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  :المقدمة

،إنھا المقولة الشFھيرة التFي عFرف بھFا عصFرنا ،ھFذه المقولFة " عصر المشك1ت النفسية" 

دميين و رجFال ا%ع1Fم و غيFرھم مFن علمFاء التي اجمع عليھا الكثير من البFاحثين و ا;كFا

النفسFية سFمة مFن سFمات العصFر الحFديث، حيFث  المشFاكلوأصFبحت  .النفس و ا�جتماع 

 TheالقاتFـل الصFامت "ويعتـبرھFـا آخFـرون " مFرض القFـرن العشFرين"يعتبرھـا البعض 

Silent Killer"1. ين اFFوم بFFباق المحمFFم بالسFFه ا;ن يتسFFذي نعيشFFالم الFFبح العFFر فأصFFلبش

،فطغت عليه المادة ، وحدث قصور في الجوانب الوجدانية ، وإھمال الع1قات الشخصFية 

ا%سراف في ا7نانية و الفردية والتنافس نحو المصFالح ،و نFتج عنFه كFذلك تFدھور القFيم  و

و مجتمعنا الجزائري كأي مجتمع مFن مجتمعFات العFالم يواجFه  .الراقية و ا7خ1ق السامية

وقومية وعالميFة يجعFل مFن الشFباب و خاصFة الشFباب الجFامعي يعFيش فFي تغيرات محلية 

فFي شخصFيته  عيش بFين عFالمين متناقضFين ، حFام1صراع تقليدي بين القديم والحديث ؛ ي

ثقFFافتين متباعFFدتين يصFFعب التقريFFب بينھمFFا ، ثقFFافتين غيFFر متكFFافئتين؛ ثقافFFة تراثيFFة مفعمFFة 

ميFة تغريبيFة ، فرديFة مصFطنعة تسFلبه ا7ولFى بالمواطنة ا7صيلة و الخ1ق ، وأخرى عول

  .وتدفعه نحو العصرنه و ذلك في ظل العولمة

كغيرھFFا مFFن المؤسسFFات ا�جتماعيFFة عرضFFة إلFFى تلFFك التغيFFرات الھائلFFة التFFي  الجامعFFةو 

 و أفكFار و محFدثات الفكريFة متنوعFة، ايدولوجيااخترقته عدة  الذي شملت العالم المعاصر

 و التFي لFم تتFرك مجFا�تقلبات الثقافية و ا�جتماعيFة و العلميFة مصحوبة بمجموعة من الم

ألقت بظ1لھا على جميع فئاته سواء كFانوا طلبFة  بحيث ، من مجا�ت الحياة إ� و اخترقته

  .جامعيين أو أساتذة أو باحثين آكادميين

يجب أن يضاف إلى عملية البحFث و التحصFيل العلمFي  و انط1قا منه و على ھذا ا7ساس

بالجوانFFب النفسFFية للطالFFب، بھFFدف تحقيFFق  مو اكتسFFاب المعFFارف و المعلومFFات، ا�ھتمFFا

تنميFFة القFFيم و ا�تجاھFFات  والصFFحة النفسFFية مFFن خ1FFل تعزيFFز عFFادات السFFلوك السFFليم، 

  .الموجبة نحو الجامعة و العمل و المجتمع بمفھومه العام

                                                 
، 25ع[قة ضغوط العمل با,ضطرابات السيكوسوماتية والغياب الوظيفي في دولة الكويت، مجلة العلوم ا,جتماعية، المجلد :غازي العتبي  -  1

  177، ص  1997، 2العدد 
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جامعي يدفع ضريبة ذلFك التطFور و تبعا لذلك و انط1قا مما ذكرناه سابقا أصبح الطالب ال

و التغيرات التي صاحبة العصر و التFي عقFدت أسFاليب التوافFق ،ممFا جعلFه يتعFرض إلFى 

مواقFFFف مختلفFFFة فFFFي حياتFFFه،حيث تتضFFFمن ھFFFذه المواقFFFف عناصFFFر الضFFFغط و التFFFوتر،و 

العصبية،و التي تظھFر مFن خ1Fل مجموعFة مFن ا�ضFطرابات ا�نفعاليFة التFي تFؤثر علFى 

والعقليFFة فتدفعFFه فFFي غالFFب ا7حيFFان إلFFى ا�نFFزواء و العزلFFة،و الشFFعور  صFFحته النفسFFية

  .بالوحدة،أو تجذبه إلى العدوانية و التمرد و العصيان 

و نظFFرا لFFذلك أصFFبح مFFن الضFFروري إجFFراء دراسFFات و أبحFFاث النفسFFية ، حFFول بعFFض 

ب و جوانFFب ا�ضFFطرابات النفسFFية التFFي يعيشFFھا الطالFFب الجFFامعي ، مثFFل القلFFق،و ا�كتئFFا

العزلة و ا�غتراب النفسي ،و فتور الشعور أو ال1مبا�ة،و مظاھر العصيان و التمFرد ،و 

و غيرھا من الظواھر النفسية التي تتطلب المزيد مFن جھFد البFاحثين . سوء التوافق النفسي

و تفكيرھم حتى يتسنى الكشف عن طبيعة كل ظFاھرة و مسFبباتھا و ا;ثFار المصFاحبة لھFا 

FFبل التخفيFFب و سFFية للطالFFحة النفسFFق الصFFدف تحقيFFذا بھFFل ھFFان ،و كFFدر ا%مكFFا قFFف منھ

  .الجامعي ،في إطار التنمية الشاملة العلمية ، و ا7كاديمية و ا�جتماعية و النفسية
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  :إشكالية الدراسة -1

تعد الجامعة ھي ذلك المنبر الذي تتطلع له مختلف المجتمعات للرقي بالحضFارة ا%نسFانية 

ى تحمFل و أكFاديميين قFادرين علF ،حيث يقع على عاتقھا تكوين إطارات و تقنين و بFاحثين

مسFFFؤولية تطFFFوير ھFFFذه ا7مFFFم بمختلFFFف مجا�تھFFFا سFFFواء كانFFFت صFFFحية ،أو رياضFFFية أو 

7نھFم ،و على ھذا أصبح الطالب الجامعي ھو المحور ا7ساسFي لھFذه العمليFة ...معلوماتية

  . مستقبل أفضلتحقيق  عماد ا7مة وعدتھا من أجل

تقFFFديم أفضFFFل البFFFرامج ن بعليھFFFا مطFFFالبيالمؤسسFFFة الجامعيFFFة و القFFFائمين  و بالتFFFالي فFFFان 

ا7كاديمية و العلمية و الفنية و ا�جتماعية ،فFي إطFار التكFوين الشFامل للط1Fب الجFامعيين 

،و بحكFم انفتFاحھم الFدائم نحFو العFالم  الركن ا7ساسي في عمليFة التعلFيم الجFامعي7نھم ھم 

محليFFة أو فھFFم أكثFFر عرضFFة لھFFذه التغيFFرات ال الحFFديث مقارنFFة بغيFFرھم مFFن فئFFات المجتمFFع

،و التFي ،وما يرافقھا مFن المشFك1ت النفسFية وا�جتماعيFة والشخصFية  عالميةالقومية أو ال

تعقد ظروف الحياة في المجتمع ،وھو ما يترتFب عليFه عFدم القFدرة علFى تتنشأ عادة عندما 

التكيف بسھولة مع الظروف السائدة فيه فكل ما ھو نفسي له جذور اجتماعية وكل مFا ھFو 

له أصداء وانعكاسات نفسFية ومFن ھنFا كFان الFت1زم وا�رتبFاط بينھمFا ؛حيFث أن اجتماعي 

الطلبFFة عبFFارة عFFن جماعFFة تكFFون وحFFدة اجتماعيFFة تتFFألف مFFن مجموعFFة مFFن ا7فFFراد تFFربط 

اجتماعيFFFة ،ويحFFFدث بيFFFنھم تفاعFFFل اجتمFFFاعي متبFFFادل فيFFFؤثر بعضFFFھم فFFFي بيFFFنھم ع1قFFFات 

  .1بعض،كما يعتمد بعضھم على بعض

مشFاكل الطلبFة سFواء كانFت متعلقFة بالجوانFب ببح من الضروري ا�ھتمFام و على ھذا يص

و  و النفسية وھو مFا يسFاعد علFى نمFوھم و تقFدمھمالتحصيلية أو ا�جتماعية أو ا�نفعالية أ

، �ن السFلوك عبFارة عFن عمليFات تFتم بFين الفFرد بكFل مكوناتFه العقليFة ،و م تعديل سFلوكھ

البيئFة ،بكFل مFا فيھFا مFن ظFروف و مواقFف و عناصFر  النفسية،و ا�جتماعية،و الوسFط أو

 نفFFا و ھFFو أسFFاس التفاعFFل بFFين ا7فFFراد و الجماعFFات و المجتمعFFات،.اجتماعيFFة و ثقافيFFة

دراسFFة الجوانFFب النفسFFية لFFدى الطالFFب الجFFامعي أمFFر ضFFروري لتجنيبFFه ا;ثFFار السFFلبية 

                                                 
، 1997، ةالجامعي الحديث، ا%سكندري بلمكت، ا"مقدمة في السلوك ا%نساني و مھارات القيادة و التعامل"ا%نسان و المجتمع :شفيق محمد -1

  7ص



 مدخل إلى الدراسة                                    :الجانب التمھيدي
 

 

تنميFFة الشFFاملة المسFFتقبلية مFFن سFFوء توافFFق نفسFFي اجتمFFاعي أو مھنFFي و ذلFFك فFFي إطFFار ال

  1 .المتزنة لھذه ا%طارات

و من بFين المشFاكل النفسFية التFي بFدأت تطفFوا إلFى السFطح و تبFرز بصFورة واضFحة ھFي 

وعلFى الFرغم مFن حداثFة دراسFة ا�غتFراب بصFفتھا ظFاھرة نفسFية تعبFر مشكلة ا�غتراب 

ھFذا إلFى أن " الصFافي بFدوي"يشFير  فFي ھFذا عن معاناة ا%نسان وصراعه مFع مجتمعFه و

المفھFFوم � يعFFد جديFFداً، ولقFFد ورد ذكFFر مفھFFوم ا�غتFFراب بشFFكل أو بFFآخر فFFي الكتابFFات 

بصFFورة  –بFFل أصFFبح مFFن المFFألوف فFFي الوقFFت الFFراھن  .الفلسFFفية أو ال1ھوتيFFة القديمFFة

 .2أن نسمع عن تفسير الحياة في عصرنا الحالي من خ1ل مفھوم ا�غتراب  -متزايدة

 عFن بنظFرة متعمقFة فإننFا يمكFن أن نصFنفه علFى أنFه عبFارة و إذا ما نظرنا إلFى ا�غتFراب

يعFد مFن المشFك1ت التFي كمFا حالة نفسية يعيشھا ا%نسان نتيجة للظFروف التFي يمFر بھFا ، 

قدرتFFه علFFى  يجFFب دراسFFتھا والحFFد مFFن انتشFFارھا لمFFا لھFFا مFFن آثFFار سFFلبية علFFى الفFFرد و

دراتFه الذاتيFة و درجFة انتمائFه 7نFه يFؤثر مباشFرة فFي قمشاركته في تنميFة بلFده وتطFوره ال

ه الظFFاھرة و انتشFFارھا و أكFFدوا اھFFتم علمFFاء الFFنفس و ا�جتمFFاع بھFFذ عليFFه فقFFد ؛ ولمجتمعFه

قFدم ا%نسFان نفسFه فھFو المخلFوق الوحيFد  ةقديمF ،بل أكFدوا علFى أنھFا ظFاھرةوجودھا على

اغترابFه  الذي يستطيع أن ينفصل عن ذاته،أو مجتمعه أو عالمه ،وقد يتعFايش ا%نسFان مFع

بصفته جزءا من حياته و مكونا من مكوناته النفسFية و ا�جتماعيFة دون أن يشFعر أو يعFي 

حالة اغترابه،و قد أصFبح اغتFراب الفFرد عFن ذاتFه أو مجتمعFه صFفة مFن صFفات العصFر 

الحFFالي ،و قFFد يكFFون ھFFذا ا�غتFFراب عFFن المجتمFFع ،بمFFا يطلFFق عليFFه ا�غتFFراب العام،بينمFFا 

   .عن مؤسسة أو تنظيم اجتماعي ما با�غتراب الخاصيسمى اغتراب الفرد 

ر ھذا ا%نسFان ، فمن خ1ل العمل الجماعي يغيّ ا%نسانا�غتراب من حيث المبدأ نتاج   إن

البشر بھذا المعنى ھFم الFذين يصFنعون  أنالطبيعة من حوله وأيضا ينشئ المجتمع، ورغم 

أصبح فيما بعد غريبا عنھم � يملكونFه العالم ا�جتماعي الذي يعيشون فيه، فان ھذا العالم 

وإنمFFا تملكFFه وتملFFك ا%نسFFان معFFه أشFFياء أخFFرى  صFFنعھا ا%نسFFان بنفسFFه ثFFم اسFFتقلت عنFFه 

                                                 
  17، ص1996العربية،  ت، ا%مارايالقلم، دب ر، دا1السلوك ا%نساني و البيئة ا�جتماعية، ج:الصافي بدوي -1

2  - Schaff, Adam : Alienation As a Social Phenomenon, Pergamon Press, New York,1980,P56 
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أن ا�غتراب ھو شعور المرء بعFدم القFدرة  clarkو يرى  .1وسيطرت عليه وعلى العالم

Fد أنFذي يعتقFدور الFل و الFه بالفعFذي يمارسFدور الFين الFاقض بFة التنFأن على إزالFدير بFه ج

انفصال الفرد عن ا7نا  الواقعية  بسبب  أما من خ1ل النضرة الوجودية فمعناه .2 يمارسه

ا�نغمFFاس فFFي التجديFFدات وضFFرورة التطFFابق مFFع رغبFFات ا;خFFرين ومطالFFب المؤسسFFات 

  3ا�جتماعية

و يؤدي ا�غتراب بالطالب الجامعي إلى ضعف الشعور با�نتماء إلى الوسط الجامعي ،و 

  .يرافقه من عدم المبا�ة و الذي تنتج عنه عدم ا%حساس بالمسؤولية ما

و في ما يقابل ما يمكن أن ن1حظه من اغتراب على مستوى ا7فراد أو الط1ب الجامعين 

إن الحالFة حيFث  وھFو الطمأنينFة النفسFية ، نفسFه أ� فھناك بعFد آخFر يكتسFي طFابع ا7ھميFة

على تصرفاته و حركاته و مستوى أدائFه ،فكلمFا كFان  النفسية التي يعيشھا ا%نسان تنعكس

الطالFFب مطمFFئن البFFال سFFاكن القلFFب ارتفFFع مسFFتوى تحصFFيله ،ممFFا يFFنعكس علFFى نفسFFه 

،فالطمأنينFFة النفسFFية أو مFFا يسFFمى كFFذلك بFFا7من النفسFFي يحفFFز الطالFFب و يحسFFن تحصFFيله 

الجزائري يFرى الدراسي مما يرفع درجة استجابته لھذه الحاجات، و خاصة و أن الطالب 

عFدم الشFعور  التي يمكن اعتبارھا سبب من أسFباب أن مستقبله مجھول و ھو احد العوامل

بالطمأنينة النفسية حيث أن كل ما يھFدد ھFذه ا7شFياء أو توقFع الفFرد ھFذا التھديFد فإنFه يفقFد 

ط ضFFروري مFFن شFFروط الصFFحة النفسFFية ،كمFFا أن وشFFرالتFFي تعتبFFر شFFعوره بالطمأنينFFة و 

 .4الشعور ھو العدو ا7ول لكل س1م نفسي و صمود أمام الشدائدفقدان ھذا 

و مما � شك فيFه أن العنايFة بالصFحة النفسFية للط1Fب و بنFاء نفسFيتھم بنFاءا سFليما أصFبح 

فFFي التطFFور و التغيFFرات  المشFFتغلين بالتربيFFة و علFFم الFFنفس موضFFوع اھتمFFام المجتمFFع و

ي مجال الخدمات و الطمأنينة النفسية التي المحيطة بالمجتمع ،ليعطي مزيد من  الرعاية ف

  5تھيئ للفرد حياة مستقرة ليشعر بالسعادة و الرضا 

و بما أن طالب التربية البدينة و الرياضية احد ا�عظاء ضFمن الكيFان الكبيFر المتمثFل فFي 

طلبة الجامعات فھو يتأثر بما يتأثر بFه بFاقي الطلبFة و خاصFة و أن ا%قلFيم ا�جتمFاعي فFي 
                                                 

  68،ص1994 ، ،مصرالمكتبة ا7كاديمية ،ية مصطلحات فكر :سامي خشبة - 1
2  - Mclark .J,Measuring Alienation with Social System ,Amecan SocialReview, 26(6),2003, p753 

  22،ص1988 ، لبنان،دار الرائد النفسية،معجم العلوم  :فاخر عاقل - 3
  248، ص1983، تالجامعية، بيرو رالنفس العام، الدا معبد الخالق أحمد، عل- 4
 9،ص1992الطب النفسي المعاصر، مكتبة ا�نجلو،القاھرة،:عكاشة محمود فتحي -5
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ائر تحيطه نوع من الغموض فيما يخص مستقبل الطالب أو الدارس للتربية البدينFة و الجز

الرياضFFFية ،و نFFFوع العلFFFوم التFFFي يدرسFFFھا ،و ذلFFFك 7ن ھنFFFاك أفكFFFار ضFFFيقة حFFFول علFFFوم 

الرياضة،و التي يمكن أن ن1حظھا كذلك داخل البيئة الجامعيFة نفسFھا سFواء علFى مسFتوى 

، و ھFي مFن ا7شFياء التFي تحفFز ا�غتFراب النفسFي ط1ب أو أساتذة  باقي ا�ختصاصات 

  .لدى الطالب في مجال التربية البدنية و الرياضة و تھدد طمأنينتھم النفسية

  :ومن ھنا تبرز لدينا ا%شكالية التالية

ھل ھناك ع1قة بين ا�غتراب النفسي و الطمأنينة النفسية لFدى طلبFة التربيFة البدنيFة  -

  و الرياضية ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :و تتفرع من ا%شكالية مجموعة التساؤ�ت التالية

  :تساؤ�ت الدراسة -2

ھل توجد فروق ذات د�لة إحصFائية فFي مظFاھر ا�غتFراب النفسFي بFين طلبFة التربيFة  -1

 البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس؟
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ھل توجد فروق ذات د�لة إحصFائية فFي مظFاھر ا�غتFراب النفسFي بFين طلبFة التربيFة  -2

النظFام ك1سFيكي و النظFام (  فFي الجامعFة تكFوينالنظFام بدنية و الرياضية ترجFع لمتغيFر ال

 ؟) د.م.ل

ھل توجد فروق ذات د�لة إحصFائية فFي مظFاھر ا�غتFراب النفسFي بFين طلبFة التربيFة  -3

 ؟المستوى الدراسية في الجامعةالبدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

سFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة ھل توجد فروق ذات د�لFة إحصFائية فFي م -4

 البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس؟

ھل توجد فروق ذات د�لFة إحصFائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة  -5

 ؟) د.م.النظام ك1سيكي و النظام ل( لتكوين انظام البدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

حصFائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة ھل توجد فروق ذات د�لFة إ -6

 ؟المستوى الدراسية في الجامعةالبدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فرضيات الدراسة -3

 :الفرضية العامة 3-1

توجFFFد ع1قFFFة ارتباطيFFFة سFFFالبة و دالFFFة إحصFFFائيا بFFFين ا�غتFFFراب النفسFFFي و  -

  ية البدنية و الرياضيةالطمأنينة النفسية لدى طلبة الترب

 :الفرضيات الجزئية 3-2
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توجد فروق ذات د�لFة إحصFائية فFي مظFاھر ا�غتFراب النفسFي بFين طلبFة التربيFة �   -1

 . البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس

 توجد فروق ذات د�لة إحصائية في مظاھر ا�غتراب النفسي بين طلبة التربية البدنيFة -2

 ) د.م.ل النظام،النظام ك1سيكي( في الجامعة لتكوينانظام  والرياضية ترجع لمتغير

� توجFFد فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين طلبFFة التربيFFة  -3

    الجامعةالمستوى الدراسي في البدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

4-  Fين طلبFية بFة النفسFتوى الطمأنينFي مسFائية فFة إحصFروق ذات د�لFة � توجد فFة التربي

  .البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس

توجFFد فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية بFFين طلبFFة التربيFFة    -5

 ) د.م.النظام ك1سيكي و النظام ل( تكوين النظام البدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

6- FFة النفسFFتوى الطمأنينFFي مسFFائية فFFة إحصFFروق ذات د�لFFد فFFة � توجFFة التربيFFين طلبFFية ب

 .المستوى الدراسي في الجامعةالبدنية و الرياضية ترجع لمتغير 

  

  

  

  

  

  

  :أھداف الدراسة-4

الكشف عFن طبيعFة الع1قFة بFين ا�غتFراب النفسFي و الطمأنينFة النفسFية لFدى طلبFة  -

  .التربية البدنية و الرياضية و انعكاس كل واحدة على ا7خرى

بFين طلبFة التربيFة البدنيFة و الرياضFية و المظFاھر  التعرف على مستوى ا�غتراب -

المتعلقFFة بFFه و ذلFFك مFFن خ1FFل التعFFرف علFFى الفFFروق الموجFFودة بFFين طلبFFة التربيFFة 

الجنس،السFنة الدراسFية "البدنية و الرياضية في مظFاھر ا�غتFراب تبعFا لمتغيFرات 

 )د.م.ك1سكي ،أو ل(في الجامعة،نظام للتكوين 
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  .عن شعور الفرد با�غتراب والمشاكل التي يولدھا لديهتوضيح النتائج المترتبة  -

تحديFFد سFFبب ا�غتFFراب و طبيعتFFه كظFFاھرة اجتماعيFFة متعلقFFة بشFFروط اقتصFFادية  -

  .واجتماعية يعيشھا المجتمع 

التعFFرف علFFى مسFFتوى الشFFعور بالطمأنينFFFة النفسFFية بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFFة و  -

 لموجFFودة بFFين طلبFFة التربيFFةالرياضFFية و ذلFFك مFFن خ1FFل التعFFرف علFFى الفFFروق ا

الجنس،السFFنة "البدنيFFة و الرياضFFية فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية تبعFFا لمتغيFFرات 

 )د.م.ك1سكي ،أو ل(لتكوين االدراسية في الجامعة،نظام 

ا7مFFن (توضFFيح المترتبFFات التFFي تنFFتج مFFن عFFدم شFFعور الفFFرد بالطمأنينFFة النفسFFية -

 .يةو تأثر ذلك على حالته ا�نفعال) النفسي

تقدير و تكوين فكرة واضحة عن أسباب عدم الشعور بالطمأنينة النفسية لدى طلبFة  -

 .التربية البدنية و الرياضية

محاولة اقتراح بعض ا�قتراحات و التوصFيات التFي مFن شFأنھا التخفيFف مFن آثFار  -

 .ا�غتراب و زيادة الطمأنينة النفسية لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية

  

  

  

  

  :مية الدراسةأھ -5

الضوء على ظاھرتين � تقل إحداھما عن ا7خرى مFن  سلطتبرز أھمية الدراسة في أنھا ت

ا�غتFFراب ،و ذلFFك مFFن و الطمأنينFFة النفسFFية حيFFث ا7ھميFFة و التFFأثير علFFى الفFFرد أ� وھمFFا 

خ1ل التعرف علFى أبعادھFا لFدى فئFة ھامFة مFن فئFات المجتمFع الجزائFري و ھFم الطلبFة و 

و خاصFFة طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية،حيث أنھFFا جFFاءت لتثFFري مجموعFFة الطالبFFات 

ا7بحاث و الدراسات التي أجريت من قبل،و تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات الحديثة في 

 لمتغيFرين المھمFين و ذلFك  حسFب علFم الباحFثإلى ھFاذين ا لم يتم التطرقالجزائر و التي 

  .ھمية مما يضفي عليھا درجة بالغة من ا7



 مدخل إلى الدراسة                                    :الجانب التمھيدي
 

 

حيث أنه يجب على المؤسسة الجامعية أ� تھدف فقFط إلFى التكFوين فFي المجFال ا7كFاديمي 

 من النواحي النفسFية و ا�جتماعيFة،رعاية الطالب  كذلكبل  من حيث التحصيل الدراسي،

و فFFي الكثيFFر مFFن ا7حيFFان ن1حFFظ ضFFعف التحصFFيل أو ا%حجFFام عFFن تقبFFل المعFFارف دون 

قFFد أثبتFFت العديFFد مFFن  ومجموعFFة مFFن التسFFاؤ�ت حFFول ذلFFك،  أسFFباب واضFFحة ممFFا يطFFرح

الدراسة أن ھناك ع1قة متعدية بين التحصFيل الدراسFي و الجوانFب النفسFية و ا�جتماعيFة 

  .للط1ب

  :دوافع إجراء الدراسة -6

علFFى دراسFFة الجوانFFب النفسFFية لطلبFFة التربيFFة البدنيFFة و  إقبFFال الباحFFث أھFFم عوامFFل مFFن

فقط بحكم التخصص و معايشتي لطلبة ھذا ا�ختصاص؛و لكن كذلك  الرياضية فذلك ليس

،لFيس " نظرة المجتمع إلFى الFدارس فFي علFوم الرياضFة"توجد عوامل أخرى و من أھمھا 

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

سFFائد حFFول الرياضFFة علFFى أنھFFا الط1بFFي داخFFل النسFFق الجFFامعي ،و ذلFFك نتيجFFة للفكFFر ال

مجموعFFة مFFن التمرينFFات و ا7لعFFاب،و أن الFFدارس فيھFFا مسFFتقبله محFFدود أو مجھFFول ؛ففFFي 

غالب ا7حيان يتعرض طالب التربية البدنية للعديد من التساؤ�ت سFواء مFن طFرف طلبFة  

  : ا�ختصاصات ا7خرى أو من المحيط الخارجي للجامعة مثل

  للرياضة علوم خاصة بھا؟ ماذا ستشتغل في المستقبل ؟  ماذا تدرس في الرياضة؟ ھل

و غيرھا من التساؤ�ت التي توجه نحو الطالب الدارس للتربية البدنية و الرياضة وھو 

ما يضع ط1ب التربية البدنية ضمن ضغوط قد تختلف عن باقي الط1ب ؛و ھو ما قد 

إليه أو مستقبله الذي بحكم ا�ختصاص الذي ينتمي ھم عن فيشعره بنوع من ا�خت1

و انط1قا من ھذه الدوافع أردت تسليط الضوء على عاملين نفسيين من . سيؤول إليه 

ا7ھمية بما كان من خ1ل تعرضي لدراسة ا�غتراب النفسي ، لدى طلبة التربية البدنية 

  .و الرياضية و انعكاسه على الطمأنينة النفسية

  :طلحاتلمفاھيم و المصلا2جرائي  التحديد -7

  :النفسي با�غترا -أ
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مصFطلح يسFتخدم بمعنFى شFعور على أنه ا�غتراب النفسي  عرف العديد من الباحثين 

بFين الفFرد و  الموضFوع،و  ،أيالفرد با�نفصال عن ا;خرين أو عFن الFذات أو كليھمFا

بين الفرد و ا7شياء المحيطة به ،و بين الفرد و المجتمFع أي أن ع1قFة الفFرد با7شFياء 

الموضFFوع ع1قFFة غيFFر سFFوية ،فھFFو يعFFيش فFFي مجتمعFFه و لكFFن فFFي دائFFرة الغربFFة و  و

  1.ا�نفصال

حالFFة نفسFFية متعFFددة ا7بعFFاد تFFؤثر و تتFFأثر  "علFFى أنFFه ا�غتFFراب أمFFا الباحFFث فيعFFرف 

بنFوع بمجموعة من العوامل الذاتية و ا�جتماعية و الثقافيFة تصFل بFالفرد إلFى الشFعور 

يمكFن م1حظتھFا مFن خ1Fل  و،عن الFذات او البيئFة المحيطFة ا�نفصال أو ا�بتعاد  من

  ."مظاھرھا المميزة

  :مظاھر ا�غتراب النفسي -ب

 تسFاعدنا علFى أدراك معنFى ھFذه الظFاھرةتصاحب ا�غتراب مجموعFة مFن المظFاھر  

 ھFFا و بFFيننسFFتطيع التمييFFز بين وأننFFا بFFدون ھFFذه ا7بعFFاد � ظFFاھرة مركبFFة، باعتبارھFFا

  :،حيث تناولنا في ھذه الدراسة المظاھر التاليةالمشابھة لھا الظواھر النفسية

الشFFFعور بعFFFدم ا�نتمFFFاء، عFFFدم ا�لتFFFزام بالمعايير،الشFFFعور بالعجز،عFFFدم ا%حسFFFاس ""

  "".بالقيمة، فقدان الھدف ،فقدان المعنى ،مركزية الذات

  

  : الطمأنينة النفسية -ج

ام فFان الطمأنينFة النفسFية ھFي ه و تختلFف ،و بشFكل عFتتعدد تعريفFات الطمأنينFة النفسFي

شFFعور الفFFرد بأنFFه محبFFوب و متقبFFل مFFن ا;خFFرين ،و لFFه مكFFان بيFFنھم ،يFFدرك أن بيئتFFه 

    2"صديقة و دوره غير محبط،حيث يشعر فيھا بندرة الخطر و التھديد و القلق

العديFFد مFFن المصFFطلحات المرادفFFة لھFFا حيFFث يطلFFق مفھFFوم الطمأنينFFة النفسFFية لأن كمFFا 

  3.ا7من النفسي والطمأنينة ا�نفعالية عليھا كذلك 

                                                 
1- V 317،ص2003السلوك ا�جتماعي و ديناميته،دار المعرفة الجامعية،ا%سكندرية، :مجدي أبو عبد  
 3،ص1978، ، القاھرةيةدار النھضة العرب ،)ا�مان،وعدم ا�مان(اختبار الصحة النفسية، :عبد الرحمان العيسوي -2
 297،ص1984،عالم الكتب،القاھرة،5علم النفس ا�جتماعي،ط:حامد زھران -3
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إحساس مركب يقود الفFرد إلFى الشFعور " و يعرف الباحث الطمأنينة النفسية على أنھا 

با7مFFان النفسFFي و ا�سFFتقرار نتيجFFة %دراكFFه أن معظFFم حاجاتFFه مشFFبعة و غيFFر مھFFددة 

  "،ويعد احد مؤشرات الصحة النفسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة -8

  :با�غتراب النفسي المتعلقةالدراسات السابقة  8-1

  :الدراسات العربية -أو�

  ")2001(وفاء موسى "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " النفسية ا�غتراب لدى طلبة جامعة دمشق وع>قته بمدى تحقيق حاجاتھم "
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 يالتعFFرف علFFى الع1قFFة بFFين ا�غتFFراب و الحاجFFات النفسFFية للطلبFFة، فFF:ھFFدف الدراسFFة

كFFذلك إعFFداد مقيFFاس ل1غتFFراب و  وھوريFFة سFFوريا و بالضFFبط فFFي جامعFFة دمشFFق، جم

  .مقياس للحاجات النفسية

السFنة الثانيFة  طالبFاً وطالبFة موزعFة علFى ط1Fب 568بلFغ حجFم العينFة  :عينFة الدراسFة

وعلFم  والسنة الرابعة في اختصاصFات طFب بشFري وھندسFة مدنيFة وفرنسFي وجغرافيFة

  .اجتماع وصحافة

  .أعدت مقياس للحاجات النفسية ا، كمأعدت الباحثة مقياس ا�غتراب :لدراسةأدواة ا

الشFعور بFا�غتراب لFدى  � توجFد فFروق ذات د�لFة إحصFائية بالنسFبة لمسFتوى :النتائج

ولكFن الصFفوف الدراسFية طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس أو تعزى لمتغير العمر أو 

لدى طلبة الجامعFة  با�غتراب لمستوى الشعور توحد فروق ذات د�لة إحصائية بالنسبة

  .تعزى لمتغير ا�ختصاص

  1) "2004( عادل بن محمد "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "ا�غتراب و ع>قته با0من النفسي لدى ط>ب الجامعات السعودية" 

تناولت ظاھرة ا�غتراب و ع1قتھا بالطمأنينة ا�نفعاليFة علFى عينFة مFن  :ھدف الدراسة

  .الدراسية م، ا7قساببعض المتغيرات كالكليات االسعوديات، وع1قتھ الباتالط

  .طالبة 517عينة من طلبة جامعة محمد بن سعود بالرياض تتكون من :عينة الدراسة

مقياس ا�غتراب من  إعداد سميرة أبكر،و مقياس الطمأنينة النفسFية مFن : أدواة الدراسة

  .إعداد فھد بن عبد V الدليم

FFت : ائجالنتFFا كانFFة و لكنھFFراب و الطمأنينFFين ا�غتFFية بFFه عكسFFة ارتباطيFFلت  ع1قFFتوص

ع1قة متوسFطة مFع وجFد فFروق بFين الطالبFات تبعFا لنFوع الكليFة،و مكFان ا%قامFة داخFل 

و جود فروق دالة فFي الطمأنينFة النفسFية بFين الطلبFة علFى مسFتوى . الجامعة أو خارجھا

  .جميع المتغيرات

  1")1990( ، فايزالحديدي "دراسة  -

                                                 
ا�غتراب و ع1قته با7من النفسي،دراسة ميدانية على طلبة جامعة محمد بن سعود،رسالة ماجستير غير منشورة،،جامعة :عادل بن محمد - 1

  2004نايف العربية للعلوم ا7منية،الرياض،
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  :عنوان الدراسة

  "الجامعة ا0ردنية وعوامله لدى طلبة ا�غترابمظاھر  " 

الجامعFFة  طلبFFة لFFدى وعواملFFه ا�غتFFراب مظFFاھر علFFى التعFFرف :ھFFدف الدراسFFة

  ا7ردنية،بناء استبيان يقيس ا�غتراب النفسي لدى الطلبة

 الجامعFة ا7ردنيFة فFي بFةوطال طالًبFا) 275( مFن الدراسFة عينFة وتكونFت :عينة الدراسFة

  .عشوائية بطريقة اختيرت

 عFن مظFاھر للكشف للدراسة كأداة إعداده من ا�ستبيان الباحث استخدم: أدواة الدراسة 

 ا7ول فقFرات الجFزء تضFمن ,جFزأين مFن ا�سFتبيان تكFون وقFد الطلبFة، لFدى ا�غتFراب

 في تقيس ا�غتراب فقرات الثاني الجزء وتضمن ا�جتماعي، النسق في ا�غتراب تقيس

  .مظاھر ا�غتراب تمثل أبعاد ستة جزء كل تضمن وقد التعليمي، النسق

 العينة، ومتوسطة أفراد من ٪ 8.1 لدى ضعيفة بدرجة ا�غتراب ظاھرة انتشار: النتائج

  .و ا%ناث الذكوربين   ٪8.45 بنسبة و عالية ٪ ، 3.52 بنسبة

 تعFزى لمتغيFر العينة أفراد لدى ا�غتراب ظاھرة انتشار في إحصائًيا دالة فروق وجود 

 العلميFة الكليFات طلبFة و.ا7ولFى الدراسFية السFنة طلبFة لصFالح وذلك الدراسي، المستوى

  .ا%نسانية الكليات طلبة من أكثر ا�غتراب من يعانون

  

  2)2000( ص>ح الدين أحمد "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

   "وا�جتماعي لدى ط>ب الجامعاتق النفسي والتواف الع>قة بين ا�غتراب النفسي " 

لFدى  وا�جتماعيوالتوافق النفسي  بدراسة الع1قة بين ا�غتراب النفسي :ھدف الدراسة

مقيFاس ل1غتFراب  ء، بناالجامعات اليمنية الط1ب اليمنيين الط1ب اليمنيين والعرب في

  .الط1ب في الجامعات اليمنية

                                                                                                                                                    
  1990 ،شمس عين جامعة،منشورة غير دكتوراه رسالة ،الجامعة ا7ردنية طلبة لدى وعوامله ا�غتراب مظاھر :الحديدي محمد يزفا - 1
، الع1قFFة بFFين ا�غتFFراب النفسFFي والتوافFFق النفسFFي وا�جتمFFاعي لFFدى الط1FFب اليمنيFFين والعFFرب فFFي الجامعFFات اليمنيFFة: أحمFFد، ص1FFح الFFدين - 2

 .2000، ن، اليمنشورة، جامعة عدندكتوراه غير م ةرسال



 مدخل إلى الدراسة                                    :الجانب التمھيدي
 

 

من اليمن ) 281(بمعدل وطالبة طالبا) 351(راسة منوتكونت عينة الد :عينة الدراسة

  .من الط1ب الغير يمنيين) 70(و

والثFFاني للتوافFFق  النفسFFي،ل1غتFFراب  ا7ولالباحFFث ببنFFاء مقياسFFين  قFFام: أدواة الدراسFFة

  النفسي 

 ا�غتFراببFين  إحصFائية وجود ع1قة عكسية ذات د�لة إلىوتوصلت الدراسة : النتائج

 العينة، وعدم وجود فروق بين الط1ب العرب لنفسي لدى جميع أفرادالنفسي والتوافق ا

بFFين متوسFFطات  واليمنيFFين علFFى مقيFFاس التوافFFق النفسFFي، فFFي حFFين وجFFدت فFFروق ذات

 في التوافق النفسي عنFد مسFتوىاغترابا  وا7قل اغترابا7كثر ادرجات الط1ب اليمنيين 

  .أغترابآً  ا7قلولصالح الط1ب  د�لة

  1")1979(بكر، أحمد الياس  "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " طلبة الجامعة ا0غتراب لدىو قياس مفھوم الذات  " 

لدى طلبة الجامعFة بشFكل عFام  التعرف على الع1قة بين ھذين المتغيرين :ھدف الدراسة

  .ومقياس مفھوم الذات، والمتكون  ل1غتراب ولدى الجنسين، بناء مقياس

والرابعFFFة فFFFي الجامعFFFة  مFFFن الصFFFفوف الثالثFFFة) 299(سFFFةعينFFFة الدرا :عينFFFة الدراسFFFة

   .بجمھورية مصر المستنصرية

  .مقياس ل1غتراب ،و مقياس للمفھوم الذات من إعداد الباحثة: أدواة الدراسة

 بFأنھم لصالح الذكور إحصائيةأن ھناك فروق ذات د�لة  إلىوتوصلت الدراسة : النتائج

تبFين عFدم وجFود فFروق ذات  مقياس ا�غتراب فقFدأما في . من ا;ناث لذواتأكثر فھماً 

 إلFFى ا%نFFاثأنFFه لFFوحظ وجFFود نزعFFة لFFدى إ�  ،وا%نFFاثبFFين الFFذكور  إحصFFائيةد�لFFة 

  .ھي عليه عند الذكور بدرجة أكبر مما ا�غتراب

   2"2001)(بن زاھي منصور "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

                                                 
قيFFFFاس مفھFFFFوم الFFFFذات و ا�غتFFFFراب لFFFFدى طلبFFFFة الجامعFFFFة، رسFFFFالة دكتFFFFوراه غيFFFFر منشFFFFورة،كلية ا7داب ،الجامعFFFFة :بكFFFFر، أحمFFFFد اليFFFFاس - 1

  1979المستنصرية،مصر،
  2001، 25العدد، رالعلوم ا%نسانية، الجزائ ةلدى طلبة الجامعات، مجل يمظاھر ا�غتراب ا�جتماع:منصور بن زاھي- 2
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  "مظاھر ا�غتراب لدى ط>ب الجامعات "

تعرف على بعض مظاھر ا�غتراب و المتمثلة في العجز ،ال1معيFرة و ال:ھدف الدراسة

  .الشعور بالعزلة ا�جتماعية،مع تحديد حجم معانات الط1ب من ھذه الظاھرة

طالFب مFن جامعFة ورقلFة بFالجزائر و ) 105(عينة عشFوائية تكونFت مFن :عينة الدراسة 

  .ذلك من مختلف التخصصات 

  .ا�جتماعي من إعداد جاسم يوسف الكندي مقياس ا�غتراب: أدواة الدراسة

فFFFروق دالFFFة فFFFي مسFFFتوى  كدرجFFFة الشFFFعور بFFFا�غتراب الكلFFFي مرتفعFFFة، ھنFFFا: النتFFFائج

جود فروق دالة على مستوى المظاھر التFي تنFاولتھم  وا�غتراب يرجع لمتغير الجنس، 

  .الدراسة باخت1ف الجنس

  1" )1990(دمنھوري ، عبد اللطيف  "دراسة  -

  :سةعنوان الدرا

  "  مقارنة حضارية عاملية دراسة – واEخرين عن الذات با�غتراب الشعور " 

 بFا�غتراب ومقيFاس الشFعور ,الذات عن با�غتراب للشعور مقياس بناء :ھدف الدراسة

   العينتين من كل الدراسة لدى لمقياس العاملية البنية على التعرف وأيضا ,ا;خرين عن

طالبFاً مصFرياً  50طالبFاً مناصFفة بFين البلFدين  100 دراسةال عينة تكونت :عينة الدراسة

  .طالباً سعودياً من جامعة الملك عبد العزيز 50من جامعة ا%سكندرية، 

مقياسين احدھما ل1غتراب عن الذات،و الثFاني ل1غتFراب عFن ا;خFرين : أدواة الدراسة

  من إعداد الباحث

الطالبFات  مFن ا;خFرين عFن ببFا�غترا شFعورا أكثFر المصFريون الط1Fب: النتFائج

 العينFة مFن و ا;خFرين الذات عن با�غتراب شعورا  أكثر المصرية المصريات و العينة

  .السعودية

  2" )1998(آخرون  القريطي و عبد المطلب "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

                                                 
  1990،،مصر13الشعور با�غتراب عن الذات وا;خرين دراسة عاملية حضارية مقارنة ، مجلة على النفس العدد : دمنھوري ، رشاد  - 1
لدى عينة من ط1ب الجامعة السعوديين وع1قتھا ببعض المتغيرات  ا�غترابدراسة ظاھرة : عبد المطلب القريطي ،و آخرون- 2

  1988، 39رسالة الخليج العربي،العدد،مجلة ا7خرى
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ببعض  الجامعة السعوديين وع>قتھا لدى عينة من ط>با�غتراب دراسة ظاھرة "  

  " ا0خرى المتغيرات

لFFدى عينFFة مFFن ط1FFب الجامعFFة السFFعوديين  ا�غتFFرابحFFول ظFFاھرة  :ھFFدف الدراسFFة

  .الدراسي والتحصيل الدراسي ، المستوىا7كاديميالعمر، التخصص  وع1قتھا

طالبFFاً مFFن جامعFFة الملFFك ) 382(الدراسFFة العشFFوائية مFFن وتكونFFت عينFFة :عينFFة الدراسFFة

   .سعود

 شFباب الجامعFة مFن أعFداد عFادل اغتFرابراسFة مقيFاس وأُسFتخدم فFي الد :أدواة الدراسة

  )1985(وآخرون ا7شول

 إضFافةمFن الطلبFة %)25(لدىا�غتراب ظاھرة  انتشار إلىوتوصلت الدراسة : النتائج

والعمFر الزمنFي أ والمسFتوى الدراسFي ومسFتوى ا�غتFراب توجد ع1قFة بFين  أنه � إلى

  .العلمي التحصيل أو التخصص

   1")1997(آخرون  ، وعبادةمديحه  "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " -  دراسة مقارنة -الجامعة في صعيد مصر لدى ط>ب ا�غترابمظاھر  " 

التعارف على ظاھرة ا�غتراب لدى الطلبة في صعيد مصر و ذلك علFى :ھدف الدراسة

  .ة، التجارةمستوى كلية ا;داب، التربي

مFFFن جامعFFة جنFFوب الFFFوادي  وطالبFFFةطالبFFاً  )180(بلFFغ حجFFFم العينFFة  :عينFFة الدراسFFة

 ا;داب، التربية، التجارة كليات،من  و، )جمھورية مصر(

 .مقيFFFFFFFFFFFاس ا�غتFFFFFFFFFFFراب مFFFFFFFFFFFن إعFFFFFFFFFFFداد بركFFFFFFFFFFFات حمFFFFFFFFFFFزة: أدواة الدراسFFFFFFFFFFFة.

