلم الدیموغرافیة الخصائص وبعض النفسي األمن اثر:خلیل فیصل .17  غی

 .1996الیرموك،  ،جامعة منشوره
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  قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  - بسكرة - جامعة محمد خيضر

  قسم التربية البدنية والرياضية
  
 
  
  

  :بیانات أولیة
  
  
  
  
  
  
  

  :تعلیمات
  :أختي الطالبة / أخي الطالب 

أمامك مجموعة من األسئلة التي تدور حول بعض القضایا و األمور التي تهمك و 
) ×(الشخصي فیها ،و لهذا الغرض یرجى منك و ضع عالمة تهمنا معرفة رأیك 

  .بجانب كل عبارة تنطبق على حالتك و مشاعرك 
  :مالحظة

ال توجد عبارات صحیحة و أخرى خاطئة و لهذا المطلوب منـك اإلجابـة علـى جمیـع  
، و تأكــد أن جمیـــع إجابتــك ســـتكون فــي ســـریة و ال تســتخدم إال فـــي  بصـــدق األســئلة

  .ا یمكنك عدم كتابة اسمككم البحث العلمي
  

  . و شكرا

  مقیاس االغتراب النفسي

  .............................................................):بدون لقب( الطالباسم 
  ............................................................................. :الجنس

  ...................................................................... :نة الدراسیةالس
  : نظام التكوین 

  ( )د  .م.نظام ل -2( )      كالسیكي الالنظام  -1                



          

     

  

  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بین   موافق
  بین

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
 ً   مطلقا

ً  بالوحدة أشعر  01            .مع اآلخرین أكون عندما حتى غالبا
 والتي أواجھھا  المواقف طبیعة على یعتمد بالقیم تمسكي  02

  .الذین أتعامل معھم  األشخاص
          

ً؛ الفرص تفوتني  03 ي حسم أمور أستطیع ال ألنني غالبا
 .بسھولة

          

            . كان بسیطا مھما أعملھ ما بقیمة أشعر  04
            . لتحقیقھ أسعى جدید أي ھناك لیس  05
            .الحیاة معنى أفھم أن السھل من  06
ً  أفكر  07             . لإلھانة افیھ تعرضت التي المواقف في غالبا
            . حولي من الناس عن منعزل أنني أشعر  08
            .االجتماعیة قیم و المعاییرلل تخضع التي الحریة أفضل  09
            . أقوم بھ عمل أي مسئولیة تحمل یمكنني  10
            .في مستقبلي فائدة ھل لیس جامعةال في أتعلمھ ما أن أشعر  11
           . اھتمامي یثیر بما ملیئة الحیاة أن أشعر  12
            . في الحیاة دھمكو الناس لسعي معنى ال أنھ أعتقد  13
            .أساعد اآلخرین في قضاء حوائجھم  14
            .يزمالئ بین أكون عندما حتى بالغربة أشعر  15
            .بالمعاییر االجتماعیة االھتمام دون قراراتي أنفذ  16
          .صحیحة مھما كانتنظري  بوجھة اآلخرین إقناع في أفشل  17
            . بي تحیط التي األشیاء بقیمة أحس  18
            .الحیاة ھذه من الھدف معرفة دون أعیش  19
            .المستقبل في سیحدث ما توقع یمكنني  20
            .حقوق اآلخرین على أتعدى یجعلني لم بنفسي اھتمامي  21
          .فیھ تالذي نشأ المجتمع عن التخلي السھل من لیس أنھ أجد  22
            .برضا اآلخرین سأفوز آنت إذا المعاییر مخالفة یھم ال  23
            . اإلرادة مسلوب أنني أشعر  24
            . كإنسان بقیمتي أشعر  25
             . في ھذه الحیاة بالضبط أریده ما أعرف  26
             . بھ أقوم عمل لكل معنى أجد  27
             . وبمشاكلي بنفسي أفكر كثیرا  28
            . فیھ ي أدرستال للجامعة والوالء النتماءاأشعر ب  29
 الوسیلة مشروعة عن النظر بغض أھدافي لتحقیق أسعى  30

   .مشروعة غیر أو
          

31   ً              .حقوقي عن للدفاع قدرةال نفسي في أجد غالبا
الحظوظ  في كغیري أكون أن أستحق ال أنني أشعر  32