، مع ا�غترابفي مظاھر  ا%ناث و بعدم وجود فروق دالة أحصائيآً بين الذكور: النتائج

  .ا�غترابنة بالعجز وبين مظاھر شعور أفراد العي وجود ع1قة دالة أحصائيآً بين

  2" )1980( أحمد خيري حافظ "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " الجامعة لدى طلبة ا�غترابسيكولوجية  " 
                                                 

  1997، 44مجلة علم النفس، عدد  -دراسة مقارنة  -لدى ط1ب الجامعة في صعيد مصر ا�غترابمظاھر : آخرون عبادة مديحة، و - 1
  1980غير منشورة،جامعة عين شمس ،مصر، هسيكولوجيا ا�غتراب لدى طلبة الجامعة في مصر،رسالة دكتورا:احمد خيري - 2
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  .وع1قتھا بنوع ومستوى التعليمبا�غتراب الشعور  مظاھرمعرفة :ھدف الدراسة

فFي مختلفة يات طالباً وطالبة من كليات ومستو)253(طبقه على عينة من :عينة الدراسة

  .جامعة عين شمس

  قام الباحث بإعداد مقياس ل1غتراب النفسي:أدواة الدراسة

والكليFFات النظريFFة كFFانوا أكثFFر ا7ولFFى وأظھFFرت النتFFائج بFFأن ط1FFب السFFنوات  :النتFFائج

  .النھائية والكليات العلمية من ط1ب السنوات با�غترابشعوراً 

   1" )1998(يوسف الكندري  "دراسة  -

  :ان الدراسةعنو

  "الثانوي الكويت ط>ب التعليمدى لا�جتماعي  ا�غتراب المدرسة و"

ات،و إعFFداد مقيFFاس يFFالتعFFرف علFFى تFFأثير ا�غتFFراب علFFى كطلبFFة الثنو:ھFFدف الدراسFFة

  .ل1غتراب 

   طالبا) 1057(عشوائية تكونت من  طبق المقياس على عينة :عينة الدراسة

والFFذي تضFFمن ث1ثFFة أبعFFاد ھFFي  ا�غتFFرابمقيFFاس  قFFام الباحFFث بتصFFميم :أدواة الدراسFFة

   )ا�جتماعيةالشعور بالعجز والشعور بالعزلة  الشعور بفقدان القيم،(

 بFا�غتراب ا�جتمFاعيعدة نتائج أھمھFا شFعور الط1Fب  إلىوتوصلت الدراسة  :النتائج

 حساسFآً اوأن ا;نFاث أكثFر  بدرجة متوسطة خاصFة علFى بعFد الشFعور بفقFدان القFيم، كمFا

مFن الFذين ھFم  بFا�غتراب أحسFاسالعليا أقFل  من الذكور وأن طلبة الصفوف با�غتراب

  .الدنيا في الصفوف

  الدراسات ا0جنبية -ثانيا

  :1972عام  2(Goodwin, G)جودين "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "دراسة مقارنة"ا�غتراب لدى طلبة الجامعة " 

""Alienation among university students – A comparative study  

                                                 
المدرسة وا�غتراب ا�جتماعي ، دراسة ميدانيFة لط1Fب التعلFيم الثFانوي بدولFة الكويFت ،المجلFة التربويFة، جامعFة الكويFت : الكندري يوسف - 1

  1998، 46،العدد 12،المجلد 
2 - Godwin.GMAlienation among University students,comparative study,Dissertation Abstract International , 
No 33,1972,p22 
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الديانFة، : معرفة الع1قة بين ا�غتFراب ومجموعFة مFن المتغيFرات مثFل: ھدف الدراسة

  .المستوى التعليمي، الجنس، العمر، المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي

طالبFاً وطالبFة مFن طلبFة الجامعFة فFي معھFدين ) 492(بلFغ حجFم العينFة : عينFة الدراسFة

المتحFFدة والثFFاني فFFي وسFFطھا، حيFFث بلFFغ عFFدد الط1FFب ا7ول فFFي جنFFوب الو�يFFات 

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

  .بنداً ) 74(مقياس ل1غتراب ضم : أداة الدراسة

تبين نتيجة ھذه الدراسة وجFود ع1قFة بFين كFل مFن ا�غتFراب والجFنس : نتائج الدراسة

 1Fي كFاث فFن ا%نFاً مFر اغترابFتحيث كان الذكور أكثFدين، وبينFاً  المعھFة أيضFالدراس

وجود ع1قة بين ا�غتراب والسن حيث كان صغار السن أكثر شعوراً با�غتراب مFن 

  .كبار السن في ك1 المعھدين

وكشFFفت النتFFائج عFFن وجFFود ع1قFFة موجبFFة بFFين ا�غتFFراب ومسFFتوى الطمFFوح بالنسFFبة 

Fة ع1قFود أيFراب لط1ب المعھد الجنوبي فقط وأثبتت النتائج عدم وجFين ا�غتFة بFة دال

 .وكل من الدين والمستوى ا�قتصادي وا�جتماعي بالنسبة للمعھدين

  

  1986عام "  Bastre.C(1(دراسة بستر "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "ا�غتراب لدى طلبة الجامعة و ع>قته ببعض المتغيرات النفسية "  

،الجنس العمFFر،و ر الFFذاتمعرفFFة الع1قFFة بFFين ا�غتFFراب و القلFFق و تقFFدي:ھFFدف الدراسFFة

  .ا�تجاه نحو السلطة

مFFن شFFمال ) 95(،و )90(تكونFFت مFFن الطلبFFة اسFFتراليين و كFFان عFFددھم  :عينFFة الدراسFFة

  .إفريقيا 

  : النتائج

توجد ع1قFة ارتباطيFة دالFة بFين ا�غتFراب و القلFق و ا�تجاھFات السFلبية نحFو السFلطة -

FFر اغترابFFاث أكثFFة أن ا%نFFائج الدراسFFت نتFFا دلFFنا ،كمFFر سFFراد أكبFFذكور،و أن ا7فFFن الFFا م

                                                 
1 - Bester. C: Alienation and it's psychological correlated, the Journal of Social Psychology. No 26,1986 
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بة بFين تقFدير الFذات ،و ا�غتFراب لأكثFر اغترابFا ،مFع و جFود ع1قFة ارتباطيFة سFا اكانو

  .لدى أفراد العينة

  19861عام ) Anderson and Clabrese (أندرسن و ك>بريس"دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " لمينالمدارس الحكومية مصدر للضغوط و ا�غتراب لدى المع " 

التعFFرف علFFى اتجFFاه المعلمFFين نحFFو الشFFعور بالضFFغط و ا�غتFFراب و :ھFFدف الدراسFFة

  .التحيز

  مدرسة من المدارس الحكومية في أمريكا ) 76(مجموعة من معلمين من :عينة الدراسة

  .لمعلملمجموعة من مقاييس مثل مقياس ا�غتراب ،مقياس الضغوط : أدواة الدراسة

 ،ات ذات الخبرة القليلة يتعرضن لمخFاطر ا�غتFراب و التحيFزالمدرسات الشاب:  النتائج

لFم تكFن ھنFاك ع1قFة كبيFرة بFين ا�غتFراب و  ،المدرسات أكثر عرضة للضFغط النفسFي

  .يعاني المدرسون اناثا و ذكورا من ا�غتراب بنسبة متقاربة ،الضغط النفسي

  )2001(عام " (mahony & kuick) كويك و ماھوني" دراسة  -

  :الدراسةعنوان 

  " .كنموذج ع>قة الشخصية با�غتراب في الجامعة " 

التعFFرف علFFى مسFFتويات ا�غتFFراب لFFدى عينFFة مFFن ط1FFب الجامعFFات فFFي : ھFFدف الدراسFFة

  الو�يات المتحدة ا7مريكية

الو�يFFات  طالبFFاً مFFن الجامعFFات فFFي )85(طالبFFة و )136(بلFFغ حجFFم العينFFة  :عينFFة الدراسFFة

  .المتحدة ا7مريكية

  .مقياس كولد ل1غتراب: الدراسة أدواة

الشعور  طالباً وطالبة لديھم درجة عالية من )77(لقد بينت نتائج الدراسة أن : النتائج

فيما  با�غتراب بصرف النظر عن الجنس، وأنه � توجد فروق ذات مغزى بين الجنسين

  .يتعلق بالشعور با�غتراب

  19641عام )" Kenlston,K( ك.كينستن"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

  " ا�غتراب لدى طلبة المجتمع ا0مريكي" 

تحديد أسباب اغتFراب بعFض الشFباب ا7مريكFي،و عFدم اغتFراب الFبعض :ھدف الدراسة

ا;خر بالرغم من أن ھؤ�ء الطلبة يعيشون في مجتمع يتصف بالقوة و الرفاھية في كFل 

  .  شيء،و يتمتعون بأفضل فرص التعليم 

، يمثلFون مختلFف "ھFارفورد"طالFب مFن جامعFة ) 200(عينة من تكونت ال:عينة الدراسة

  .ا�ختصاصات

اسFتبانة أعFراض ا�غتFراب،و اختبFار :اسFتخدم الباحFث ث1ثFة أدوات ھFي :أدواة الدراسة

  تفھم الموضوع،و الدراسة المتعمقة لحا�ت فردية

تFراب كشفت الدراسة أن الشعور بعدم الثقFة يعFد مظھFرا أوليFا مFن أعFراض ا�غ:النتائج

و العدوانية ،و يصFاحبه إحسFاس قFوي  بائ،حيث يشعر الطلبة المغتربون بالقلق و ا�كت

بFFالرفض لمعطيFFات المجتمFFع الثقFFافي،و يعتبFFر كنيسFFتن آن مصFFادر ا�غتFFراب معقFFدة و 

  .يردھا إلى الذات، بوصفھا العامل ا7ساسي و راء ا�غتراب 

  :الدراسات السابقة الخاصة بالطمأنينة النفسية 8-2

  :الدراسات العربية -أو�

  2" )2002(فاطمة يوسف "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

المناخ النفسي ا�جتماعي و ع>قته بالطمأنينة ا�نفعالية و قوة ا0نا لدى طالبات " 

  "الجامعة ا2س>مية بغزة

التعFFFرف علFFFى الع1قFFFة المتبادلFFFة بFFFين الطمأنينFFFة النفسFFFية و المنFFFاخ :ھFFFدف الدراسFFFة

  و قو ة ا7نا لدى طالبات الجامعة ا%س1مية ا�جتماعي

  المختلفة تطالبة موزعين على ا�ختصاصا 376:عينة الدراسة

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

المنFFFFاخ النفسFFFFي ا�جتمFFFFاعي و ع1قتFFFFه بالطمأنينFFFFة النفسFFFFية و قFFFFوة ا7نا،رسFFFFالة ماجسFFFFتير غيFFFFر منشFFFFورة،الجامعة :فاطمة،يوسFFFFف عFFFFودة - 2
  2002ا%س1مية،غزة،
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مقيFFاس الطمأنينFFة ا�نفعاليFFة ،مقيFFاس قFFوة ا7نا،مقيFFاس المنFFاخ النفسFFي : أدواة الدراسFFة

  ا�جتماعي

فعاليFة لFدى وجود ع1قة طردية بين المناخ النفسي ا�جتماعي و الطمأنينFة ا�ن: النتائج

ھناك ع1قة طردية بين المناخ النفسFي ا�جتمFاعي و . طالبات الجامعة ا%س1مية بغزة

عFدم وجFود فFروق بFين طالبFات ا7قسFام .قوة ا7نا لدى طالبات الجامعة ا%س1مية بغزة

 .العلمية و ا7دبية على مقياس المناخ ا�جتماعي،وقوة ا7نا،و الطمأنينة النفسية

 

 

  

  1")1993( امية الحلفاويس"دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "الجامعات وطالبات ط>ب لدى ا�نفعالية الطمأنينة"

 المصFرية المختلفFة الجامعFات وطالبFات ط1Fب مFن عينFات بين المقارنة :ھدف الدراسة

 التخصFص و وا�خFت1ط الجFنس حيث ن، م)أزھري غير أزھري(التعليم نوع حيث من

  .ا�نفعالية الطمأنينة درجة في )أدبي، علمي(ا7كاديمي 

  . وطالبة طالب 630 قوامھا عينة على الدراسة وأجريت :عينة الدراسة

 تفھFم واختبFار للطمأنينFة ا�نفعاليFة، مقيFاس ماسFلوقام الباحFث باسFتخدام : أدواة الدراسة

  .وموراي مورجان إعداد من الموضوع

 فFي وا%نFاث الFذكور بFين إحصFائياً  دالFة فFروق توجFدأنFه  توصFلت الدراسFة: النتFائج

 بFين إحصFائياً  دالFة فFروق توجFد .الكليFة فFي العينFة الFذكور لصFالح ا�نفعاليFة الطمأنينFة

 فFروق وجFد عالكليFة مF في العينFة الذكور لصالح ا�نفعالية الطمأنينة في وا%ناث الذكور

كمFا أنFه  ا7زھFريين لصالح ا�نفعالية الطمأنينة في ا7زھريين وغير ا7زھريين بين دالة

 فFي والعلمFي ا7دبFي التخصFص وطالبFات طلبFة بين دالة فروق توجد �  توصل إلى أنه

 .ا�نفعالية الطمأنينة

                                                 
 جامعFة ،ا%نسFانية  الدراسFات كليFة منشFورة، غيFر ماجسFتير رسFالة الجامعFات، وطالبFات طلبFة لFدى ا�نفعاليFة لطمأنينFةا :سFامية الحلفFاوي - 1

  1993.مصر ا7زھر،
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  1)"1991(حافظ أحمد و محمود مجدي "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

أثر الع>ج النفسي الجامعي على الطمأنينة النفسية و تأكيد الذات لدى ط>ب "

  "الجامعات 

التعFFرف علFFى مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية إلFFى جانFFب تخفFFيض الشFFعور :ھFFدف الدراسFFة

بالذنب و زيFادة تأكيFد الFذات و تقFديرھا لFديھم،و اثFر عمليFة الع1Fج النفسFي الجمFاعي و 

  .مدى ما يحرزه من تحسن نحو الشفاء لدى جماعة من العصابيين

عFين شFمس فFرد مFن ط1Fب جامعFة  15اجرية الدراسة على عينة قوامھا :عينة الدراسة

حيFث بلغFت ) إنFاث 12ذكFور، 3(من الذين يعانون من بعض ا7مراض العصابية بواقع 

  . سنة ،تم اختيارھم بناء على مقابلة إكلينيكية) 24-18(أعمارھم بين 

مFن تعريFب أحمFد عبFد ) ا7مFن النفسFي(مقياس ماسFلو للطمأنينFة النفسFية : أدواة الدراسة

  .العزيز س1مة

الدراسFFة ان نتيجFFة الع1FFج الجمFFاعي أدت الFFى زيFFادة شFFعور أفFFراد  اظھFFر نتFFائج: النتFFائج

العينة بالطمأنينة النفسية،كما توصل الو وجود زيادة تقFدير الFذات ، و تأكيFد الFذات لFدى 

  .أفراد العينة

  2)"1987( محمود عطا حسين "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " ا�نفعالية الطمأنينةمستويات ب وع>قته الذات مفھوم "

 والطمأنينFة الFذات مفھFوم بFين الع1قFة طبيعFة علFى التعFرف إلFى ھادفFة :ھFدف الدراسFة

  .و مدى تاثي مفھوم الذات على الطمأنينة ا�نفعالية

 الرياض مدارس في الثانوية المرحلة ط1ب منطالبا ) 183(تكونت من :عينة الدراسة

  سنة )23-15( بين تراوحت أعمارھم

                                                 
علFFى الطمأنينFFة النفسFFية و تأكيFFد الFFذات لFFدى ط1FFب الجامعات،مجلFFة علFFم  الجمFFاعيأثFFر الع1FFج النفسFFي : احمFFد حFFافظ،و محمFFود مجFFدي - 1

  1991ئة المصرية العامة للكتاب،القاھرة،،الھي4النفس،العدد
، الجامعة ا7ردنية ،عمان ، 11،العدد12مفھوم الذات و ع1قته بمستويات الطمأنينة،مجلة العلوم ا�جتماعية،مجلد :محمود عطا حسين - 2

1987  
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 الFذات ٍاختبار مفھFوم و ا�نفعالية للطمأنينة ماسلو اختبار احثالب استخدم: أدواة الدراسة

  .الباحث إعداد من ھو و

 نتFائج مFن اتضFح كمFا ا�نفعاليFة الذات،والطمأنينة مفھوم بين قويه ع1قة وجود  :النتائج

 عن المفاھيم كانت كلما ا7فراد عند تزداد والطمأنينة با7من الشعور درجة  :أن الدراسة

 .ا;خر على يعتمد المتغيرين من ك1 أن و ايجابية رالذات أكث

 .الذات مفھوم جماعات بين النفسي با7من الشعور درجة في فروق وجود أكدت كما

 

 

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

  :عنوان الدراسة

  "النسق القيمي و ع>قته بالطمأنينة ا�نفعالية "

 و لسFلوك الفFرد موجھFة كقFوة يعم1Fن متغيFرين بFين الع1قة عن الكشف :ھدف الدراسة

  .ا�نفعالية،و نوع الع1قة التي تربط بينھما والطمأنينة القيم مفھومي ھما

 ا7زھFر، التربية بجامعFة كلية من طالبا )92( من الدراسة عينة تكونت:  :عينة الدراسة

  .ا%س1مية دراساتالجغرافيا، ال و التاريخ : التالية فى التخصصات الرابعة الفرقة

 )فيرنون و ألبورت ( إعداد ھو من و اختبار القيم من كل الباحثان استخدم أدواة الدراسة

  .ا�نفعالية  للطمأنينة) ماسلو( واستفتاء ھنا، عطية بتعريبه قام و

 علFى ا7فFراد درجFات بFاخت1ف القيمFي النسFق على اخت1ف الدراسة نتائج دلت: النتائج

   .ا�نفعالية،أي ان النسق ألقيمي يؤثر و يتأثر بالطمأنينة ا�نفعالية الطمأنينة مقياس

  2)"2001(سامية محمد "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " المناخ الدراسي و ع>قته بالتحصيل و الطمأنينة النفسية" 

                                                 
   97ص ،1989، 14 العدد والنفسية، ربويةالت ا7بحاث مجلة ا�نفعالية، بالطمأنينة وع1قته القيمي النسق :أسامة باھي و ،رشاد موسى - 1
المناخ الدراسي و ع1قته بالتحصيل و الطمأنينFة النفسFية لFدى طالبFات كليFة التربيFة للبنFات ، مجلFة كليFة التربيFة ، جامعFة عFين :سامية محمد - 2

  2001،مكتبة زھراء الشرق،القاھرة،25شمس،العدد
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التعFFFرف علFFFى الع1قFFFة بFFFين الطمأنينFFFة النفسFFFية و المنFFFاخ الدراسFFFي و :ھFFFدف الدراسFFFة

  .لدى الطالبات الجامعيات بكلية التربية بالرياضالتحصيل العلمي 

طالبFFة مFFن طالبFFات الفرقFFة الرابعFFة فFFي جميFFع ) 232(تكونFFت العينFFة مFFن :عينFFة الدراسFFة

  .التخصصات ا7دبية 

مقياس ا�تجاه نحFو المنFاخ الدراسFي الجFامعي مFن اعFداد الباحثFة،مقياس : أدواة الدراسة

  .يب فاروق عبد الس1مالطمأنينة النفسية من إعداد ماسلو،و تعر

و جFFود فFFروق دالFFة إحصFFائيا بFFين المنFFاخ الدراسFFي و الطمأنينFFة النفسFFية،أي أنFFه : النتFFائج

 .كلما كان المناخ الدراسي ايجابيا كلما زادة درجة الشعور بالطمأنينة النفسية 

  

  1")1996(زينب الشقير"دراسة  -

  :عنوان الدراسة

 والتفاؤل النفسية من الطمأنينة المختلفة ينيكيةا2كل الحا�ت لبعض التنبؤية القيمة "

  "لدى طلبة الجامعات  والتشاؤم

 والتشاؤم، با%ضافة والتفاؤل النفسية الطمأنينة بين الع1قة على التعرف :ھدف الدراسة

الفFرد با�كتئFاب،  شFعور حيFث مFن الصFحية الحالFة وتFأثير الجFنس تFأثير دراسFة إلFى

بالحالFة  التنبFؤ كمFا تحFاول المتغيFرات، ھFذه على ماتيةالسيكوسو ا�ضطرابات التعصب،

  .الدراسة متغيرات خ1ل من المرضية الصحية

 السFنة السادسFة ط1Fب مFن وطالبة طالب )450( قوامھا عينة على وذلك :عينة الدراسة

  .بجامعة الطب كلية في

 مFن لبكF المتخصصFين مFن مجموعFة إعFداد من النفسية الطمأنينة مقياس: أدواة الدراسة

 اختبFار عFن)1993( عFام بمكFة القFرى أم وجامعFة النفسFية بالطFائف الصFحة مستشFفى

 وسFيد الخFالق عبFد أحمFد إعFداد مFن والتشFاؤم التفFاؤل مقياس.لماسلو الطمأنينة ا�نفعالية

 اختبFار عFن (1986) مليكFة لFويس إعFداد مFن التعصFب مقيFاس و،) 1993(ا7نصFاري

 النيFل أبFو محمFود أعFده السيكوسFوماتية باتا�ضFطرا للشخصFية ،و مقيFاس مينوسFتا

                                                 
 طنطFا، جامعFة، التربيFة كليFة مجلFة ، والتشFاؤم والتفاؤل ، النفسية الطمأنينة من المختلفة ةا%كلينيكي الحا�ت لبعض التنبؤية القيمة :زينب شقير، - 1

  23،1996 العدد
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 ورشFاد الخFالق عبFد أحمFد إعFداد مFن ل1كتئFاب بيك مقياس. دليل كورنيل عن  (1983)

  (1991) موسى

  والتشFاؤم التفFاؤل مFن كFل وبFين النفسFية الطمأنينFة بFين دالFة ع1قFة وجود عدم: النتائج 

 ع1قFة وجFود  والتفFاؤل نفسFيةال الطمأنينFة مFن وكFل المFوت قلFق بين سالبة وجود ع1قة

 علFى للجFنس تFأثير ھنFاك لFيس أنFه النتFائج وضحت الموت كما وقلق التشاؤم موجبة بين

 درجFة على المرضية الصحية للحاجة سلبي تأثير ھناك أن كما .النفسية درجة الطمأنينة

 ةدرجF علFى تFأثير لFه أن كمFا التفFاؤل درجFة علFى للجFنس تFأثير ھناك .النفسية الطمأنينة

   .التشاؤم

  ")ھـ1425(فھد الدليم  "دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  " الطمأنينة النفسية وع>قتھا بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة "

ھFدفت الدراسFة الحاليFة إلFى الكشFف عFن طبيعFة الع1قFة الموجFودة بFين ا%حسFاس  :ھدف الدراسة

ي أوساط طلبة جامعة الملك سFعود بالريFاض ، ومFدى بالطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية ف

وجFFود فFFروق بFFين الFFذكور وا%نFFاث ، أو طلبFFة الكليFFات العلميFFة والنظريFFة فFFي ا%حسFFاس بالطمأنينFFة 

  .النفسية والوحدة النفسية 

طلبFة  ن، مطالب وطالبة في سنتھم الجامعية ا7ولى 288عينة قصديه مكونة من  :عينة الدراسة

  .د بالرياضجامعة الملك سعو

مFن  ،و مقياس الوحدة النفسية) ماسلو(مقياسي الطمأنينة النفسية مشتق من مقياس : أدواة الدراسة

  .)Russel,1982(إعداد رسل 

وجFد أن ھنFاك فروقFاً دالFة بFين طلبFة التخصصFات العلميFة وا7دبيFة حيFث إتضFح أن طلبFة : النتائج

كشFفت بيانFات الدراسFة عFن وجFود فFروق دالFة بFين الكليات العلمية أكثFر إحساسFاً بالطمأنينFة ، كمFا 

الط1ب والطالبات في درجة الشعور بالوحدة النفسية حيث ظھر أن الذكور أكثر شعور بالوحدة من 

ا%نFFاث ، أمFFا علFFى مسFFتوى التفاعFFل بFFين الجFFنس والتخصFFص فلFFم تظھFFر الدراسFFة تفFFاع1ً دا�ً علFFى 

  الشعور بالطمأنينة النفسية أو الوحدة النفسية
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  1")1996(جبر محمد جبر"دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "النفسي با0من المرتبطة الديمجرافية المتغيراتبعض "

 وبعFض المتغيFرات النفسFي ا7مFن بFين الع1قFة علFى التعFرف إلFى ھFدفت :ھدف الدراسة

 الطمأنينFة الباحFث و اعتبFر.التعلFيم مسFتوى ا�جتماعيFة، الحالFة السFن، الجFنس، مثFل

  .النفسي ا7من مكونات أحد ا�نفعالية

 وا%نFاث الFذكور مFن فFرًدا ( 342 ) مFن عينFة علFى الدراسFة أجريFت :عينFة الدراسFة

 مFن )95( و متزوجFون (252 ) مFنھم مختلفة، واجتماعية تعليمية مستويات من البالغين

  .المتزوجين غير

  .النفسي ل[من ماسلو اختبار الباحث استخدم: أدواة الدراسة

 وا%ناث، الذكور بين النفسي ا7من مستويات في إحصائيا دالة فروق وجود عدم: النتائج

 .التعليمي المستوى وزيادة السن تقدم مع با7من وزيادة الشعور

 النفسي ا7من مستوى أن وأظھرت النتائج النفسي ل[من ماسلو اختبار على ا7داء يعكس

 الدراسة أوضحت كما المتعلمين، غير المتعلمين عن لدى ويرتفع السن في بالتقدم يرتفع

 .النفسي ا7من في الذكور وا%ناث بين فرق وجود عدم

  :الدراسات ا0جنبية -ثانيا

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

  :عنوان الدراسة

  "الع>قة بين الطمأنينة النفسية و ا�كتئاب النفسي "

الكشFFف عFFن طبيعFFة الع1قFFة بFFين مسFFتوى الشFFعور  و كFFان الھFFدف منھFFا:ھFFدف الدراسFFة

با7من النفسي الناجم عن الع1قFة مFع ا7بFوين و ظھFور أعFراض ا�كتئFاب النفسFي عنFد 

البالغين و الكشف عن مستوى الشعور با7من النفسي كوسيط بين ا�تجاه نحو ا�خFت1ل 

  .الوظيفي و انخفاض مستوى تقدير الذات

                                                 
 العامFة المصFرية الھيئFة ،10،السFنة  390،العFددالنفس علFم مجلFة ، النفسFي با7من المرتبطة الديموجرافية المتغيرات 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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فFFرد مFFن الطلبFFة الجFFامعيين غيFFر ) 144(لدراسFFة مFFن مFFن تكونFFت عينFFة ا:عينFFة الدراسFFة

طالFب مFن جامعFة ) 218(طالبة،و عينFة دراسFة ثانيFة تكونFت ) 88(الخرجين من بينھم 

مFFFن الو�يFFFات المتحFFFدة ) نFFFورث واسFFFترن(طالبFFFة مFFFن جامعFFFة ) 119(،و ) تسFFFيزمي(

  .ا7مريكية

اب،مقيFFFFاس تقFFFFدير مقيFFFFاس الطمأنينFFFFة النفسFFFFية لماسFFFFلو،مقياس ا�كتئ: أدواة الدراسFFFFة

  .الذات،مقياس ا�خت1ل الوظيفي

  : النتائج

وجود ع1قة بين عدم التمتFع بالع1قFة الحميمFة مFع الوالFدين و الFنقص فFي مسFتوى  -

  .نحو ا�خت1ل الوظيفي هالشعور بالطمأنينة، با�تجا

 وجود ع1قة بين ا�خت1ل الوظيفي و انخفاض مستوى تقدير الذات  -

 ين مستوى تقدير الذات و زيادة أعراض ا�كتئابوجود ع1قة مباشرة ب -

انعدام الطمأنينة قد يؤدي إلى ظھور أعFراض ا�كتئFاب فFي سFن البلFوغ مFن خ1Fل  -

  . انخفاض مستوى تقدير الذات لدى البالغين

  19941عام )" Vogarty & White (وايت و فوغرت " دراسة  -

  :عنوان الدراسة

  "لدى ط>ب الجامعات  طمأنينةبال القيم والشعور بين ا�خت>فات "

 لدى في مستوى الطمأنينة و ع1قته بالتوافق و اخت1ف القيم على التعرف :ھدف الدراسة

  ا7سترالية الجامعات في وا7جانبا�ستراليين  الط1ب

 و  أسFترالًيا، طالًبFا ( 112 ) مFنھم طالًبFا، ( 218 ) مFن العينة تتكFون كانت :عينة الدراسة

  .أجنبًيا اطالبً  ( 106)

  .مقياس ا�من لماسلو، ،و استخبار القيم:أدواة الدراسة

  : النتائج

 الط1ب من تفوًقا وأكثر النفسي با7من شعوًرا أكثر ا7جانب أن الط1ب النتائج أظھرت

  .والتقاليد بالعادات المتعلقة القيم على أكثر تركيًزا وأنھم ا7ستراليين،

                                                 
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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  :سابقةالتعليق على الدراسات ال 8-3

  :بعد استعراضنا للدراسات السابقة ن1حظ مايلي

ھدفت بعض الدراسات السابقة إلى إظھار الع1قة بFين ظFاھرة ا�غتFراب و بعFض  -

المسFFFتوى ا�جتمFFFاعي،  والمتغيFFFرات كالسFFFن، و الجFFFنس، و المسFFFتوى الدراسFFFي، 

؛كمFا و البعض ا;خر حاول معرفة الفFروق فFي ا�غتFراب بFين العينات يا�قتصاد

 .أنھم تناولوا موضوع الطمأنينة النفسية تقريبا بنفس الطريقة

اعتمدت بعض الدراسات على مقاييس من اعFداد البFاحثين انفسFم و الFبعض ا;خFر  -

 .على مقاييس منجزة من قبل

اختلفت الدراسات السابقة فيمFا بينھFا مFن حيFث البيئFة و المجتمعFات بFين عربيFة و   -

 .اجنبية

سابقة الع1قFة بFين الطمأنينFة النفسFية و متغيFرات أخFرى تناولت بعض الدراسات ال -

 ا�جتماعي و غيرھا من المتغيرات خمثل التوافق، المنا

تناولFFت بعFFض الدراسFFات الع1قFFة بFFين ا�غتFFراب و متغيFFرات اجتماعيFFة و نفسFFية  -

 .مختلفة

حاولFFت معظFFم الدراسFFات تفسFFير النتFFائج علFFى ضFFوء قFFوة الع1قFFة بFFين متغيFFرات  -

  .الدراسة

،و بعضFھا م الدراسات التي تعرضنا إليھا تناولت عينات من ط1ب الجامعFاتمعظ -

 .ا;خر من المدارس سواء كانوا اساتذة و معلمين أو ت1ميذ

أظھFFFرت الدراسFFFات أن ا�غتFFFراب و الطمأنينFFFة النفسFFFية � يFFFرتبط بالمجتمعFFFات  -

 المتقدمة أو النامية بل أنھا تظھر في كل المجتمعات
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ت أن ا�غتراب و الطمأنينة النفسية ترتبط ببعض المتغيFرات و بينت نتائج الدراسا -

 � ترتبط بمتغيرات أخرى

 .المتبعة في الدراسات ) مقاييس(تعددت مناھج و أدوات و ا7ساليب ا%حصائية  -

 .اختلفت النتائج المتوصل إليھا باخت1ف طبيعة البيئة التي تمت فيھا الدراسات -

  :ن الدراسة الحالية و الدراسات السابقةأوجه التشابه و ا�خت>ف بي 8-4

تھدف ھذه الدراسة للتعرف على طبيعة الع1قة بين ا�غتراب النفسFي و : من حيث الھدف

الطمأنينة النفسFية لFدى الطلبFة الجFامعيين لFدى طلبFة التربيFة البدنيFة و الرياضFية ،و كFذلك 

1Fن خFة مFزة العينFة و التعرف على أھم مظاھر ا�غتراب النفسي المميFروق المعنويFل الف

  .النسب المئوية لھذه المظاھر

ھذه الدراسة مع بعض الدراسات ا7خرى من حيث بعFض  تلقد تشابھ: متغيرات الدراسة

المتغيFFرات مثFFل الجFFنس المسFFتوى الدراسFFي فFFي الجامعFFة،و لكنھFFا انفFFردت بدراسFFة متغيFFر 

بFبعض الجوانFب النفسFية نظام التكوين في الجامعة حيث إنھا الدراسة الوحيFدة التFي عنFت 

  .د في التكوين.م.لدى نظامين مختلفين و ھما النظام الك1سيكي في التكوين،و نظام ل

تتشابه دراستنا الحالية مع معظم الدراسات السFابقة فFي اسFتخدام المFنھج : من حيث المنھج

  الوصفي إ� أن ھناك دراسات قليلة استخدمت المنھج التجريبي

ھذه الدراسة و اختلفت مع عديFد الدراسFات مFن حيFث أدوات  تشابھلقد ت: أدوات الدراسة

مقيFاس ماسFلو لقيFاس الطمأنينFة  امالدراسة و الطرق ا%حصائية المستخدم حيFث تFم اسFتخد

  .النفسية ،و مقياس سميرة أبكر لقياس ا�غتراب النفسي للمرحلة الجامعية

التبFFاين  لاس الفFFروق، تحليFFاسFFتدنت لقيFF) ت(أمFFا الطFFرق ا%حصFFائية فقFFد اسFFتخدام اختبFFار 

 تالمئويFFة، المتوسFFطا ب، النسLSD(FF(المتعFFدد 7قFFل فFFروق معنويFFة  را7حFFادي، ا�ختبFFا

  ..البيانية ةالمعياري، ا7عمد فالحسابية، ا�نحرا

تختلف ھذه الدراسFة مFع بقيFة الدراسFات ا7خFرى مFن حيFث عينFة البحFث و المكFان :العينة

ة التربية البدنية و الرياضية ببعض جامعات شFرق حيث إن ھذه الدراسة أجريت على طلب

  .الجزائر

  



 مدخل إلى الدراسة                                    :الجانب التمھيدي
 

 

  

  



                                  

                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ا%غتراب النفسي                                         :الفصل ا7ول
 

 

  
  
  

 
 
  
  
  

  .تمھيد

 .مفھوم ا�غتراب النفسي -1

 .مراحل تطور مفھوم ا�غتراب -2

 .ا�غتراب عند بعض الف1سفة و المفكرين -3

 .ا�غترابإلى  المؤدية عواملال و سبابا7 -4

 .نفسيمظاھر ا�غتراب ال -5

 .أنواع و أشكال ا�غتراب -6

 .ا�غتراب في ضوء بعض النظريات -7

 .ا�غتراب و ع1قته بشباب الجامعة -8

  .العولمة وظاھرة ا�غتراب -9

  ).الديني(ا%س1مي  التصور ضوء في ا�غتراب - 10

  .خ1صة



 ا%غتراب النفسي                                         :الفصل ا7ول
 

 

  

  

  

  :تمھيد

صف الثاني من القرن العشرين بدراسة ا�غتراب كظFاھرة ھتمام الباحثين خ1ل النإزداد إ

انتشرت بين ا7فراد في المجتمعات المختلفة ، وربما يرجع ذلك إلى ما لھذه الظFاھرة مFن 

د��ت قد تعبر عن أزمة ا%نسان المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجFة عFن تلFك الفجFوة 

وتقFدم قيمFي ومعنFوي يسFير بمعFدل  الكبيرة بFين تقFدم مFادي يسFير بمعFدل ھائFل السFرعة ،

بطئ ا7مر الذي أدى با%نسان إلى الشعور بالصFراع و عFدم الفھFم حيFال واقFع الحيFاة فFي 

ھذا العصر ، بل وربما النظر إلى ھذه الحياة وكأنھا غريبة عنه ، أو بمعنى آخFر الشFعور 

فFي الموضFوعات بعدم ا�نتماء إليھا ، ولعل ذلك يبFرر انتشFار اسFتخدام مفھFوم ا�غتFراب 

التي تعالج مشك1ت ا%نسان المعاصFر،حيث ان ھFذه الظFاھرة المميFزة ل_نسFان المعاصFر 

طغت على المثقFف قبFل بFاقي فئFات المجتمFع و بھFذا اخترقFت الجامعFات و سFيطرت علFى 

فFي ظFل الط1ب لتصبح مسألة دراستھا و تسليط الضوء عليھا ضFرورة بFل واجFب محFتم 

  .ازنة وشاملة ثقافيغياب نظرة إنسانية متوا
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  :غتراب النفسيمفھوم ا2 -1

والشFيء  ا�غتFراب لمصFطلح عديFدة باستخدامات العربية تزخر اللغة :لغة غترابا2 1-1

 وبFين بينھFا فيمFا ا�تفFاق مFن لقFدر تشFير أنھFا ،ا�سFتخدامات ھFذه فFي للنظFر الملفFت

 ،با�نفصFال المتعلقFة جوانبھFا فFي خاصFة ،ا7جنبية اللغات تراث في المختلفة ا�ستخدامات

  1 . الخضوع و ،النفس وغربة

    2.غريب فھو يوطنه، أ عنو يقال اغترب الشيء أي أبعده، و الغربة ھي البعد 

 ا;خرين، و لم عن وا�نفصال والبعد الوطن عن بمعنى التروح غربة كلمة استخدمت وقد

 الخFوف والرجFاء مشFاعر عFن التعبيFر إلFى ھFذا تعFدت وإنمFا البعFد المكFاني علFى تقتصFر