   .الدنیویة
          

ً  لنفسي أضع  33             .لتحقیقھا أسعى ثیرةك أھدافا



          

     

            . عني الضیق تذھب وسیلة إیجاد عن أعجز  34
            .مشاكلي حل في اآلخرین أستشیر عادة  35
            أعیش فیھ الذي غیر آخر بلد إي في أعیش أن أفضل  36

  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بین   موافق
  بین

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
 ً   مطلقا

            .القیم یخالفون الذین ألشخاصا أنتقد  37
            .أھدافي تحقیق أستطیعأشعرأنني   38
            .سیئة من اآلخرین معاملة أعامل أنني أشعر  39
            . جامعةال من التخرج بعد ھدف لي لیس  40
            . الحیاة من أفضل الموت أن أشعر  41
            . اآلخرین مشاكل في بالتفكیر أھتم  42
ً  یعیش أن یمكن ال اإلنسان أن أعتقد  43             .وحیدا
            .أكبر تنعم بحریة للقیم تخضع ال التي المجتمعات أن أعتقد  44
            . ما على شيء أوافق ال عندما االعتراض أستطیع ال  45
            .مجتمعي في فائدة لي أن أشعر  46
            . ھدف أي للعمل أجد ال ألنني العمل عن الفراغ أفضل  47
            . الوجود في السمراري معنى أرى  48
            .اھتمامي من نصیبا یستحقون اآلخرین أن أشعر  49
غیر  أخرى ألسرة باالنتماء تحقق سعادتي أن أشعر  50

  . أسرتي
          

ً  أفضل  51             .مني یصدر سلوك أي في القیم مراعاة غالبا
            .صعبا كان مھما موقف أي مواجھة یمكنني  52
            . ثمینة كانت مھما بممتلكاتي أھتم ال غالبا  53
            . تسیر لصالحي األمور أن بالرغم اھتمامي یثیر شيء ال  54
            .حیاتنا في معنى لھا والقوانین األنظمة أن اعتقد  55
          .أحبھ لنفسي ما لھم أحب ال أنني یشعرون اآلخرین أن اعتقد  56
            . الكلیة في التيزمی على مفروضة أنني أشعر  57
القیام  على یجبر فأنھ الحضارة اإلنسان یواكب لكي  58

   صحیحة غیر بأعمال
          

             . انجازه منى یطلب ما انجاز أستطیع ال  59
             . نفسي حتى شيء بكل االھتمام فقدت  60
             .أفعل ماذا أعرف ال ألنني یومیا الحیرة تنتابني  61
             . سواء عندي فاألمر فشلت أم نجحت سواء  62
            .علیھ احصل الذي الخیر في اآلخرین أشارك أن أحب  63
             .المجتمع الذي أعیش فیھ في مرغوب غیر أنني أشعر  64
             . مأزق أي من للتخلص الكذب استخدم قد  65
             . لمستقبلي للتخطیط القدرة لدى  66
             . ةقیم لھا الحیاة أن أشعر  67
             .ومحدده واضحة أھدافي  68
 ما أعد أفھم لم بحیث العالم في كبیر بشكل تعقدت األمور  69

   .فعال فیھ یدور
          

             .نفسي من أكثر فیھ التفكیر یستحق شيء ال أن أعتقد  70



          

     

  

 ابلست غری يأنن أشعر ناسال من مجموعة بین كنت إذا  71
  . عنھم

          

            .بالقیم للتمسك داعي ال أنھ تبین للناس معاشرتي من  72
             .أرید آما تسیر حیاتي أن أشعر  73
  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بین   موافق
  بین

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
 ً   مطلقا

            . قیمة لھا لیس يھدافأ بأن قوي إحساس لدي  74
             . لمسقبلي التخطیط دون أعیش  75
             . بالملل ئمادا أشعر  76
             . شيء كل في غیري من أفضل أنني أعتقد  77
             . نفسي عن حتى غریبة أنني أشعر  78
             .غیري على أتفوق يلك القیم خالف ال غالبا  79
             . الفعلي سلوكي وبین افكاري بین تناقض ھناك  80
             .ظیماكان ع مھما نجاح من أحققھ لما الفرحة تغمرني ال  81
             . رتیبة دائما تبدو الحیاة  82
             . معنى لھا یعد لم حیاتنا في المستخدمة العبارات  83
              . ھمومي في اآلخرین مشاركة عدم أفضل  84
             . لوطني أنتسب ألنني بالفخر أشعر  85
 كانت غیر لو حتى الوسیلة تبرر الغایة أن القول أوافق  86

   . مشروعة
          

             . الحیاة ھذه في مقید أنني أشعر  87
             . منى یسخرون دائما بي المحیطون  88
             .الحیاة ھذه في أھداف لنا یكون أن الضروري من  89
ذه مھما فشلت في تحقیق ما أسعى لھ معنى یجادإأحاول   90

   .إلیھ
          

             .اعتبار كل فوق مصلحتي  91
           . وحیدة نيأن غالبا أشعر  92
            .یجده أمامھ ما على الحصول یحاول أن لإلنسان ینبغي  93
             .فیھ أو صعوبة مشكلة أي ظھور بمجرد غالبا العمل أترك  94
             .فیھ أعیش الذي الوسط في قیمة لھا آرائي  95
             . الصعاب مواجھة على یساعدني للھدف معرفتي  96
              .بالحزن  ألحیانفي كثیر من ا أشعر  97
              .بھ أقوم تصرف لك على نفسي لومما أ غالبا  98
             . ألسرتي أنتمي ألنني باالمتنان أشعر  99
            . الحیاة لتنظیم ضرورة القیم أن أعتقد  100
            .انفعاالتي في التحكم على قادر غیر يأنن أشعر  101
           .الحیاة قید على لوجودي أھمیة ال أنھ أعتقد  102
            . غامض مستقبلي أن أشعر  103
            . لھا داعي ال الحیاة أن أشعر  104
           .شيء كل في األكبر النصیب على لنفسي أحصل أن أحب  105



          

     

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):02(الملحق رقم 
  
  
  

  مقیاس الطمأنینة النفسیة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          

     

  
  

  ديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ال
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  - بسكرة - جامعة محمد خيضر
  قسم التربية البدنية والرياضية

  
 
  
  

  :بیانات أولیة
  
  
  
  
  
  
  

  :تعلیمات
  :أختي الطالبة / اخي الطالب 

أمامك مجموعة من األسئلة التي تدور حول بعض القضایا و األمور التي تهمك و 
) ×(یك الشخصي فیها ،و لهذا الغرض یرجى منك و ضع عالمة تهمنا معرفة رأ

  .بجانب كل عبارة تنطبق على حالتك و مشاعرك 
  :مالحظة

ال توجد عبارات صحیحة و أخرى خاطئة و لهذا المطلوب منـك اإلجابـة علـى جمیـع  
، و تأكــد ان جمیـــع إجابتــك ســـتكون فــي ســـریة و ال تســتخدم إال فـــي  بصـــدق األســئلة

   .كما یمكنك عدم كتابة اسمك البحث العلمي
  

  . و شكرا

  مقیاس الطمأنینة النفسیة

  .............................................................):بدون لقب( الطالباسم 
  ............................................................................. :الجنس

  ........................................................................نة الدراسیةالس
  : نظام التكوین 

  ( )د  .م.نظام ل -2( )      كالسیكي الالنظام  -1                



          

     