  3.الموت والحنين وترقب والشوق

فFالمرء بوسFعه  (Alienare) لكلمFة ال1تيني المرادف إلى ا�غتراب كلمة استعمال ويرجع

 عFن أكثFر دقFه بصFورة أو  (Alienation Mentis) عFن ال1تينيFة اللغFة فFي يتحFدث أن

(Alienato)  ا وذلكFق فيمFدان يتعلFة فقFوعي بحالFو أو الFوى رقصFة القFواس  العقليFأو الح

اسFتخدم ا�غتFراب  الصFرع ،وقFد نوبFات فFي المثFال سFبيل الحال على ھو كما ، المرء لدى

 العقل وھذا عن الصدد حيث أن الغريب ھو من نأى نفس في الوسيطة ا%نجليزية اللغة في

 ر،شFخص آخF مFع و فتور الع1قة الوديFة العقلي بمعنى ا�ضطراب با�غتراب يتعلق فيما

 Alienation فعFل يشFير يمكن أن كما مكروھا، ما شخص انفصال،أو جعل حدوث في أو

 فھFي والت1شFي بالضFعف وا�غتFراب الغFروب كلمFة وتFوحي عنھFا؛ الناشFئ الوضFع إلFى

   .4بالضعف وبالتالي السند بفقدان يكون أيضاً  ا�غتراب و ، ا�نتماء منه الذي النمو عكس

  

  

 

منھFا  المعFاني على العديFد مFن غتراب للد�لةكلمة ا% ستخدمتأ :صط>حاإا�غتراب  1-2

أي  نھيFFارإ ،أو بFFين الفFFرد ونفسFFه أو التباعFFد الفجFFوةھFFو تلFFك  ا�غتFFرابمFFا يشFFير الFFى أن 

                                                 
 25ص،1984 ، الرياض ، والتوزيع للنشر عالم الكتب دار ، ا,جتماع منظور من ا,غتراب نظرية :  شتا السيد علي - 1
  447،،ص1994المعجم الوجيز ،وزارة التربية و التعليم،مصر،: مجمع اللغة العربية  - 2
  37ص،مرجع سابق ذكره:فايز الحديدي  - 3
  19 ، ص1989والتوزيع، اNردن،  للنشر جرش دار ،"تحليلية سةدرا" وا,غتراب، ا,نتماء:منصورحسن  - 4
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ذلFك مFن  ، ومFا يتضFمنها;خFرينوالتباعد بينFه وبFين  ،أو بينيه شخصية اجتماعية ع1قات

   1.غربة للفرد تباعد أو

ع1قFات  انعFدام وشFعور بالوحFدة  ا�غتراب ھوأن  كمال دسوقي ريشي علومالوفي ذخيرة 

ضFرب فھFو  .عنFدما تكFون متوقعFة خصوصFاھFذه الع1قFات  افتقFاد وا;خرين،  المحبة مع

وكأنھFFا غيFFر  الخFFاطئ فيFFه تظھFFر المواقFFف وا7شFFخاص المعروفFFة مFFن قبFFل ا%دراك مFFن

بFالمجردات  العقلي ا�نشغالب الفرد عن الذات الحقيقية بسب ؛كما تشير إلى انفصالمألوفة

 ا%نسFFان فFFاغتراب ا�جتماعيFFة  ومFFا تمليFFه الFFنظم ا;خFFرينوبضFFرورة مجFFاراة رغبFFات 

  .2الموضوعات المسيطرة على فكر الوجوديين المعاصر عن الغير وعن النفس ھو أحد

 ا�نس1FFخبالغربFFة أو  الFFذاتي ا%حسFFاسفيقصFFد بھFFا التعبيFFر عFFن  ا�جتماعيFFةمFFن الناحيFFة ف

عFن V  ا%نسFان انفصFالالFديني لھFا فFيكمن فFي  أمFا المعنFى. ا;خرينء عن الذات أو سوا

نقFل  أو تحويFل إلFىالمعنى القانوني لھا فأنه يشFير  ا، أمالخطايا والمعاصيبارتكاب وذلك 

  3شخص أخر إلىما  يءملكيه ش

  :مراحل تطور مفھوم ا�غتراب -2

اسFتخدامات متنوعFة فFي  (Alienation) من الناحية التاريخية كFان لمصFطلح ا�غتFراب 

خ1Fل  بمعناه الحالي التراث الديني والفلسفي والسيكولوجي، حيث ظھرت فكرة ا�غتراب

العصور الوسFطى، حيFث ظھFر بعFد ذلFك تنFوع  فFي اسFتخدام مصFطلح ا�غتFراب كنتيجFة 

مصFFFاحبة �خFFFت1ف ا�تجاھFFFات الفلسFFFفية والسFFFيكولوجية و السوسFFFيولوجية التFFFي اھتمFFFت 

أن معظFم إ� .تناول ھذا المفھوم منذ أول استخدام فلسفي له في نظريFة العقFد ا�جتمFاعي ب

التحلي1ت المعاصرة تكاد تجمع على أن أول اسFتخدام منھجFي مFنظم لمصFطلح ا�غتFراب 

في الفلسفة المثالية ا7لمانية فFي أواخFر القFرن الثFامن عشFر ومسFتھل القFرن  ھيجلجاء به 

) 1844(لFك اسFتخدم مFاركس مصFطلح ا�غتFراب فFي مخطوطFات وبعFد ذ  .التاسع عشFر

وذلك فFي تحليلFه لطبيعFة الع1قFات ا�جتماعيFة ) رأس المال(وفي أجزاء أخرى من مؤلفه 

  4.في النسق الرأسمالي ل_نتاج

                                                 
 52،ص1988،النفس والطب النفسي، دار النھضة العربية، القاھرة  معجم علم: كفافيال ع[ء الدين   و، عبد الحميد جابر - 1
 37،ص1988،ذخيرة علوم النفس، الدار الدولية للنشر والتوزيع القاھرة : كمال الدسوقي  - 2
 64ص،1980ا,غتراب، ترجمة كامل يوسف حسين،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، : ت ريتشاردشاخ - 3
  48ص ، 1990، 2، العدد5، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد"دراسة ميدانية شمال اNردن"الشباب وا,غتراب، : و آخرون علي الزغل  - 4
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  :  1أن مفھوم ا�غتراب مر بث1ث مراحل ھامة  محمود رجبولقد بين 

تراب معاني مختلفة تكمن في السياق القFانوني ويحمل مفھوم ا�غ: مرحلة ما قبل ھيجل  -

جتمFاعي ا�سFياق نفسFي الو ،وتحFول الملكيFة مFن صFاحبھا إلFى آخFر) تشيؤالنفصال و ا�(

أمFا السFياق  ،فFي المجتمFع متعارف عليهبمعنى انفصال ا%نسان عن ذاته ومخالفته لما ھو 

ا%نسFان عFن V، أي  الديني فھو انفصال ا%نسFان عFن ربFه وھFذا المعنFى يتعلFق بانفصFال

 2.ارتكاب المعصية  يتعلق بالخطيئة و

 ذو طFFابع مFFزدوج أي اسFFتخداما ا�غتFFرابلقFFد أسFFتخدم ھيجFFل مفھFFوم : مرحلFFة ھيجFFل -

أسFتخدم المفھFوم  سلب المعرفة وسلب الحرية، وكان ھيجFل أول مFن إلى ةشارإأستخدمه ك

 كFبح الFوعي الFذاتي م1Fذه و�عنFدما ي" أنFه إلFىذلFك عنFدما أشFار  بھذا المعنى المزدوج و

البسFيطة لذاتFه، فFالروح المغتربFة ھFي التFي يكFون وعيھFا ذا  يبالي بھا يكشف عFن الحريFة

  3".ومجرد كائن متضاد مزدوجة و طبيعة  منقسمة 

كمFا أخFذ المصFطلح ينسFلخ مFن  ،بFدأت تظھFر ا7حاديFة للمصFطلح: مرحلة ما بعد ھيجFل -

الFذين عبFروا ، ومن أبرز المفكرين به معنى السلب بعديه السلبي وا�يجابي وأصبح يقصد

الFFFذي أخFFFذ مFFFن ھيجFFFل فكFFFرة ا�غتFFFراب واسFFFتخدمه بمعنFFFاه ,"كFFFارل مFFFاركس"عFFFن ذلFFFك 

كمFا ترجFع جFذور فكFرة ا�غتFراب ، ا�نطولوجي المأخوذ من الطبيعة أو الوجود ا%نساني

فيلسFوف ا7لمFاني ، أمFا ال"ھيجFل"مبنية على فكFرة  االتي تصبح أساس اإلى الميتاسيكولوجي

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

  

  

  :ا�غتراب عند بعض الف>سفة و المفكرين -3

 إن تكلمنFFا علFFى بعFFض المفكFFرين و الف1سFFفة و خاصFFة الFFذين سFFيتم شFFرح أفكFFارھم حFFول

لبنFة  ت ووضعوا لFهمعنى ا�غتراب في شتى المجا� اا�غتراب يعتبرون ھم الذين طورو
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البداية و البحث حيث يعتبرون ھم ا7وائل الذين اھتموا به و حاولوا أن يضعوا له تفاسFير 

  .منطقية تت1ءم مع المجتمع و الحا�ت النفسية ل_نسان

و يمكFFFن القFFFول أن ا�غتFFFراب ظFFFاھرة إنسFFFانية لھFFFا وجFFFود فFFFي مختلFFFف أنمFFFاط الحيFFFاة  

دراسFFة ا�غتFFراب كظFFاھرة نفسFFية تعبFFر عFFن معانFFاة وعلFFى الFFرغم مFFن حداثFFة . ا�جتماعيFة

، فقFد تنFFاول اا%نسFان وصFراعه مFFع ذاتFه ومجتمعFFه، إ� أن مفھFوم ا�غتFFراب � يعFد جديFFد

موضFFوع ا�غتFFراب العديFFد مFFن البFFاحثين والمفكFFرين بالبحFFث والدراسFFة، فصFFدرت عFFنھم 

أفكFار بFرز الكثير من المؤلفات والنشرات حول موضوع ا�غتراب، وفيمFا يلFي عFرض 7

  :حول ا�غتراب ھؤ�ء المفكرينو مفاھيم 

 فFي وجFود المتأصFل ا�نفصFال عFن المتحFدثين أبFرز ھيجFل يعFد:   ھيجل عند ا�غتراب -أ

 ا�غتFراب بمعنFى اسFتخدام شFاع ولقFد ا;خFرين ، 7فعFال كفاعFل وكموضFوع ا%نسFان

 مFن وأقامFت نسFًقا صFالا�نف حالFة أصFلت التFي ا7لمانيFة، المثاليFة فFي الفلسFفة ا�نفصFال

 مسFتوى الشخصFية علFى العديFدة ا�غتFراب أنFواع بFين ھيجKل ميFز وقFد الثنائيات المتقابلFة،

فFي  يكمFن اغتFراب الشخصFية أن وھFي جوھريFة قضية وأثار ،والثقافية والنظم ا�جتماعية

الFذات أو الحصFول  ثبFاتإ أجل صراع من ھو أي .واقعي ھو وما ذاتي ھو ما بين الصدام

ا;خFر فFي الوجFود  حFق إنكFار) ا7نFا(في وسFع  دون أن يكون) با7نا(خرا; عترافاعلى 

فثمFFة  ا%نسFFان واقFFع وجFFودي متجFFذر فFFي وجFFود " ا�غتFFرابأن  ھيجKKلوالبقFFاء حيFFث يFFرى 

تريد أن تكون وأن تحقق ذاتھا وبFين  مبدعة خ1قة ذاتموروث بين الفرد بوصفه  انفصام

 ا�غتFرابمفھFوم  ھيجKللقد أسFتخدم .1"استغ1لھم ير والغ تحت تأثير دائما موضوعاالفرد 

 سFلب المعرفFة وسFلب الحريFة، وكFان إلى ةكإشارأستخدمه  ذو طابع مزدوج أي استخداما

لحركFFة  ھيجKKلن مناقشFFات ،حيFFث اأسFFتخدم المفھFFوم بھFFذا المعنFFى المFFزدوج  أول مFFن ھيجKKل

 الشعور القFوي بالفرديFة لىإالغير ناضج للعمومية أو العالمية  من الشعور ا%نسانيالكيان 

شFعور واقعFي  إلFى والذاتية تعد أساس جوھري لكل المسائل الروحيFة وھFذه تقFود بالنتيجFة

 نھاية التنافر والتنازع، وھذا مFا إلىالفطرية  النفسي من ا7شياء الداخلية ل1غترابحقيقي 

 لغFة السFوءوھو ينشأ نتيجFة ظFروف تاريخيFة با نفصالإك ا�غتراب يجسد في حقيقة ا7مر
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كمحFيط فھFذا يتFأتى مFن حركFة النمFو  ا�غتFرابأما  .بفقدان الحرية والوحدة أساساويتميز 

تFؤدي  وقوانينھFا ومFا ا�جتماعيFة ا�لتزامFاتمFن  با�سFتق1ليةالمتمثFل  وتطورھا ا%نساني

عFن  ا�غتFراب إلFىينظFر  ھيجKل إن .من غربة على الصFعيد الروحFي ا�ستق1ليةھذه  إليه

ممFFا يعنFFي أن  ا�جتماعيFFةعFFن البنيFFة  ا�غتFFرابتلFFزم عFFن  النتيجFFة التFFي اعتبFFارهبالFFذات 

المFرء  فحينمFا يشFعر ا�جتماعيFةالذات ھو المصاحب ل1غتراب عن البنيFة  عن ا�غتراب

عدم تطFابق بFين الFذات والبنيFة  ينشأ في الوعي ،أخر يءبالنسبة له ش ا�جتماعيةأن البنية 

أقصFى درجFات التنFافر مFع  إلىالجوھرية ويصل  عن طبيعتهو وعندئذ يغرب الفرد نفسه 

  . 1ذاته

أول مFن تنFاول ا�غتFراب " Karl Marx" ويعتبFر :  مKاركس عنKد كKارل ا�غتKراب -ب

 اسواء من حيث نشأتھا أو تطورھا، وباعتباره مفھومF اقتصاديةباعتباره ظاھرة اجتماعية 

كانFFت نقطFFة  و، ھيجKKلن أعمFFال فقFFد اسFFتقى مFFاركس مفھFFوم ا�غتFFراب مFF. ماديFFا علمانيFFا

غتFFFراب ا%نسFFFان عFFFن الدولFFFة ا�نط1FFFق فFFFي تفكيFFFره السياسFFFي وا�جتمFFFاعي ھFFFي فكFFFرة ا

قFFد تFFدرج حتFFى وصFFل إلFFى فكرتFFه ا7ساسFFية عFFن ا�غتFFراب، وھFFي اغتFFراب  وكمFFواطن، 

ا%نسان عFن العمFل مFن خ1Fل فھمFه للنظFام ا�قتصFادي، حيFث اھFتم مFاركس فFي دراسFته 

و والشمولية، وأن ا%نسان أھم محور بالذات في العمليFات ا�قتصFادية،  للمجتمع بالواقعية

اغتFراب : من أربعة زوايFا ھFي يكون ا�غتراب الذي يصاحب العمليات ا%نتاجيةيرى ان 

العامFFل عFFن نFFاتج عملFFه ؛و اغتFFراب العامFFل عFFن عملFFه؛و اغتFFراب العامFFل عFFن نفسFFه؛و 

ركFز مFاركس علFى ا�غتFراب كظFاھرة مFن ھFذا المنطلFق  و.اغتراب العامل عن ا;خرين

تاريخية تتعلق بوجFود ا%نسFان فFي العFالم، حيFث إن مصFدر ا�غتFراب عنFده ھFو ا%نسFان 

تFاج ا7شFياء التFي � يملكھFا وليس التكنولوجيا، فا%نسان ھو الذي يصنع ويضFع الجھFد %ن

1FFوع يتم فعFFذا الموضFFب لھFFل المناسFFه، وأن الحFFراب لديFFبب ا�غتFFذي يسFFر الFFي ا7مFFل فFFث

وما يھمنFا ھنFا ھFو  .ا�شتراكية والتي يتحرر فيھا ا%نسان من تبعية المال والملكية الفردية

ة أو يقيFالحق ا%نسFانيةالفFرد عFن ذاتFه  انفصFال والذي يعنFي بFه مKاركسالذات عند  اغتراب

 ،ا%نسFان إنسFانيةالذات بصFورة فعليFة مFع نFزع  اغترابيتطابق  وھنا ،الطبيعة الجوھرية
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 ا%نسFانيةالحيFاة  عFن سFمات حياتFهمن منظور ماركس تغترب ذاته أذا لم تفصح  سانفا%ن

 الفضل ويرجع وا�جتماعية ،بالحساسية،  السمات تتمثل في الفردية، والتمتع وھذه، الحق

 أن إ� السياسFية،،و ا�جتماعيFة ا�ستقصFاءات في أداة للتفسير إلى في تحويله مKاركس إلى

   1.العمل ليلتح في عله كان تركيزه

علFى  مؤكFدا ل1غتFراب القFانوني المفھFوم إلFى روسKو أشFار وقFد :روسKو عند ا�غتراب -ج

م ھتوحريFا حقFوقھم كFل أو بعFض عFن ا7فFراد يتنFازل حيFث أو التخلFي، التنFازل مسFألة

أبFرز  مFن روسFو ويعFد المجتمFع، إطFار فFي ا�جتمFاعي ا7مFن عFن وذلFك بحًثFا للمجتمFع،

 عFن"ا�جتمFاعي العقFد"كتابFه فيو يتحدث  ،ھيجلقبل  ا�غتراب عن اتحدثو الف1سفة الذين

 تلFك ھFو ا�غتFراب أن روسKو يقFول وفيFه ا%يجFابي؛ ھمFا المعنFى معنيFين ليشمل ا�غتراب

 العامFة، ا%رادة توجيFه تحFت لتكFون للجماعFة ذاتFه شFخص كل خ1لھا يقدم من التي العملية

 مFن أجFل ذاتFه ا%نسFان فيFه يضFع عاما ھنا ا�غتراب يكون وبذلك الكل، من وتصبح جزءا

 ذاتFه ا%نسFان سFلبت قFد الحضFارة أن روسFو يFرىف السلبي المعنى أما.للجماعة كريم ھدف

 ا%نسFان يفقFد ھنFا مFن ،لھFا تابعFا وأصFبح أنشFأھا التFي ا�جتماعيFة ا للمؤسساتدعب وجعلته

 عليFه يكFون مFا ان وبينا%نس عليه يكون أن ينبغي ما بين المشاكل فتحدث العضوي التناغم

   .2ا�غتراب يحدث وبذلك بالفعل

ظFاھرة  ناقشFوا  نالنفسFيين الFذيالمحللFين و يعتبر مFن أكثFر  :فروم إيرك عند ا�غتراب -د

 مFن المعاصFرين، حيFث أنFه يعتبFر ظFاھرة با;خرين قياسامطول وواسع  بشكل ا�غتراب

غيFر واضFح أو مميFز  ھFوم بشFكلالمف اسFتخدام إلFىظاھرة سFلبية وھFذا مFا قFاده  ا�غتراب

 ا�غتFرابكينونته كمفھوم، فقد أستخدم  وبالصورة التي تجعل الفرد غير قادر على أدراك

  3 .مجموعة متباينة من المفاھيم ا7خرى بشكل متبادل ومتغاير مع

 صFاغ الFذي ھFو ھيجFل أن وأقFر عديFدة، المفھFوم مصFطلحات لھFذا شFرحه فFي استخدمكما 

 وأنFه ا�غتFراب، مشFكلة فھFم أسFاس بإرسFاء قامFا ھيجFل و مFاركس نوأ ا�غتFراب، مفھFوم

ظFاھرة ،حيث أن المعاصFر الموقFف علFى ا�غتFراب عFن مKاركس مفھFوم تطبيFق يحFاول
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 القFديم وخاصFة العھFد أفكار في التاريخية جذورھا إلى إرجاعھا يمكن فروم عند ا�غتراب

 V بFين الFذي يحFدث لشFقاقا إلFى فKروم يشFير حيFث الخلFق، بدايFة منFذ التكFوين سFفر فFي

 ا�غتFراب وبالتFالي يحFدث المعصFية، فFي التFردي أو الخطيئFة في السقوط نتيجة وا%نسان

 اصFط1ح فروم استخدم وقد .V عن ا%نسان اغتراب فروم به قصد ما وھو ا%نسان، لدى

 :فFي ا�غتFراب تنFاول حيFث فعليFة، المعاصFرة بصFورة الحيFاة مجFا�ت كافة في ا�غتراب

 يملكه بما و ذلك تجاوز الطبيعة على قادر حيث أن ا%نسان  الطبيعة عن ا%نسان اغتراب

 ا%نسان اغتراب إلى الطبيعة عن عملية ا�نفصال تؤدي و للذات و وعي للعقل ناصية من

 أسFس قFد المجتمFع ھيكFل حيFث أن المجتمFع عFن ا%نسFان اغتFرابو  .ا;خFرين وعن عنھا

إلFى  ا%نسFان اغتFراب أرجFع أنFه أي مختلفFة، بطFرق مغتFربين رادا7ف معه يجعل على نحو

 خ1Fل إجFراء مFن يكFون ا�غتFراب قھFر وأن ,المعاصFر السياسFي ا�قتصFادي الھيكFل

علFى بعFض  ركFز ا إذذاتھF عFن ا%نسFان اغتFراب .النظFام جوانFب فFي ال1زمFة التغييFرات

 عFن ا�غتFراب ويتمثFل ي،الخFارج التوجيFه عFن وا�ستق1ل المعاني الخاصة،مثل  ا%رادة

  1 وبالعفوية والفردية بالذات الشعور افتقاد أو �نعدام مماثل شيء في تصوره الذات حسب

سFياق تحليلFه لمFا أسFماه  في ا�غترابتناول مفھوم حيث :دروكايم إميل عند ا�غتراب -ھـ

 � انا%نسFأنFه يعتقFد بFأن سFعادة  تحلFل المعFايير، حيFث أو (Anomie)ي نوما7 بظاھرة 

متوازيFة مFع الوسFائل التFي  حاجFات الفFرد متناسFبة أو لFم تكFن يمكن تحقيقھا بشFكل تFام مFا

تعFاني مFن  ، ويؤكد بأن الحضارة الصناعية التي تسFير بخطFوات سFريعة%شباعھا يمتلكھا

تشFويه والقضFاء  إلFىبالنتيجFة  فقدان المعايير وأن ھFذا الفقFدان يFؤدي أو) ا;نومي( مرض

القول كFذلك بFأن  إلىأجل الفرد والمجتمع ، ويذھب  تسمة بالعمل السليم منعلى الحياة الم

الفرديFة  النزعFة إلFىوالديمقراطية الجماھيريFة والنزعFة العلمانيFة قFد أدت  العالم الصناعي

 والوحFدة وخFوف الFذات و مظاھرھFا فFي اليFأس التي سادت التاريخ المعاصر والتFي بFدت

بين الحرية والضFرورة وعلFق عليھFا أھتم بقضية الع1قة  اليو بالت.2وقلقھا الزائد  اكتئابھا

 ،المFدخل السFليم لفھFم العمليFة ا�جتماعيFة فھم الع1قة بين الذات والموضوع، ھون أ"بقوله

توجه تبعية الفرد  المجتمع أدت إلى انفصال الفرد عن العوامل التي إذ أن عوامل أضعاف
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ي نظام جديد كبديل بنائي يمFارس ھFذا الFدور الوقت الذي لم يأتي أ للضمير الجمعي، وفي

  1.وا�كتئاب والتي أصبحت تعاني من القلق ويؤدي تلك الوظيفة،

  :ا�غترابلى إ المؤدية عواملال و سبابا0 -4

إن مFن العوامFل المFؤثرة فFي ا�غتFراب العوامFل النفسFية : )النفسKية( العوامل الذاتية 4-1

بمFا ھFي عليFه مFن  واقعيFة تعFد معرفFة الFذات معرفFة،حيث الشباب وعدم تقبلھم لذاتھم لدى

بينمFFا تشFFكل  ،الخطFFوة ا7ولFFى فFFي عمليFFة تأكيFFد الFFذات وتحقيقھFFا ھFFيخصFFائص وقFFدرات 

فFFي التعFFرف علFFى الFFذات خطFFورة باتجFFاه الشFFذوذ، بحيFFث تكFFون نتيجFFة  المبالغFFة أو الخطFFأ

وإنمFا عليFه أن � يكفي أن يعرف ا%نسان ذاته  و .غير مضمونة أعمال من � يعرف ذاته

وعدم التقبFل الFذاتي يFؤدي إلFى وضFع أھFداف للحيFاة .ا7مرعليه  يتقبل ما عرف مھما كان

مع ا%مكانيات المتاحة ، وفي الحالتين خيبة أمل وضعف  ومستويات طموح غير منسجمة

كما � تكفي معرفة الذات بل �بد من تقدير الذات واحترامھFا وإعطائھFا  ثقة وسوء تكيف،

ترجFع  و فFي ذلFك.الذاتي الرضاأن يشعر معھا الفرد بجدارة كافية %حراز  و جابيةقيمة إي

نفسFية تتمثFل بالصFراع بFين الFدوافع والرغبFات  أسFباب إلى ا�غترابأسباب  يسر إج>ل

ا7مFFل والفشFFل والعجFFز التFFام  ومFFا يFFرتبط بFFه مFFن الشFFعور بخيبFFةا%حبFFاط  المتعارضFFة و

 با%ضFافة الFى ؤدي بFه إلFى ا�غتFرابيFد ل_حبFاط تعFرض الفFر حيFث ان. 2الذات وتحقير

حيFFث  تحقيFFق رغباتFFه وأھدافFFه التنFFاقض القFFائم بFFين طموحاتFFه وقدراتFFه وظروفFFه وإمكانيFFة

يوجFه معظFم نشFاطه إذ أسباب ا�غتراب لدى ا%نسان إلى ضFغوط داخليFة،  ھورني ترجع

يصFل بنفسFه إلFى و نحو الوصول إلى أعلFى درجFات الكمFال، حتFى يحقFق الذاتيFة المثاليFة،

 عمFا يشFعر بFه حقيقيFة،وعما يحبFه، أو تFي يتصFورھا، ويصFبح المغتFرب غFاف1الصورة ال

عFن اتخFاذ  عFاجزا عن واقعه ويفقد ا�ھتمام به ويصFبح يرفضه أو يفقده، أي يصبح غاف1

، وبالتالي في حالة  ال1واقعية حالة من � يعرف حقيقية ما يريد، كما يعيش فيو قراراته 

   3 .جود الزائف مع نفسهمن الو

 :العوامل ا�جتماعية 4-2
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المجتمFFع الFذي يعFFيش بFه الفFرد والثقافFFة المنتشFرة بھFFذا  حيFث إن :ا�تصFFال ا�جتمFاعي -أ

 ا�نسFFجاميشFFعرون بعFFدم  الFFذين ا7فFFرادن ا ؛حيثا�غتFFراب لديFFه المجتمFFع أثFFر فFFي نشFFوء

 حتمFاسFوف يشFعرون  اعيا�جتم ا�تصال والذين يفشلون كذلك في أنماء وتطور مستوى

 والمختلفFة؛كمامFن المجتمFع ومFن تحدياتFه  ا�نسFحاب التراجFع وإلFى ويميلFون  با�غتراب

الحديثFFة  االتكنولوجيFFالمجتمFFع الحFFديث وھيمنFFة إلFFى طبيعFFة  ا�غتFFرابأسFFباب  فFFروم رجFFعي

، فحيFث تكFون التسFلطية وا7فكار و ا�تجاھاتوسيطرة السلطة وھيمنة القيم  ا%نسان على

و بالتFFFالي فFFFان الفFFFرد يشFFFعر بFFFاخت1ل المعFFFايير  ا�غتFFFرابلسFFFلطة وعشFFFق القFFFوة يكFFFون ا

   .1ا�جتماعية التي اصطلح عليھا المجتمع

لفFFرد منFFذ و�دتFFه 7ن ا عFFدادإبأنھFFا "ا�جتماعيFFة  تعFFرف النشFFأة :ا�جتماعيFFة التنشFFئة -ب 

عFة ا7ولFى التFي مجتمع معين وبما أن ا7سFرة ھFي الجما وعضوا في اجتماعيا يكون كائنا

لقFد اھFتم العلمFاء و شخصFية الفFرد، فFي  ھFي ا7كثFر عمقFا تتلقى الفرد، لذلك تكFون آثارھFا

التأكيFد علFى أسFاليب معينFة فFي تربيFة  والباحثون بدراسة عملية التنشئة ا�جتماعية ومFدى

سFلوك معFين واكتسFاب اتجFاه معFين فFي  الطفل إذ قFد يؤكFد ا;بFاء المحيطFون علFى احتFرام

على سلوك آخر واتجاه آخFر ينFاقض  أن الجماعات ا7خرى المحيطة بالطفل قد تؤكدحين 

التأكيدات إلى وجود مسافة ثقافيFة بFين  تأكيدات المحيطين بالطفل، ويرجع ھذا التفاوت في

والFذي يسFود أسFاليب المعيشFة باسFتخدام  التغير المادي الFذي يطFرأ بسFرعة علFى المجتمFع

 صFوراً  ل1غتFراب كمFا أن .وأفكارنFا وعاداتنFا لتغير في عقولنFاالمبتكرات الحديثة، وبين ا

 أفFراده عنFد وبالتFالي المجتمFع فFي واھتزازھFا ضFعفھا أو المعايير غياب في  تتمثل أخرى

 القFوة وضFعف نقFص أو ، السFلطة انعFدام صFورة فFي يظھFر أن يمكFن ا�غتFراب أن مFاك،

 جانFب مFن ا�غتFراب أن ماك . وةق و� له حول � بأنه الشخص إحساس معنى ا�جتماعية

 ففFي ، النفسFي أو ا�جتماعيFة شFكليھما فFي العزلFة يعنFي ، بFدر قFول حFد علFى وھFام رابFع

 شFعوره بمعنFى نفسFه عFن الفFرد فينعFزل الثانيFة فFي وأمFا المجتمع عن الفرد ينعزل ا7ولى

 مFن غتFرابوا� جانFب مFن والو�ء ا�نتماء بين الع1قة معنى يدرك القارئ لعل .بالضياع

 أو فFرد إمFا المغتFرب المجتمFع وبالتFالي المغتFرب الفFرد اسFتنتاج يمكFن حيFث آخFر جانFب
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 وھFذه لعولمFةلالتFابعين  ا7فFراد ھFؤ�ء مثFل .تFابع مجتمFع وبالتFالي فFرد أو ھFش مجتمFع

  1."العولمة عصر في خاصة ا%رھاب براثن في إيقاعھا يسھل التابعة المجتمعات

ب ا7سFFرة دورا كبيFFرا فFFي شFFعور الفFFرد بFFا�غتراب مFFن عدمFFه تلعFF :الحالKKة ا0سKKرية 4-3

حيث أن المحيط ا7سري الجيد ھو من العوامل الفعالFة فFي تنميFة نفسFية سFليمة خاليFة مFن 

،و بالتالي فھي أحد العوامل المھمFة فFي تحديFد مFدى اغتFراب الفFرد  ةا�ضطرابات النفسي

المغتFرب "أن  ألفKردو فFي ذلFك يقFول  ،كما قد تكون احد ا7سباب المؤديFة لھFذا ا�غتFراب

 ا7سFرةبا�نقطاع وعدم التفاعل مع  وشعور با�نتماءالذي يكون لديه أحساس ضعيف  ھو

 .2"العمل أو ميادين ا7صدقاء و

، تؤكFد ا7سFرة وا;بFاء علFى المسFتويات  يشFھد فيFه المجتمFع تغيFر سFريعففي الوقت الذي 

بFدوره يFؤثر فFي صFياغة شخصFية الطفFل  ارة وھFذالمتأصFلة لFدى ا7سF المعيارية التقليدية

موقFف الطفFل بعFدم ا�رتيFاح مFع أفFراد  تسFاماالذي يترتب عليFه ر ونموه ا�جتماعي، ا7م

  . نظرته لھم و7سلوب معاملتھم له أسرته وبالتالي تتأثر

متغيFرات يمكFن  أن ھنFاك أربعFة إلFى و كيري ماركويشير  :ظروف العمل و الشغل 4-4

 :في  والتي يمكن أجمالھا ا�غترابفي التسبب  الىل أو بأخر بشك تؤديأن 

الكبيرة يمكن أن تنشFأ وتتحFول  لمھام عملنا، وأن ھذه التحديات ضمناالتحديات المدركة  -

  .ىمعن � السأم والملل و صعوبات كبيرة في العمل مما يجلب إلى

والتعFايش معھFا طيلFة  ھFدافللعمل والمنظمات وللقيم والمعFايير وا7 ا�نسجام التوافق و -

بالنسFFبة للنتFFائج  للرؤيFFةھنFFاك غيFFاب  أن يكFFون إلFFىالعمFFر، حيFFث أن الكثيFFر منھFFا يFFؤدي 

عمل أشياء ضFد ضFميره وغيFر معياريFه أي  إلىيدفع الفرد  والنھايات، وأن القليل منھا قد

 نينلقFوا وبالشFكل الFذي تكFون مخالفFة وخارقFه ا�جتماعيFةمتوافقFة مFع المعFايير  أنھا غيFر

  . ا;خرين المجتمع و
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إلFFى وزيادتھFFا ربمFFا يFFؤدي  منھFFا ا%كثFFارلعملنFFا وبيئتنFFا، حيFFث أن  ا�جتمFFاعيالتوطيFFد  -ب

منھFا  ، وأن القليFلا�سFتق1ليةوا7قFران وفقFدان ا;خFرين والتصادم مع عواطف  ا�نزعاج

 .العزلة وقلة الدعم والمساندة والمساعدة قد يبعث على

ت آجFرا% القوانين وا7نظمة و ، حيث أن المبالغة فيه يعني الكثير منالتنظيم للعمل والبيئة

كما أن التناقض بFين المھنFة و أسFلوب التفكيFر  ،القاسي ا7شراف الصارم و با%ضافة إلى

 1 .لدى العامل يجعل شعوره با�غتراب كبير

وامFل الثقافيFة يشير العديد من الباحثين المشFتغلين بFا�غتراب أن الع:العوامل الثقافية 4-5

و بالخصFFوص مFFا يسFFمى بأزمFFة الھويFFة و القFFيم ھFFي مFFن ا7سFFباب الرئيسFFية فFFي بFFروز 

  :و يمكن ابراز ذلك فيما يلي ا�غتراب كظاھرة في المجتمعات الحديثة

ا%نسFانية وتصFبح  ثقافة على قيم تقليدية تشكل نسFيج الشخصFية تنطوي كل: قيمأزمة ال -أ

ل تغير يھدد ھFذه القFيم يصFبح م ھي محور شخصية الفرد وكالقي ھذه. � يتجزأ منھا جزءا

فFا�غتراب  .وھذا يعكس إلى حد كبير مFا يسFمى بأزمFة القFيم يھدد كامل الشخصية، خطرا

ت1شي الذات وسقوط  نمط من التجربة يعيش فيھا ا%نسان صراع قيم متضاربة تؤدي إلى

القيم تكون فFي الصFراع  أن أزمةالھوية الفردية وا�جتماعية، ويتضمن رأي فروم القول ب

فFي إطFار الحيFاة الثقافيFة وفFي  الذي يقوم بين قيم المجتمع الصناعي والقيم التقليدية السائدة

%نسFان المعاصFر اعمFق الشFعوري  الثقافية ال1شعورية التي تطرح نفسFھا فFي اتا%كراھ

قافيFFة فFFي آن وحدتFFه النفسFFية الث وتFFؤدي بالتFFالي إلFFى ھFFدم تماسFFكه النفسFFي وتFFأتي علFFى

يحFFدث سFFوء التوافFFق فFFي  أنFFه عنFFدما سKKفين لوندسKKتدويFFذكر ا7خصFFائي النفسFFي ،واحد

بFالمرء مFن طرائFق  الشخصية كرد فعل للفشFل المؤقFت فFي محاولFة للتكيFف مFع مFا يحFيط

بالضFFياع فFFي مجتمFFع �  إحسFFاسوعنFFدما يحFFدث ذلFFك يعFFاني المFFرء  .جديFFدة وقFFيم جديFFدة

دوره في الحياة ، و� يوفر له فرصاً يمكن ان تعينه فFي  يساعده في فھم من ھو و� تحديد

المتسFFارعة اليFFوم تجعFFل  فFFالتغيرات ا�جتماعيFFة والثقافيFFة .2ا�حسFFاس بقيمتFFه ا�جتماعيFFة

التغيFرات التFي تضFع  وھFي. ا%نسان يعيش صFدمة ثقافيFة قيميFة بالغFة الخطFورة وا7ھميFة

يFؤدي إلFى إحFداث  يFه تمثلھFا وذلFكالشباب في مواجھة قFيم جديFدة غيFر مألوفFة يتوجFب عل
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ومن ھنا يمكن القول أن الصراعات القيميFة تFؤدي إلFى  .خلل في تكيف الشباب وانھيارھم

التكامل وا�نسجام فFي مسFتوى النسFق القيمFي يشFكل منطFق نوع من وجود  و،أزمة ھوية 

ات كنتFFاج للصFFراع االھويFFة يFFأتي دائمFF انشFFطارإن حيFFث  وحFFدة الھويFFة وقانونيFFة تماسFFكھا

 إلFىفFي سFلوكه الفFرد يحتكم  ؛حيثأطرافھا الھزيمة وا�نسحاب القيمية التي � تقبل إحدى

ھFذه القFيم  بعFض الرمFوز والمعFاني وأن تھديFد وءيتمثلھا ويفسر حياته وعالمه فFي ضF قيم

تھديFد القFيم التFي يتمثلھFا الفFرد كغايFة  يسبب له القلق والتFوتر، فFالقلق مFن التھيFب يسFتثيره

  1.كإنسانبوجوده  ا%حساسيفتقد  و ا�غترابيعاني  التي بدونھاالغايات و

الھويFة أو  ھFو الشFعور بعFدم تعFين ا�غتFرابأن  اركسKون يشFيرحيFث  : الھويةأزمة  -ب

كما يطلق عليه أزمة الھوية، والتي يعتبرھا ا7زمة ا7ساسية التي يمFر بھFا المراھFق وھFو 

 وھو يحدد أربعة أنمFاط لمراحFل.الكبار ستق1ليةا إلىالطفولية ا�عتمادية ينتقل من مرحلة 

منجFزو الھويFة،  الھويFة و امعلقFو والھويFة، امنغلقوو مشتتو الھوية، :الشعور بالھوية وھي

الFذي يعيشFه غالبيFة  ا�غتFرابتماثFل "  بFأن المرتبFة ا7ولFى والثانيFة ريكسونإحيث يرى 

جزئية لحياته والFذي لFم يخبFر ال نالشؤوالعادي المنغمس في  الشخص اغترابا7فراد أي 

بالسقوط،حيث يصFبح فFي  مارتن ھيدجر نسميه بأزمة الھوية، وھذا ما يطلق عليه مايوما 

النوع من  في وصف ھذا ھيدجر يقولو الناس،  بينمجرد نسخة من كائن ب1 أسم  النھاية

لحFق أو وجFوده ا ناسياالناس  ھو يفعل كما يفعل الناس، ويقيس ا7مور بمقياس "ا�غتراب

اليوميFFة وفFFي ذلFFك يتجلFFى معنFFى  هھتماماتFFا و غيFFر مFFدرك لFFه فFFي خضFFم حياتFFه العاديFFة

 .2"السقوط

عFن الFذات بFوعي ناضFج بFا�غتراب فھي تماثل الشFعور ) معلقو الھوية(أما المرتبة الثالثة

يسFFمى  الفنFFان والعFFالم، وھFFو مFFا غترابإكFF مFFن جانFFب الفFFرد الFFذي يعFFاني أزمFFة الھويFFة

 مسFتوى تحقيFق الFذات،) منجFزي الھويFة(بينما تماثل المرتبة الرابعFة .جابيا�ي با�غتراب

و  .تFهفي تحديFد ھوي الھوية ونجح بأزمةبعد أن مر  اغترابهأي مستوى الفرد الذي تجاوز 

 عندما يصبح التFوتر التFي تثيFره التناقضFات الموجFودة فFي المجتمعFات تنشأ أزمات الھوية

إنFه � يمكFن للمجتمFع حيFث .، وإلFى وجFود قلFق دائFمطاقFة الفعFل ممFا يFؤدي إلFى شFلل فFي
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مختلفFة تمثFل وثقافFات فرعيFة  التجFانس بFل ينطFوي علFى جماعFات الواحد أن يكون مطلق

�  و بآبFائھم،الشروط التي أحاطFت  نفس جدون فياوتفالشباب � ي .متناقضة نماذج أحيانا

لخFاص للمجتمFع ولنماذجFه فكل جيFل إدراكFه ا ،الحا�ت نفسھا التي عاشھا آباؤھم يعيشون

الثقFافي با%ضFافة إلFى ذلFك كلFه فFإن الشFباب يعيشFون ذلFك التبFاين الFذي لنظامه و الثقافية،