غیر 
 نعم ال  متأكد

  العبارات
  

رقم 
  العبارة

  -1  ك؟بین الناس على أن تكون بمفرد ھل تفضل عادة أن تكون   
  -2  ؟االجتماعیة  اتصاالتكفي  ھل تشعرن باالرتیاح   
  -3 بالنفس؟ لثقةلھل أنت تفتقر    
  -4  ؟ ن المدیح والثناءكافیا م تشعر بأنك تتلقى قدراھل    
  -5 ؟ من الدنیا ھل تشعر غالبا بأنك مستاء   
  -6 ؟ ترى أن الناس یمیلون إلك بالقدر الذي یمیلون بھ إلى غیرك ھل    
  -7 ؟ الھانةلفیھا  تعرضتلفترة طویلة من جراء مواقف  تقلق  ھل   
  -8  ؟ كھل تجد الراحة إذا خلوت إلى نفس   
  -9 ؟ أنانيشخص غیر  العموم ھل أنت على وجھ   
  -10  ؟ المواقف غیر السارة بالھرب منھا ھل تمیل إلى تجنب   
  -11 ؟ھل تشعر بالوحدة غالبا حتى وأنت بین الناس   
  -12  ؟ ھل تشعر أن حظك في الحیاة حظ عادل   
  -13 ؟ الذي یوجھ إلیك من أصدقائك ھل تتقبل عادة النقد   
  -14  ؟ تك بسھولةھل تیأس و تثبط ھم   
  -15  ؟ ھل تشعر عادة بالود نحو أغلب الناس   
  -16  ؟ ھل تشعر كثیرا بأن الحیاة ال تستحق أن یحیاھا اإلنسان   
  -17  ؟ ھل أنت متفائل بصفة عامة   
  -18  ؟ ھل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما   
  -19  ؟ ھل أنت شخص سعید بصفة عامة   
  -20  ؟ دة واثق من نفسك بدرجة كافیةھل أنت في العا   
  -21  ؟ األحیانثیر من كھل تشعر بالحرج والحساسیة في    
  -22 ؟ بعدم الرضا عن نفسك تشعرھل    
  -23  ؟كثیرا ما تكون معنویاتك منخفضة ھل    
  -24 ؟ إلیكلن یمیلوا  أنھمبتشعر  ل، ھعندما تقابل الناس ألول مرة   
  -25 ؟ جة كافیةھل تؤمن بنفسك بدر   
  -26 ؟ ھل تشعر بأنھ یمكننا الوثوق في معظم الناس   
  -27 ؟ ھل تشعر بأن لك نفعا وفائدة في الحیاة   
  -28  ؟ سالتعامل مع النا تحسنھل    
  -29  ؟ المستقبلثیرا في القلق على كقضي وقتا ت ھل   
  -30 ؟ شعر عادة بالصحة والقوةتھل    
  -31  ) تجید التعبیر عن آرائك( ؟ ھل أنت متحدث جید   
  -32 ؟ ھل لدیك شعور بأنك عبء على اآلخرین   
  -33  ؟ ھل تجد صعوبة في التعبیر عن مشاعرك   
  -34 ؟ ھل تبتھج عادة لما یحصل علیھ اآلخرون من سعادة أو حظ حسن   
  -35 ؟وال یأخذون رأیك في كثیر من األمورھل تشعر كثیرا أن اآلخرین یھملونك    
  -36 ؟ ھل تمیل إلى أن تكون شخصا كثیر التشكك   
  -37 ؟ فیھ ھل تنظر إلى العالم على أنھ مكان مناسب للحیاة والعیش   
  -38  ؟ بسھولة تنزعجھل    

  ؟ ھل تفكر في نفسك كثیرا   
39-  

  -40  ؟اآلخرینھل تشعر أنك تعیش كما ترید ال كما یرید    



          

     

  
 

  
 