 ا�جتماعية التي يتبناھا آباؤھم وبFين الممارسFات الحقيقيFة التFي يؤديھFا المعايير يوجد بين

مFFا  ھFFي غالبFFاأنظمFFة القFFيم السFFائدة، و إن أزمFFة الھويFFة المعاصFFر ھFFي أزمFFة .ھFFؤ�ء ا;بFFاء

نصFFFيب المثقفFFFين الFFFذين يوجFFFدون فFFFي حالFFFة اتصFFFال دائFFFم مFFFع اتسFFFاق قيميFFFة  تكFFFون مFFFن

يتوجFFب علFFيھم إيجFFاد نظFFام متكامFFل مFFن القFFيم، يسFFتطيع أن يعكFFس وضFFعية  متعددة،والFFذين

 إن انھيFFار إحسFFاس الثقFFة بFFالنفس وا;خFFر، داخFFل أنظمFFة القFFيم .الخاصFFة بالبيئFFة التغيFFرات

 طة ا�جتماعية، من شأنه أن يعFزز مواقFف ال1مسFؤولية وأن يFؤديالثقافية، وداخل ا7نش

ا%حسFFاس الھويFFة ويترتFFب علFFى ضFFياع  ؛إلFFى نمFFو النزعFFة السFFلبية وا�تجاھFFات الفرديFFة

    .بالنفس ا�ستق1ل والتمايز والقيمة والثقة بالوحدة والتماسك و

  :مظاھر ا�غتراب النفسي -5

 عFFن ذاتFFه ومجتمعFFه با�نفصFFال، فشFFعور الفFFرد ظFFاھرة متعFFددة ا7بعFFادا�غتFFراب  يعتبFFر

التي تسFاعدنا علFى أدراك  المظاھر، وأن ھذه ا7بعاد والمظاھر ھيمجموعة من تصاحبه 

وأننا بدون ھذه ا7بعFاد  ظاھرة مركبة، باعتبارھا -ا�غتراب النفسي – معنى ھذه الظاھرة

 كFFا�نطواءشFFابھة لھFFا والظFFواھر النفسFFية الما�غتFFراب نسFFتطيع التمييFFز بFFين ظFFاھرة  �

تكFFاد تكFFون مترابطFFة فFFان أبعFFاد ا�غتFFراب و مظFFاھره تقFFدم  علFFى مFFا ؛ وتأسيسFFاوالوحFFدة

 اغتFرابمنھا أھميته وتFأثيره فFي تحديFد طبيعFة  ومتداخلة ويكمل بعضھا البعض ولكل بعد

حياتFه ھFذه المظFاھر وا7بعFاد  الفرد الFذي تنطبFق علFى سFلوكياته ومفFردات الفرد،حيث أن

 عFدمدون تحقيFق ذاتFه وبالتFالي  اوالتي تشكل حFاجزا منيعFا�غتراب يعيش حاله من  فھو،

  .كإنسان طاقاته بأقصى درجة ممكنة �ستغ1لبصحة نفسية سليمة تؤھله استمتاعه 

 فيFه عFيشي الFذي للمجتمFع نتمFيي � بأنFه الفFرد شFعور و ھFو  :الشKعور بعKدم ا�نتمKاء 5-1

 نفسFه، عFن والغربFة والوحFدة بالعزلFة به ،و يشFعر تزازا�ع فقديو ، منه جزءا ليست وأنه

و بالتالي الشعور بالعزلة ا�جتماعية و إحساس الفرد بالوحFدة ،أصدقائه وعن أسرته وعن
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ويمكFن  ومحاولة ا�بتعاد عن الع1قات ا�جتماعية السائدة فFي المجتمFع الFذي يعFيش فيFه ،

، وھFو ا�جتمFاعيللقبول  رفض كنقيضوال با%قصاء ا%حساسالتعبير عنھا بأنھا نوع من 

الحميمFة  ا�جتماعيFةلع1قFات ل إلFى ا�فتقFاد النفسي و بالتالي شعور الفرد بالوحدة والفراغ

بFFالرفض  بالشFFعور ان كFFان بيFFنھم وقFFد يكFFون ھFFذا مصFFحوباحتFFى و ا;خFFرينعFFن  والبعFFد

البعد بFين  إلىجة يؤدي بالنتي عن ا7ھداف الثقافية للمجتمع وھذا قد ا�نعزال و ا�جتماعي

وھذا ا7مر قFد يقصFي الفFرد عFن المشFاركة فFي . ومعاييره أھداف الفرد وبين قيم المجتمع

المجتمFع ممFا  لقFيم كراھيFةالذي قFد يولFد لديFه  ا�نتماءوشعوره بعدم  ا�جتماعية الفعاليات

ويFFرى  ،المجتمFFع الFFذي يعFFيش فيFFه ومعFFايير 7عFFرافيدفعFFه لتبنFFي أفكFFار ومعFFايير مخالفFFة 

 ن ا7فFراد الFذيناولFذا فF .عFن المجتمFع وثقافتFه ا�نفصال من نوعابعض الباحثين في ذلك 

والمفFاھيم التFي يعتFز  يرون قيمة كبيرة لكثير من ا7ھداف � اغتراب يحيون حياة عزله و

من المؤشFرات منھFا عFدم مشFاركة ا7فFراد  بھا أفراد المجتمع ويبرز ھذا الضعف في عدد

 و إذاعيFه مFن بFرامج تلفزيونيFه و اھتمFامھممجFتمعھم فيمFا يثيFر  ناس فيالمغتربين لبقية ال

  1.مختلفةأخرى  نشاطات

و ھFي إحسFاس الفFرد بالفشFل فFي  : )اEنوميKاال>معياريKة أو (عدم ا�لتزام بالمعKايير 5-2

إدراك وفھم وتقبFل القFيم والمعFايير السFائدة فFي المجتمFع وعFدم قدرتFه علFى ا�نFدماج فيھFا 

تعنFFي عFFدم تمسFFك الفFFرد بالمعFFايير كمFFا  ثقتFFه بFFالمجتمع ومؤسسFFاته المختلفFFة؛ نتيجFFة عFFدم

وشFعوره بFأن الوسFائل أو السFبل الغيFر شFرعيه مطلوبFة ا�جتماعية والضوابط وا7عراف 

اھتFزاز  بFذلك ووھF. ن تعاكست مFع القFيم والعFادات السFائدةإا7ھداف و�نجاز وضرورية 

 للوصFول اع الھوة بين أھFداف المجتمFع وقFدرة الفFردتسإ و ،القيم والمعايير داخل المجتمع

لتحقيFFق  اجتماعيFFا المعFFاني والمقاصFFد الغيFFر مرغFFوب فيھFFا استحسFFان إلFFىممFFا يFFؤدي  إليھFFا

المعFايير  الموقFف الFذي تFتحطم فيFه "أن ھFذا البعFد يعبFر عFن إلFى سيمانويشير  .ا7ھداف

تؤدي وظيفتھا  ر مؤثره و�غي المنظمة لسلوك الفرد حيث تصبح ھذه المعايير ا�جتماعية

الحالFة التFي تغFرق فيھFا القFيم العامFة فFي خضFم إلFى كقواعد للسلوك وھذا يعنFي الوصFول 

 سFيمان إليFهذھFب  مFا الKنك>وي يؤيFد و.2"بأي وسFيلة إشباعالباحثة عن  الرغبات الخاصة
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سFلوك ال بأنFه الحالFة التFي يتوقFع فيھFا الفFرد بدرجFة كبيFرة أن أشFكال في تعريف ھذا البعFد

غFFدت مقبولFFة ، أي أن ا7شFFياء لFFم يعFFد لھFFا أي ضFFوابط اجتماعيFFا مرفوضFFة كانFFت التFFي 

و  ،خطFأ باعتبFاره إليFهكان صواب أصFبح ينظFر  وما أصبح صوابا كان خطأ معياريه، ما

 إضFFفاء صFFبغة الشFFرعية علFFى المصFFلحة الذاتيFFة وحجبھFFا عFFن معFFايير وقواعFFد مFFن منطلFFق

 فاقFدا للقFيم وبالضFرورة ھنا بأن المغترب ليس  إليه ارةا%شومما تجدر  .وقوانين المجتمع

 درجة وحدة ھFذا ازدادت أنه كلما كمايتناقض مع قيم وأعراف المجتمع،  لديه منھا ماإنما 

مFن  ومFا يدركFه إليFهمھمFة وضFرورية بالنسFبة  يدركه الفرد على أنھا قFيم التناقض بين ما

و بالتFFالي فFFان الفFFرد يشFFعر بFFاخت1ل بFFا�غتراب، إحساسFFهلFFذلك ا زاد تبعFF ا;خFFرينقFFيم 

المعFFايير ا�جتماعيFFة التFFي اصFFطلح عليھFFا المجتمFFع ،و المتمثلFFة فFFي العFFادات و التقاليFFد و 

  .1ا7عراف و ا7خ1قيات التي تحكم السلوك

ويعني عدم قدرة الفرد على السيطرة على ا7حFداث والمجريFات  :ا2حساس بالعجز  5-3

عFFن  التFFي يتعFFرض لھFFا مFFع عجFFزه ا�جتماعيFFةالمواقFFف  قدرتFFه علFFى التFFأثير فFFي عFFدم و

غيFر قFادر علFى تقريFر  يجعلFه السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباتFه، وھFذا بالتFالي مFا

وھو  ،وقوى خارجة عن إرادته الذاتية مصيره، فمصيره وإرادته تتحددان من قبل عوامل

خطواتFFه المسFFتقبلية  دعFFن صFFنع قراراتFFه المصFFيرية التFFي تحFFدا بھFFذا المعنFFى يكFFون عFFاجز

وتطلعاتFه ويصFاحبه الفشFل فFي تFدبير أمFوره آرائFه وغير قادر على التعبير بصراحة عFن 

جوھر العجFز ينتابه شعور با�ستس1م؛ إذن عن تحقيق ذاته و عاجزا نه يكونإبالتالي ف و،

 القFدرة علFى الFتحكم وممارسFة الضFبط وھFذا يملك من توقعه بأنه � أسساعند الفرد يتأتى 

تحيط به تسيطر عليھا ظروف خارجية أقوى منFه ومFن أرادتFه،  أن ا7شياء التي إلىيعود 

ا7فراد فFي ظFل سFياق  الحالة التي يصبح فيھا"بأنه إجرائيا ھذا البعد  النك>وي وقد عرف

يملكFFون تقريFFر أو تحقيFFق مFFا  أو � يسFFتطيعون أنھFFم � مقFFدمامجتمعFFي محFFدد يتوقعFFون 

أي بمعنFى  ،مFن خ1Fل سFلوكھم أو فعاليFاتھم الخاصFة أو مخرجات من نتائج إليهيتطلعون 

الFذي  القدرة على التحكم في مخرجات ھذا السياق وتوجيھھا ا7مFر افتقاد أنھم يستشعرون
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التFأثير فFي متغيFرات ھFذا إمكانيFة وخيبFة ا7مFل فFي  و ا%حبFاطيولد خبرة الشعور بالعجز 

  .1"السياق والقوى المسيطرة عليه

 التFي ول[شFياء ، لنفسFه وا7ھميFة القيمFة بعFدم شFعور ھFو : بالقيمKة2حسKاس ا عKدم 5-4

 التFي والحيFاة ، بھFا يقFوم التFي وا7عمFال ، تحقيقھFا إلFى يسFعى التFي وا7ھFداف يمتلكھFا

القيمFFة  المغتFFرب تتسFFم حياتFFه بFFالخواء والخلFFو مFFن ا7ھFFداف السFFامية ذات أن ،حيثيعيشFFھا

معھFا،  فلFيس بمقFدوره أن يتFآلف اته بعد وان عثر عليھFان لم يعثر على ذا والمعنى وأنه و

فھFو  المجمFوع فتضيع ذاته في ا;خرينالمعاصر يخضع أكثر وأكثر لتحكم ا%نسان حيث 

التFي يريFدونھا  الصFورة يكون في معظم ا7حيان كمFا يريFد لنفسFه أن يكFون وإنمFا علFى �

 2ا7مثال و فريسة للمسايرة وبالتالي سوف يقع وبشكل متزايد ا;خرون

 وضFع علFى مقدرتFه وعFدم ،الفFرد لFدي ا7ھFداف وضFوح عFدم و ھFو :الھKدف فقKدان 5-5

 عFدم و بالتFالي فقFد يكFون سسFب ذلFك ،وجFوده مFن الغايFة معرفتFه مع عFدم،لحياتFه أھداف

 الذي الھدف أن وأھدافه وقيمه،أي الفرد مع توجھات وأھدافه وضوابطه قيم العمل م1ئمة

أجوائFه �  فFي يعمFل الFذي محFيط العمFل أن أو ؛فيFه مرغFوب غيFر نحFوه يتجFه عمFل الفFرد

 � بFل بالرعايFة تحظFى � الفرد ورغباته حاجات نو ذلك 7 ،اھتمام من يستحقه ما يعطيه

بFال1معنى، ويقصFد بFه  وثيقFا حيFث يFرتبط ال1ھFدف ارتباطFا. ا;خFرين قبFل مFن تستشFعر

ة واضحة ومن ثم يفقد الھدف مFن شعور المرء بأن حياته تمضي دون وجود ھدف أو غاي

  3.وجوده ومن عمله و نشاطه وفق معنى ا�ستمرار في الحياة

و ھFFFي إحسFFاس الفFFFرد أن الحيFFاة � معنFFFى لھFFا وأنھFFFا خاليFFة مFFFن : فقKKدان المعــKKـنى 5-6

 فرانكKلويتبلFور ھFذا المفھFوم عنFد  ا7ھداف التي تسFتحق أن يحيFا وأن يسFعى مFن أجلھFا ،

المعنى والتي مFن خ1لھFا يحقFق إرادة أن حياة الفرد تتمركز حول قوم على أساس ي ذيوال

 ا%نسFانغFاب عFن  إذا "أنFه فرانكل حيث يرى ؛الحياة الفرد المعنى والجدوى والھدف من

أصFبحت رتيبFة  ر الفراغ الوجودي والذي يعنFي أن الحيFاةينه يخابمعنى الحياة فا%حساس 

 بافتقFادهشFعور الفFرد  تFالي فھFو عبFارة عFنو بال.4"مملة وأنھFا تسFير بغيFر معنFى أو ھFدف
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 ومعتقداتFFه، ممFFا يFFنجم عنھFFا شFFعور بفFFراغ كبيFFر للموجFFه أو المرشFFد فيمFFا يتعلFFق بسFFلوكه

وتسFFتقطب اتجاھاتFFه للحيFFاة وتحFFدد  ا7ساسFFية التFFي تقFFوده وتعطيFFه معنFFا ا7ھFFداف �نعFFدام

عFن صFحراء  بFارةعالمعنFى وھFي  ن الفرد ھنا يرى بأن الحياة خالية منإنشاطاته وبھذا ف

يدفعه للعيش فيھFا غيFر مبFالي وفاقFد  معقول، وھذا ما فارغة لكونھا تسير وفق منطق غير

والملFل مFع عFدم  بFالروتين مملFوءة الحياة بأنھا غيFر مجديFة و إلىالحياتية وينظر  للواقعية

  .رغبته في أن يكون فيھا أص1

 و تفكيFره محFور وجعلھFا بذاتFه الفFرد اھتمFامو تعFرف علFى أنھFا  :مركزيKة الKذات 5-7

 أو بھFم ا�ھتمFام عFدم مFع ا;خFرين لمصFالح اعتبFار دون بمصFالحه ا�ھتمFام فFي المبالغFة

و ھي كذلك ميل إلى رد كFل شFيء إلFى ، لھمكمشا في التفكير أو ،ماھتماماتھ في تھمكمشار

الFFFFذات،ف1 يFFFFرون إ� بمنظFFFFارھم،و � يفكFFFFرون إ� مFFFFن و جھFFFFة نظFFFFرھم ،و يتسFFFFمون 

 ھFي واقعيFة تعد معرفة الذات بما ھي عليه من خصFائص وقFدرات معرفFةحيث .1ةبا7ناني

في التعFرف  بينما تشكل المبالغة أو الخطأ ،الخطوة ا7ولى في عملية تأكيد الذات وتحقيقھا

غيFFر  علFFى الFFذات خطFFورة باتجFFاه الشFFذوذ، بحيFFث تكFFون نتيجFFة أعمFFال مFFن � يعFFرف ذاتFFه

عليFه  ذاته وإنما عليه أن يتقبل ما عرف مھمFا كFان و� يكفي أن يعرف ا%نسان .مضمونة

 مستويات طموح غير منسFجمة ا7مر وعدم التقبل الذاتي يؤدي إلى وضع أھداف للحياة و

مFFع ا%مكانيFFات المتاحFFة زيFFادة أو نقصFFان، وفFFي الحFFالتين خيبFFة أمFFل وضFFعف ثقFFة وسFFوء 

امھFFا وإعطائھFFا قيمFFة كمFFا � تكفFFي معرفFFة الFFذات بFFل �بFFد مFFن تقFFدير الFFذات واحتر تكيFFف،

 سرى إج>ل و ترجع  .الذاتي الرضاأن يشعر معھا الفرد بجدارة كافية %حراز  و إيجابية

 نفسية تتمثل بالصراع بين الدوافع والرغبFات المتعارضFة و أسباب" إلى ا�غترابأسباب 

و . 2"الFذات ا7مل والفشFل والعجFز التFام وتحقيFر وما يرتبط به من الشعور بخيبةا%حباط 

 إضFFفاء صFFبغة الشFFرعية علFFى المصFFلحة الذاتيFFة وحجبھFFا عFFن معFFايير وقواعFFد مFFن منطلFFق

و مركزية الذات قد تنتج من ا;ثار السلبية المترتبFة علFى فقFدان الھويFة  ؛وقوانين المجتمع

ا�نسFحاب والبعFد : الشخصية أو الثقافية ظھور العديFد مFن السFلوكيات غيFر المقبولFة مثFل 

جماعة وعFدم المشFاركة فFي المسFئولية الجماعيFة ، وا�نغ1Fق فFي دائFرة عن التعامل مع ال
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ا7ھFFFFداف والمصFFFFالح الشخصFFFFية دون المصFFFFالح العامFFFFة، ورفFFFFض القFFFFوانين والمعFFFFايير 

و بالتFالي فFان الشFخص الFذي يتصFف بمركزيFة الFذات ھFو الشFخص  .ا�جتماعية والثقافية

 1.لحاجات ا;خرين و تعبيراتھم الذي تتحكم في سلوكه اھتماماته،و يتسم بعدم ا%حساس

وھي تعني إحساس الفرد وشعوره بتباعده عFن ذاتFه و يمثFل ھFذا  :الغربة عن الذات  5-8

يتمثFل فFي  ا�غتFرابمFن  مظھرھذا الو بالتالي فان .2البعد النتيجة النھائية %بعاد ا7خرى 

 يFة نتيجFة لتFأثيراتغيFر حقيق االتطابق معھا أي أنه يخلق ذاتF الفرد عن ذاته وعدم انفصال

طمس الFذات  إلىمما قد يؤدي ،وبما تحمله من نظم وأعراف وتقاليد  ا�جتماعيةالضغوط 

 ا7نشFطة والفعاليFات التFي تكFافئ قدراتFه إيجادغير قادر على  الحقيقية للفرد، بحيث يكون

وقFد  ھFاالحقيقيFة ب الشعور بعدم الرضا عن ذاته ويفقFد صFلته إلىقد يؤدي  اوھذ إمكاناته و

 .ھFو قFائم حولFه بالضFيق والتبFرم لكFل مFا و قFد يصFاحبه الشFعور ،يحيط بFه يرفض كل ما

مFFع نفسFFه وشFFFعوره  عFFدم قFFFدرة الفFFرد علFFى التواصFFل"ھFFذا البعFFد بأنFFه سKKيمان ويعFFرف

حيFاة الفFرد ب1F ھFدف ويحيFا كونFه  عما يرغب في أن يكون عليFه، حيFث تسFير با�نفصال

القFدرة علFى أيجFاد  انعFداميريFد مFن أھFداف مFع  قيFق مFاتح لما تقدم له الحياة دون امستجيب

الFذات  عFن بFان ھنFاك نمFط يسFمى بFا�غتراب ھKورني رىوتF.3"تكFافئ ذاتFه ا7نشطة التي

تجاوز مشFاعره  إلىرغباته وميله  الفعلية والذي يتمثل في إخفاق الفرد في ا%قرار بوجود

و سFFمة الفFFرد المصFFاب وغيFFر مميFFزه، وھFF مكبوتFFة الحFFد الFFذي تصFFبح فيFFه إلFFىوأفكFFاره 

 يكون مبعد عن ذاته فاقد للشعور بأنه قوة حاسمة في حياتFه مثFل ھFذا بالعصاب فھذا الفرد

لشFعور بكراھيFة إلFى االفرد يشعر بالخجل من مشFاعره ومFوارده وأنشFطته وبFذلك يتحFول 

عFFن المركFFز  اغتFFراب عFFن الFFذات الحقيقFFة، بأنFFه ھFFو ا�غتFFرابالFFنمط الثFFاني أمFFا  .4الFFذات

، متنصFل منفيFةمتخلى عنھFا،  ھورني تعبير وھنا تصبح الذات وحسب لذاتنا حيويةثر ا7ك

  .5 محاصرة ومحبطة عليھا، مقضيمنھا، 
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الفFرد نفسFه كمغتFرب، فھFو  نمط من الخبرة من خ1لھا يرىعبارة عن البعد  إن ھذا حيث

الFه، كمركFز لعالمFه أو كمنشFئ وخFالق 7فع يشعر أنه غريب عن نفسه حيث لFم يFرى ذاتFه

  .وأنه يطيعھا ويخضع لھا السيادةتصبح لھا  امترتباتھ و ولكن أفعاله

  :ها�غتراب و أشكال أنواع -6

جزء يدخل ضمن كFل نFوع أو شFكل مFن عن إن ا�غتراب النفسي بمفھومه الشامل عبارة 

علFى الFرغم مFن شFيوع مفھFوم ا�غتFراب النفسFي، "أنFه  خليفةا�غتراب ،و في ھذا يقول 

صعب تخصيص نوع مستقل نطلق عليه ا�غتراب النفسFي وذلFك نظFراً لتFداخل فإنه من ال

الثقFFFFافي، : الجانFFFFب النفسFFFFي ل1غتFFFFراب وارتباطFFFFه بجميFFFFع أبعFFFFاد ا�غتFFFFراب ا7خFFFFرى

الخ،و فا�غتراب النفسي مفھوم شامل يشير إلFى الحFا�ت التFي ...وا�قتصادي، والسياسي

ا�نھيFار بتFأثير العمليFات الثقافيFة و تتعرض فيھا وحدة الشخصية ل1نشFطار أو الضFعف و

 ا�غتراب من منظور نفسFي ھFو الحصFيلة كما أن.1ا�جتماعية التي تتم في داخل المجتمع

نFه انتقFال للصFراع بFين الFذات والموضFوع، 7النھائية ل1غتراب في أي شكل من أشكاله، 

 راب في الع1قةالمسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس ا%نسانية، إنه اضط من

بالموضFFوع علFFى مسFFتويات ودرجFFات مختلفFFة تقتFFرب حينFFاً مFFن السFFواء وحينFFاً آخFFر مFFن 

إلFى أنa ا%شFارة  و تجFدر .2تصل إلى ا�ضFطراب ا7خيFر فFي الشخصFية وقد ا�ضطراب

�غتFFFراب ا�يجFFFابي و ا�غتFFFراب " و ھمFFFا نFFFوعين مFFFن ا�غتFFFراب  أشFFFار إلFFFى ھيجFFFل

من الذي أشار إليه ھيجل و خاصة مع تطور الحياة ر تعمق إ� أن ا�غتراب أكث.3"السلبي

  :ا%شارة إلى ا7نواع التالية و تعقدھا و في ھذا الصدد يمكن

يعد ا�غتراب ا�جتماعي أحد ا%شكال التي حضت بالمعالجFة : ا�جتماعيا�غتراب  6-1

العلFFوم  يفFFوفائدتFFه  بمسFFتواه حFFتفظاو البحFFث مFFن قبFFل علمFFاء ا�جتمFFاع و البFFاحثين حيFFث 

 ا%نسFانييثيFر جFزء مFن الوجFود والنشFاط  هأنF اعتبFاروذلFك علFى  عFام، بشكل ا�جتماعية

 أنإلFFFى ليكKKKومبتي  ضFFFيفوي. ا%نسFFFانية فFFFي المجتمعFFFات جليFFFا و واضFFFحايكFFFون  الFFFذي

فFي  الفرديةالخبرات  بين ا�تصالالضوء على عدم  إلقاء يساعد في الكشف و ا�غتراب"
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ا�غتFراب عFن  مثل ھFذه ا7مFور قFد تFدفع الفFرد إلFىبالتالي فإن  و .1"المختلفةالمجتمعات 

أن ھنFاك  ث، حيFا�غتراب الذي يختلف باخت1ف الثقافات، واخFت1ف ا7فFراد مجتمعه ھذا

يشFFير  كمFFا؛المجتمع وثيقFFة بFFين ا�غتFFراب والضFFغوط التFFي يتعFFرض لھFFا الفFFرد فFFي ع1قFFة

الذات والعالم  تقع بين ة وا�نفصال التيا�غتراب في العلوم ا�جتماعية إلى عملية القطيع

   .ذاته انفصال الفرد عنؤدي الى يقد  الخارجي و

إن مشFكلة ا�غتFراب ا7سFري مFن المشFك1ت الھامFة التFي تFؤثر : ا�غتراب ا0سKري 6-2

على كيان ا7سرة وتھدد استقرارھا وأنظمتھا المختلفة، من ع1قات وتفاع1ت واتصFا�ت 

تمFاء، ويمكFن القFول أن ا�غتFراب ا7سFري يجعFل ا7سFرة كالقوقعFة وتعاون ومشFاركة وان

Fاتھم الفارغة وھذا يعني أن ا7فراد المكونين ل[سرة يعيشون تحت سقف واحد ولكFن ع1ق

وخاصFFة مFFن حيFFث ا�لتFFزام بتبFFادل يفشFFلون فFFي ع1قFFاتھم معFFا  و وتفFFاع1تھم ضFFعيفة جFFدا

الFFذي يكFFون لديFFه أحسFFاس  تFFرب ھFFوالمغ"بFFأن  بKKرونفينحيFFث يFFرى العواطFFف فيمFFا بينھم؛

 أو ميFFادين وا7صFFدقاء ا;سFFرةبا�نقطFFاع وعFFدم التفاعFFل مFFع  وشFFعور با�نتمFFاءضFFعيف 

و مشكلة ا�غتراب ا7سري من المشك1ت الحديثة التي طرأت على واقFع الحيFاة .2"العمل

 ا7سرية وبدأت تدب عليھا إفFرازات ھFذه المشFكلة ممFا زعFزع اسFتقرار ا7سFرة وتوازنھFا

وغيFFFر مFFFن أدوارھFFFا ومسFFFئولياتھا فFFFي عصFFFر أصFFFبحت التكنولوجيFFFا والتقنيFFFات الحديثFFFة 

وا�نفتاح الفكري العFالمي ھFي سFمة مFن سFمات الحيFاة ا7سFرية، وبFذلك أصFبحت ا7سFرة 

بحاجة إلى من يمد لھا يFد العFون والمسFاعدة لكFي تسFتطيع أن تواجFه مشFك1تھا بكFل ثبFات 

ير من يمثFل ذلFك فFي مسFاعدة ا7سFرة المغتربFة علFى والخدمة ا�جتماعية ھي خ, وتوازن

و لھFFذا فFFان جميFFع .حFFل مشFFك1تھا وإعFFادة الحيFFاة لنسFFقھا كمFFا كانFFت وكمFFا يجFFب أن تكFFون

بFFرامج الخدمFFة ا�جتماعيFFة ا7سFFرية، تھFFدف إلFFى مسFFاعدة ا7فFFراد للتمتFFع بحيFFاة نفسFFية 

فFFFي المجتمFFFع واجتماعيFFFة راضFFFيه وإعFFFانتھم ل1شFFFتراك فFFFي حيFFFاة الجماعFFFة ومسFFFاھمتھم 

المسFFاھمة الفعالFFة كمFFا تعمFFل ھFFذه البFFرامج والخFFدمات علFFى زيFFادة قFFدراتھم الشخصFFية و 

  3.ا7سرية في عمليات التكيف المطلوبة

                                                 
1- Alfred, P all: Op.Cit,P99 
2- Alfred, P,& all: Op.Cit,P98 
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ا�غتراب الثقافي الذي يشعر به أبناء المجتمFع أو أصFحاب  يعتبر :ا�غتراب الثقافي 6-3

يحيون بقيم وممارسFات  ون ور أنھم يعيشوشعينتابھم مرجعية حضارية معرفية معينة؛ إذ 

� يتوحدون معھا، ا7مر الذي يشعرھم في أعماق نفوسھم، بأنھم منفصلون عFن ھFذه القFيم 

اضFطراب الھويFFة " ؛ومن أھFم مظFFاھر ا�غتFراب الثقFافيوالمرجعيFات الحضFارية الجديFدة

 ھFFي عمليFFة متعلمFFة مFFن" بأنھFFا اريكسKKونو فFFي ھFFذا يقFFول .1"الثقافيFFة وآثFFار العولمFFة عليھFFا

الواقع الثقافي وا�جتماعي الذي يعيشه الفرد فFي مجتمعFة، وأن حFا�ت التمFرد والعصFيان 

والخروج عن ا7عراف والقيم إنما تعبر عن أساليب الرفض لثقافة المجتمFع بFل والشFعور 

إظھار سFلوكيات غيFر مألوفFة " بالغربة وا�غتراب وحدد صور رفض الھوية الثقافية في 

ومFن . فض النظام ألقيمي، وعدم القدرة علFى ا�نFدماج فFي المجتمFعفي ثقافة المجتمع، ور

ا;ثFFFار السFFFلبية المترتبFFFة علFFFى فقFFFدان الھويFFFة الشخصFFFية أو الثقافيFFFة ظھFFFور العديFFFد مFFFن 

السلوكيات غير المقبولة مثل ا�نسحاب والبعد عن التعامFل مFع الجماعFة وعFدم المشFاركة 

وا�نغ1Fق فFي دائFرة ا7ھFداف والمصFالح  في المسئولية الجماعية، والتمركز حول الذات،

و . الشخصFFFية دون المصFFFالح العامFFFة، ورفFFFض القFFFوانين والمعFFFايير ا�جتماعيFFFة والثقافيFFFة

مجموعFة مFن الوسFائل للFتخلص مFن ا�غتFراب السFائد فھFو يFرى أن  سKامي خشKبةيقترح 

مFFن � سFFبيل لھزيمتFFه إ� بمزيFFد مFFن المعرفFFة المتحFFررة  سFFيطر علينFFا ا�غتFFراب الFFذي"

لFFه  الغFFرض الھادفFFة إلFFى الحصFFول علFFى ا%دراك الشFFامل للطبيعFFة والمجتمFFع لكFFي تتFFيح

ا�نغماس في ممارسة الحياة مثل العمل المبدع والحب والتFذوق لمختلFف الفنFون وإنتاجھFا 

  . 2"بناء على ا%دراك الشامل وتوسيعا له وتعميقا 7بعاده

اك اغتFراب ثقFافي يشFمل المثقفFين فFإن مثل ما أشFرنا إلFى أن ھنF:ا�غتراب التعليمي 6-4 

التقليFل  أوه فFي تعميقF بالغFا ب تلعب المؤسسات التعليميFة دوراغترانوع آخر من ا�ھناك 

نشFئة ا7بنFاء ت الجامعFة لھFا أثFر كبيFر فFي ومنه، ھذه المؤسسات التعليمية سFواء المدرسFة أ

الشFاب الجFامعي دفع تF وأن أھFم الجوانFب التFي،إلى جنFب مFع ا7سFرة حيث أنھا تعمل جنبا

بالدراسة فيھا � عن اختيار  إلى ا�غتراب ھو أن الشاب الجامعي يلتحق بالكلية التي يقوم

علFFى اختيFFار شخصFFي  اجتمFFاعي، وا7صFFل فFFي الدراسFFة أن تقFFوم إجبFFارشخصFFي بFFل عFFن 
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عليFFه فFFي الثانويFFة  فFFالمجموع الFFذي يحصFFل .والتFFذوق الفFFردي لمFFا يقFFوم ا%نسFFان بدراسFFته

بھFFا اليFFوم،  طFFه فFFي الكليFFة التFFي يوجFFداخرن�ن الفيصFFل الوحيFFد الFFذي يFFدفع بFFه العامFFة كFFا

كمFا إن المسFألة ليسFت  .فحاضر الطالFب الجFامعي ومسFتقبله ھمFا نتيجFة لضFغط اجتمFاعي

. اليFوم نھج الذي تضرب الجامعFة فيFهممتعلقة باختيار الكلية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ال

الصFدد  د وا7بعاد، وقد صار غيFر مختلFف فFي ھFذابمنھج محدد الحدو حيث أصبح ملتزما

فقFدوا  عن التدريس في المراحل غير الجامعية ومعنى ھذا الواقFع أن الشFباب الجFامعي قFد

. الخارجيFة أھم مقوم من مقومات الفكر الحر، وھو البحث المتحرر مFن القيFود والضFغوط

منفتحFة علFى  لقFة غيFرلقد صار المقرر وا�متحان يھددانھم ويجع1ن مFنھم شخصFيات منغ

مجFال دراسFته  ما يضطر الشاب إلFى العمFل فFي مجFال غيFر كثيرا و .آفاق الفكر المتحرر

القلFFق والعزلFFة  واختصاصFFه، كFFل ھFFذه ا7مFFور تFFدفع الشFFباب إلFFى ا�ضFFطراب والتFFوتر و

وأن  .مجFتمعھم ا7مر الذي يدفعھم إلى الشعور با�غتراب عن نفسھم وعن جامعتھم وعFن

، حيFث يسFعى  قFدراتھم و يشغل الشاب الجامعي ھو مسألة الحكم على ذواتھFممن أكثر ما 

ذواتھFFم بمقارنFFة أنفسFFھم  جميFFع النFFاس كمFFا تقFFرر نظريFFة المقارنFFة ا�جتماعيFFة إلFFى تقFFدير

  .با;خرين

المشFاكل التFي � يوجFد لھFا حFل فFي بيئFة العمFل  ھنFاك العديFد مFن :المھنيا�غتراب  6-5

تلك المشFاكل التFي تFرتبط ببلFوغ أھFداف مختلفFة  العاملين خاصةبالنسبة لفئات مختلفة من 

للتنبؤ وقابليتھا ل_نجاز، ومن ثم تعتمد علFى تقFدير  فإن ذلك يعتمد على قابلية تلك ا7ھداف

وا7ھFداف التFي يتوقFع مFن ا%دارة إشFباعھا وفFي  الشخص ل[ھFداف التFي يفضFل إشFباعھا

دم القدرة على إيجاد ا7نشطة المكافFأة فFي لع لك المضاھاة ونتيجة %دراك الشخصتضوء 

وبذلك يشير ا�غتراب النفسFي إلFى  .با�غتراب النفسي ذاتھا وھذا ھو البعد ا7ول المتعلق

الكافة في نشاط العمل، وعندما يفضي العمل ل1غتFراب فإنFه  اغتراب العاملين عن ذواتھم

1ً، و� يسFاعد علFى النمFو قدراتFه ومFن ثFم يصFير العمFل ممF � يتFيح الفرصFة للتعبيFر عFن

ا�غتFراب المھنFي حيFث يشFعر المغتFرب بأنFه عبFد لعملFه، وأن العمFل  ويكFون .الشخصFي

 نفسه في العمل المنتج، وقد يرجع ذلك إلFى عFدم حصFول العامFل غريب عنه وأنه � يرى

نظام عادل في توزيFع ا7جFور، با%ضFافة إلFى فقFدان الحريFة  على ناتج عمله وعدم وجود



 ا%غتراب النفسي                                         :الفصل ا7ول
 

 

المتاحة من القيام بأعمال � تتفFق مFع  ا%مكاناتالذات وممارسة  رة على التعبير عنوالقد

 م1ئمFة عFدم و بالتFالي فFان  1.أو أن يتم العمل تحت نظام استبدادي الميول وا�ستعدادات

 يتجFه الFذي الھFدف أن أي وأھدافه وقيمه، الفرد مع توجھات وأھدافه وضوابطه العمل قيم

 مFا يعطيه أجوائه � في يعمل الذي محيط العمل أن أو ؛فيه مرغوب رغي نحوه عمل الفرد

 قبFل مFن تستشFعر � بل بالرعاية تحظى � الفرد ورغباته حاجات وأن ,اھتمام من يستحقه

 العFاملين بFين العدالFة بعFدم إلFى انFه عنFدما يسFود الشFعور العيسKويويشFير .2ا;خFرين

مFا  ؛و ھFوالعمFل عFن الرضا وعدم وال1مبا�ة ا%ھمال تنتشر حا�ت العمل، المجتھدين في

 ومشFاعر لليFأس بالمنظمFة العFاملين إن استس1Fمإذن فF 3.الFوظيفي يوصFل إلFى ا�غتFراب

و مFن احFد 4 .لھا يعملون التي المنظمة عن اغترابھم وظيفيا إلى يؤدي أن شأنه من ا%حباط

الFوظيفي  ا7مFن وعFدم بFالخوف العاملين شعور العوامل المھمة المؤدية إلى ا�غتراب ھي

 أيضFا يFؤدي كمFا المشاعر وا�نفعFا�ت تلك من محاولتھم الھروب إلى حتما يؤدي و الذي

انتشFار  إلFى يFؤدى شFأنه مFن وھFذا ,الرسFمي الFدوام وقFت المبذولة أثناء الجھود تشتيت إلى

  5 .بالمنظمة العاملين بين الوظيفي ا�غتراب

 السياسFFي أحFFد ا7شFFكال التFFي عنFFت الدارسFFين،يعFFد ا�غتFFراب  : ا�غتKKراب السياسKKي 6-6

للبحث، من أنه يشكل مشFكلة اجتماعيFة ا�غتراب السياسي بوصفه موضوعا  وتأتي أھمية

 .6على مستوى ا7دوار ا�جتماعية المتوقعة من أفراد المجتمع، ھFذا فFي الوضFع الطبيعFي

سي موضحاً أنھا عن الدوافع التي تقف وراء ا�غتراب السيا حسن سعدو في ھذا يتحدث 

7ن المفFاھيم المسFيطرة , ھي نفسھا الدوافع التFي خلقFت ا%حسFاس بFا�غتراب ا�جتمFاعي

ومن ثFم يكFون المFؤثر , على مجتمع ما، ھي التي تسيطر بدورھا على المفاھيم ا�جتماعية

ا7ول مؤثراً ذا د��ت سياسية تكمن في النظFام السFائد ومFدى ص1Fحية أو عFدم ص1Fحية 

نظام، فإذا كان النظام قد أثبت عدم ص1حيته فبFا7حرى يتكFون أو ينبعFث ا%حسFاس ھذا ال

بھذا ا�نفصال الذي يتم بين الفرد والنظFام السFائد، وھنFا تكFون أول دواعFي التمFرد والFذي 
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ا�غتFFFراب، معلنFFFاً عFFFن ذاتFFFه تكFFFون الغلبFFFة فيFFFه للنظFFFام حيFFFث � يجFFFد الفFFFرد مھربFFFاً مFFFن 

ا�غتFراب والتطFرف نحFو العنFف أن  خضر في دراسته عنكما وأوضح محمد  .المغتربة

ا�غتFFراب السياسFFي قFFد تعFFددت أشFFكاله ومظFFاھرة فFFي العديFFد مFFن الدراسFFات والبحFFوث "

: السابقة التي تناولته،حيث أمكن الوقوف على العديد من مكونات ا�غتراب السياسي منھFا

المعنFى السياسFي، العزلFة التصويت في ا�نتخابات، الوعي بالسلطة،العجز السياسFي، فقFد 

السياسFFية، ا7نFFومي، والثقFFة السياسFFية، والثقFFة فFFي ا;خFFرين، وا�سFFتياء،واليأس، و انعFFدام 

المعيار السياسي، وال1مبا�ة السياسية، كما تبين أن ا�غتراب السياسي يرتبط بالعديد مFن 

يFFة فFFي المسFFتويات المتغيFFرات النفسFFية وا�جتماعيFFة وا�قتصFFادية والدينيFFة والمكانFFة المتدن

كمFFا أشFFرار بFFاحثين آخFFرين إلFFى أنFFه يقصFFد .  1"ألFFخ..التعليميFFة والمھنيFFة و ا�قتصFFادية

شFFعور الفFFرد بFFالعجز إزاء المشFFاركة ا%يجابيFFة فFFي ا�نتخابFFات "بFFا�غتراب السياسFFي ھFFو 

السياسFFية المعبFFرة بصFFدق عFFن رأي الجمFFاھير، وكFFذلك الشFFعور بالعزلFFة عFFن المشFFاركة 