  
غیر 
 ال  متأكد

 
  باراتالع نعم

  
رقم 
  العبارة

  -41 ؟ حینما تسوء األمور ھل  تشعر باألسف و اإلشفاق على نفسك   
  -42 ؟دراستك ھل تشعر بأنك شخص ناجح في    
  -43 ؟ ھل تدع الناس یرونك على حقیقتك   
  -44  ؟ ھل تشعر انك غیر متوافق مع الحیاة بدرجة ترضى عنھا   
  -45 ؟ ستنتھي على ما یرام وأنت تفترض أن األمور تعیشھل    
  -46  ؟ ھل تشعر أن الحیاة عبء ثقیل   
  -47 ؟ ھل یضایقك الشعور بالنقص   
  -48  ؟ عامة بأنك في حالة طیبةبصفة ھل تشعر    
  -49  ؟ھل تحسن التعامل مع الجنس اآلخر   
  -50  ؟ أن الناس یراقبونك في الشارعب تشعر أحیاناھل    
  -51  ؟ ي بسھولةھل تجرح مشاعر   
  -52  ؟ھذا العالم مطمئن في  ھل تشعر بأنك مستقر و   
  -53  ؟ ھل أنت قلق فیما یتعلق بذكائك   
  -54  ؟ھل یشعر الناس وھم معك بالطمأنینة وعدم التوتر   
  -55  ؟ من المستقبل غامضك خوف یھل لد   
  -56  ؟ ھل تتصرف عادة تصرفات طبیعیة   
  -75  ؟ حسنھل تشعر بأن حظك    
  -58  ؟ ھل طفولتك كانت سعیدة   
  -59  ؟ ھل لك عدد كبیر من األصدقاء الحقیقیین   
  -60  ؟ ھل تشعر بقلة االرتیاح في أغلب األوقات   
  -61  ؟ھل یغلب علیك الخوف من المنافسة    
  -62  ؟ ھل بیئتك المنزلیة سعیدة   
  -63  ؟ ھمل وقوعتبسبب مكروه یح كبیرةھل تقلق بدرجة    
  -64  ؟تضایق من الناس بدرجة كبیرة تھل كثیرا ما    
  -65  ؟ ھل تشعر عادة بالرضا والقناعة   
  -66 ؟ مزاجك من السعادة الشدیدة إلى حزن شدید یتقلبھل    
  -67 ؟ ھل تشعر بأنك محترم من الناس بصفة عامة   
  -68  ؟ ھل تستطیع أن تعمل في انسجام مع اآلخرین   
  -69 ؟ شعر بأنك عاجز عن السیطرة على مشاعركتھل    
  -70  ؟ كھل تشعر أحیانا أن الناس یسخرون من   
  -71  ؟ ھل أنت شخص مسترخ بصفة عامة ولست متوترا   
  -72 ؟ ھل تعتقد أن الدنیا تعاملك معاملة طیبة   
  -73 ؟اأن ما یحدث حولك أو یحدث لك لیس حقیقی األوقاتھل ضایقك في وقت من    
  -74  ؟لالحتقار لالھانة و ھل تعرضت كثیرا   
  -75  شخص غیر سوي في تصرفاتك؟عتقد أنھ كثیرا ما ینظر إلیك على أنك تھل    



          

     

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  



          

     

  :ملخص الدراسة 
  :عنوان الدراسة

  نینة النفسیةمظاھر االغتراب النفسي لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة و انعكاساتھ على الطمأ

  )عنابة ،سوق أھراس(دراسة میدانیة على بعض جامعات الشرق الجزائري 

ث  الى الدراسة تھدفلقد  تسلط الضوء على ظاھرتین ال تقل إحداھما عن األخرى من حی

أثیر ة و الت الل  األھمی ن خ ك م راب ،و ذل یة و االغت ة النفس ا الطمأنین رد أال وھم ى الف عل

ات و التعرف على أبعادھا لدى  فئة ھامة من فئات المجتمع الجزائري و ھم الطلبة و الطالب

  :خاصة طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة،و لھذا الغرض تم طرح اإلشكالیة التالیة

ة و  -  ة البدنی ة التربی دى طلب ة النفسیة ل راب النفسي و الطمأنین ین االغت ھل ھناك عالقة ب

  الریاضیة ؟

  :فرضیات الدراسة -

 :العامةالفرضیة 

ة  - ھتوجد عالق ة النفسیة  ارتباطی راب النفسي و الطمأنین ین االغت ة إحصائیا ب سالبة و دال

  لدى طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة

 :الفرضیات الجزئیة -

ة ال   - 7 ة التربی ین طلب ي ب راب النفس اھر االغت ي مظ ائیة ف ة إحص روق ذات دالل د ف توج

 . سالبدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجن

ة  - 8 ة البدنی ة التربی ین طلب توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مظاھر االغتراب النفسي ب

 ) د.م.النظام كالسیكي،النظام ل(نظام التكوین في الجامعة والریاضیة ترجع لمتغیر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مظاھر االغتراب النفسي بین طلبة التربیة البدنیة  - 9

    المستوى الدراسي في الجامعةلمتغیر و الریاضیة ترجع 

ة   -10 ة التربی ین طلب ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الطمأنینة النفسیة ب

  .البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس

ة    -11 ة التربی ین طلب ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین ة إحصائیة ف توجد فروق ذات دالل