الة المصيرية المتعلقة بمصالحه ؛واليFأس مFن المسFتقبل علFى اعتبFار أن رأيFه الحقيقية الفع

 2بهوإن سمعه � يھتم  ,� يسمعه أحد

  : ضوء بعض النظريات  علىا�غتراب  -7

نجFFد أن ھنFFاك مFFن البFFاحثين و الدارسFFين حFFاولوا  بمFFن خ1FFل الدراسFFة المتعمقFFة ل1غتFFرا

ه النفسFية المشFھورة و ھنFاك مFن أعطFى لFتفسير ا�غتراب النفسي و فق بعض النظريات 

  :ا�غتراب تناولت مدرستان يوجد أنه " Mehra" مھرا أشارتنظير خاص به؛حيث 

 مشFكلة أنFه واعتبFرت اجتماعيFة ناحيFة مFن ا�غتFراب ظFاھرة تناولFت  المدرسFة ا7ولFى

 ، ا�جتمFاعي النظFام فFي الموجFود والظلFم والتفكFك للضFغوط فعFل ردكF تنشFأ ، اجتماعيFة

 اغترابه وأن ،لمجتمعه ضحية بأنه المغترب للفرد وينظر ،الرأسمالي المجتمع في سيما�و

 "ميرتFون" تابFاتك فFي ھFذا يتضح و،العادل غير ا�جتماعي النظام بواسطة عليه فرض قد

  . اضطراب من يعاني وما ، الفرد شخصية أثر أغفلت النظرية وھذه

 تطورية أنھا على إليھا وينظر نفسية مشكلة بارھاباعتھا  عالجت فلقد المدرسة الثانيةأما  

 ل_نسان ينظر ا�عتقاد وھذا ، الشخصية ا7مراض إلى الجذرية أسبابھا وتعزو ، بطبيعتھا
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 يعFد الفFرد فFاغتراب ، ا7سFرية الع1قFات وأنماط المبكرة طفولته لخبرات ضحية أنه على

 تابFاتك فFي ھFذايتضFح  ،والنفسFي عالصرا ضد دفاع زم ميكانيك يستخدم و ، ذاتيا اختيارا

 النفسFية النFواحي علFى اھتمFامھم زواكFر وقFد ، فFروم ،  اريكسFون ، جاردكيرك ، ينستونك

و مFن ھFذا  . 1حياتFه يشFكل الFذي ا�جتمFاعي الواقFع أو ا�جتماعيFة الحقيقة وأغفلوا ، للفرد

 او ارتباطھF ھFاو فFق درجFة معالجت ةالمنطلق نحاول إعطاء تدرج لھذه التفسيرات، النظري

  :فق ما يليبا�غتراب و

  :النظرايت التي عالجت ا�غتراب من ناحية اجتماعية ثقافية 7-1

 اغتFراب عFن نظريتFه  ينسFتونك عFرض : ينسKتونك عنKد الشKباب اغتKراب نظريKة 7-1-1

 أن بFين حيFث،ا7مريكي المجتمFع فFي الشFباب اغتFراب : ال1ملتFزم " تابFهك فFي الشFباب

 و ا�جتماعيFة والسياسFية الثقافيFة أنماطھFا بFاخت1ف المجتمعFات لكF فFي يحFدث ا�غتFراب

 لFو محFددة بعوامFل ا�غتFراب وجFود يتحFدد و� ،تشFاؤمية معFاني تحمFل ا�غتFراب فنظرية

  2 .ا�غتراب معهد زا العوامل ھذه زالت

 اھتمFام ھFو نظريةھذه الل ا7ساسي الھدف إن : ريكسونإ عند الھوية أزمة نظرية 7-1-2

يبحFث  الھويFة التFي ا�غتFراب يحFدث خ1Fل أزمFة ريكسون أنا، ويرى  ا7نا ھوية وربتط

ا7نFFا الFFذي يمثFFل  يحFFدث العFFداء بFFين تطFFور ا7نFFا وتشFFتت عFFن ذاتيتFFه حيFFث فيھFFا المراھFFق

علFFى دور  أكثFFرحFFاول اريكسFFون بالتأكيFFد . لتطFFور حريFFة ا7نFFا كمعFFوق أساسFFي ا�غتFFراب

الشخصFFية تتطFFور طFFوال الھويFFة  أن تبFFرصFFية ، فعالتفFFاع1ت ا�جتماعيFFة فFFي بنFFاء الشخ

ويFرى  اريFك اريكسFون  وجودھا عبر ثمانية مراحل تقابلھا ثمانية أعمار فFي دورة الحيFاة

حينما يركز على خطوط ما يسميه غموض الدور والذي يصل الى حFد ا�حسFاس بFالعجز 

ه عFFادة ، والFذي يصFFحب ا%ط1FFقعلFFى  يءشF أيمحFFدد ، وربمFFا  يءشF أيالتFام عFFن عمFFل 

  3مشاعر الحيرة وعدم ا�ستقرار 

  :ت التي عالجت ا�غتراب من ناحية نفسيةايالنظر 7-2
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لقFFد حFFاول بعFFض المحللFFين النفسFFيين  :ل>غتKKرابتفسKKير نظريKKة التحليKKل النفسKKي  7-2-1

و أھم ھؤ�ء المحليلن اريك فFروم الFذي  ا�غتراب في ضوء نظرية التحليل النفسي تفسير

تناولFت  و التFي" ھFورني"ب النفسي في مدرسة التحليل النفسي،و كFذلك يعتبر أبو ا�غترا

ا�غتراب النفسي بصورة موسعة فFي أبحاثھFا ،و لقFد اسFتند الكثيFر مFن المحللFين النفسFيين 

   :منھافي تفسير ا�غتراب " فرويد" الى ا7سس التي قدمھا

ى أن ينسFوا ذلFك كيف يتسنى للمرضF" فرويد"حيث يتساءل ): الوعي(اغتراب الشعور  -أ

طريقFة أو  ھا مFع ذلFك باسFتخدامونحقFائق حيFاتھم خارجيFة أو داخليFة؟ ثFم يسFتعيد القدر من

  .معھم؟ فنية معينة

تنتھي بإنھاء  والتي يتأتى من أن الرغبة المكبوتة قد �): ال1وعي(اغتراب ال1شعور  -ب

تحFFين الفرصFFة  حتFFى،وتفريFFغ قوتھFFا مFFن الطاقFFة بFFل تظFFل الرغبFFة محتفظFFة بكامFFل قوتھFFا 

   1.النوم المناسبة للظھور مرة أخرى في حالة ضعف ا7نا مث1ً أثناء

. ال1شFعور فFإن الشFعور يظFل مغتربFاً عFن وطالما أن عوامل القمع والكبت مازالFت قائمFة

الرغبة المكبوتة في ال1شFعور تظھFر  إلحاح وباستمرار حالة اغتراب ا�نفصال تلك وشدة

  .2المصابين تابا7عراض المرضية التي تن

متمثلFة  فرويKدفكFر  انط1قFا مFنا�غتFراب  قضFايا مھمFة فFي الFى"السيد شKتا"يشيروكذلك 

  . غتراب ا7نا ا7على،وااغتراب ا7نا،واغتراب الھو :في

الھFFو تعنFى وقFFوع ا7نFا تحFFت  يتمثFFل فFي سFFلب حريتFه، وذلFFك 7ن حريFة: اغتFراب الھFو -أ

عليFه  تمFارس ضFغطا قويFا أن سFلطة الماضFي ضغط ا7نا ا7على والواقFع ا�جتمFاعي أي

ا7نFFا بعمليFFة السFFلب أو  مFFن ناحيFFة ويFFزداد افتتانFFه بFFالواقع مFFن ناحيFFة أخFFرى ومFFن ثFFم يقFFوم

حرية الھو والقبض على زمام الرغبات  بسلب إمايحقق ا7نا ذلك بطرق عدة  ا�نفصال و

  .ا%شباعبا%شباع أو تأجيل ھذا  الغريزية، وإما بإصدار حكمه والسماح لھا

حريتFFه فFFي إصFFدار حكمFFه فيمFFا يتعلFFق  مFFرتبط بسFFلب فھFFو ذو بعFFدين :اغتFFراب ا7نFFا-ب

معرفتFه بFالواقع وسFلطة الماضFي  للرغبات الغريزيFة با%شFباع مFن ناحيFة وسFلب بالسماح

مFن ناحيFة أخFرى، ومFن ثFم يكFون  في حالة السماح لھذه الرغبات با%شFباع" ا7نا ا7على"
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با7نا ا7علFى، والواقFع أن اغترابFه  ئماً سواء في ع1قته بالھو أوا7نا في وضع مغترب دا

   .ھنا يجمع بين الخضوع وا�نفصال

والFذي يتمثFل فFي فقFدان السFيطرة علFى ا7نFا وھFي الحالFة التFي  :ا7نا ا7على اغتراب -جـ

 وھFذا ھFو .بدورھا نتيجة لسلب معرفة ا7نا بسلطة الماضي أو زيادة الھFو علFى ا7نFا تأتي

 الجانFFب السFFلبي �غتFFراب ا7نFFا ا7علFFى، أمFFا الجانFFب ا%يجFFابي فإنFFه يتمثFFل فFFي التوحFFد

 والمسايرة نتيجFة لغيFاب الفھFم وفقFدان أنFا الفFرد للسFيطرة علFى الواقFع الFذي يسFلبه حريFة

مصFطلح ا�غتFراب ) فرويد(أن المرات القليلة التي أورد فيھا ويشري فور ليكت . ا%رادة

سFمة  فرويKد و ا�غتFراب عنFد .مناقشته للوعي أو الشFعور المFزدوجفي أعماله كانت عند 

ا%نسان، إذ � سبيل مطلقاً لتجاوز ا�غتراب مFن وجھFة  متأصلة في وجود الذات في حياة

وا7نا ا7على، حيث � مجال %شباع كFل الFدوافع الغريزيFة  الھو بين ا7نا و" فرويد"نظر 

   .1ين ا7ھداف والمطالب، بين الغرائز وبعضھا البعضالتوفيق ب مطلقاً، كما أنه � يمكننا

 ا�غتFراب ظFاھرة" فرويFد" بعFد والذي يعد من أھFم المحللFين النفسFيين جاك �كانويناقش 

خ1Fل ا;خFر، فقFد  كنFت وجFدت نفسFي مFن ناو إنني "ا�غتراب بقولهھو  ما: في التساؤل

يمكFن أن يFتم إ� فFي  جFود �أن إثبFات الو �كKانيFرى حيFث .  2"آنا فقدت نفسي من خ1ل

والذي يعتبر أبFو  فروماريك  أما .الوعي بذاتهاغتراب ھو  ا�غترابأن و  ا�غتراب مرآة

بطرق مختلفة والتي يمكن  ا�غتراب   نه يتناولاالمعاصر ف في التحليل النفسي ا�غتراب

يختلFف  ععليھFا طFاب ا%نسFانالذي يصاحب سFيطرة  ،عن الطبيعة ا�نفصال "إيجازھا في 

على ربط ذات الفFرد  وافتقاد القدرةالذي يصاحب ظھور وعي الذات  ا�نفصالعن طابع 

 إلFFىمFFرة أخFFرى التناسFFق مFFع الطبيعFFة بFFالنكوص  بطبيعتFFه، وأخيFFرا ً محاولFFة الفFFرد %يجFFاد

الخاصFة ويعتقFد أن أحFد جوانFب  ا%نسFانيةيقضFي علFى صFفاته  شكل قبFل أنسFاني للوجFود

وأنFFه مFFن  ا;خFFرين ي أن الفFFرد يصFFبح كيانFFا ً واعيFFا ً منفص1FF ً عFFنالتفFFرد تتمثFFل فFF عمليFFة

أن يجد روابط جديدة مFع رفاقFه مFن  ا;خرين عن بانفصالهالممكن تماماً  لمن أصبح يعي 

و  ھKورني أمFا . 3"الروابط القديمة التي كانت تنظم من قبل الغرائFز الناس لتحل محل تلك
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 باعتبFFاره ا�غتFراب إلFىتنظFر  فإنھFا )ديون الجFددالفرويF(التFي تعتبFر مFن المحللFين الجFدد 

 ذاتيFFة الفFFرد وعفويتFFه وأن الھFFدف ا7ساسFFي للمحلFFل النفسFFي يكمFFن فFFي حالFFة تتضFFمن قمFFع

 اغتFرابالتغلFب علFى  الفFرد لعفويتFه وقدرتFه علFى الحكFم أي مسFاعدته علFى إرجاعكيفية 

تعبيFراً  باعتبFاره عFن الFذات ا�غتFراب ھورني الذات ثم تطورت ھذه النظرة حيث تناولت

 مFFا و يعتقFFدهيحبFFه ومFFا  � مFFا الفFFرد أي يخFFتلط مFFا يحبFFه و عFFن وضFFع تخFFتلط فيFFه مشFFاعر

عFن  ا�غتFراب "أن ھKورنيضFيف وت ؛عن ذاتFه الحقيقيFة الفرد غاف1 يرفضه بحيث يكون

للشFخص المصFاب بالعصFاب فھFذا الشFخص مبعFد عFن ذاتFه  سFمة باعتبارهالذات الحقيقية 

 قوة حاسمة في حياتFه، مثFل ھFذا الشFخص يشFعر بالخجFل مFن مشFاعره أنهب فاقداً  للشعور

بالشFروط " ھKورني"تھFتم و ."الFذات الشعور بكراھية إلىوأنشطته وموارده وبذلك يتحول 

وا�جتماعية لتحقيق وجود ا%نسFان، وتبFين أثFر الع1قFات المتبادلFة بFين الشخصFية  الثقافية

 حيث ترى أن الفرد يتمنى أن .، والتطلعات الفرديةالمجتمع بين الع1قات ا�جتماعية وقيم

 يشبع مطالبه وأن تتحقق رغباته، لكن إمكانية تلبية ھذه التمنيFات تصFطدم بواقFع الظFروف

 ا�جتماعية في ظل النظام القائم، وھو لذلك يقع في صراع داخلي شديد، وھو صراع بFين

 .الشخصFية لفرد الداخلية وتFؤثر فFيالذات الحقيقية والذات المثالية التي تنشأ عن حاجات ا

الفFردي، أمFا  فا7نا الحقيقية ھي المركز الشخصFي ل_نسFان والتFي بفضFلھا يتحقFق تطFوره

إن ا%نسFان . وتخي1تھFا ا7نا المثالية فھي ما ينبغي أن تكون عليه الشخصية طبقاً لرغباتھا

ذاته الحقيقية صFورة  يخلع عن حلھا، فإنه يستعصى عندما تشتد عليه صراعاته الداخلية و

ا%نسان ھذه الصورة المثالية فإنھFا تFؤثر  مثالية تكون بدي1ً ل[فكار الحقيقية، وعندما يتقبل

وجود الصFراعات الداخليFة للشخصFية،  إنحسث  .عليه وتسيطر على كل قواه وطموحاته

يFFث حFّل النزاعFFات داخFل الشخصFية بح ونشFوء ا7نFا المثاليFة التFFي يخلقھFا الفFرد مFن أجFFل

 إلFFى فقFFدان الشخصFFية أو تصFFبح ا7نFFا المسFFيطرة فFFي بنيFFة الشخصFFية، كFFل ذلFFك يFFؤدي

    1.غتراب الذاتي للشخصيةا�

 "RogersروجKKرز، "و فFFي ھFFذا الصFFدد يشFFير  :ل>غتKKرابتفسKKير نظريKKة الKKذات  7-2-2

تحقيFق الFذات عمليFة روجFرز  إلى أن الفرد يغترب حينما يفشFل فFي تحقيFق ذاتFه ،و يعتبFر
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ا ا%نسان نفسه عن ا;خرين و يمايز وظائفFه العضFوية و أنھFا الغايFة التFي يسFعى يمايز بھ

إليھا كل إنسان ليحققھا عن معرفة أو دون معرفة ،فا%نسان يسFعى نحFو الحريFة مFن اجFل 

 .تقويFFة ذاتFFه ؛و إذا لFFم يFFتمكن مFFن تحقيFFق ذاتFFه فانFFه يعFFيش اغترابFFه عFFن ذاتFFه و قدراتFFه

فھمھFا بشFكل سFليم  السFلبي للFذات وعFدم ا%دراكينشFأ عFن  النظريFةوفقFآ لھFذه  فا�غتراب

 روجKرزيFرى ،و المثاليFة وذاتFه الواقعيFة وكذلك نتيجة للھوة الكبيرة بين تصور الفرد لذاته

أن سFFوء التوافFFق ھFFو جFFوھر اغتFFراب ا%نسFFان ف1FF يعFFود صFFادقاً مFFع نفسFFه،و� مFFع تقييمFFه 

لbخFرين يزيFف بعFض  ا%يجFابي لتقديرالطبيعي للخبرة، 7نه من أجل أن يحتفظ با ألكياني

    1قيمه و� يدركھا إ� في ضوء تقدير ا;خرين لھا

نظريFة تFدور حFول المعنFى  " فيكتور فرانكل " يقدم:في نظرية المعنى  ا�غتراب 7-2-3 

 وأنFFه القاعFFدة المنيعFFة التFFي يرتكFFز ا%نسFFانيللوجFFود  ألصFFميميللبعFFد   حيFFث يعتبFFره ممFFث1

يستشFعر الفFرد المعنFى  وقھره وخاصFة عنFدما ا�غترابل التغلب على عليھا الفرد من أج

 ا%بFFداع والفFFن و ا�نجFFاز والعمFFل و فFFي جوانFFب حياتFFه المختلفFFة، فFFي الحFFب والصFFداقة

 علFFى المعانFFاة فFFيكمFFا يركز، إليھFFاالمعانFFاة التFFي يتعFFرض  والتFFدين وا7يمFFان وحتFFى فFFي

بFFFالفرد عFFFن ينFFFأى والFFFذي  كتشFFFافا�المعنFFFى ويعتبرھFFFا المحفFFFز ا7سFFFاس لھFFFذا  اكتشFFFاف

 و ا�غتKراب و ھFو وجFود مشFوب بFالقلق ا%نسانيالوجود  "أن  فرانكل  ويرى .ا�غتراب

 التوازن داخل نفسه ومع البيئة ويعتبر قلقه و ينشد � ليس مخلوقاً متوازناً فھو ا%نسانأن 

با%رضFاء ا يستطيع التخلص منھم ويضربان بعمق في أغواره بحيث � متأصلين اغترابه

يمكنه من أن يرقFى  سوف يءنه ينشد معادلة أكثر متانة للحياة والمعيشة وھو ش7، الوقتي

 إلFىفعندما يكFون الفFرد علFى بصFيرة مFن معاناتFه فأنFه يصFل .2 "والمعاناة ا�غترابعلى 

 إن.حولFه الذاتي الذي يجعله أكثر معرفة بذاتFه وبمFا يFدور ا�نجاز و ا�رتياح مستوى من

يجعلFه أكثFر قFدرة  وھFذا مFا و اسFتمرارهالمعنى في حياة الفرد وأفعاله يعنFي وجFود وجود 

7نFه ذاته وأغوارھا وبذلك يلتحم بھا ويكون صFديقاً حميمFاً لھFا،  التعرف على أسرارعلى 

الذي يمثFل ا7ثFر النFاتج ا�غتراب سوف يجد الحياة ممتلئة با7عمال وھذا ما قد يبعده عن 

المغتFFرب تتسFFم حياتFFه بFFالخواء والخلFFو مFFن  عنFFى أو فقFFدانھا ذلFFك أنأرادة الم إحبFFاطعFFن 
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 القيمFFة والمعنFFى وأنFFه وأن لFFم يعثFFر علFFى ذاتFFه بعFFد وان عثFFر عليھFFا ا7ھFFداف السFFامية ذات

لFتحكم  المعاصFر يخضFع أكثFرا%نسFان  "أن فرانكKل ويFرىفليس بمقدوره أن يتآلف معھا، 

فFي معظFم ا7حيFان كمFا يريFد لنفسFه أن يكFون  فھFو � فتضFيع ذاتFه فFي المجمFوع ا;خرين

 وبالتFFالي سFFوف يقFFع وبشFFكل متزايFFد ا;خFFرونالصFFورة التFFي يريFFدونھا  يكFFون وإنمFFا علFFى

 1"ا7مثال فريسة للمسايرة و

بFأن المشFك1ت  النظريFةيFرى أصFحاب ھFذه  :ل>غتKرابتفسير النظرية السلوكية  7-2-4

ة أو غيFFFر السFFFوية المتعلمFFFة الخاطئFFF ا�سFFFتجاباتمFFFن أنمFFFاط السFFFلوكية ھFFFي عبFFFارة عFFFن 

خبFرات غيFر  ويحتفظ بھا الفرد لفاعليتھا في تجنب مواقف أو منفردةبمثيرات بارتباطاتھا 

و يFFFرى أنصFFFار ھFFFذا ا�تجFFFاه فFFFي تفسFFFيرھم ل1غتFFFراب أن الثFFFواب و العقFFFاب  .مرغوبFFFة

و  تالمصطنع ھو أساس اغتراب الفرد عن سلوكياته، و أفعاله حيث تصبح ھذه السFلوكيا

فعال شيء منفصل عنه؛ حيث أن العامFل يعمFل مFن أجFل الحصFول علFى الراتFب الFذي ا7

يمثFFل لFFه تعزيFFزا مصFFطنعا و لFFيس طبيعيFFا للعامFFل ل1سFFتمرار فFFي العمFFل، و بالتFFالي فFFان 

الراتب سوف يؤثر في سلوك العامل،فالعامFل ھنFا يعمFل مFن أجFل تجنFب فقFدان الراتFب و 

حيFث  .مله مما يؤثر في قدراته ا%بداعية فFي العمFلليس بفضل النتائج الطبيعية الفورية لع

ينصFFاع وينFFدمج بFFين  عFFن ذاتFFه عنFFدما بFFا�غترابيشFFعر  "الفFFرد وفقFFا ً لھFFذه النظريFFة  ان

التواصل معھFم وبFد� ً مFن ذلFك يفقFد تواصFله  يفقد ب1 رأي أو فكر محدد حتى � ا;خرين

  2"مع ذاته

ى ھذه النظرية يمكن أن ينصب فFي أنFه أن فحو :ل>غترابتفسير نظرية المجال   7-2-5

بشFكل مركFز علFى  ا�ھتمFامتوجFه  فإنھFاوالمشFك1ت النفسFية ل1ضFطرابات عند التصFدي 

وكFذلك  لFه، والمسFببة با�ضFطرابالعميل وخصFائص ھFذه الشخصFية المرتبطFة  شخصية

 إلFى با%ضافة ا�ضطراب على خصائص الحيز الحياتي الخاص بالعميل في زمن حدوث

 حامKد زھKران ويFرى ؛حباطات والعوائFق الماديFةا� وبيئيا مثل  شخصيا اضطرابهأسباب 

 يصFاحبھاالفFرد والصFراعات ومFا قFد  بأن الحواجز النفسية التي تحول دون تحقيق أھداف
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ھنFFا لFFيس  ا�غتFFرابوتقھقFFر خFFائف وعلFFى ھFFذا فFFأن  مFFن أقFFدام وھجFFوم غاضFFب أو أحجFFام

 و ل خارجيFة تتضFمن سFرعة التغيFرات البيئيFةداخلية فقط بل مFن عوامF ناتجاً  من عوامل

   1.نحو ھذه التغيرات والعوامل ا�تجاه

  :ا�غتراب و ع>قته بشباب الجامعة  -8

،باعتبFارھم  يعد الشباب ھم شريان كل مجتمFع وعلFيھم تقFع المسFؤوليات مFن اجFل التطFور

 عFFن نظريتFFه ينسKKتونك عFFرضعرضFFة ل1غتFFراب،و فFFي ھFFذا الصFFدد  مFFن الفئFFات ا7كثFFر

 أنماطھFا بFاخت1ف المجتمعFات لكF فFي يحFدث ا�غتFراب أن بFين حيFث الشFباب اغتFراب

 هوجFود يتحFدد و� ، تشFاؤمية معFاني تحمFل ا�غترابفF، وا�جتماعيFة والسياسFية الثقافيFة

 إلFى  الحديKدي فKايز أشFاركمFا .2 "ا�غتراب معه زال العوامل ھذه زالت لو محددة بعوامل

 فتFرة فFي ا�جتمFاع ،والتربية النفس علماء من ثيرك أذھان غلش الجامعة طلبة اغتراب "أن

 المتقFدم العالم أرجاء في الط1بية ا�نتفاضات شھدت التيو  ،الماضي القرن من الستينيات

 وأمريكFا أوروبFا فFي والمفكFرين البFاحثين لFدى قلFق مFن القيم تدھور أثار ما وبقدر والنامي

 فFي وخاصFة المثقFف الشباب لدى وا�نحرافات ياعوالض ا�نعزال إلى ذاته الوقت في أدت

 الجFامعي الشFباب مرحلFة تناولنFا إذا" أنFه أبكKر سKميرة و تضFيف. 3 " ا7مريكFي المجتمFع

 ا�خFت1ف وھFذا ، الشباب لمرحلة العمرية الفئة تحديد في العلماء فاخت1 فإن  وا�غتراب

 يميFزه بشFكل المجتمFع بھFا يتصFف وتربويFة وحضFارية واجتماعية ثقافية لمتغيرات يخضع

 داخFل أخFرى فرعيFة ثقافFة إلFى فرعيFة ثقافFة مFن التحديFد ويختلFف بFل ، آخFر مجتمFع عFن

 مرحلFة الشFباب أن علFى اتفاقFا ھنFاك أن إ� ،قFائم ا�خFت1ف ھذا أن مع و . الواحد المجتمع

 تحمFل علFى والقFدرة ،والنشFاط بالحيويFة وتتميFز ،الرشFد قبل وتنتھي البلوغ من تبدأ عمريه

 نفسFية أزمFات الشFباب مرحلFة تتخلFل وقFد.الحيFاة مجFال فFي التجFارب تسFابكوا ،المسئولية

 فFي اخFت1ف وھنFاك بFا�غتراب، الشFعور فFي يFنعكس ا7زمFات ھFذه بعFض عFن والتعبيFر

 مFن بFه تتميFز ومFا المراھقFة مرحلFة لطبيعFة يرجعھFا فبعضFھم ، ا7زمات ھذه حول ا;راء

 وا�قتصFادي ا�جتمFاعي والنظFام الحضFارية الظFروف إلى يرجعھا وبعضھم ، خصائص
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 مرحلFة لخصFائص ترجFع مFائاد ا7زمFات ھFذه أن يFرى ثالFث ورأي ، الفFرد يعيشFه الFذي

 فFي والمتفقFة المتباينFة ا;راء ھFذه وحFول . معينFة بيئيFة ظFروف فFي وجFدت إذا المراھقFة

 إنھFا " تضFيف إنھFاف أزمFات مFن يتخللھFا ومFا الشFباب بمرحلFة وع1قتھFا ا�غتراب مفاھيم

 أثناء له تحدث التي التغيرات لمواجھة يعد لم إذا الشباب بأن وتضيف ، ا7خير الرأي تؤيد

 التي ا%س1مية العقيدة يجد ولم ، الصحيح ا%س1مي التربوي التوجيه يجد لم إذا و ، البلوغ

 شFديدة نفسFية 7زمFات يتعFرض فإنFه بنفسFه وثقتFه ، لذاتFه وتقبلFه ، ھويته تحديد على تعينه

 1."بFا�غتراب ويشFعر ، حولFه مFن العFالم عFن ينفصل وتجعله ، النفسي ا�رتقاء عن تعيقه

 المتغيFرات مFن مجموعFةل خضFعت دولFه مFن ثيFرك فFي العربFي مجتمعنFا إنّ  " قائ1ً  ضيفتو

 كافFة فFي سFريعة شFاملة ونھضFة حضFاري تقFدم و والثقافيFة وا�قتصFادية ا�جتماعيFة

 والثقافFات المختلفFة الفكريFة التيFارات مFن الكثيFر ووجFود و السريع التقدم وھذا ، المجا�ت

 و القFيم و للمجتمFع ا7صFيلة المعFايير و القFيم بFين الصFراع فبFدأ ، العربيFة وغيFر العربيFة

 فFي ا%نسFان فعFاش بالمعFايير الشFديد ا�لتFزام أو التخلFي إلFى أدي ممFا ، الجديFدة المعFايير

 ا�جتماعيFة ا7شFكال عFن وا�نفصFال العزلة إلى به أدى عميقاً  ياأيديولوج صراعاً  مجتمعنا

 لوجFود سFبباً  تكFون أو النفسFية ا�ضFطرابات وجFود فFي فع1Fً  تFؤثر أنھFا حيFث . السFائدة

 الجامعة في الطالب " أن إسكندر نبيل يرى ماك .ا�غتراب ظاھرة ومنھا النفسية ا7زمات

 التسFبب لحالFة اسFتجابته تكFون ثFم ومFن . محFددة ھويFة وعFن يؤديFه دور عFن عبثFا يبحFث

 إنھFم ،التمFرد و العصFيان ھFي المعFايير واضFطراب الكفFاءة ذات التنظيميFة ا7طر وانعدام

 ،المجتمFع مسFتوى حتFى التعليميFة المؤسسFة مسFتوى علFى التنظFيم مFن شFكل إلى يتطلعون

 الناقFد الFدورب الطلبFة يقFوم وھكFذا .الرضFا لھFم ويحقFق فعFال دور 7داء الفرصة لھم يحقق

   2 . "به القيام عن عاجزة جامعاتھم أن لھم يبدو الذي وا7خ1قي

 با�غترا و انط1قا من ھذه الدراسة التي حاولت إضفاء نوع من الموضوعية في دراسة

اخFFت1ف  النفسFFي لFFدى شFFباب الجامعFFات فFFان ا�غتFFراب يضFFل محFFط دراسFFات أخFFرى �ن

FFة فيھFFدولوجيا المتحكمFFات و ا�يFFرالمجتمعFFائدة ،تعتبFFايير السFFيم و المعFFذلك القFFدد  ا و كFFمح

  .موجه ل1غتراب النفسي لدى ھؤ�ء الشباب
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  : العولمة وظاھرة ا�غتراب -9

 وعFدم الھFدف و المعنFى وفقFدان وضFياع اضFطرابات مFن المغتFرب الفFرد بFه يشFعر مFا إن

 المغتFرب الفFرد ھFاب يشعركلھا مظاھر  ، والعجز بالمعايير ا�لتزام وعدم با�نتماء الشعور

ن الحضارة و ما يصاحبھا من تغيرات،تزيد من حFا�ت إو في ھذا القبيل ف منھا جزء أو ،

و في ھذا ا%طار يقFول  و أھم ھذه الظواھر في عصرنا ھي ظاھرة العولمة ،. ا�غتراب 

ن ھFذه العولمFة ذات ا�تجFاه الليبرالFي ن منظريھا و المFروجين لھFا أنق1 ع ھارالد شومان

غرق في التطرف ،ھي من قبيل الحتميات ا�قتصادية و التكنولوجية الشFبيھة با7حFداث الم

كمFFا يمكFFن القFFول أن ا�غتFFراب ظFFاھرة  " .1الطبيعيFFة التFFي � يمكFFن الوقFFوف فFFي وجھھFFا 

إنسانية امتد وجودھا ليشمل مختلف أنماط الحياة ا�جتماعية، ا�قتصادية والسياسية، وفFي 

يFدت مشFاعر ھFذا ا�غتFراب وتعFددت نتيجFة لطبيعFة العصFر الFذي كل الثقافات، حيFث تزا

يعيشه ا%نسان، عصر المتناقضات ، عصر التنFافس والتغيFرات المت1حقFة، عصFر طغFت 

فيه المادة، مما أدى إلى إصابة ا%نسان بFالكثير مFن المشFاكل وا�ضFطرابات، والتFي جFاء 

 أن المتوقFع مFن و.2ين والدارسFينفFي مقFدمتھا ظFاھرة ا�غتFراب التFي لفتFت انتبFاه البFاحث

 عصFر إلFى العولمFة قبFل مFا عصFر مFن ا�نتقFال مرحلFة فFي الفFرد عنFد ا�غتFراب يFزداد

 تنتقFل ا;ن فالمجتمعFات البداية إرھاصات في يزال � نظرنا وجھة من ھو والذي العولمة

 راببFا�غت تستشFعر فھFي لFذلك ، عليھFا جديFد حFال إلFى طFوي1 عاشFتھا التFي تقاليFدھا مFن

 إّمFا نفسFھا المجتمعFات تجد وقد بالضياع أحيانا وتشعر الثقافي الغزو تخشى حيث ،الثقافي

 تمثFل مFا فFإذا. تتقبله ثم من و فتتمثله الثقافي الغزو بوسائل تنبھر أنھا أو اغتراب حالة في

 فھFو ورفضFه قاومFه وإذا ،التمثFل اغتFراب يعFيش فھFو ا7خFر ثقافFة أفراده وبالتالي مجتمع

المتجانسFة  السFكانية غيFر شFدة التجمعFاتكمFا أنFن   3." الثقFافي الصFراع مشFك1ت يعFيش

ب1 حدود وتھبط بھFا قيمFة الفكFر  تطغي فيھا ا7ھمية للمال والعمل من أجل تحقيق ا7رباح

علFى تكFديس  اھتمامFهمFن الحضFارة قشFورھا وينصFب  والثقافة بشكل مزري ويأخذ الفFرد

 إليFه أشFير مFاك أو المجFا�ت لكF فFي تقFدم مFن عصFرنا هشFمل مFا كلان  .الثروات والتملك
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 ا�غتFراب يزداد أن المتوقع منفانه  العولمة عصر إلى العولمة قبل ما عصر من ا�نتقال

  . و بالتالي فان العولمة يعد أحد العوامل المؤدية إلى ا�غتراب لدى ا%نسان الفرد عند

  :  )الديني(ا2س>مي  التصور ضوء في ا�غتراب -10

قKKيس حيFFث يشFFير  لقFFد عFFالج ا�س1FFم مشFFكلة ا�غتFFراب ،بصFFورتيھا ا�يجابيFFة و السFFلبية ،

وا7زمنFة،  ا�غتراب قديم قدم ا%نسان نفسه، حيث �زمه في جميع العصور" أن  النوري

أساسFFFي  ا%س1FFFم، اليھوديFFFة والمسFFFيحية تلتقFFFي علFFFى مفھFFFوم: فا7ديFFFان السFFFماوية الFFFث1ث

 وسلم عليه V صلى V رسول ومن ا;ثار ما ذكره.1"صال عن Vل1غتراب،بمعنى ا�نف

 ومFن ، V رسFول يFا : قيل. للغرباء فطوبى ، بدأ كما غريبا يعود ثم ، غريبا ا%س1م بدأ" 

  رواه الترميذي"  الناس فسد إذا يصلحون الذين : قال ؟ الغرباء

 منFذو ذلFك  ،قبFل الفلسFفي الFديني رالفكF في وجدت معانيھا بكل ا�غتراب فكرةو اذا كانت 

إلFى أن  ا�غتFراب مصFطلح شFديد  خليفKة،و فFي ھFذا يشFير  معFانٍ  بعFدة واسFتخدمت القFدم

العمFFق، وعريFFق ا7صFFل، ضFFارب الجFFذور إلFFى فجFFر البشFFرية جمعFFاء إذ يعFFود إلFFى تلFFك 

فيھFFا الجنFFة بنعيمھFFا عFFن آدم عليFFه الس1FFم ونFFزل ا7رض " غربFFت"اللحظFFة المتعاليFFة التFFي 

عنھا وعن الحياة التي كان يحظى بھا قبل عصيان أمر ربه، فتلFك ھFي بحFق أولFى  غتربام

ويستحيل على ا%نسFان أن يعFيش بغيFر ع1قFة مFع آخFر، ولھFذا شFاءت . مشاعر ا�غتراب

القFFدرة ا%لھيFFة أن يخلFFق ;دم عليFFه الس1FFم زوجFFة قبFFل أن يتFFرك الجنFFة، اسFFتباقا لمFFا سFFيقع 

، فجذور ھذا المفھوم ھي جFذور دينيFة فFي أساسFھا ا7ول "ابا�غتر"لتدرأ عنھما مشاعر 

   .2 قبل جذوره الفلسفية وا�جتماعية وا�قتصادية و السياسية والسيكولوجية

  :إ� أن الدارس ل1غتراب في ا7ديان يجد أنه يتمحور حول معنيين ھامين ھما 

 عليFه V صلى V ولرس سنة وأھل V أھل غربة ھيو :الممدوحة ا%يجابي ا�غتراب -أ

 V صFلى V رسFول ومدح ،وتعالى تبارك V امتدحھا التي الغربة وھي ،الخلق بين وسلم

 .أھلھا وسلم عليه
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 ا%غتراب النفسي                                         :الفصل ا7ول
 

 

 فھFي ،الحFق أھل بين الفجور وأھل الباطل أھل غربة وھي:المذموما�غتراب السلبي  -ب

   1.غرباء فھم أھلھا ثرك وإن ،المفلحين V حزب بين غربة

 : أقسام ث1ثة إلى الغربة قسم فيذكر المحدثون أنه ) الجوزية قيم ابن(ا أم

 ھFذا بFين رسFوله سFنة وأھFل V أھل غربة و ھي :إيجابية أو محمودة غربة ا7ول النوع -

  .أھلھا وسلم عليه V صلى V رسول مدح التي الغربة وھى الخلق

 أھFل بين الفجور وأھل ،الباطل أھل غربة وھي ةسلبيو الأ مذمومةال غربةالثاني ال النوع -

 .غرباء فھم أھلھا ثرك وإن ،المفلحين V حزب بين غربة فھي . الحق

 الFدار ھFذه فFي لھFمك النFاس فFإن ،الFوطن عFن الغربFة وھFي :مشFتركة غربةالثالث  النوع -

  2 . لھا خلقوا التي الدار ھي و� ،مقام بدار لھم ليست فإنھا ،غرباء

الFذي ركFز علFى ا�غتFراب السFلبي أكثFر مFن ا�يجFابي إذ يFرى أن  اسKكندر و ھو ما أكFده

الكبFرى المتمثلFة  ا7ديFان الث1ثFةمفھوم ا�غتراب من وجھFه نظFر دينيFه والتFي تظھFر فFي 

يبFدو تلتقFي علFى مفھFوم واحFد ل1غتFراب  وعلFى مFا فأنھFا ا%س1Fم باليھودية والمسFيحية و

 نفصFFالاعFFن V و ا%نسFFاننفصFFال انفصFFال، أي ا� "ا�غتFFراب ھFFو المتمثFFل فFFي أن معنFFى

غيFFر  ا%نسFFانلمFFؤمن عFFن ا%نسFFان نفصFFال او الملFFذات والشFFھوات عFFن الطبيعFFة ا%نسFFان

علFFى  ا%نسFFانوحيFFاة  ا%نسFFانيفFFي الوجFFود حتميFFة حيFFث أن ا�غتFFراب ظFFاھرة "المFFؤمن 

أنFه  رجKب محمKودو يرى . 3، وطنه السماويا7سمى وطنه  غربه عنإ�  ما ھي ا7رض

حسب التصور القرآني فقد اغترب ا%نسان عن V، حينما عصى أمره وأكل مFن الشFجرة 

المحرمة، فھبط من السماء وصار موجFوداً علFى ا7رض يعFيش فFي أزمFة، داعيFاً ربFه أن 

 الغفلFة بسFبب يكFون الجانFب ھFذا فFي ا�غتFراب أن أي . 4يرحمFه ويعينFه إلFى يFوم القيامFة

 V بھFا، أمFر التFي الشFرعية الحدود وإھمال،المعاصي واقتراففي الشھوات،  وا�نغماس

 مرض،ووحشFة علFى مرض V يزيده وعصيانه وشھواته ملذاته تمادى ا%نسان في وكلما
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ولھFم  مرضFا V فزادھم مرض قلوبھم في" تعالى قال ,وغربة وض1ل على وحشة وحيرة

   1 .. 10 ا;ية البقرة سورة "يكذبون كانوا بما عذاب أليم

 مFن مصFر عنFدما خFرج  الس1Fم موسFى عليFه قصFة مFن مثFا� الجوزيFة القيم ابن فسر وقد

 قFائ1 ربFه فناداه "مريض غريب وحيد رب يا" :قائ1 ربه ناجى ,وقومه فرعون من ھاربا

 من والغريب طبيب له مثلي من ليس والمريض ,أنيس مثلي له ليس من الوحيد موسى يا"

 ا%س1Fمي بFالمعنى ا�غتFراب "إلى أن  خليف N فتح أشارو  "2. معاملة وبينه بيني ليس

 غيFر ا�جتمFاعي النظFام عFن واغتFراب ، الجارفFة الزائفFة ا�جتماعيFة الحيFاة عن اغتراب

 جميعFاً  السلطتين فقھروا ، وسلبية إيجابية بطريقة ومغرياتھا الحياة قاوموا فالغرباء العادل

 ،"النFاس واعتFزالھم والمجاھدات الطاعات على ويضھابتر النفس وسلطة ، مكالحا سلطة ،

 حال بال فما المبكرة عصوره في ا%س1م إلى أسرعت قد الغربة انتك إذا بأنه" و يضيف

 أشFد اليFوم وصFحابته الرسFول عليFه انكF الFذي الحFق ا%س1م أن يبدو ؟ زماننا في ا%س1م

 معروفFة، مشFھورة ھرةالظFا ورسFومه أع1مFه انFتك وإن ،ظھFوره أول فFي منFه غربFة

 V رزقFه الFذي الحFق فFالمؤمن .النFاس بFين غربFاء أھلFه و ، جFدا غريب الحقيقي فا%س1م

 غريFب ھFو : النFاس بFين غريFب تابهك في وفھما ، رسوله سنة في وفقھا ، دينه في بصيرة

 معاملتFه فFي غريFب ، بالبFدع لتمسFكھم بالسFنة تمسFكه فFي غريFب ، أديFانھم لفسFاد دينFه في

 فھFو بالجملFة و ؛ ھواھم غير على يعاشرھم 7نه لھم معاشرته في غريب ، معاملتھم وءلس

  . 3"معينا و� مساعدا يجد � وآخرته دنياه أمور في غريب
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  :>صةخ

حFول مفھFوم ا�غتFراب كظFاھرة  لقد حاولنFا مFن خ1Fل ھFذا الفصFل إزالFة اللFبس الحاصFل

لھFFا مظاھرھFFا الخاصFFة ؛و ذلFFك علFFى عكFFس المفھFFوم الشFFائع بFFين  إنسFFانية متعFFددة ا7بعFFاد

و لمFFا كFFان .أغلبيFFة النFFاس بFFالنظر إلFFى تشFFعب ھFFذا المفھFFوم ،و محدوديFFة اسFFتخدامه لFFديھم 

ا�غتFFراب النفسFFي ظFFاھر متعFFدد الجوانFFب لھFFا أشFFكالھا و أسFFباب و نFFواتج لظھورھFFا ، بFFل 

المجتمFFع دون أخFFرى تتضFFح  ا7كثFFر مFFن ذالFFك ظFFاھرة إنسFFانية � تقتصFFر علFFى فئFFة مFFن

ا7ھمية البالغة لتحديدھا ضمن المجتمعات العربيFة عامFة و المجتمFع الجزائFري خاصFة و 

بالتالي فان الدارس ل1غتراب و مظاھره المتعددة ، بنظرة موضوعية يكتشف مدى بروز 

 ھFFذه الظFFاھرة بFFين المجتمعFFات الحديثFFة دون تمييFFز بينھFFا،و كFFذلك المجFFا�ت الكثيFFرة التFFي
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اخترقھا بل ا7كثر من ذلك تسليط الديانات المختلفة الضوء عليھا و خاصFة ا%س1Fم الFذي 

أبرزھا بصFور متعFددة قبFل أربعFة عشFر قFرن مضFت، يكتشFف أھميFة ھFذا الطFرح ومFدى 

ضرورة تمييز ا�غتراب كظاھرة مستقلة بمفھومھFا متداخلFة مFع بقيFة الظFواھر مFن حيFث 

  .أبعادھا
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  :تمھيد

تعد الطمأنينة النفسية احد الحاجFات النفسFية التFي حFازت علFى اھتمFام العلمFاء لكونھFا احFد 

 ،حيث إنأھFم المFFؤثرات علFى الصFFحة النفسFFية للفFرد فتناولFFت بالدراسFFة مFن زوايFFا مختلفFFة

الطمأنينة شعور و ھاجس قديم قدم ا%نسان بحد ذاته و جد معه لمواجھة الخوف و التغلب 

و بFFالنظر إلFFى تFFأثير ھFFذه الظFFاھرة  ،علFFى ا7خطFFار و ھFFو بالتFFالي ھFFدف و غايFFة بحFFد ذاتFFه

بشكل مباشر على ا7داء الوظيفي ل[فFراد ممFا يFنعكس علFى إنتاجيتFه،و مFن ھFذا المنطلFق 

نينFة النفسFية للط1Fب ضFرورة ملحFة داخFل المؤسسFات الجامعيFة و أصبح ا�ھتمFام بالطمأ

ذلFFك مFFن اجFFل بنFFاء مجتمFFع سFFليم ،و ھFFذا � يتFFأتى دون معرفFFة جيFFدة للطمأنينFFة النفسFFية 

  .كظاھرة متعددة ا%بعاد تؤثر و تتأثر بعدة عوامل لھا مميزاتھا و مظاھرھا 
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  :النفسية الطمأنينة مفھوم -1

تعد اللغة العربيFة واسFعة ا7لفFاظ و المعFاني حيFث يشFير :اللغة في نفسيةال الطمأنينة 1-1

 وا7من النفسي، الخوف، بعدم ا%حساس بين التداخل مسألة إلى للطمأنينة اللغوي التعريف

  .القناعة و بالرضا الفرد وإحساس مفھوم مع التقاطع عن 1فض

  .عد انزعاج و لم يقلقسكن و ثبت و استقر،و اطمأن القلب أي سكن ب:فيقال اطمأن

أي  ،و امFن البلFديخFف ولFم اطمFأن إذا وأماًنFا أمًنFا أمن :فيقالكما قد تعني ا7من و ا7مان ،

  1 .اطمأن فيه اطمأن فيه أھله

 سكن يعني إليه واطمأن،وھداه  وسكنه خفضه أي وطمأنه النفس سكون ھو : ا�طمئنان  -

   .2 وطناً  اتخذه فيه أو بالمكان انخفض ، غيره أو بالمكان استقر ، ثبت

  .3المطمئن ھو الساكن ،اطمأن اطمئنانا و طمأنينة إليه أي سكن و آمن له -   

  .4ھي الثقة و عدم القلق:الطمأنينة -

إذا ما نظرنFا إلFى التعريFف ا�صFط1حي أو ا%جرائFي  :حاصط>ا النفسية الطمأنينة 1-2

و ھFFو شFFعور الفFFرد : ة النفسFFية الFFنفس  فإننFFا نجFFد أن الطمأنينFF علFFم منظFFور و ذلFFك مFFن

با�سFFFتقرار و التحFFFرر مFFFن الخFFFوف و القلFFFق لتحقيFFFق متطلباتFFFه و مسFFFاعدته علFFFى إدراك 

 بأنFه محبFوب حيث يشعر الفردقدراته،و جعله أكثر تكيفا مع الذات و بالتالي مع المجتمع 

 فيھا ريشع غير محبطة ودودة بيئته صديقه أن ويدرك بينھم مكانة له ا;خرين، من ومتقبل

" العيسFوي الFذي يعرفھFا بأنھFا و ھFو ممFا يتفFق مFع تعريFف والقلFق والتھديFد الخطFر بنFدرة

شعور الفرد بأنه محبوب و متقبل من ا;خرين ،و له مكان بيFنھم ،يFدرك أن بيئتFه صFديقة 

   5"و دوره غير محبط،حيث يشعر فيھا بندرة الخطر و التھديد و القلق

 الفرد وشعور صديقة بيئة أنھا على ا�جتماعية بالبيئة شعورال و بالتالي فان الطمأنينة ھي

  6  الجماعة داخل ويتقبلونه يحترمونه ا;خرين بأن

                                                 
  28، ص2004ربية و التعليم، مصر، ،طباعة وزارة الت4المعجم الوسيط، ط: مجمع اللغة العربية - 1
  977ص،دار العلم للم[يين،بيروت،4ط ،القاموس الرائد ،المجلد اNول: جبران مسعود -2
  473، ص1975، دار المشرق، بيروت، لبنان، 26المنجد في اللغة، ط -3
  395، ص1994المعجم الوجيز، وزارة التربية و التعليم، مصر، : مجمع اللغة العربية - 4
 3مرجع سابق ذكره،ص:بد الرحمان العيسويع  - 5
  70،صمرجع سابق ذكره ، ا,جتماعي النفس علم : حامد زھران -6
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 حسFب متعFددة إلFى تعريفFات النفسية الطمأنينة تعريف في والدارسون المفكرون ذكركما ي

لFك لكنھFا كFذلك تلتقFي فFي نFواحي عFدة ومFن ذ و مFنھم، كFل خ1لھFا مFن ينظر التي الزاوية

 والقلFق مFن الخFوف والتحFرر با�سFتقرار الفFرد شFعور "الذي يFرى بأنھFا الجميلي تعريف

  .1"تكيفاً  أكثر وجعله قدراته أدراك علي ومساعدته متطلباته لتحقيق

 أيFا الخFوف مFن التحFرر" الFذي يFرى بأنھFا الخالق عبد و ھو نفس المفھوم الذي اتجه إليه

وعملFه  صFحته ىعلF مطمئنFاً  كFان مFا متFى 7منبFا ا%نسFان ويشعر الخوف ھذا كان مصدر

 أو حتFى ھFذه ا7شFياء يھFدد مFا حFدث فFإن ا�جتمFاعي، ومركFزه وحقوقه ومستقبله وأو�ده

 شروط ضروري من با7من شرط والشعور با7من شعوره يفقد فئة التھديد ھذا الفرد توقع

 أمFام وصFمود نفسFيس1Fم  لكFل ا7ول العFدو ھFو الشعور ھذا فقدان أن كما النفسية الصحة

  2"الشدائد

 بFين متوازنFة ع1قFات وجFود " النفسFية المقصود بالطمأنينة أن عدس الرحمن عبد وأشار

 فFإذا أخFرى ناحيFة مFن بFه المحيطFين ا;خFرين وبFين ا7فFراد وبينFه ناحيFة مFن وذاتFه الفFرد

 أكثFر بحيصF وبالتالي ا�ستقرار إلي يميل الفرد سلوك المتوازنة فان الع1قات ھذه توفرت

  3"ا�كتئاب المزاج و وا�ضطراب القلق أنواع عن بعيداً   للعمل قابلية

عه وضF الFذي للحاجFات الھرمFي السFلم بقFىي المسFميات فFي التعFدد ھFذا مFن الFرغم وعلFى

تھم فFايتعر فFي البFاحثون يھFاإل اسFتند التFي القاعFدة ھFو الحاجFاتھFذه  وإشFباع )ماسFلو(

عديFFد مFFن العلمFFاء و البFFاحثين أن الطمأنينFFة ا�نفعاليFFة ھFFي ،و يعتبFFر الة يFFا�نفعال للطمأنينFFة

الFذي يFرى  زھFرانمرادفة ا7من النفسي و الطمأنينة النفسية مثل ما أشار إلFى ذلFك حامFد 

 إشFباع فيھFا يكFون حالFة بأنFه" ويعرفFه النفسFية أو ا�نفعاليFة الطمأنينة ھو النفسي ا7من أن

 ا7مFن إلFى والحاجFة الفسFيولوجية لحاجFاتا مثFل للخطر معرض وغير مضموناً  الحاجات

 الFذات احتFرام إلFى والحاجFة،والمكانFة  ا�نتمFاء إلFى والحاجFة والمحبة الحب إلى والحاجة

                                                 
 صxنعاء، اrداب، جامعxة كليxة منشxوره، غيxر رسxالة ماجسxتير صxنعاء، طلبxة لxدي النفسxي بxاNمن وع[قتxه الxديني ا,لتxزام:حكمxت الجميلxي -1

  18، ص2001
  248ص ،1983، بيروت، الجامعية الدار العام، النفس علم :أحمد عبد الخالق -2
  40ص ،1998اNردن ،  والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار اNطفال ، تربية في القدرات وتنمية الثقة بناء:عبد الرحيم عدس -3
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 إلFى يحتFاج وأحيانFاً  مجھFود بFدون الحاجFات إشباع يكون وأحياناً  الذات تقدير إلى والحاجة

  .1"لتحقيقه الجھد وبذل السعي

 النفسFية الطمأنينFة مصFطلح استخدم العلماء بعض أن ؤكدفي  زھران  مع الدسوقي  ويتفق

 بأنFه والFذي يعرفFه ا�نفعFالي بFا7من الشFعور من المأخوذ النفسي ا7من لمصطلح كمرادف

 أن يكFون إلFى حاجتFه خصوصFاً  ا�نفعاليFة حاجاتFه إرضFاء تFأمين الفFرد فيھFا يحسن حالة"

 مFن أكثFر ا%رضFاء طلFب فFي تلFح التFي فھFي )النفسFية( ا�نفعاليFة الحاجFات أمFا ،محبوبFاً 

   2"الفسيولوجية أو العضوية الحاجات

كFون المFرء آمنFاً، أي سFالماً مFن تھديFد أخطFار العFيش أو مFا "إلFى أن  لدسKوقياو يضيف 

عنده قيمة كبيرة، وھو اتجاه مركب من تملFك الFنفس والثقFة بالFذات والتFيقن مFن أن المFرء 

حالFFة يحFFس فيھFFا الفFFرد بالس1FFمة : أن ا7مFFن ينتمFFي لجماعFFات إنسFFانية لھFFا قيمتھFFا،ويرى

ويكFFون فيھFFا إشFFباع الحاجFFات و إرضFFائھا مكفFFو�ن، وھFFو اتجFFاه , وا7مFFن وعFFدم التخFFوف

مركب من تملك النفس بالثقة بالذات والتيقن من أن المرء ينتمي إلى جماعات إنسFانية لھFا 

  3.قيمة

  :النفسية الطمأنينة خصائص -2

 ةيFكم ةيFاجتماع ةيفلسFف ةيمعرف ةينفس ةيتكامل ھي ظاھرة النفسيةالطمأنينة  أن يمكن اعتبار

 :وفق مايلي سعد عليھذا ما أشار إليه  و ةيإنسان

  .النفسية الطاقة من قدر إلى تستند أي نفسية ظاھرة -

 .محددة اجتماعية ھوية الفرد يمتلك هأن أي اجتماعية ظاھرة -

   .اقياسھ ويمكن مقدارلھا  أي كمية ظاھرة -

 .المعرفية ومعانيھا للذات المھددة والموضوعات ا7شياء بقيمة تتحدد أي فلسفية اھرةظ -

 النFاجح ا�جتمFاعي بالتفاعل ويرتبط ، ا�جتماعية التنشئة بعملية النفسية الطمأنينة تتحدد -

  .المتوافقة والبيئية ا�جتماعية والخبرات و المواقف

  .بأكمله المجتمع تشمل نماإ فحسب ا7سرية البيئة على يقتصر � الطمأنينة -

                                                 
 297ت،ص.القاھرة،د الكتب ،عالم2ط النفسي، وا)رشاد التوجيه :حامد زھران -1
  17ره،صمرجع سابق ذك:زينب الشقير -2
  1329،ص1990مطبعة اNھرام، مصر، ،المجلد الثاني, ذخيرة علوم النفس: كمال الدسوقي - 3
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  .ا�بتكار وفى بصفة عامة ا%نجاز على حسنا تأثيرا النفسية الطمأنينة تؤثر -

 أن وحيFث       1.البشFر كافFة فيھFا يشترك إنسانية سمة النفسي ا7من أي إنسانية ظاھرة -

 ھذه احثينالب بعض ضمن فقد عوامل بعدة لتأثره نظراً  نسبي شعور ھو بالطمأنينة الشعور

 جبFر يFرى كمFا ذلك و وا�قتصادية ا�جتماعية والعوامل العضوية الفرد حالة في العوامل

 والتكيFف الFذاتي التوافFق مFن حالFة"بأنFه النفسFي ا7مFن أو النفسFية الطمأنينFة يعFرف حيFث

 وا�قتصFادية والعوامFل ا�جتماعيFة العضFوية الفFرد بحالFة وتتFأثر نسFبياً  ثابتFة ا�جتمFاعي

  2 . "به طةالمحي

  :النفسية الطمأنينة مكونات -3

عFFدة مكونFFات و فFFي ھFFذا  لقFFد قسFFم العديFFد مFFن البFFاحثين و الدارسFFين للطمأنينFFة النفسFFية إلFFى

  :ھما مكونين أساسيين إلى أنه يمكن تقسيمھا إلى جبر محمديشير 

 حFل ىعلF المFرء قFدرة بمعنFى الFذات مFع النفسFي التوافFق عملية في متمثل :داخلي مكون -أ

  .3والحرمان ا7زمات وتحمل تواجھه التي الصراعات

با�ظافة إلى تحرر الفرد من الخوف مھما كان مصدره ؛حيFث أن الخFوف مصFدر الكثيFر 

مFFن العلFFل و المتاعFFب النفسFFية ،و ھFFو الوجFFه ا;خFFر للشFFعور بFFالنقص و ضFFعف الFFنفس و 

  4.الكراھية

 مFع الFت1ؤم على المرء قدرة بمعنى ا�جتماعي التكيف عملية في متمثل :خارجي مكون-ب

  .5ا7على وا7نا الخارجي العالم ومتطلبات الغريزية المطالب بين والتوفيق الخارجية بيئته

أھميFة البعFد ا�جتمFاعي فFي الطمأنينFة النفسFية للفFرد كمكFون خFارجي فھFو  الحفنKيويؤكد 

عة ومتزنFة مFع يرى أن أمن الفرد  ينبع من شعوره بأنه يستطيع ا%بقاء على ع1قات مشFب

  6. الناس ذوي ا7ھمية ا�نفعالية في  حياته

ا%حساس بالطمأنينة حالFة نفسFية داخليFة يشFعر الفFرد إلى أن  فرج عبد القادر كما و يشير

في تحقيق معظم مطالبFه و إشFباع معظFم " خارجيا"من خ1لھا با7من و الھدوء كما تتمثل 
                                                 

 ،1999 ،1العدد ،15 المجلد دمشق، جامعة مجلة ،"مقارن حضاري ميداني بحث " الجامعي الشباب لدى النفسي اNمن مستويات :سعد علي - 1
  15 ص

  83ص مرجع سابق ذكره،:جبر محمد -2
  86مرجع،صنفس ال -3
  78، ص1981علم النفس العام، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، :محمود عوض -4
  82مرجع سابق ذكره،ص:جبر محمد -5
  70،ص1994،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،مكتبة مدبولي، القاھرة: عبد المنعم الحفني -6
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لفFFFرد لنفسFFFه ،و شFFFعوره با�نجFFFاز،و حاجياتFFFه،و شFFFيوع روح الرضFFFا النفسFFFي ،و تقبFFFل ا

  .1مشاركته الحقيقية في أنشطة تحقق لديه ھذا ا%حساس و تدعمه 

  :أسس الطمأنينة النفسية  -4

 البدنيFFة لحاجاتFFه الفFFرد إشFFباع مFFدى إلFFى يشFFير حيFFث :الجسKKمية الطمأنينKKة 4-1

 دمالجسFدية وعF بناحيFة ا�ھتمFام طريFق عFن البدنيFة الحاجFات إشFباع ويكFون.والجسFمية

 7فFراده يFوفر المجتمFع الFذي أو ا7سرة إن ؛ البدني ا7ذى أو الضرب الطفل جسم تعرض

 فFي أنFه إ�ّ  7فراده وفره مقدار ما مع يتناسب ا7من من مستوى يضمن ا7ساسية حاجاتھم

 الحاجات من ا7دنى الحد يوفر � با�نتماء لمجتمع الفرد شعور يضطرب ا7زمات أوقات

 قFد 7فFراده ا7ساسFية الحاجات توفير يستطيع � المجتمع عندما أو ا7سرة نأ إ�ّ  ا7ساسية

 في الجميع يتساوى عندما إليه أفراده عند الطمأنينة شعور في إلى اضطراب ذلك يؤدى �

 وتصھرھم الظروف المحنة ھذه يتجاوزون ا7فراد يجعل مما الطارئة الظروف تحمل ھذه

 بFا7لم الشFعور "انعFدام تعنFى النفسFية بالطمأنينFة الشFعور أن كاظم ذكري و،واحدة بوتقة في

  . 2 "الخطر أو الخوف من نوع أي من

محيطFه  فFي ا�جتماعيFة حاجاتFه بإشFباع الفرد شعور يتضمن  :الطمأنينة ا�جتماعية 4-2

 لھFا تغيFب، وأن حيFث وتفتقFد محيطھFا، فFي دور لھFا ذاته بأن الفرد يشعر حيث ا�جتماعي

 بتقاليFد الجماعFة للتمسFك ا�نتمFاء إلFى بالحاجFة الشFعور يدفعFه مFؤثراً  اجتماعيFاً  دوراً 

 ا�جتمFاعي أن ا7مFن أي . الذاتيFة ھFو معFاييره كانFت لFو كمFا الفرد يتمثل حيث ومعاييرھا

 حدوثFه يتوقFع أو يقFع مFن خطFر المجتمFع 7فFراد وا7مFان وا�طمئنFان الحمايFة توفير يعني

  3 .سعيدة مطمئنة حياة ليحيا الفرد يحتاجھا يالت ا%نسانية الحاجات سد بمعني

يFتم  أن مFن وعقيدتFه فكFره، علFى الفFرد يFؤمن أن وھFو :ةديKيالعق و الفكري طمأنينةال 4-3

،حيث ان العقيدة اشد ما يمكن ل_نسFان أن يمتلFك ف1F يتخلFى يعتقده ما يخالف ما على قھره

ي إلFFى تھديFFد للطمأنينFFة النفسFFية عنھFFا بسFFھولة ،و بالتFFالي فFFان أي تھديFFد لھFFذه العقيFFدة يFFؤد

  .للفرد

                                                 
 16ت،ص.يل النفسي،دار النھضة،بيروت،دمعجم علم النفس و التحل:فرج عبد القادر طه و آخرون -1
  34،ص1986المصرية، Nنجلو ، القاھرة ،"سنوات خمس في الط[ب لقيم تتبعيه دراسة "، الطلبة قيم في التغير:كاظم محمد -2
  5ص،1999، ضالريا ،اNمنية للعلوم العربية نايف جامعة والجامعية، والتربوية اNمنية والمسؤولية العنف ظاھرة: سليمان عويدات -3



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

  :مقومات الطمأنينة النفسية -5

 " وھFو نمFوذج النفسFية الطمأنينFة لمفھFوم الجوانFب ومتعFدد شFام1ً  نظرياً  نموذجاً  وضع قدل

Ryff، رايKف  الطمأنينFة تشFكل عناصFر أساسFية سFتة مFن النظFري النمFوذج ھFذا يتكFون"  

  :و ھي النفسية

   .الحياة بقيمة والشعور ايجابية نظرة لذاته الفرد نظرة في لويتمث : الذات تقبل  -

 مFع ايجابيFة ع1قFات إقامFة علFي الفFرد قFدرة في وتتمثل : ا;خرين مع ا�يجابية الع1قة  -

  .والحب والدفء وا�حترام بالثقة تتسم ا;خرين

 وشFعوره ،ومودة بدفء يعاملونه وأنھم إياه وحبھم له ا;خرين بتقبل الفرد شعورحيث إن 

 أو بFالخطر شFعوره ونFدرة بالس1Fمة، وإحساسFه فيھFا دوراً  لFه وأن الجماعFة إلFى با�نتمFاء

  1.القلق أو التھديد

 مFن خ1Fل ذاتFه وتقFيم سFلوكه وتنظFيم نفسFه علFي الفFرد اعتمFاد فFي وتتمثFل :ا�سFتق1لية -

 .لنفسه بضعھا محددة معايير

 واسFتغ1ل الفFرص بيئتFه أدارة علFي الفFرد درةق في وتتمثل : الذاتية البيئة علي السيطرة -

 مقKاريوس صKموائيل و ھKاينز مFن كFل أشFار كمFا .منھFا ل1ستفادة بيته في الموجودة الجيدة

 إمكانيFة ل_نسFان يتFيح المختلفFةر العمF مراحFل خ1ل بالطمأنينة ا%حساس أن إلى وغيرھم

  2.ونجاح بفاعلية أدواره ممارسة على ا%قبال

سFواء ) التفرقFة والFتحكم والتذبFذب والحمايFة الزائFدة(الوالدين غيFر السFوية كما أن معاملة 

و� توجFFد فFFروق بFFين , مFFن ا7ب أو مFFن ا7م وبFFين الشFFعور بعFFدم ا7مFFن النفسFFي ل[طفFFال

  3.الجنسين في الشعور با7من النفسي

 .تحقيقھا إلي يسعى محددة أھدافاً  لنفسه الفرد يضع أن أي :أھداف ذات الحياة -

 مFع نحFو تطويرھFا و السعي إمكانياته و لقدراته الفرد أدراك في وتتمثل :الذاتي ريلتطوا -

 قيمFة ذات بأفعFال يقFوم وأن امنتجF أو امبFدع يكFون كFأن الFذات عFن والتعبير .الزمن تطور

  . 1لbخرين
                                                 

 كليxة منشxورة، غيxر دكتxوراه رسxالة الجامعxة، طx[ب لxدى السxليمة النفسxية بالصxحة المرتبطxة النفسxية العوامxل لxبعض دراسة :نبيه إسماعيل -1
  114، ص1980، شمس عين جامعة التربية

  97-96 مرجع سابق ذكره، ص :نبيه إسماعيل - 2
ع[قته بأساليب المعاملة الوالدية لدى ت[ميذ المدرسة ا,بتدائيxة،المؤتمر الxدولي السxادس لمركxز الشعور باNمن النفسي و:أماني عبد المقصود - 3

  172-119، ص ص 1999ا)رشاد النفسي بجامعة عين شمس،



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 الطمأنينFة الشFعور عFدم علي مؤشراً  يعتبر تدنيھا أو العناصر ھذه وجود عدم إنو بالتالي ف

  .حيث إن إشباع الحاجات ا7ساسية مھم لتحقيق ا�ستقرار النفسي. 2فسيةالن

 :النفسية الطمأنينة أبعاد-6

 معرض وغير الحاجات مضموناً  إشباع فيھا يكون حالة بأنھا ا�نفعالية الطمأنينة تعتبر أن

والمحبFة  الحFب إلFى ا7مFن، والحاجFة إلFى والحاجFة الفسFيولوجية، الحاجFات مثFل للخطFر

 الحاجFات إشFباع ن يكFو الFذات، وأحيانFاً  تقFدير إلFى والحاجFة الFذات، إلFى احتFرام جةوالحا

   3  .الجھد لتحقيقه وبذل السعي إلى يحتاج وأحياناً  ، مجھود بدون

و بمFا أن الطمأنينFFة تFأتي فFFي مرتبFة متقدمFFة فFFي سFلم الحاجFFات و �عتبارھFا احFFد العوامFFل 

ھFFا و خاصFFة يالنفسFFية و تشFFعبھا ،فFFان منظر النفسFFية التFFي � يمكFFن إغفالھFFا فFFي الدراسFFات

قد بين أن لھا عدة أبعاد أساسية و أخرى ثانوية تنبثق منھا، و لذلك فان معرفة كFل  ماسلو

و يعFد المقيFاس الFذي و . ھذه ا7بعFاد مFن ا7مFور الجوھريFة فFي دراسFة الطمأنينFة النفسFية

ا مFن طFرف العديFد مFن ھو المرجع الFرئيس لھFذه ا7بعFاد ،و التFي تFم شFرحھ ماسلو ضعه

 أساسFية أبعFاد ث1ثFة  علFى الدارسFين أو البFاحثين و بالتFالي فFان الطمأنينFة النفسFية تشFتمل

  :وھى أولية

 بأنFه الفFرد شFعورحيFث أن  :اEخKرين مKع المKودة وع>قKات والحKب بالتقبKل الشKعور -1

 أن اكFهوإدر والتھديFد، شFعوره بFالخطر ونFدرة ا;خFرين، قبل من ومقبول و مقدر محبوب

ومتواجFدون  لحاجاتFه مسFتجيبون خاصFة الوالFدين حياتFه فFي ا7ھمية النفسية ا;خرين ذوي

  . ا7زمات عند وحمايته ومساندته لرعايته ونفسيا، بدنيا معه

 الFذي يFؤمن لFه العFاطفي التFوازن خ1Fل مFن إ� بالطمأنينFة الشFعور الفرديستطيع  حيث �

 ع1قاتFه ا�جتماعيFة وفي ممارسة ا�ختيار حرية يف ، السلوك تقرير في المتكاملة وحدته

 ا7سFرية بمسFتوي الع1قFات مظاھرھFا المتعFددة فFي الوحFدة ھFذه درجFة وتتحFدد السFليمة

 ويFؤمن يحميFه محFيط ناضFج فFي يكFون الفFرد عنFدما إ� بالطمأنينFة شFعور ف1F ،الجاريFة

 فFي تكمFن الطمأنينFة قا7ساسية لتحقيF العناصر فيري أن .والمودة الحب له ويوفر حاجاته

                                                                                                                                                    
  127ص ،1999شمس،  عين مكتبة ،القاھرة العام، النفس علم :محمد أحمد -1
 ، المكرمxة بمنطقxة مكxة اسxرياً  والمقبxولين اسxرياً  المرفوضxين المرض من عينة لدي يةبالوحدة النفس والشعور النفسي اNمن :زھور بشماخ -  2

 11ص،2001،،مكة القرى أم جامعة منشوره، غير ماجستير رسالة
  298صا,جتماعي، ،مرجع سابق ذكره ،، النفس علم:حامد زھران -3



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

لFه  تسFھل ا7ب أو ا7م مFن وبخاصFة محيطة من استقراره فمحبته وفي تقبله والطفل، محبة

 الصFعيد الجسFماني علي أيضاً  وإنما العاطفي الصعيد علي ليس فقط والسليم الطبيعي نموه

  1وا�جتماعي والعقلي

 فFرد بأنFه يشFعر أن إلFي جةحا في المرء :فيھا والمكانة جماعة إلى با�نتماء الشعور  -2

 يلFتمس أن والFي ، ويعطFي يأخFذ أن إلFي مصFالح مشFتركة تدفعFه بھFم تربطFه مجموعة من

 بھFذه غيFره يمFد أن يسFتطيع بأنه يشعر أن إلي في حاجة انه ، كما والمساعدة الحماية منھم

 الشFھور مFن الطفFل مFع أيضFاً  با�نتمFاء الشFعور ھFذا بعFض ا7حيFان، وتنمFو فFي ا7شFياء

 المجتمFع لھFذا و�ء إلFي تنقلFب ا7سFرة داخFل المحبFة ھFابالتFي تعق للطفFل فا7لفFة 7ولFيا

 إلFي حاجته إشباع فيھا تجد التي ا7خرى للجماعات ا�نتماء الحاجة إلي ثم تنتقل الصغير،

   .النفسية أو الطمأنينة ا7من العاطفي

 مجموعة يشFعر في عضو نماوإ ، قائماً بمفرده ليس انه الطفل شعر إذا الحاجة ھذه وتشبع

 برعايتFه علي القFائم والواجب ، أسرته أفراد غيره من وبين بينه طيبة ع1قات بوجود فيھا

 يشعره مما أخوته ا7سرة مع في التعاوني والنشاط العمل الجماعي فرص للطفل يتيحوا أن

  2إليه تنتمي ما جماعة وأن جماعة إلي ينتمي بأنه

 وان إلFي الجماعFة با�نتماء شعور" أنھا علي النفسية طمأنينةالأن  الس>م عبد حيث يرى 

 3".والتھديد و القلق بالخطر شعوره وندرة بالس1مة، .وإحساسه ،فيھا دوراً  له

 بالھFدوء الشFعور ھFو النفسFي أساسFه فFي ا7مFن ويعتبFر :ا0مKن و بالسK>مة الشKعور -3

 ،و المجتمFع الفرد لحياة يضرور شعور وعن القلق و ا�ضطراب، و ھ وبعد والطمأنينة

 يحيطFون ممن والمودة بالعطف وإحساسه وماله نفسه علي المرء أسبابه اطمئنان أھم ومن

   4.به

                                                 
 128ص ،1995بيروت،  ،الكتب ، عالم2 لطفلك، ط مستقب[ تصنعين كيف:وديع جليل -1
  190-189،ص صت.المصرية،القاھرة،د اNنجلو مكتبة وحاجاته، تنشئته الطفل :محمد ھدى - 2
  18ص ،مرجع سابق ذكره:حكمت الجميلي - 3
، 1996اليرمxوك،  ،جامعxة منشxوره غيxر ماجسxتير رسxالة ، أدائxه فxي للمعلم الديموغرافية الخصائص وبعض النفسي اNمن اثر:خليل فيصل - 4
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 بتقبFل ا;خFرين الفFرد شFعور ا�نفعالية با%ضافة إلFى أنھFا الطمأنينة "أن إسماعيل و يؤكد

 ونFدرة مة،حسFاس بالس1Fا%الجماعFة فھFي كFذلك ترتكFز علFى  إلFى با�نتمFاء وشFعور لFه،

  . 1"القلق أو التھديد أو بالخطر شعوره

عند تصميمه لمقياس الطمأنينة ا�نفعاليFة إلFى ا%شFارة إلFى مجموعFة مFن  ماسلوو لقد قام 

  . 2ا7بعاد الخاصة بالطمأنينة النفسية 

حيث أشار إلFى ا7بعFاد الرئيسFية ا7ولFى و التFي ذكرناھFا و مجموعFة مFن أبعFاد ثانويFة أو 

  :ة بالطمأنينة النفسية و ھي كالتاليفرعية خاص

  .إلى التآخي فيه جميعا الناس يميل ودياً  دافئاً  مكانا بوصفھا والحياة للعالم الفرد إدراك -1

  .أخيار ودودين بوصفھم لbخرين الفرد إدراك -2

 .الغير مع والتسامح الكراھية وقلة با;خرين الثقة -3

 .العام والتفاؤل الخير حصول توقع إلي الميل -4

 .والرضا بالسعادة الفرد شعور -5

 .ا�نفعالي وا�ستقرار الصراعات من والخلو وا�رتياح بالھدوء الشعور -6

 .والتحرر ا�نط1ق إلى الميل -7

 .معھا والتسامح الذات تقبل  -8

ا;خFرين  علFى والسيطرة ا�قتدار في � المشاكل على وا�قتدار الكفاءة في الفرد رغبة -9

 .إيجابياً  قوياً  شعوراً  الذات بتقدير عوروالش

 ل[مور الواقعية والمواجھة و الذھانية العصابية الميول من النسبي الخلو -10

 3والمجتمع الجماعة حول التمركز -11

الشFعور  بالبحFث التFي تناولFت السFابقة الدراسFات و ا7بحFاث توصFلت مجموعFة مFن وقFد

 أن كثير الصحة وحيث ا�نفعالية، الطمأنينة أو فسيالن با7من الشعور عدم النفسي، با7من

 مؤشFرات الصFحة النفسFية أكثFر مFن ا�نفعاليFة الطمأنينة أن اعتبروا والباحثين العلماء من

أھFم عوامFل  أحFد اعتبروھFا وآخFرون النفسFية، للصFحة مرادفFة اعتبرھFا مFن فمFنھم أھميFة

                                                 
  91ص ،1982مرجع سابق ذكره، :نبيه إسماعيل - 1
  34 ص مرجع سابق ذكره،: علي سعد -2
  111ص ،1989، الكويت القلم، دار ،1ط الجزء اNول و الثاني، الرشد، إلي الحمل من الطفل :محمد اسماعيل -3



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 لقيFاس الصFحة مقFاييس ريFةبطا ضFمن للطمأنينFة ماسFلو مقيFاس فطبقFوا النفسFية، الصFحة

 .النفسية

عشFر  ا7حFد بينمFا النفسFية للصFحة أسFباب ھFي ا7ولFى الث1ثFة العناصFر أن ماسKلو ويFرى

 تمثFل الحاجFات مجتمعFةً  العناصFر ھFذه أن ويFرى النفسFية الصحة عن ناتجة التالية عنصر

   1.للفرد بالنسبة ا7ساسية

 :النفسية الطمأنينة معوقات -7

علFى إحFداث حالFة مFن وقات وھFي المجموعFة مFن ا7سFباب التFي تعمFل ان المقصود بالمع

  :يلي الشعور بعدم الطمأنينة و يمكن تلخيص ھذه العوامل في ما

   :ھي النفسية للطمأنينة المعوقات ھذه ومن

 الشFعور إليFه يشير الذي يشير الكثير من الباحثين أن المعنى :التوافق ا0سري سوء 7-1

   .2المشاحنات من ا7سرة جو لوھو خ والس1م بالس1مة

ويشFعرون  ميجعل ا7بنFاء يكونFون صFيغة سFلبية تجFاه ذاتھFحيث أن سوء التوافق ا7سري 

أن كفاءة ع1قFة الطفFل بالوالFدين تFؤدي إلFى تكوينFه حيث  .بعد الكفاية وعدم ا7من النفسي

 نمFFاذج تصFFورية داخليFFة عFFن ذاتFFه تتضFFمن شFFعوره بFFا7من والثقFFة والتوافFFق الشخصFFي

وا�جتماعي، مما يجعله يواجه المشك1ت والضغوط مستقب1ً بكفFاءة وفاعليFة، بينمFا يمثFل 

إدراك الطفFFل للشFFقاق ا7سFFري عامFFل خطFFورة للتنبFFؤ بارتفFFاع مسFFتوى القلFFق والشFFعور 

  . بالتھديد وتوقع زيادة المشك1ت السلوكية للطفل

يFد مFن شFعورھم بعFدم ا7مFن وأشارت النتائج إلى أن إدراك ا7طفال للخ1فات ا7سرية يز

ويجعFFل النمFFاذج التصFFورية ل[سFFرة  ،ا�نفعFFالي ويقلFFل مFFن قFFدرتھم علFFى التنظFFيم ا�نفعFFالي

  . يزيد من أعراض القلق ا�كتئاب اكم،لديھم سلبية

 تFوفير الطمأنينFة و فFي التكيFف صFعوبات إيجFاد فFي تFأثيرا ا7جواء اشد منبالتالي و ھو  

 فFي الجحيم من نوعاً  البيت خاصة يجعل بمشاحنات مليء جو في وجودھم ا7بناء والراحة

  .3الطفل نظر

                                                 
  83 . ص مرجع سابق ذكره،:جبر محمد - 1
  398ص،1987،سوريا، والنشر لطبعgدمشق  ، جامعة7 ،ط" التكيف ةسيكولوجي في دراسة "النفسية الصحة:نعيم الرافعي - 2
  399صنفس المرجع، - 3



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 بالطفFل فFي المحيطة العوامل أن  :المضطربة ا�جتماعية والتنشئة الثقافية العوامل 7-2

 مFن أسFاليب سFوية غيFر أنمFاط وشFيوع الثقافيFة العوامFل كاضFطراب ا�جتمFاعي وسFطه

 فFي الطفFل وصFراعات تھFدد تناقضFات إلFي مستقب1 تتحول ما سرعان ا�جتماعية التنشئة

  .1أنماط بنائھا في مختلفة بيئات إلي ا�نتقال أو لھا مواجھته حالة

 التFي تعFوق السFبل مFن الFديني الFوعي مسFتوي انخفFاض يعFد:  الKديني الKوعي ضعف 7-3

 الدراسFات العديFد مFن أشFارت فقFد أيضFا، والمجتمFع للفFرد النفسي وا7من الطمأنينة وتھدد

 النفسFية وا7مFن النفسFي أو الطمأنينFة بFاc ا%يمFان بFين موجبFة ع1قFة وجود إلي بحوثوال

 مجال في وا%نتاجية الوظيفي بالرضا بشعور الفرد ايجابياً  يرتبط التدين مستوي أن وكذلك

   .عمله

يصاب ا%نسان بالعديد من ا7مراض التي قFد يكFون  :ا0مراض و ا2عاقات الجسمية 7-4

FFببھا متعلFFرض سFFا مFFالفرد ،و منھFFة بFFة المحيطFFالمؤثرات البيئيFFدوى أو بFFة أو العFFق بالوراث

السFFكري و السFFرطان ،و القلFFب و غيرھFFا ممFFا يFFنجم عنھFFا بعFFض ا�ضFFطرابات النفسFFية 

. كالتوتر و القلق المرتفع كما قد يصاحبھا اكتئاب و شFعور عFام بانعFدام الطمأنينFة النفسFية

مية إذ يFرى أنھFم أكثFر معانFات مFن غيFرھم العFاديين الذين يعانون من إعاقات جسF كما أن

  .نيعانون من العصابية و نقص الطمأنينة النفسية عن غيرھم من العاديي"فھو يرى أنھم 

 يھFدد حيFاة المFنخفض ا�قتصFادي المسFتوى أن به المسلم من  :ا�قتصادية المعوقات 7-5

 ( لFدي ا7فFراد تخلFق ھريالشF الFدخل قلة أن حيث خاص بشكل والطفل عام بشكل ا7فراد

حيث ،الذاتيFة اليومية ورغباته المعيشية حاجاته إشباع في ا�طمئنان عدم مشاعر  )ا7طفال

 الھFدف بتحديFد وذلFك وا7مFان الطمأنينFة الحصFول علFى فFي ھامFاً  دوراً  يلعب التخطيطأن 

  2. عملال مواصلة ثمة ومن الھدف إلى للوصول المناسب السلوك يحدد الذي الدافع وتولد

عنFد  وطمأنينتھFا سFكون الFنفس "بأنھFا  النفسFية الطمأنينFة أن الصKنيع صKالح أشFار كمFا

 بالحمايFة مFن الفFرد وكFذلك شFعور ا7خطFار مFن خطFر ثناياھFا فFي تحمFل زمFة7 تعرضFھا

   3". به المحيطة والعسكرية وا�قتصادية ا�جتماعية ل[خطار التعرض
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 حFدث بھFا فFإذا يFؤمن التFي الفFرد معتقFدات إلي شيرت القيم نإ :القيم نسق في التغيير 7-6

 الطفFل للطمأنينFة النفسFية فFان الحاجFة %شFباع اختيارھFا يFتم التFي السFلوك أشFكال في تغير

 العFدوان كFان يبFرر اجتماعيFاً وشخصFياً  مقبFول السFلوك غيFر تبريFر علFي تعمل قيما يتبني

 تحققFت إذا با�طمئنFان يشFعر الفFرد أن العيسKوي ويعتقFد .الFنفس عFن دفFاع انFه علFى مFث1ً 

 الفFرد يشFعر حيFث النفسFي بFا7من الفFرد اھتزاز شعور إلى يؤدي القيم اھتزاز وأن العدالة

   1 .والعزلة بالوحدة الطمأنينة إلى يفتقر الذي

تغيFرات  إحFداث إلFي تFؤدي والخ1فFات الحFروب وقFوع أن :والخ>فKات الحKروب 7-7

ا7وضFFاع  واضFFطراب ا�جتماعيFFة لع1قFFاتا تفكFFك إلFFي تFFؤدي واجتماعيFFة اقتصFادية

 مFن أنماط جديدة وظھور المجتمع 7فراد جديد حاجات نشوء عليھا يترتب مما ا�قتصادية

 المقFدرة الفFرد بFالخوف وعFدم لشFعور نتيجFة تكون التغيرات وھذه والسلوك ا7فعال ردود

 سFبيل فFي ومبادئه همن قيم الفرد يغير يجعل مما الطمأنينة وفقد ا7ساسية حاجاته سد علي

 مFن المتحFرر الشFخص ھFو نفسFياً  ا;مFن الشFخص "يكFون عليFه وبنFاء .بقائه يھدد ما إزالة

 . 2"الخوف

  :اEثار الناجمة عن  فقدان الطمأنينة النفسية -8

يعد فقدان الطمأنينة النفسFية أحFد العوامFل الخطيFرة ل1سFتقرار النفسFي و يترتFب عFن عFدم 

دة من المشك1ت النفسية و ا�ضFطرابات السFلوكية و الخFوف و ا%حساس بالطمأنينة العدي

القلق و التFوتر و الخFوف الزائFد،و انعFدام الثقFة ،و الشFك فFي ا;خFر ،و نقFص انتمائFه ، و 

التھرب من المسؤولية ، و العزلة و ا7نانيFة ، ،و ا�غتFراب ، و اليFأس ،و كراھيFة الحيFاة 

بعFFدم الطمأنينFFة فإنھFFا تقFFوده إلFFى ا7فكFFار و مFFن فيھFFا،و فFFي حFFا�ت معقFFدة مFFن الشFFعور 

السKKيد عبKKKد و يFFذكر ؛ا�نتحاريFFة ،و ا%حسFFاس با7سFFFى و الحFFزن و ا�ستس1FFم و النفFFFاق

الميFFل ...مFFن أھFFم المظFFاھر السFFلوكية المصFFاحبة للخFFوف و عFFدم الطمأنينFFة"أنFFه  المجيKKد

وف عFFن ل1نفFFراد و الرغبFFة فFFي العزلFFة ،و الھFFروب مFFن المواقFFف ا�جتماعيFFة ،و العFFز

المشاركة فFي ا7نشFطة ا�جتماعيFة، با�ظافFة إلFى التFردد و الشFك و عFدم الجFرأة ،و عFدم 

بFFأن ا�تصFFال ا�جتمFFاعي سFFوف ينتھFFي بخبFFرة سFFيئة ،و  دا�سFFتقرار و القلFFق ،و ا�عتقFFا
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

الخFFوف مFFن التقيFFيم السFFالب و ا�رتبFFاك ،و عFFدم البراعFFة فFFي اسFFتخدام اللغFFة ،و ا%حسFFاس 

  1 ."بالخجل و الدونية

و ا7فFFFراد الغيFFFر آمنFFFين � يشFFFعرون بالطمأنينFFFة الكافيFFFة لكFFFي يغFFFامروا بتعFFFرض أنفسFFFھم 

لbخFFرين ،و إذ تنقصFFھم الثقFFة فFFي الFFذات و ا�عتمFFاد عليھFFا ،و يخFFيفھم النمFFو ،و التعFFرض 

ل[ذى و الدخول في مغامرات اجتماعية ،كما أنھم مشFغولون فFي محاولFة الشFعور بFا7من 

دي انشغالھم ھFذا إلFى أن يصFبحوا أقFل وعيFا بمFا يFدور حFولھم ،و و تجنب ا%حراج ،و يؤ

  2.يسبب ا�تجاھات القائمة على الخوف فھم � يمارسون المھارات ا�جتماعية 

وإذا كانFت الطمأنينFFة ضFرورية ل_نسFFان عامFة ،فھFFو أكثFر أھميFFة ل[طفFال فFFي أي مجتمFFع 

لنFاحيتين النفسFية و الجسFمية ،فقد أصبح معلوما ارتباط نمو الطفل على نحFو طبيعFي مFن ا

بإحساسFه بFا7من و ا�سFتقرار ،و ارتباطFه بمFن حولFFه مFن أفFراد أسFرته و أقرانFه ،و أمFFن 

  .الطفل � ينفصل عن أمن مجتمعه

  :و ھناك مجموعة من ا7عراض تعد أساساً للشعور بعدم الطمأنينة النفسية وھي

 ين يعاملونه بقسوة واحتقارشعور الفرد بالرفض وبأنه شخص غير محبوب و أن ا;خر -

.  