 ) د.م.النظام كالسیكي و النظام ل( نظام التكوین  البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر

ة  -12 ة التربی ین طلب ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ف

  المستوى الدراسي في الجامعةالبدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر 



          

     

  تم استخدام النھج الوصفي المناسب لمثل ھذا النوع من الدراسات  :منھج الدراسة

طالب من طلبة التربیة البدنیة  180تمت الدراسة على عینة قدرة مكونة من :ینة الدراسة ع

م  ز الجامعي لسوق أھراس و  قس ة و الریاضیة للمرك ة البدنی م التربی و الریاضیة من قس

  .التربیة البدنیة و الریاضیة لجامعة عنابة

  :االدوات المستخدمة في الدراسة

  .حلة الجامعیة من تصمیم سمیرة أبكرمقیاس االغتراب النفسي للمر -

  .و ترجمة أحمد عبد العزیز سالمة " ماسلو"مقیاس الطمأنینة النفسیة من تصمیم  -

  :نتائج الدراسة

توجد عالقة سالبة قویة بین االغتراب النفسي و الطمأنینة النفسیة لدى طلبة التربیة البدنیة  -

 و الریاضیة

ى ا - ل مظھر اإلحساس بمركزیة الذات ھو أعل ى ھو اق دان المعن ا االحساس بفق لنسب  أم

 .   النسب بینھم

ال توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة ترجع لمتغیر الجنس في  -

 .مستوى االغتراب العام و جمیع مظاھره 

ة ل - ین طلب ة إحصائیا ب روق دال د ف زام .م.توج دم االلت ر ع ي مظھ یكي ف ة الكالس د و طلب

  .اییربالمع

توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة في االغتراب العام و كذلك  -

دان  دان الھدف،فق اییر،العجز ،فق زام بالمع دم االلت عور باالنتماء،ع دم الش اھر  ع ي مظ ف

اك اختالف  ،كماو ذلك تبعا للمستوى الدراسي في الجامعة"المعنى،مركزیة الذات لم یكن ھن

ین ط ر ب ي مظھ یة ف ة و الریاض ة البدنی ة التربی ة"لب اس بالقیم دم اإلحس ر " ع ع لمتغی ترج

 .المستوى الدراسي في الجامعة

 .طلبة السنة الثانیة كالسیكي ھم األقل شعورا باالغتراب النفسي بین كل الصفوف الدراسة -

ة النفسیة مقار - ي الطمأنین ى ف اث طلبة التربیة البدنیة الذكور یتمیزون بمستوى أعل ة باإلن ن

ین  روق ب ر الجنس لصالح الحیث توجد ف ة النفسیة ترجع لمتغی ي مستوى الطمأنین ة ف طلب

 .الذكور 



          

     

ین   - ة النفسیة ب ي مستوى الطمأنین ال یوجد اختالف بین طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة ف

ی.م.طلبة الكالسیكي و طلب ل ة النفسیة ب ن د حیث لم تكن ھناك فروق في مستوى الطمأنین

 . د،و طلبة الكالسیكي .م.طلبة ل

اختالف مستویاتھم  - ف ب ة النفسیة یختل إن شعور طلبة التربیة البدنیة و الریاضیة بالطمأنین

 .حیث كانت ھناك فروق دالة إحصائیا بینھمالدراسیة في الجامعة 

ة كالسیكي  - ة الثالث ة لطلب م د .م.و السنة الثانی لھ تویا األق ین المس ة ب ت شعورا بالطمأنین

 .أما طلبة السنة الثانیة كالسیكي ھم األكثر شعورا بالطمأنینة النفسیة الدراسیة المختلفة

  :توصیات و اقتراحات  -

لقد أوصى الباحث بضرورة االھتمام بطلبة التربیة البدنیة و الریاضیة و الطلبة بصفة عامة 

ة و ذلك من خالل و ذلك من النواحي النفسیة و االجتماعیة بما یكفل تحسین صحتھم النفسی

ة النفسیة  التقلیل من مستوى شعورھم باالغتراب النفسي و كذلك الرفع من مستوى الطمأنین

  .،و كذلك إنشاء مراكز للتوجیھ و اإلرشاد النفسي في الجامعات الجزائریة 

ة  ي و الطمأنین راب النفس ول االغت رى ح ات أخ راء دراس رورة إج ث ض رح الباح ا اقت كم