   .شعور الفرد بالوحدة و العزلة،و  شعور بأن العالم يمثل تھديداً وخوفاً وقلقاً ال -

أن الحيFاة والعFالم مكFان خطيFر مظلFم وفيFه عFداء والتھديFد، و الشعور بالخوف والخطر  -

 .وتحد 

  .يغلب عليه سوء الظن حيث يرى أن ا;خرين خطرون وعدوانيون -

  .تشائم ويتوقع حدوث ا7سوأو الابه مشاعر الحسد والغيرة تنت -

 3.تسيطر عليه مشاعر التوتر ا�نفعاليو الشعور بعدم السعادة والرضا  -

  :النفسية الطمأنينة تحقيق أساليب -9

 وھFى "ا7من النفسFي عمليات" يسمى ما إلى النفسية الطمأنينة لتحقيق الطفل أو الفرد يلجأ

 أو والكFرب والتFوتر وا%جھFاد النفسFي الضFغط لخفFض النفسFي لجھFازا يسFتخدمھا أنشFطة
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 فFي ةويجFد الفFرد الطمأنينFة النفسFي . با7مFان والشFعور الFذات تقFدير وتحقيFق منه التخلص

 .ا7من بھذا تشعره جماعة إلى انضمامه

 دىوإشباع حاجتھم يؤ .سليماً  نمواً  أفرادھا لنمو المناسب ا7سري والمناخ السعيدة وا7سرة

 .النفسية الطمأنينة تحقيق إلى

 ھFذا زبالطمأنينFة النفسFية، ويعFز الشعور وا�نتماء يزيد والمدرسي المھني كما أن لتوافق 

علFى  بعضFھم ا7فFراد يعتمFد حيFث ، جماعات الرفFاق،با�ظافة الى  آمن وطن إلى ا�نتماء

   1.النفسية الطمأنينة من أكبر بدرجة يشعروا حتى بشكل واضح، بعض

ا7خ1قية و ا�جتماعية الواحدة و مبادئ مكتسFبة  تيث انه ھناك من المبادئ و السلوكياح

يرثھا عFن ا;بFاء و ا7جFداد نتيجFة �نتقFال الثقافFات عبFر المحافظFة علFى التFراث و نتيجFة 

بحيث � يحصFل تباعFد بFين تلFك المبFادئ ا7ساسFية و بFين مFا يتطلبFه ...للتعلم و ا�كتساب

مFFع المسFFتجدات، ف1FF تزمFFت و � تحجFFر كمFFا � انفعFFا�ت مFFن عقFFال  العصFFر مFFن توافFFق

السلوكية و ا7خ1قية سياج ا7مة ضد التفكك و فقدان الھوية الوطنية ،ذلFك الربFاط الوثيFق 

الذي يجمع أفراد الوطن الواحد و يشدھم إلFى أصFالتھم و جFذورھم الثقافيFة و ا7خ1قيFة و 

  2.الوطنية 

ويFة الوطنيFة فFي توطيFد الطمأنينFة النفسFية داخFل الFوطن الواحFد و و بالتالي يبFرز دور الھ

  .على الفرد كنتيجة طردية ل[ولى ةآثرھا ا�يجابي

 للحاجFات التFي تثيFر الفFرد إشFباع عملية Emotional Security النفسي ا7من ويتضمن

 ورالشFع التFوتر الناشFئ عFن من للتخلص وا�رتياح النفس عن الرضا له يحقق بما دوافعه

ا%نسFان يشFعر با7مFل  يجعFلو فFي ھFذا .لديFه وا�طمئنFان النفسFي الھFدوء وتFوفير بالحاجة

والطمأنينة النفسية إذا أمن الحصول على مايشبع حاجاته الضرورية لتحقيق النمو النفسFي 

  3.السوي وبالتالي التمتع بالصحة النفسية ا%يجابية في جميع مراحل حياته

  : النظرياتضوء بعض  نفسية فيال لطمأنينةا -10
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 أو فFي مفھومھFا سFواء ذاتFه حFد فFي للتنظيFر مجFا� ا�نفعاليFة الطمأنينة إلى الحاجة تكن لم

مجموعFة حاجFات  مFن واحFدة للطمأنينFة الحاجFة ن7 ذلFك ،وفيھFا يFؤثر مFا أو مكوناتھFا

 اختلFف وقFد .الشخصFية سFمات مFن كسFمة لھا نظروا آخر ومن جانب، ومتداخلة مترابطة

فFي  فھFي أو الطمأنينFة ل[مFن الحاجFة إلFى نظFرتھم فFي و ماسFلو و مكFدوجل فرويFد من كل

وتشFمل  ا7ھميFة فFي الفسFيولوجية الحاجFات بعFد وتFأتي الثFاني المسFتوى فFي )ماسFلو (ھFرم

  1 .ثابتة بيئة عن والبحث القلق التحرر من

نظريFات علFم  نمF نظريFة لكFل النفسFي ا�تجFاه باخت1ف النفسية الطمأنينة مفھوم كما يتباين

 بالدراسFة ا%نسFانية الشخصFية تناولFت التFي النظريFات ھFذه واخFت1ف تعدد ورغم ، النفس

 بFا7من النفسFي أو ا�طمئنFانب الفFرد شFعور أن إلFى ذھبFوا المنظرين معظم أن إ� والتحليل

 للطمأنينFة و نتعFرض .سFلوكه وتحديFد الفFرد شخصFية تكFوين فFي ا7ساسFية الركيFزة ھFو

  :ية على النحو التاليالنفس النظريات من عدد خ1ل من النفسية

 ،ماسFFلو "يعتبFFر  :)النظريKKة ا2نسKKانية( ماسKKلولأو الحاجKKات  الدافعيKKة نظريKKة 10-1

Maslow  " داFFنفسواحFFم الFFي علFFانية فFFة ا%نسFFحاب المدرسFFن أصFFن ،مFFو مFFر  وھFFأكث

�  ع الحاجFات، وتكFادو إشFبا) ا7مFن النفسFي(بالطمأنينة النفسية  الباحثين النفسيين اھتماما

مFن إشFارة إلFى إسFھاماته " ومنھFا الحاجFة إلFى ا7مFن"تخلو دراسة تھتم بالحاجات النفسFية 

فFي  )الطمأنينFة( ودراساته الميدانية في ھذا المجال، وقFد وضFع ماسFلو الحاجFة إلFى ا7مFن

وقFد  المرتبة الثانية في ھرمه الشھير للحاجات، وھي تلي الحاجات الفسFيولوجية ا7ساسFية

شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل من ا;خرين، له مكانة  على أنھاعرف الطمأنينة النفسية 

ر فيھFا بنFدرة الخطFر والتھديFد وشعمع البينھم، يدرك أن بيئته صديقة ودودة، غير محبط، 

  2.والقلق

 وأ ا7مFن إلFى الحاجFة تناولت حيث ذلك في الرائدةھي  الدافعية فيته نظري في ھذا تعتبرو

 العمFر مراحFل فFي للفFرد النفسFي النمFو �رتكFاز إشFباعھا ضFرورة و الطمأنينFة النفسFية 

 الFدوافع من مستويات ولديه يولد ا%نساني الفرد أن نظريته في يرىحيث ، عليھا المتتابعة
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 صFنفھا وقFد . 1،حسب أھميتھFا  ھرمي شكل في تنتظم النفسية و الفسيولوجية الحاجات أو

 الترتيFب حسFب وھFي ا7ساسFية ا%نسFان حاجFات فيھFا تقFع سFتوياتم أو فئFات خمFس إلFى

  :ي كالتاليالھرم

 السFعي في وتتمثل أساسية ا7كثر وھي  الھرم قاعدة على تقع و الفسيولوجية الحاجات -1

  .الجنسي وا%شباع والدفء والھواء والماء الطعام إلى

 مFن والوقايFة الحمايFة إلى،النفسFية ةالطمأنينF الحاجFة فFي وتتمثFل ا7مFن إلFى الحاجFة -2

  .التھديد و الراحة وعدم ا7لم من التخلص و الخارجية ا7خطار

  الحاجات ا�جتماعية-3

  ا�حترام و التقديرالحاجة الى  -4

  تحقيق الذاتالحاجة الى  -5

 لفFرداوحسFب طبيعFة  كثيرة بوسائل يتم والطمأنينة ا7من حاجات إشباع أن ماسلو ويرى 

 والقلق الفرد مصادر ا7لم تجنيب طريق عن تتم ذلك في الوسائل أھم نولك نموه، ومرحلة

 أولھFا ث1ثFة أبعFاد أساسFية ماسلو لدي ا�نفعالية حيث إن للطمأنينة .الطمأنينة عن والبحث

 :يلي فيما ا%يجابي جانبھا يتمثل

  .ومودة دفءب ويعاملونه يتقبلونه ا;خرين بأن الفرد شعور -1

 .الجماعة في مكانا له بأن إحساسهو با�نتماء الفرد شعور -2

  .والقلق و التھديد بالخطر الشعور وندرة بالس1مة الفرد شعور -3

 حاجFFات مFFن ابتFFداء نظاميFة بصFFفة حاجاتFه بإشFFباعيقFوم  ا%نسFFانفFان  ماسKKلو و حسFب

الطمأنينFFة (،ثFFم ا7مFن النفسFFي   قاعFFدة الھFرم أي الحاجFFات الفسFFيولوجية ا7دنFى المسFتوى

 ماسKلو و يعتبFر 2 .ا7ھميFة في تعلوھا التي الحاجات إشباع إلى  بالتدريج لينتق ثم )النفسية

 الFرئيس الFدافع وھFي ا7خFرى الحاجFات لجميFع ا7سFاس تشFكل الفسFيولوجية الحاجFات

 لھFاتقاب ةيأساسF عوامFل تعتبFر والحFب وا�نتمFاء النفسFي ا�طمئنانأما  .3للسلوك والمحرك

 اةيFح مFن المبكFرة السFنوات في الحاجات ھذه إشباع فإن لھذا  و الفرد عند ةيأساس حاجات
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 الحاجFات ھFذه ا%شFباع عFدم أمFا ية تاليةعمر مرحلة ةيأ في ا7من مشاعر إلى يؤدي الفرد

 (عنFد والطمأنينة ا7من إلى الحاجة تمثل ثم ومن. 1ةيمرض أعراض إلى إحباطھا يؤدي أو

 نفسياً  اھنمو ينمو أن الفرد ستطيعي حتى إشباعھا يلزم التي ةيا7ساس اتالحاج أحد) ماسلو

 الفFرد شFعور مFدى علFى يتوقFف المختلفFة نمFوه مراحFل فFي الفFرد توافFق أن إذ سFليماً،

 الفFردسFعادة  أن تفتFرضأن ھFذه النظريFة  الكناني في ھذا يشير و.2 طفولته في بالطمأنينة

 يFرىكمFا .3اإليھF الوصFول اسFتطاع الFذي الحاجFات مسFتوى علFى تتوقFف النفسFية وصFحته

 خ1Fل مFن الشخصFية وتفسFير شFرح الصFعب مFن أنFه يFرىإلى أن ماسلو  "عبد الرحمان"

  4.فقط  الدوافع عن اصط1حية مفاھيم

مFن  لقFد اختلFف الكثيFر :(ERG theory, Alderfer) لKدرفر0 الدافعيKة نظريKة 10-2

ال مFن و نظرية الحاجات لديFه؛حيث إن تأكيFد ماسFلو أنFه � يمكFن ا�نتقF ماسلوالعلماء مع 

 ه وفق ھذه النظريFةانمستوى ;خر في تنظيم الحاجات إ� بإشباع الحاجات ا7ولية ،حيث 

قد أشFبعت،  ا7دنىلم تكن الدرجة  إن ماسلو حاجات يصعد في سلم أن� يستطيع  ا%نسان

 بينت و.حاجاتك لتقدير الذات بتلبية تبدأ أن تستطيع�  ا�جتماعيةحاجاتك  لم تلبي إنمث1ً 

 مسFFتويات بھFFذه الطريقFFة أمFFر غيFFر اسFFات بFFأن الفصFFل بFFين الحاجFFات وتFFرتيبھم فFFيالدر

بنظريFة  بالتعديل في النظريFة وأتFى " ,C. Alderferلدفرأ " حاول العالم حيث  ؛صحيح

اختصFار لث1ثFة  الFث1ث ھFي عبFارة عFن فا7حFر ) (ERG theory جديFدة يطلFق عليھFا

  :5وھيأقسام أو درجات 

تمثFل تقابلھFا فFي نظريFة ماسFلو  و :(Existence Needs) الكينونFة أو الحاجFة للبقFاء -1

  ،و الحاجة ل[من و الطمأنينة  الحاجات الفسيولوجية

حاجFFFات ا�نتمFFFاء تقابلھFFFا فFFFي نظريFFFة ماسFFFلو  و:(Relatedness)حاجFFFات ا�نتمFFFاء -2

  .وجزء من الحاجة إلى التقدير ا�جتماعية والحاجات

  .حاجات تحقيق الذاتتقابلھا في نظرية ماسلو  :(Growth)الحاجات إلى النمو -3

                                                 
  14مرجع سابق ذكره،ص:زينب الشقير -1
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الفسFFيولوجية " مFFا يعFFادل الحاجFFات أي، "البقFFاء إلFFىالحاجFFة  "تظFFم المجموعFFة ا7ولFFىو 

   .في ھرم ماسلو )"الطمأنينة النفسية( ل[من  والحاجة

 آن ا%نسFان إشFباع الحاجFات الموجFودة فFي الث1ثFة درجFات فFي يحFاول ألKدفرـ بالنسبة لو 

يكتفي حينھا فFي إشFباع الحاجFات  ياتحقيق ما ھو في الدرجات العل في فشل إنكن واحد، ل

   .دنىا7 في الدرجة

طFFور بFFورتر نظريتFFه فFFي سFFتينيات القFFرن  ):porter(بKKورتر ل الحاجKKاتنظريKKة  10-3

بمجتمFFع الرخFFاء ا7مريكFFي الFFذي كFFان  بKKورتر العشFFرين ،و قFFد عكسFFت ھFFذه النظريFFة تFFأثر

الحاجFات الفسFيولوجية  مذ يFرى أن قلFة مFن النFاس تحFرك سFلوكياتھسائدا في تلFك الحقبFة إ

كالجوع و العطFش باعتبFار أن مثFل ھFذه الحاجFات � تشFكل دافعFا 7ن إشFباعھا حاصFل و 

مFFع فFFارق حFFذف الحاجFFات  ماسKKلو مشFFابھا لترتيFFب بKKورترمضFFمون و لFFذا أتFFى ترتيFFب 

فFي تنظFيم ماسFلو  للحاجFات  الفسيولوجية و إضافة الحاجة ل1ستق1لية التي لم تكن مبFرزة

  :التالي ك للحاجات بورترو بذلك أصبح تنظيم 

 والتقاعFد، ، الدخل المFادي المناسFبكو تشمل أمورا كثيرة : حاجة إلى ا7من و الطمأنينةال

  .مينأالعدالة و التقييم الموضوعي، الت والتثبيت في الخدمة، 

ى جماعFFة عمFFل رسFFمية أو غيFFر ا�نتسFFاب إلFF:و تشFFمل أمFFور مثFFل:الحاجFFة إلFFى ا�نتسFFاب 

  القبول من الزم1ء و، ةصداق رسمية أو إلى جماعة مھنية، و

و تشFFمل أمFFور مثFFل المكانFFة ،و المركFFز ،و اللقFFب،و الشFFعور : الحاجFFة إلFFى تقFFدير الFFذات

  .باحترام الذات،و الشعور باحترام ا;خرين،و الترقيات ،و المكافآت

عملFه ،و التFأثير فFي النظFام و مشFاركته فFي لرد و تشمل ضبط الفF: الحاجة إلى ا�ستق1ل 

  .القرارات التي تعينه،و منحه ص1حية استخدام إمكانات النظام

عمل الفرد ضمن أقصى طاقته و إمكاناتFه و :و تشمل أمور مثل: الحاجة إلى تحقيق الذات

  .الشعور بالنجاح في العمل ،و تحقيق أھداف يرى الفرد أنھا مھمة
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التFي تؤكFد حاجFة  ھي الحاجFة ل1سFتق1ل " porterبورتر،  "التي قدمھافا�ظافة البارزة 

الفرد إلى الشعور بتوافر فرص المشFاركة فFي صFنع القFرارات التFي تعينFه أن تكFون لديFه 

  1 .ص1حيات السيطرة على موقف العمل الخاص به

و الجوانFب الFذي يFولي ا�ھتمFام ا7كبFر للعمFل  للبورترو يتبين ھنا سيطرة النظرة المادية 

الخاصة به و بالتالي فقد ركز على المكون الخارجي للطمأنينة النفسية و التي تعتمFد علFى 

  .طمأنينته إشباع الحاجات المادية أو الخارجية حتى يحقق ا%نسان

 علFى بنFاء السFلوك تفسFير يمكFن أنFه ماكKدوجل يفتFرض :لمكKدوجل الغرائز نظرية 10-4 

 الكFائن بFه يولFد جسFمي نفسFي فطFري اسFتعداد بأنھFا الغريFزةعFرف  حيFث الغريFزة مفھوم

 لھFذا المثيFر يFدرك بFأن وذلFك المختلفFة المواقFف فFي خاصFا لوكاس يسلك 7ن ويھيئه الحي

 و.الموقFف ھFذا إزاء م1ئFم بتصFرف القيFام ثFم المثيFر بھFذا خFاص نفعالإبر يشع ثم الموقف

 :في تتمثل مكدوجل نظرية مسلمات أن التعريف من يتضح

 .لتحقيقه الفرد يسعى ھدف له سلوك كل - 

 .يميزھا خاص انفعال غريزة لكل إن - 

 إدراك بمعنFى النFزوع و والوجFدان ا%دراك الث1ثFة الشعور عناصر تتضمن الغريزة إن  -

 يFتم الغريFزي التصFرف إن نفسFھا عFن به تعبر سلوك و يصاحبھا، انفعالي ونشاط يثيرھا،

 2.واحدال الجنس أفراد عند متشابھة بصورة

 وأورد الFدوافع مFن آخFر عFدد منھFا يشFتق ا7ولية الدوافع من عدد وجود مكدوجل وافترض

 حيFث لFم.3ونشاطه ا%نسان أفعال لجميع ا7صلية المنابع تعتبر سبعة عشر غريزة ذلك في

 فFي عشFر السFبعة للغرائFز الFدارس ولكFن إلى الطمأنينة النفسFية صFراحة مكدوجل يتطرق

 المقابلFة ا�نفعFا�ت محصFلة ھFو ا�نفعاليFة بالطمأنينFة الشFعور أن مكFدوجل ي1حFظ قائمFة

 يسبب عما البعد وانفعالھا الراحة غريزة المثال سبيل فعلى الغرائز المتداخلة من لمجموعة

 والتركيFب الحFل غريFزة والتسFلية بFالمرح الظھFور الضFحك وانفعالھFا غريFزة ، ا%زعFاج

  .4 .ا�بتكار واللذة العمل حب وانفعالھا
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 الشخصية لدراسة ضرورية أنھا على الدوافع إلى كاتل ينظر :كاتلل السمات نظرية 10-5

 .للسFلوك محFددات ھFي البيئFة مFع التفاعل نتيجة المكتسبة وتلك الفطرية السمات أن واعتبر

 وتوصFل . ةالدينامكيF السFمات بواسFطة معينFة أھFداف نحو وجهيو ينشط ا%نساني فالسلوك

 إلFى للشخصFية  .P.F ا7وليFة السمات لعزل 16 اختبار فيھا استخدم لتيا أبحاثه خ1ل من

و  .بFالنفس الثقFة مقابFل للFذنب ا�سFتھداف ھFو آخFر مسFمى تحFت أو ا7مFان عFدم بعFد عزل

يعنFي فFي ھFذه تجدر ا�شارة الى ان العديد مFن البFاحثين يFرون أن المقصFود بعFدم ا�مFان 

 لتقريFع دائFم ميFل لFديھم الدرجFة مرتفعFي أنكاتل  دووج .النظرية فقدان الطمانينة النفسية 

 ويصFفون تمامFاً  مكتئبFين وأحيانFاً  المFزاج متقلبFي بالFذنب والشFعور والقلFق والترقFب الذات

 بFأن ويشFعرون ،ا;خFرين أمFام ينتقFدون عنFدما وا�كتئFاب الغFم يصFيبھم بFأنھم أنفسFھم

 تشعرھم ا�نتقادات وأن صدقاءل[ ھم فيه يحتاجون الذي بالقدر لھم يحتاجون � ا7صدقاء

 بسFھولة والبكFاء للتأمل والنزعة القلق تعني المرتفعة والدرجة ،تساعدھم مما أكثر بالعجز

 وا�نھزاميFة الFذات قيمFة وانتقFاص بالوحFدة ،والشFعور والخFوف والحFزن ا�كتئFاب و

 ا�رتبFاط يحبون � وبأنھم بالنفس بالثقة المنخفضة الدرجة ذوى يتصف بينما  .وا�نزعاج

   1  .ا;خرين بمعايير ا�رتباط أو اتفاقات أو معاھدات في

وجFود  ف1F سFمة أو حاجFة كونھFا مFن الطمأنينFة دراسFة فFي ا�نط1Fق نقطFة كانFت وأيFاً 

 مFع رأي ينسFجم مFا وھFذا الFدوافع، تؤكFد فالسFمات العلماء آراء بين التناقض أو ل1خت1ف

 السFمة فFي أن ألبFورت نظFر ووجھFة سFتجابات،ا أو أفعFال ردود مجموعFة بأن السFمة كاتل

  .2 للسلوك موجھة

 العFاملى التحليFل علFى اعتمFاده فFي كاتFل  مFع جيلفFورد اتفFقلقFد  :جيلفKورد نظريKة 10-6

 .العصFFبية مقابFFل ،البFFال راحFFةو الFFذي يمثFFل فFFي نظريتFFه بعFFد  الطمأنينFFة بعFFد �سFFتخراج

" أوراحFة البFال  بعFد علFى مرتفعFة درجFة علFى يحصFل الFذي الشFخص أن إلFى وتوصFل

 � مسFتقر التھFيج، سFريع عصFبي منFه أكثر ومسترخ ھادئ بأنه يتميز  "النفسية  الطمأنينة

  3.أمامه فيما انتباھه تركيز على قادر بسھولة، يتعب
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يFFرى العديFFد مFFن البFFاحيثين و  :للطمأنينKKة النفسKKيةة النفسKKي التحليKKلتفسKKير نظريKKة  10-7

 عFن المسFئولة ھFي النظريFة ھFذه في للشخصية كمكون )اا7ن(الدارسين في علم النفس أن 

 منھFا لكFل للشخصFية رئيسFة أجھFزة ث1ثة بين فرويد ميز الطمأنينة النفسية ، حيث  تحقيق

 محصFلة الفFرد سFلوك ويعتبFر لFه وفقFا يعمFل الFذي والمبFدأ ووظائفFه وخصائصFه مكوناتFه

  1. النظم وھذه بينھا فيما والصراع للتفاعل

 علي تقوم فرويد بھا جاء التي النفسي التحليل نظرية في بھا المقصود لنفسيةا الطمأنينة نإ

 وإذا ، النفسFية الطمأنينة لديه يصبح فان لدي الفرد الموجودة الغرائز إشباع عند انه أساس

 مFن جFزء لFه تFوفر حتFى الدفاعيFة الحيFل إلFي الفFرد اللجFوء فعلي الغرائز إشباع يحصل لم

 فرويد نظرية علي كثيرة مأخذ ھناك أن حين في مؤقتة ذلك لفترة نويكو النفسية الطمأنينة

 علFي نتائجھFا بتطبيFق صFالحة تكFون فكيFف ا7سFوياء لغيFر مFن دراسFات أخFذت أنھFا منھFا

 الفFرد يسFعى ھFدف ا�نفعاليFة الطمأنينFة مقومFات أن  فرويKد نظFر وجھFة ومFن .ا7سFوياء

تكاملFه  واستعادة التوتر خفض على 1لهخ من الفرد يعمل حيث اللذة مبدأ لتحقيقه من خ1ل

 يفسFر مبFدأ النفسي كمFا التحليل رأي في الغرائز ومصدرھا المحفزات عندما تثار وھدوءه

 تمثل إذ الدفاع المستخدمة آليات فھم بمحاولة تفسيره يمكن أو السعي، ھذا وا�تزان الثبات

 أصFحاب النظريFات ذھFب بينمFا النفسFي التحليFل نظFر وجھFة مFن السFلوك لتفسFير مبFادئ

 منع نجاحھا في حال الفرد في لدى سلوكية عادة تصبح الميكانيزمات ھذه أن إلى السلوكية

والمدرسFة  فرويFد بFين ھFذا ا�خFت1ف ورغFم وا7مFن، با�طمئنFان الشFعور ثFم ومFن القلFق

ن وإ ا7خطFار مFن للفFرد والحماية توفير ا7من منھا الھدف أن على اتفقوا أنھم إ� السلوكية

مؤقت و يختلف مFدى الشFعور بالطمأنينFة مFن فFرد  بشكل والراحة ا7من بھذا تشعره كانت

ويFFربط فرويFFد بFFين الطمأنينFFة النفسFFية وا7مFFن البFFدني . ;خFFر و فقFFا لمبFFدأ الفFFروق الفرديFFة

وتحقيFFق الحاجFFات المرتبطFFة بFFه، حFFين يFFرى الفFFرد مFFدفوعاً لتحقيFFق حاجاتFFه للوصFFول إلFFى 

يFFنجح يشFFكل  ذلFFك تھديFFداً للFFذات ويسFFبب الضFFيق والتFFوتر وا7لFFم وعنFFدما � , ا�سFFتقرار

مFن أبFFرز الFذين أكFدوا علFى مصFFادر الخطFر الداخليFة فFFي  فرويKدكمFا و لقFد كFFان . النفسFي

حينمFFا يؤكFFد الميFFول العدوانيFFة  ،وعFFدم ا�سFFتقرار ،التFFي تقFFود إلFFى سFFوء التكيFFف ،ا%نسFFان
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لتFالي فFإن ا%نسFان يحمFل فFي ھFذا المعنFى با و ،والشھوانية الشريرة التي تولد مع ا%نسان

   1".أسباب عدم أمنه

أن شFعور الفFرد بالطمأنينFة النفسFية ، يعFود فFي جFذوره إلFى  "Horney ،ھورني"وترى 

أسFباب اجتماعيFة أھمھFFا ع1قFة الطفFل بوالديFFه منFذ بدايFة مرحلFFة الطفولFة،فعطف الوالFFدين 

تFرى أن أصFول السFلوك العصFابي ودفء ع1قتھما بطفلھما يشبعان حاجة الطفFل ل[من،و

يكمن في إھمال الطفل وعدم مبا�ة الوالدين به، فينشأ في جFو أسFري � يFنعم فيFه بالFدفء 

وبالتالي يلجFأ إلFى عFدة أسFاليب ،والحب مما يسبب انعدام ا7من والشFعور بFالقلق ا7ساسFي

لقلق لFديھا نFاتج فFا" دفاعية ليستعيد أمنه المفقود، أو يحاول أن يكون لنفسFه صFورة مثاليFة 

من مشاعر عدم توفر ا7من في الع1قات الشخصية المتبادلة على العكس من فرويFد فھFي 

   2".� تؤمن بأن القلق جزء � يمكن اجتنابه في الطبيعة ا%نسانية

تھتم بأبرز العوامل ا�جتماعية والثقافية حيث  تFرى أن ھنFاك جملFة مFن  ھورنيو بما أن 

بية خاصة في المحيط ا7سري كا%ھمال والعزلة يمكن أن تؤدي الظروف وا7وضاع السل

لتؤكFد أن عFدم  ھKورنيوالFذي بFدوره يFؤدي إلFى القلFق ، وتمضFي " الطمأنينFة " إلى فقدان

فFي الع1قFات خاصFة بFين الطفFل وا7م يتسFبب فFي نشFأة مشFاعر " ا7من والطمأنينة"توفر 

لFى سFلوك الفFرد لواحFد مFن من ا�ضطراب تظھFر فFي صFورة اتجاھFات عصFابية تFؤدي إ

أو التحFFرك بعيFFداً عFFن ) اتجFFاه إجبFFاري(ث1ثFFة اتجاھFFات ، فأمFFا التحFFرك نحFFو ا;خFFرين 

و قFد اتفFق الجميFع ) . اتجFاه عFدواني(أو التحرك ضد ا;خFرين ) اتجاه انفصالي(ا;خرين 

على ان إشباع الحاجات الفسيولوجية و حاجات ا7من ضرورية لشعور الفFرد با�طمئنFان 

  .ا7منو 

 :بالصحة النفسية  وع>قتھا نفسيةال الطمأنينة -11

 البيولوجيFة حاجاتFه إشFباع علFى الفFرد قFدرة بمFدى تتعلFق ا�نفعاليFة الطمأنينFة كانFت إذا

 عFن رضFاه وعلى والصراعات، النفسية ا;�م من التحرر على قدرته وعلى وا�جتماعية،

 جFانبينوذلFك ب"  التوافFق" معنFى منيتضF أخFرى جھFة فمFن جھFة مFن بFاc، وإيمانFه نفسه،

 الضFغوط مFن وتحFرره عنھFا رضFاه ذاتFه مFع الفرد انسجام في يتمثل داخلي نفسي أحدھما
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 المجا�ت في ا;خرين مع وتناغمه تكيفه حسن في يتمثل اجتماعي وا;خر  والصراعات،

 1وا�جتماعية المادية البيئة مطالب ومع المختلفة

 فFي وا�تحFاد التFداخل وھFذا واحFدة تكFون تكFاد المصطلحين ك1 مكونات أن الم1حظ منو 

 أسFري أو اجتمFاعي أو شخصFي توافFق بدون بالطمأنينة شعور ف1 منطقياً  يعتبر المكونات

ذلFك حيFث يعتبFر الشFعور  صKاموئيل مKاغريوسو يؤكFد  .مھنFي أو زواجFي أو مدرسي أو

أول مؤشFFراتھا ، فلقFFد تحFFدث بالطمأنينFFة النفسFFية أحFFد مظFFاھر الصFFحة النفسFFية ا%يجابيFFة و

الكثير من العلماء والمفكرين عFن أبFرز المؤشFرات ا%يجابيFة للصFحة النفسFية والتFي منھFا 

شFFعور الفFFرد بFFا7من النفسFFي والنجFFاح فFFي إقامFFة ع1قFFات مFFع ا;خFFرين وتحقيFFق التوافFFق 

 2.النفسي والبعد عن التصلب وا�نفتاح على ا;خرين

 مظFاھر مFن مظھFر وك1ھFم التوافFق لحسFن ومؤكFدة ميFةحت نتيجFة بالطمأنينFة الشFعور و

 تحديFد فFي العلمFاء اختلFف فقFد النفسFية الصFحة مصFطلح إلFى يقودنا وھذا النفسية، الصحة

 ا7مFراض مFن الفFرد خلFو فFي مبحثFاً  اعتبارھFا إلFى الFبعض فاتجFه النفسFية للصFحة مفھFوم

 علFى الفرد قدرة تتضمن ثبحي قاعدته توسيع إلى ا;خر البعض وذھب النفسية، أو العقلية

 بمFا لنفسFية ا�ضFطرابات مFن خاليFة سFعيدة بحيFاة التمتFع بقصFد بيئتFه ومFع ذاتFه مع توافقه

 ايجابيFة، انفعاليFة عقليFة حالFة" هبأنF  طKييالقر و يFرى  . والعFاطفي العقلي اتزانه له يحقق

 ارجيFةوالخ الداخليFة القFوى وتFوازن المختلفFة ووظائفFه الفFرد طاقFات تكامFل عFن تعبFر

 والفاعليFة النفسFية بالعافية معينة،وتمتعه نمو ومرحلة ما ووقت مجتمع في لسلوكه الموجھة

أن الصحة النفسFية ا%يجابيFة ھFي ا7سFاس فFي بنFاء الطمأنينFة  بولبيو يؤكد  .3ا�جتماعية

النفسية التي ھFي منطلFق ا�نفتFاح علFى الFدنيا والنFاس والثقFة بالFذات بعيFداً عFن ا�نعزاليFة 

فيؤكFFد علFFى أن القلFFق ينشFFأ بسFFبب عFFدم الطمأنينFFة فFFي الع1قFFات  سKKوليفانأمFFا .4لوحFFدةوا

الشخصFFية التبادليFFة مFFع ا;خFFرين والتFFي تشFFكل نمFFو الشخصFFية وتحديFFد مسFFتوى الصFFحة 

  .5النفسية خ1ل مراحل الرشد المبكر
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 والعوامFل والمصFادر المقومFات حيFث مFن بعضھا مع متقاطعة مفاھيم أنھا الباحثين ىريو

 لكFل الھFدف تشFكل فالطمأنينة، ا;خر دون أحدھما نجد � بحيث اأحيان ومتحدة بل المؤثرة

 ھFي الطمأنينFة فFإن النفسFية الصFحة دليFل التوافFق كFان وإذا النفسFية والصFحة التوافFق مFن

 العصFابية و النفسFي للمFرض المقابFل ا%يجFابي القطFب يشFكل وجميعھFا، عليھFا المؤشFر

 إشFباع فFي الفشFل ھFو النفسFية ل[مFراض ا7ول السFبب فFإن لوماسF لFرأى وطبقFا .والقلFق

 وكلمFا الذات وتقدير والحب ا;مان وحاجات الفسيولوجية الحاجات مثل ا7ساسية الحاجات

   1.المرض خطورة زادت كلما الحاجة تحبط عنده الذي ى،المستو تدنى

 :الطمأنينة النفسية و ع>قتھا با0سرة و المجتمع -12

ھي عماد المجتمع ومنھا ينطلق الفرد نحو العFالم الخFارجي لFذا فFان دورھFا � تعد ا7سرة 

يمكن إغفالFه فFي التنشFئة ا�جتماعيFة و تكFوين شخصFية الفFرد با�ظلفFة إلFى تأثيرھFا علFى 

الحالة النفسية للفرد ،با�ظافة للبيئة ا�جتماعية التي يعيش فيھا الفرد سFواء خFارج أمFاكن 

خلھا لتميز كليھما بخصائص و عوامل مؤثرة على حد سواء و مFن الدراسة و العمل أو دا

ھنFFا يظھFFر صFFعوبة التفرقFFة بFFين دور المجتمFFع و ا7سFFرة فFFي تحقيFFق الطمأنينFFة النفسFFية 

  .للفرد،للتكامل الكبير الموجود بينھما 

و بالتالي فان الطمأنينة النفسية لھا عدة مقومات اجتماعية يرتبط بعضFھا بFبعض بصFورة  

،بحيث إذا أنعدم بعضھا تخلخFل بنFاء ا7مFن ا�جتمFاعي ،و أبرزھFا التماسFك بFين  متشابكة

أفراد المجتمع منطلقين من قناعة راسخة بأنھم ينتمون إلى مجتمع واحد ووطFن و احFد ،و 

التوافFFق علFFى مبFFادئ سFFلوكية و أخ1قيFFة واحFFدة ،و ا7لفFFة الجامعFFة بFFين أبنFFاء المجتمFFع و 