  .بمتغیرات أخرى سواءا كانت نفسیة أو دیموغرافیة  النفسیة و عالقتھا

  



          

     

                                                    Résumé :  
Cette étude vise :  
     Aspects et conséquences psychologiques de l’aliénation chez les étudiants 
de l’éducation physique et sportive sur la réassurance psychique. 
     Une étude de terrain sur certaines universités de l’Est Algérien (Annaba, 
Souk Ahras). 
Objectif :  
 L’étude se centre sur deux phénomènes dont l’importance et l’influence de 
l’un n’est pas moindre que l’autre (réassurance psychique et l’aliénation 
psychologique) . Cela à travers l’identification de leurs effets sur la société  et 
surtout sur les étudiants de l’éducation physique et sportive. 
Problème :  
 Y-a-t-il une relation entre la réassurance psychique et l’aliénation 
psychologique chez les étudiants de l’éducation physique et sportive? 
L’hypothèse générale (principale) :  
 Il y a un rapport négatif qui est statistiquement significatif entre l’aliénation 
psychologique et la réassurance psychique chez les étudiants de l’éducation 
physique et sportive. 
Sous- hypothèses :  
1-Aucune différence statistiquement significative dans les manifestations de 
l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation physique et 
sportive en raison de la variation des sexes. 
2-Il existe des différences statistiquement significatives dans les 
manifestations de l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation  
physique et sportive en raison de la variation de la configuration du système 
universitaire (système classique, système LMD). 
3- Aucune différence statistiquement significative dans les manifestations de 
l’aliénation psychologique entre les étudiants de l’éducation physique et 
sportive en raison de la variation du niveau de cours à l’université. 
4- Aucune différence statistiquement significative au niveau de la réassurance 
psychique  entre les étudiants de l’éducation physique et sportive en raison de 
la variation des sexes. 
5- Il existe des différences statistiquement significatives au niveau de la 
réassurance psychique entre les étudiants de l’éducation  physique et sportive 
en raison de la variation de la configuration du système universitaire (système 
classique, système LMD). 
6- Aucune différence statistiquement significative au niveau de la réassurance 
psychique  entre les étudiants de l’éducation physique et sportive en raison de 
la variation du niveau de cours à l’université. 
La Méthodologie de l’étude  : On utilise l’approche descriptive approprié 
pour ce genre d’études. 
L’échantillon de l’étude : L’étude s’est faite sur un échantillon d’étude 
composé de 180 étudiants de l’éducation physique et sportive (département de 
l’éducation physique et sportive de Souk Ahras et d’Annaba). 



          

     

Outils de l’étude : 
-le test de l’aliénation psychologique de la phase est préparé par Samira 
Abaker. 
-le test de la réassurance psychique été préparé par Maslow est traduit par 
Ahmed A.Salama. 
Résultats de l’étude : 
1- il y a une forte relation négative entre l’aliénation psychologique et la 
réassurance psychique sur les étudiants de l’éducation physique et sportive. 
2- l’apparition de la centralité d’un sentiment de soi est le plus haut taux, 
tandis que la perte du sens est  le plus faible taux. 
3- aucune différence statistiquement significative n’existe entre les étudiants 
de l’éducation physique et sportive en raison de la variation de sexe au niveau 
de l’aliénation générale et ses aspects. 
4- il existe des différences statistiquement significatives entre les étudiants du 
LMD et les étudiants du système classique dans l’apparence de non-respect 
des normes. 
5- il existe des différences statistiquement significatives entre les étudiants de 
l’éducation physique et sportive dans : l’aliénation générale, l’apparition d’un 
sentiment d’appartenance, non-respect des normes, l’invalidité, perte 
d’objectif, perte de sens, l’auto centralité et tous ça selon le niveau des cours 
universitaires. En plus il n’y avait pas de différence entre les étudiants de 
l’éducation physique et sportive dans l’apparition de l’absence d’un sens de la 
valeur en raison de la variation du niveau universitaire. 
6- les étudiants de la deuxième année classique sont les seuls qui ne sont pas 
trop affectées par l’aliénation psychologique. 
7- les étudiants hommes de l’éducation physique et sportive sont caractérisés 
par un niveau plus élevé que celui chez les femmes en réassurance psychique. 
8- il n’y avait aucune différence entre les étudiants du (LMD et classique) au 
niveau de la réassurance psychique. 
9- le sentiment des étudiants de l’éducation se diffère selon leurs niveaux 
universitaires. 
10-les étudiants de la troisième année classique et de la deuxième année LMD 
sont les moins sentimentaux en ce qui concerne la réassurance psychique 
entre les niveaux universitaires. 
Suggestions et recommandations : 
Le chercheur a recommandé :  
-nécessité de se concentrer sur les étudiants en générale et surtout ceux de 
l’éducation physique et sportive dans les domaines psychologique et sociaux. 
-améliorer leur santé psychologique  
- réduire le niveau de sens psychologique de l’aliénation psychique 
-Elever le niveau de réconfort psychologique 
-La création de centres d’orientation et de consultation psychologique dans 
toutes les universités algériennes  



          

     

-Le chercheur a aussi insisté sur la nécessité d’études complémentaires sur 
l’aliénation psychologique et le réconfort psychique, et leur relation avec 
d’autres variations qu’elles soient psychologique ou démographique. 

 



          

     

SUMMARY 
  

This research aims at studying two important phenomena: the psychological 
alienation and psychological reassurance upon the students of physical 
education and sports.  

 Research Problem: 
- Is there any relationship between the alienation and reassurance 

psychological upon the students of physical education and sport? 

- Research hypotheses:  
The major hypothesis: There is a negative correlation between the 
psychological alienation and psychological reassurance upon the students of 

physical education and sport. 

 Sub-hypotheses: 
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sport in the features of alienation psychological 
according to the variable of gender. 
- There are statistically significant differences between the students of LMD 
system and classical system in the features of alienation psychological 
according to the system of configuration at the university.  
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the features of alienation psychological 
according to the variable of level study in university.  
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the level of reassurance psychological 
according to the variable of gender. 
- There are statistically significant differences between the students of LMD 
system and classical system in the level of reassurance. 
- There are no statistically significant differences between the students of the 
physical education and sports in the reassurance psychological according to the 
variable of level study in university. 
Research methodology: the researcher used the descriptive approach 
appropriate for this kind of studies. 
The search Sample: The sample consisted of 180 students from the 
departments of physical education and sport (Souk Ahras & Annaba). 
Study Tools:  
- The test of alienation prepared by Samira Abaker. 
- The test of Maslow. 
- Main Results: 

- There was a strong negative correlation between the psychological 
alienation and psychological reassurance upon the students of physical 
education and sport. 



          

     

- The degrees of psychological alienation features were ranked 
successively as follow:" Egocentrism, Powerlessness, Meaninglessness, 
lack of norms, lack of belonging, lack of goals, lack of value". 

- As there were no statistically significant differences between the students 
of the physical education and sport in the alienation "general & features" 
according to the variable of gender. 

- Also the results developed existence of differences of significant statistics 
between the students of L.M.D system And Classical system in the lack 
of norms.  

- The study revealed that there are statistically significant differences 
between the students of the physical education and sport in the alienation 
general & features "lack belonging , lack of norms, Powerlessness, lack 
of goals, Meaninglessness, egocentrism" according to the variable of 
level study in university, but there were no statistically significant 
differences in the lack of value. 

- Students of second year classic are the least level in psychological 
alienation. 

- There were significant differences in the psychological reassurance 
according to the gender variable and in favour of males. 

- As there were no statistically significant differences between the students 
of the physical education and sports according to the LMD and Classical 
system. 

- The study revealed that there are statistically significant differences 
between the students of the physical education and sport in the 
psychological reassurance according to the variable of level study in 
university. 

- Students of second year classic are the strong level in psychological 
reassurance. 

In the light of the study findings, the researcher recommended the 
following:  
- The study proposed an applied project is to attract the attention of 

researchers in the vital sector to work out programs and plans to help the 
students of physical education and sport in the social and psychological 
aspects. 

- Conducting other studies in the alienation and reassurance psychological 
and the relationship with other demographical and psychological and 
sociological variables. 

  
 