  2.المعيشي و السياسي و الحاجات ا7ساسية للحياةالوطن الواحد و توفر ا7من 

صاحب نظرية ا�رتباط العاطفي على أن فقFدان ا7طفFال ل1ھتمFام والتعلFق  بولبيو يؤكد 

ألوالدي يؤدي إلى تطوير مشاعر من عدم ا%حساس با7من والطمأنينة النفسية مما يجعلFه 

وبالتFFFالي الشFFFعور بالسFFFلبية  يفشFFFل �حقFFFاً فFFFي إقامFFFة الع1قFFFات والتفFFFاع1ت ا�جتماعيFFFة

 فقFد أبنائھFا، لFدى ا7مFن بFث فFي ھامFاً  دوراً  ا7سFرة وتلعFب .وا�نسحاب و الوحدة النفسية
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 أقFل كFانوا كFاف أسFري عطFف علFى يحصFلوا لFم الFذين أن وآخFرين ميوسKن دراسة أكدت

ً  وأكثر بالنفس ثقة وأقل نفسيةطمأنينة   . 1أبوي عطف على يحصلون الذين أولئك من قلقا

 يظھFر ا7سFرية الرعايFة مFن المبكر أن الحرمان على ريبلو  ،فارب جولد دراسات وتدل

 ظھFور إلFى ويFؤدي خطيFراً  وجسFمياً ا انفعاليF تFأثيراً  يFؤثر الطمأنينFة إلFى الماسFة الحاجFة

ً  أو إيجاباً  تؤثر مختلفة أسرية عوامل وھناك.2 .مختلفة نفسية اضطرابات  الصFحة فFي سلبا

 بFين والتفاعFل الوالديFة، المعاملFة كأساليب ا�جتماعية التنشئة بعملية تعلقي ما منھا النفسية

 ل[سFرة وا�جتماعي ا�قتصادي المستوى إلى إضافة ا7سرية، والع1قات ا7سرة أعضاء

  3 .ا7م وعمل ا7سرة وحجم

 وا7ھFم ا7ول المصFدر ھFي ا7م أن  وآخKرون ناريكسKو مFن كFل يعتبFر المنطلFق ھذا ومن

 الفقFد أن علFى اريكسFون ويؤكFد الطفFل حاجFات إشFباع بواسFطة طفلھFا فFي طمئنFانا� لبث

 يقFود أن يمكFن الوقFت ھFذا في مناسب بديل بدون الطفل عليه اعتاد الذي ا7م لحب القاسي

  4.حادة طفلية كآبة إلى

 كمدرسFين أوسFع اجتماعيFة دوائر من تحويه بما 7شمل النطاق ا�جتماعية البيئة تمثل بينما

 والديFه مFن بالتقبFل شعر إذا لفردل و الطمأنينة النفسية 7من ھامة مصادر يمثلون دقاءوأص

 زوجFة كنFف فFي والعFيش العمFل فFي والFزم1ء الرؤسFاء تقFدير وأمFا .وزم1ئFه ومدرسFيه

 ا%نسFان يجFد بينمFا .للراشFد الطمأنينFة لتحقيFق الھامFة المFؤثرات فمFن نافعة وذرية صالحة

  5 .وأحفاده أبنائه بر في شيخوخته في أمنه

 ا7سFرة و خاصFة الفرد مجتمع علي الملقي الكبير الدور المذكورة الوسائل من إذن يتضح

    .النفسية بالطمأنينة الشعور للطفل يتوفر حتى

  :الطمأنينة النفسية و الطفولة -13

 مFن إشFباع السوية وينشFأ الشخصية في الزاوية حجر ھي النفسية بالطمأنينة الشعور يعتبر

 تخلFق الوالFدين التFي أشFكال رعايFة مFن وغيرھFا ودفء طعام من ا7ساسية الطفل اجاتح

 يسFتحق علFى أنFه نفسFه حيFث يFدرك ذاتFه، فFي المطلقFة والثقFة بFا7من إحساسFاً  الطفFل لدى
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 أنھFم فيFه علFى مFن ويFرى آمFن ومسFتقر مكFان أنFه علFى العFالم ويFرى والتقFدير الرعايFة

 لنجFاح النفسFية قاعFدة بالطمأنينFة ھFذا ا%حسFاس بحويصF فFيھم، الوثFوق ويمكنFه معطFاءون

 غيFر م1ئمFة والرعايFة الFرفض بينمFا  طFاتاتحمFل ا%ح علFى وقدرتFه وإنجازاتFه الطفFل

  1 .ا;خرين تجاه والثقة والتوجس ا7من بعدم يشعر الطفل تجع1ن

 واقياً  م1ً عا تمثل الطفل ووالديه بين والحب الدفء يسودھا التي ا;منة الع1قة أنو تعتبر 

 ع1قFة وجFود عFدم بينمFا والتحFدي، علFى المواجھFة والقدرة الثقةب شعوره إلى يؤدي للطفل

كمFا .الشخصFية واضFطرابات ا�كتئFاب و بالقلق مفتاحا للتنبؤ يمثل بھا الوثوق يمكن حميمة

 وا�نفعالية النفسية ل_ساءة الطفل تعرض عن ناتج النفسية الشعور بعدم الطمأنينةقد يكون 

ا7مFن  بعFدم شFعوره إلFى يFؤدي وتجاھله بأقرانه ومقارنته الحب بسحب رفضه وتھديده من

 وفرصFه للنمFو للFتعلم إمكانياتFه ويعFوق العFالم، استكشFاف فFي وتلقائيته حريته من والتقليل

 أن إلFى يشFير حيث المعرفية بالطمأنينة النفسية بالشعور ه بعض الباحثينيفسر كما .السليم

 .المعرفيFة النمFاذج عليFه يطلFق مFا يفسFر تحFت حياتنFا فFي لFه نتعFرض أو هموقFف نقابلF كل

 عبFر البيئFة المحيطFة مFن إلينFا الFواردة المعلومFات بھFا نسFتقبل صFيغة تشFكل النماذج وھذه

 ھFي النمFاذج ھFذه و.و ا;خFرين والعFالم أنفسFنا عFن تصFوراتنا تحFدد كمFا الحFس، أعضFاء

 � تلقائيFة بطريقFة وا;خFرين، وتعمFل لوالFدينا مFع التفاعFل خ1Fل مFن تتكFون منظم تكوين

 وتنظFيم للسFلوك كقواعFد ھFذه النمFاذج وتعمFل .فيھFا خبFرة جديFدة كFل إدماج ويتم شعورية،

 المختلفFة ا�سFتراتيجيات وتFنظم أنھFا تحFدد كمFا وا�نفعا�ت، والع1قات ا�جتماعية الذات

 تجعFل فإنھFا إيجابيFة لمعرفيFةا النمFاذج فFإذا كانFت المختلفFة، والمواقFف لمواجھة الضFغوط

 استجابة الوالدين يدرك الذي فالطفل إيجابية، وللمستقبل نظرة ولbخرين لذاته نظرة الطفل

 تصFوري لديFه نمFوذج يكون ا ماكثير فيه تحكمھما له، وعدم وحبھما وتقديرھما، لحاجاته،

 عFن تصFوره وكFذلك يكFون والثقFة، الرعايFة قيمFة ويسFتحق وذو محبFوب أنFه ذاتFه عFن

 وأنھFم بFه الوثFوق وأنFه يمكFن ويحترمونFه ويحبونFه أنھFم يقدرونFه يشFعر بحيFث ا;خFرين

 إدراك حيFث أن .وا7مFل فيشعر بالتفFاؤل المستقبل وعن عندما يحتاجھم، بجانبه سيكونون

 فإنFه فيFه، تحكمھمFا أو لFه، إھمالھما له، أو احترامھما عدم أو له، حب الوالدين لعدم الطفل
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 أنFه ذاتFه عن تصوره فيكون وا;خرين، ذاته ومستقبله عن سلبية معرفية اذجلديه نم يتكون

 يتFوجس مFن كما ، "بالثقة جدير غير – الرعاية يستحق �– قيمة له ليست – محبوب غير

 الوثFوق فFيھم، يمكنFه و� يحبونFه، � أنھFم ويFدرك منFه، بالتھديFد والقلFق ويشFعر ا;خFرين

    1. والتشاؤم ا7مل بفقدان يشعرف إلى المستقبل النظرة ھذه وتمتد

 لھFم مFع والراحFة توفير الطمأنينةفشلھم في   و داخل ا7سرة في التكيف صعوبات كما أن

  .2الطفFل نظFر فFي الجحFيم مFن انوعF البيت خاصة يجعل بمشاحنات مليء جو في وجودھم

 7مدور ا أن إلFي "ةأمنF قاعFدة" مصFطلح، اسFتخدم مFن أول كانFت التFي "انزورت" وتشير

 وإنمFا مجرد ا�ستجابة لحاجاته، علي فقط يقتصر � الطفل مع الطمأنينةو  نبا7م المتعلق

 بFه ا�تصFال علFي وذلك بالبقاء وانفعاليا ومعرفياً  اجتماعياً  استثارته في المبادأة أيضاً  تأخذ

 والحركFي الحسFي علFي ا�سFتط1ع وت1عبFه وتشFجعه معFه وتتحFدث وتعانقFه ،تحتضFنه

 علFي أعطFاء ا;بFاء قدرة تنتج عن النفسية بالطمأنينة الشعور أنإذا ف  .للبيئة  وا�جتماعي

 وحFدود معقولFة ضFوابط ومشFك1تھم، ووضFع بميFولھم وا�ھتمFام الحFب و التقبFل أبنFائھم

 لوجھFات نظFرھم وا�سFتماع عFن الFرأي التعبيFر حريFة وإعطFائھم لھFم ومتسFقة وواضFحة

 شعور أن رونر يري حين في.3 ا7سرية لقراراتا بعض صنع في بالمشاركة لھم والسماح

 الFذين النفسFية فالراشFدين بالطمأنينFة بFاء ذاتھFما; بشFعور يFرتبط النفسية بالطمأنينة ا7بناء

 و� المحبFة فقFدان يعFانون مFن الطفولة في مرحلة والديھم قبل من الرفض أدركوا أن سبق

 وغير محبوب غير بأنه فيشعر الطفل مأبنائھ إلي التي فقدوھا المحبة يقدموا أن يستطيعون

 والعجFز ا7مFن بعFدم شFعوره يFؤدي إلFي ممFا ا;خFرين مFن قبFل مھمFل أو فيFه مرغFوب

 وعموما .واليأس المواجھة علي وعدم القدرة الكفاية بعدم الذات والشعور تقدير وانخفاض

سFتعداده �ن وا الطفل رغبة في تبدو والطفل ا7م بين الوجداني التعلق رابطة قوة ىفان مد

 التFي يعFود بھFا السFرعة فFي أيضFاً  تبFدو كما يرام ما علي شيء كل يكون حينما عنھا يبتعد

 تعلقFه غيFر ا;مFن فFي الطفFل أمFا للخطFرة بFادرة أول أدراك عند واطمئنانه أمنه قاعدة إلي

  4. البيئة ستط1عا أن يحاول دون ا7حيان اغلب في بھا ويتشبث بأمه ما يلتصق عادة فإنه
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  :الطمأنينة النفسية و ع>قتھا بعملية التربية و التعليم -14

تتأثر الطمأنينة النفسية لدى الفFرد و خاصFة ا7طفFال فFي مFدى تFوفير بيئFة تربويFة مناسFبة 

. سواء داخل ا7سرة أو المجتمع و ذلك لما تلعبFه التربFوي مFن دور حاسFم فFي حيFاة الفFرد

التFي تFنھض بمسFؤولية ا7مFن ا�جتمFاعي و  المؤسسFات التربويFة كما � يمكن إغفال دور

التربFFوي ،و تFFوفر التعلFFيم للمFFواطن ،لمFFا للمؤسسFFات التربويFFة مFFن دور و ثيFFق فFFي تFFأمين 

فانFه .،و بقدر ما يكتسFب التلميFذ مFن تعلFيم علFى الحيFاة ا�جتماعيFة السFليمة "" الطمأنينة""

ارسFFة حيFFاة اجتماعيFFة يتھيFFأ بالمعطيFFات و المFFؤھ1ت ال1زمFFة التFFي تخولFFه مسFFتقب1 لمم

  1.متوازنة و متوافقة مع المتطلبات ا%نسانية

وكما أن التربية من أھم أسس ا7من فإن التعليم أيضا من أھم ھذه ا7سس ،ذلك أن التعلFيم 

في عقول الناس ، بل في عقل الفرد الواحد يتراوح بين الواقFع والمثFال وھFو فFي صFورته 

أداة التحFFFرر وا�سFFFتق1ل ،وأداة بنFFFاء الFFFوطن  المثلFFFي قFFFادر علFFFى صFFFنع المعجFFFزات 7نFFFه

والمواطن ،وأداة صناعة الحرية والديمقراطية وأداة تحقيFق التماسFك ا�جتمFاعي والوحFدة 

الوطنية والقومية وأداة تعزيز الذاتية الثقافيFة والتنميFة ا�قتصFادية وتحFديث المجتمFع وأداة 

  2.الحفاظ على البيئة من التلوث

الحاجة الملحة لتحقيق ا7من التربوي للطفل اليتيم و خاصFة انFه يعFاني كما � يجب إغفال 

مFFن بيئFFة أسFFرية غيFFر مسFFتقرة نتيجFFة لفقFFدان أحFFد الوالFFدين أو ك1ھمFFا ممFFا يعFFرض حالتFFه 

النفسية ل1ھتزاز و ھو ما يؤثر على الطمأنينة النفسية لديه فھو يFرى نفسFه معFزول داخFل 

عن تحرر الفرد من الخوف والقلFق المتعلFق بمسFتقبله  عالم كبير و بما أن الطمأنينة عبارة

و بالتFFFالي يظھFFFر مFFFن . عFFFن طريFFFق تحصFFFينه اجتماعيFFFاً وفكريFFFاً وروحيFFFاً ونفسFFFياً وبيئيFFFاً 

الضFFروري ا�عتنFFاء بھFFذه الفئFFة مFFن المجتمFFع و خاصFFة مFFن خ1FFل المؤسسFFات التربويFFة و 

 من الخوف والتحرر راريشعر با�ستق" يجعله  التعليمية حتى نتمكن من توفير محيط آمن

و ھFو مFا .  3أكثFر تكيًفFا وجعلھFا إدراك قدراتFه، علFى ومسFاعدته متطلباتFه، لتحقيFق والقلFق

يجعله يرتقي بحالته النفسية إلFى حالFة مسFتقرة و بالتFالي الشFعور بالطمأنينFة النفسFية و لFو 
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 يراھFا الرضFا عFدم مFن حالFة يعFيش دائFم خFوف فFي فھFو ا;مFن غيFر الشFخص �نجزئيFا 

  .لذاته خطيرا تھديدا

  :الطمأنينة النفسية و التحصيل الدراسي -15

 بالجوانFب الدفعيFة المرتبطFة مFن العوامFل لعدد المحصلة بمثابة الدراسي التحصيل ويعتبر

 فالتحصFيل الدراسFي المعرفيFة العقليFة بالعوامFل يFرتبط وبعضFھا ا;خFر .البيئFة ولظFروف

 وصFفاته وقدراته واستعداداته بالمتعلم يتعلق ضھابع كثيرة، عوامل فيھا تؤثر عملية معقدة

 ومFا تعلمھFا وطريقFة بFالخبرة التعليميFة وبعضFھا يتعلFق النفسي، وأمنه والصحية المزاجية

  1.وإمكانيات من ظروف بالمتعلم يحيط

و يواجه الطلبة في المدارس و ضمن المراحل الدراسية المختلفة مشك1ت عديدة قد تعيFق 

ھذه المشك1ت تختلف مFن طالFب  ولتالي فھي تحتاج إلى حلول جذرية، عملية تعلمھم و با

  :;خر و يمكن تحديد ث1ثة أنواع من ھذه المشك1ت ھي

، و مشFFك1ت الع1قFFة مFFع مجموعFFة الرفFFاق،و مشFFكلة عFFدم الشFFعور بالطمأنينFFة و القلFFق

 .مشك1ت التحصيل

لFذين تسFيطر علFيھم مخFاوف أما مشكلة عFدم الشFعور الطمأنينFة النفسFية تFرتبط بFا7فراد ا 

بFFدرجات مختلفFFة إضFFافة إلFFى عFFدم الشFFعور بالثقFFة بFFالنفس و � شFFك بFFأن عFFادة تبنFFى علFFى 

مواقFFف و خبFFرات سFFابقة، و يعFFرف القلFFق بأنFFه  تFFوتر شFFامل و مسFFتمر و شFFعور بعFFدم 

يصحبه أعFراض نفسFية و جسFمية  ا�رتياح و خوف متوقع من خطر فعلي أو غير حقيقي

التFFوتر و ا7رق و فقFFدان الشخصFFية  و بعFFض ا7عFFراض الجسFFمية  ، و يتميFFز بFFأعراض

كالنشاط  الحركFي الزائFد ت1زمFه العصFبية و الحساسFية الزائFدة و قFد يكFون فFي المراھقFة 

حيFث إن .  2على شكل فقدان السيطرة علFى ا7عصFاب و بالتFالي يزيFد مFن فقFدان الھويFة 

مواقFف الحيFاة الضFاغطة و التعFرض  فقدان الشعور بالطمأنينFة النفسFية و الFذي يFنجم عFن

. للحFFFوادث و الخبFFFرات الحFFFادة المفاجئFFFة و عFFFدم ثبFFFات المدرسFFFين و ا;بFFFاء فFFFي التعامFFFل

إھمFال  وفالتناقض ما بين معالجة بعFض السFلوكيات أو التذبFذب بFين المحبFة و الكراھيFة، 

يطلبFFون قFFدرات المتعلمFFين و الطلبFFة و بالتFFالي يتوقعFFون مFFنھم مFFا � يسFFتطيعون عملFFه أي 
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و ممFا يسFاعد علFى .الكمال كما إن النقد المتعدد المتكرر كل ذلك يساعد على و جود القلق

عدم الشعور بالطمأنينة و الذنب الذي يتولد من خ1ل القيام بسلوكيات قFد تخFالف القFوانين 

FFة؛ كمFFايير ا�جتماعيFFذي يت او المعFFتمر الFFاط المسFFل أو أن ل_حبFFه الطفFFرض لFFن عFFرد مFFالف

  .1 ن أو المحيطين به قد يعرضه للشعور بعدم الطمأنينةالوالدي

عFدم وجFود ا7مFن  أو القلFق يعFاني مFن الFذي أو انفعاليFا المضFطرب الطالب إنو بالتالي ف 

 الفكر، وبالتالي ينخفض مشتت التركيز وا�ستيعاب فھو على قادر غير يصبح والطمأنينة

ان القدرات ا%نسFانية  ،حيث النفسية اتالدراس من أكدته العديد ما وھذا تحصيله الدراسي،

تتأثر بالمستوى الطمأنينة لديھم مما قد يساعدھم علFى التقFدم ا%بFداعي فFي المجFا�ت التFي 

  .ينشطون ضمنھا

  

  :نظرة الدين للطمأنينة النفسية -16

يؤكد علماء النفس علFى أثFر :  للع>قة بين الدين و الطمأنينة النفسيةنظرة الغرب  16-1

ن في ع1ج ا7مراض النفسية ويFرون أن فFي ا%يمFان بFاc قFوة خارقFة تمFد ا%نسFان ا%يما

المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة وتجنبه القلFق الFذي يتعFرض لFه كثيFر 

مFFن النFFاس فFFي العصFFر الحFFديث الFFذي يسFFيطر عليFFه ا�ھتمFFام بالمFFادة ويفتقFFر إلFFى الغFFذاء 

وحي ھو أحد ا7سس الحقيقية للتنمية الطمأنينة النفسية لدى حيث إن الغذاء الر.  2الروحي

  .ا%نسان و لھذا ذھب العديد من العلماء و المفكرين إلى ا%شارة إلى ذلك

إلFى أن ا7زمFة التFي يعFاني منھFا ا7وربيFون فFي العصFر  أرنولKد تKوينبي أشار المؤرخو  

1Fي وأن العFر الروحFى الفقFھا إلFذي الحديث إنما ترجع في أساسFزق الFذا التمFد لھFج الوحي

أحFFد علمFFاء الFFنفس والف1سFFفة  وليKKام جKKيمس وقFFال .3 يعFFانون منFFه الرجFFوع إلFFى الFFدين

ا%يمFان مFن القFوى " وقFال أيضFاً "إن أعظم ع1ج للقلق و� شك ھو ا%يمFان "ا7مريكيين 

Fاة الحيFو ".اة التي �بد من توافرھا لمعاونة المرء على العيش وفقده نذير بالعجز عن معان

 –إن بيننFFا وبFFين V رابطFFة � تنفصFFم فFFإذا نحFFن أخضFFعنا أنفسFFنا %شFFرافه "يضFFيف وليFFام 
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إن أمFواج المحFيط المصFطحبة المتقلبFة � تعكFر " ... تحققت كFل أمنياتنFا وآمالنFا  –تعالى 

قط ھدوء القاع العميFق و� تقلFق أمنFه وكFذلك المFرء الFذي عمFق إيمانFه بFاc خليFق بFأن � 

  .1" التقلبات السطحية المؤقتة فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق  -مأنينةط-تعكر 

يتمتعFون  المعابFدأن ا7شخاص المتدينين والذين يترددون علFى  ھنري لينكوأثبتت دراسة 

  . 2 بشخصية أقوى وأفضل ممن � دين لھم أو � يقومون بأيه عبادة

روث آن وأكFدت نتFائج دراسFة . ينFة لديFهوذلك ما يزيد من الثقة فFي الFذات و يعFزز الطمأن

من أفراد عينته أن العقيدة الدينية منحته راحة العقFل ، % 70ھذه الحقيقة فقد ذكر أن  فنك

يمكننFFا %  82الطمأنينFFة وذكFر و أن العقيFدة تجعلنFFي أشFعر بFFا7من وا7مFان % 61وذكFر 

ة تعيننFFي علFFى أن أن العقيFFد% 85دومFFاً ا�تجFFاه إلFFى V عنFFدما نكFFون فFFي ضFFيق ، وذكFFر 

.  3" طمأنينFةأن إدراكي بأن V دائمFاً معFي يشFعرني بال% 78أكون شخصاً أفضل وذكر 

أن أطبFFاء الFFنفس يFFدركون أن ا%يمFFان القFFوي وا�ستمسFFاك بالFFدين  ديKKل كKKارينجيويقFFول 

  . 4"كفي1ن بأن يقھرا القلق والتوتر العصبي وأن يشفيا ھذه ا7مراض 

  .ر بالطمأنينة و ا7من ا�نفعاليو ھو ما يؤدي إلى الشعو

ھذا بعض ما قاله علماء الغرب أما علماء المسلمين ف1F شFك أنھFم يقولFون بFأكثر مFن ھFذا 

فنصFFوص القFFرآن والسFFنة صFFريحة بFFأن الشFFفاء فFFي القFFرآن الكFFريم و إتبFFاع سFFنة الرسFFول 

  ) .ص(

   :نظرة ا2س>م للطمأنينة النفسية 16-2

يشFFير العديFFد مFFن المفكFFرين و البFFاحثين :الكKKريم القKKرآن فKKي الطمأنينKKة النفسKKية 16-2-1

 ھمFا الكFريم القFرآن فFي بمصFطلحين ارتFبط مشFتقاته أوالطمأنينFة  ا%س1ميين إلFى أن لفFظ

  .  27ا;ية  الفجرسورة " النفس المطمئنةيا أيتھا " ،حيث يقول تعالىوالنفس القلب

 V تطمئن قلوبھمالذين آمنوا و "تعالى كما ان القلوب تطمئن بذكر  V ذكرFأ� ب V ذكرFب

  . 28 ا;ية الرعد سورة "تطمئن القلوب
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ھو الFذي أنFزل السFكينة " يقول تعالى وفي الطمأنينة انشراح للصدر وزوال الضيق والقلق

   4الفتح  "في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً 

القFFرآن الFFى ث1ثFFة  الFFى تصFFنيف الFFنفس البشFFرية فFFي أبKKو حامKKد الغزالKKيذھFFب الع1مFFة و  -

   :ھذه ا7صناف كما يلي أبو حامدحيث يرتب  المطمئنة النفسأصناف أھمھا 

 الشFھوات لمقتضFى وأذعنFت ا�عتFراض تركFت إن كFذلك وتكون :بالسوء ا7مارة النفس -

 ربFي إِن ربFي  رِحم ما إِ�ّ  ِبالسوءِ  مارةٌ  0َ  الّنفس ن إِ  َنفِسي  أُبرئ وما" الشيطان ودواعي

   53 آيه يوسف، "رِحيم رَغفُو

 النفس سميت عليھا ومعترضة الشھوانية للنفس مدافعه النفس صارت إذا :اللوامة النفس -

 ِبالنSفسِ  أُقِسم � و "تعالى قال القيامة V عبادة في تقصيره عند صاحبھا تلوم 7نھا اللوامة

  "اللSوامة

 معارضFة بسب ا�ضطراب زايلھا و ا7مر تحت سكنت إذا كذلك وھي :المطمئنة النفس -

إرجعFي إلFى ربFك راضFية مرضFية  الKنفس المطمئنKةيا أيتھا " : تعالي V قال و الشھوات

  1. 30-27الفجر  "فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

نافFFـذ فFFي خلقFFه تFFـھدأ نفسFFه ،   فحيثمFFا يعتFFـقد المؤمFFـن بFFأن V ھFFـو مدبFFـر الكFFون ، وأمFFـره

، فالنفFFـس المطمئنFFة ، ھFFـي الFFنفس المؤمنFFة ، والتFFـي يكFFـون  ةالنفسFFي لطمأنينFFةويشFFعر با

القرآن الكريم فترقـى في ظله رقيFا شFام1ً يتمثFل فFي تقFوى   و نھجھا على ضوء  سلوكھا

َ َيْجَعFFل لFFaُه َمْخَرجFFاً "  :V لقولFFه تعFFالى aV ِقFF aن َيتFFن  ،َوَمFFُب َوَمFFُث َ� َيْحَتِسFFْن َحْيFFُه ِمFFَوَيْرُزْق

 aَشْيٍء َقْدراً َيَتَوك gلُِكل ُ aV َباِلُغ أَْمِرِه َقْد َجَعَل َ aV aَفُھَو َحْسُبُه إِن ِ aV 1ق سورة  "ْل َعلَىF2الط-

3  

في ا%شارة إلى أھميFة الطمأنينFة النفسFية وربطھFا با%يمFان بقضFاء V وقFدره،و بمFا أن  و

فليعبFدوا رب ھFFذا البيFFت " تعFFالى الطمأنينFة النفسFFية كمFFا ذكرنFا ھFFي نقFFيض الخFوف ، قFFال 

  4قريش ا;ية " الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف 

 :فھو يرى أن محمد الخطيب أما

                                                 
  7ص،1987ة ، القاھر العربي، دار الغد ،8ج ، 2ط ، ، الدين علوم إحياء :الغزالي حامد أبو -1



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 حFا�ت ھFي الكFريم القFرآن فFي وردت التFي البشFرية للFنفس الث1ثFة النفسFية المفاھيم ھذه - 

 :النفسي التحليل نظرية في ويقابلھا ا%نسانية الشخصية بھا تتصف

 بFين النفسFي للصFراع نھFائي كحFل الھFو رغبات نحو تتجه التي ا7نا تقابلھا ا7مارة النفس -

 ا7نFا والدينيFة ا7خ1قيFة والمعFايير والضFمير المجتمFع ومطالFب الغريزيFة الھFو مطالFب

  .ا7على ا7نا على الھو بسيطرة الصراع ينتھي حيث ا7على

 بFين النفسFي الصFراع ينتھFي حيث ا7على ا7نا من الموجھة ا7نا يقابلھا و اللوامة النفس -

 أمFا -. الھFو فFي المتمثلFة الغريزيFة الFذات علFى ا7علFى ا7نFا بسFيطرة ا7علFى ا7نFا و الھو

 تكFون والتFي النفسFي التحليFل نظرية في المتوافقة أو السوية الذات فتقابلھا المطمئنة النفس

 فFي المFدھش ومFن 1.ا7علFى نFاا7 ومطالFب الغريزيFة الھو رغبات بين التوفيق على قادرة

 ث1ثFة أي بمشFتقاتھا الضFيق كلمFة مع تساوت بمشتقاتھا "الطمأنينة "كلمة أن الكريم القرآن

 ذكFر ومFع الركFوع كلمFة ذكFر مFع تسFاوت "الطمأنينFة "كلمة وكذلك ،منھما لكل مرة عشر

 الشFعور "ثمرتFه تكFون سFلوك والحFج والركFوع منھمFا، لكFل مFرة عشFر ث1ثFة الحFج كلمFة

 حيFث الكبيسKي أحمد الشيخ تحليله إلى توصل ما الكريم القرآن ألفاظ دقة ومن" بالطمأنينة

 وزوال أمنFاً، يسFمى مسFتقب1ً  الخFوف زوال و سFكينة يسFمى فع1F الخFوف زوال أن قFال

  . " طمأنينة "يسمى ا%يمان على الخوف

 ھFو لFه قالتحقيF ثمFرة حيFث الھFدف تحقيFق نحFو موجFه يكFون أن يجFب الفFرد سFلوك فكFل

 بFاc ا%يمFان مFن ينبFع الحFق الطمأنينFة فمصFدر؛  وا;خFرة الFدنيا فFي بالطمأنينFة الشFعور

 .وتعالى سبحانه عبادته وحسن

لقد عالجة السنة الطمأنينة النفسFية مثFل مFا : في السنة النبوية الطمأنينة النفسية 16-2-2

التصFFFور ا%س1FFFمي ف ؛� ينطFFFق عFFFن الھFFFوى) ص(عالجھFFFا القFFFرآن الكFFFريم ، �ن النبFFFي 

للطمأنينFFة النفسFFية يقFFوم علFFى أسFFاس ا%يمFFان بFFاc وم1ئكتFFه وكتبFFه ورسFFله وبFFاليوم ا;خFFر 

وبالقدر خيره وشره، فكلما قويت درجة إيمان الفFرد زادت قدرتFه علFى مواجھFة ا7خطFار 

  2.التي تھدد أمنه
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 مFن "قFال يFثح الFدنيا فFي السFعادة مقومFات مFن النفسFية الطمأنينة)ص(الرسول جعل  كما

 الFدنيا لFه فكأنمFا حيFزت يومFه قFوت عنFده فFي جسFده، معFافى ، سFربه فFي آمنFاً  أصFبح

  1"بحذافيرھا

ربط ا%س1Fم ا7مFن والطمأنينFة بصFالح ا7عمFال والسFلوكيات الطيبFة، ويظھFر ذلFك فFي و 

 V رضFي علFي بFن الحسFن عFنمواضع كثيرة منھا ارتباط ا7من لدى الشخص بصFدقه، ف

 يريبFك � مFا إلFى يريبFك مFا دع وسFلم عليFه V صFلى V رسFول مFن حفظت" :قال عنھما

  الترمذي رواه". ريبة والكذب طمأنينة الصدق فإن

 المFرء يحFث ا7خ1Fق، خبائFث عFن طاھر بالتقوى، عامر أنه :ھو المطمئن القلب وصفات

   .2لتوكلوا والتفكر والرضا، المحبة والرجاء، فوالضمير، الخو والشكر الخير عمل على

 ا%نسFان مFن العارف المدرك وھو ا%نسان حقيقة ھو" الغزالي فيقول القلب معنى في وأما

  ."3المطالب و والمعاتب والمعاقب المخاطب وھو

و مFFن العوامFFل التFFي تحFFق الطمأنينFFة النفسFFية و ا7مFFن و السFFكينة ،ھFFي العنايFFة بالعقيFFدة  -

بمFا يحقFق الخيFر للجميFع حيFث تقFوم قاعFدة  الدينية التي توجه الفرد و المجتمFع إلFى العمFل

ا%س1م في التربية على جعل ا%نسان نموذجا ل_نسان بالمعنى الصحيح ؛أي ذلك ا%نسان 

  4.الذي يستثمر مواھبه في الخير الذي يعود بالبشرية للرفعة و النھوض

وضع ا%س1Fم الحاجFة إلFى ا7مFن فFي مرتبFة متقدمFة، تلFي حصFول الفFرد علFى حاجاتFه  و

بمئFFات السFFنين، فنFFرى أنFFه يكFFافئ المFFؤمنين بإشFFباع  ماسKKلو ا7ساسFFية، وھFFو بFFذلك سFFبق

 ,حاجاتھم ا7وليFة مFن مأكFل ومشFرب، ثFم يلFي ذلFك تحقيFق ا7مFن والطمأنينFة فFي نفوسFھم

ْن َخْوٍف الaِذي أَْطَعَمُھم مg ":يقول تعالى g4ا;ية قريش "ن ُجوٍع َوآَمَنُھم م  

 مFن الفFرد يخلFص الFدين" أن التFدين نحFو للتوجFه دراسFته فFي يرى حيث حمادة ھذا ويؤكد

كالصFبر  ا%يجابيFة النفسFية الخصFائص لديFه وينمFي والقنFوط، واليFأس الFذنب مشFاعر

 وغرائFزه نفسFه فFي حكمالFت يمكنFه بھFا التFي القFوة مFن يعطيFه أنFه إلFى با%ضFافة وا%يثFار،

 كمFا مطمئنFة آمنFة نفسFه فيجعFل عليFه النفسFي ا%يجFابي مFردوده لFذلك يجعFل مما وضبطھا

                                                 
  44ص،1977، بيروت المعرفة دار ، حديث الرسول من اNصول جامع إلي الوصول تيسير : البديع ابن  يالشيبان -1
  82صمرجع سابق ذكره،:الغزالي، حامد أبو -2
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 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

 تتFرك فھFي السFابقة والعوامFل المصFادر بجميFع يحFيط الFذي ا%طFار المجتمFع ثقافFة تشFكل

  .1ا%طار ھذا ضمن بصماتھا

لFه ا�رتقFاء بالFذات إلFى مFا بالطمأنينFة النفسFية للفFرد و ھFذا بمFا يكفFل  ينتإذن فا%س1م يع

يسمح له بالحيFاة حيFاة نفسFية خاليFة مFن الخFوف و القلFق و الھمFوم ،و ھFو مFا يوصFل إلFى 

نتيجة مفادھFا أن ا%س1Fم ھFو الFدين الFذي يركFز علFى الصFحة النفسFية و تحقيFق الطمأنينFة 

  . ا�نفعالية و يھدف لھا من خ1ل ا%يمان الصحيح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

، مصxر اNزھxر، جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة ا,جتماعية، النفسية المتغيرات ببعض وع[قته التدين نحو التوجه :حمادة سنالمح عبد - 1
  14، ص1992



 الطمأنينة النفسية                                          :الفصل الثاني

 

  :خ>صة

ل ھذا الفصل بيننا أھمية الطمأنينة النفسية و كشفنا النقFاب أھFم العوامFل المسFاعدة من خ1

على تحقيقھا و المعوقات التي تقف حيالھا ،و ھذا من خ1ل محاو�ت  العلماء الجFادة فFي 

تفسFFيرھا ،و بمFFا أنھFFا ظFFاھرة إنسFFانية � تنفFFرد بھFFا جماعFFة دون اخFFرى فھFFي معرضFFة 

قصFان كبFاقي الظFواھر النفسFية ا7خFرى و بالتFالي فFان تحقيFق ل1ضطراب و الزيادة و الن

الطمأنينة النفسية ليس فقط مطلFب بFل ضFرورة لبنFاء مجتمFع سFليم ،و ھFو مFا اكFده علمFاء 

النفس و ا�جتماع و ھو ما بينته ا7ديان و وضحه ا%س1م مFن خ1Fل ا;يFات و ا7حاديFث 

  .خاصة لدى جميع المجتمعات في العالم  المختلفة،و ھو ما يجعل للطمأنينة النفسية أھمية
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  التربية البدنية بين الماضي و الحاضر                          :الفصل الثالث
 

 

  :تمھيد

كمجال من مجFا�ت  تلعب التربية البدنية و الرياضية دورا أساسيا في حياتنا المعاصرة 

التربيFFة الموجھFFة نحFFو تنميFFة الفFFرد لFFيس مFFن الناحيFFة البدنيFFة فحسFFب بFFل مFFن النFFواحي 

  .النفسية والعقلية وا�جتماعية 

تعتبر التربية الرياضية عملية إنسFانية، فممارسFة ا7نشFطة الرياضFية تكسFب الفFرد 

ا�ندماج في الجماعFات  الكثير من النواحي الخلقية والنفسية وا�جتماعية، وذلك من خ1ل

  .المختلفة الخاصة بأنشطتھا الكثيرة

فFFان نظرتنFFا إلFFى التربيFFة الرياضFFية سFFواء كانFFت ھFFذه النظFFرة مFFن خ1FFل أنشFFطتھا 

الفرديFFة أو الجماعيFFة فإنھFFا أو� و أخيFFرا تتعامFFل مFFع الفFFرد  داخFFل الجماعFFة، و تنقFFل مFFن 

مھFارات مFن جيFل إلFى جيFل، و خ1ل ھذا التعامل الخبرات و المعFارف و المعلومFات و ال

ذلك من خ1ل اندماجه في الجماعة، فھي بذلك تعتبر عملية تتبFع اجتمFاعي و توجيFه سFليم  

لنمو الفرد النمو الشامل المتزن وتكسبه الصFفات التFي تميFزه عFن غيFره مسFتمدة ذلFك مFن 

أنھFا  حاجات المجتمع ومتطلباتFه، و� تقتصFر طبيعFة التربيFة الرياضFية عنFد ھFذا الحFد بFل

تعتبر عملية ثقافية ، أي تعمFل فFي إطFار ثقFافي يخضFع للمجتمFع الFذي يعFيش فيFه وتطFوع 

أھدافھا وأغراضھا لخدمة الفرد والمجتمع ، فھي عملية لھا معناھFا ومغزاھFا ولھFا قFدرتھا 

على اكتساب الفرد للحياة ا�جتماعية السليمة، بمFا تشFتمل عليھFا مFن قFيم ومبFادئ سFلوكية 

قلية، فھي بذلك عملية تكامليFة تكسFب الفFرد جميFع جوانFب الحيFاة وتوجھھFا واجتماعية وع

  .التوجيه التربوي المناسب والذي يتماشى مع قدراته واستعداداته 

و بالتالي فان تكوين إطFارات فاعلFة و متخصصFة فFي التربيFة البدنيFة و الرياضFية 

Fية و أصبح ضرورة ملحة مع تطور الحياة المعاصرة،و لھذا فان ا�ھتمFالنواحي النفسFام ب

رات المسFFتقبل يعFFد أمFFرا ضFFروريا 7نھFFا فFFي ا7ول و ا7خيFFر تكFFون لھFFا اطFF%ا�جتماعيFFة 

تFFأثير علFFى المسFFتوى التكFFويني و كFFذلك علFFى كفاءتFFه المھنيFFة المسFFتقبلية و مFFن ھنFFا أردنFFا 

  .تسليط الضوء على التربية البدنية كمھنة و مفھوم

  



  التربية البدنية بين الماضي و الحاضر                          :الفصل الثالث
 

 

  :دنية والرياضيةنبذة تاريخية عن التربية الب -1

إن التربية البدنيFة والرياضFية قديمFة قFدم ا%نسFانية فقFد مFرت فFي تاريخھFا بعFدة مراحFل   

تھتم أساسا بدراسة تاريخ النشاط البFدني و الرياضFي ل_نسFان وذلFك مFن أجFل اسFتخ1ص 

الدروس والعبر من الماضFي والتعFرف علFى ا7خطFاء وتجنFب الوقFوع فيھFا فFي الحاضFر 

.                 فقد كان لھذه ا7خيرة حضور وتاريخ عريق في مختلف الحضارات القديمة.والمستقبل 

    :التربية  البدنية  والرياضية  في الحضارات القديمة 1 -1

إن ممارسة التربية البدنية فFي   :التربية  البدنية  و الرياضية  في الحضارة   المصرية -

يخية، حيث � تزال الشواھد وا;ثار محتفظة بمFا عصر الدولة المصرية القديمة حقيقة تار

سجله المصريون القدماء على جدران مقابرھم وفي معابFدھم وأوضFحت بعFض المصFادر 

تدل على أن الرياضة  المصرية أن ا7لعاب الرياضية التي كان يمارسھا الصبية والت1ميذ

" مة كانFت تسFمى كانت وسيلة تربوية، وذكر بعض المؤرخون أن المدرسة في مصرالقدي

  .، وكانت التربية البدنية من بين مناھج الدراسة"بيت التعليم

أمFFا عFFن الحضFFارة  :التربيKKة البدنيKKة والرياضKKية فKKي الحضKKارة  ا2غريقيKKة والرومانيKKة -

ا%غريقيFFة فقFFد كانFFت ھنFFاك مFFدارس تعتمFFد أساسFFا علFFى التربيFFة البدنيFFة وتسFFمى بالباريسFFتا 

سFFترا فھFFي تتميFFز بالفخامFFة وا%كتمFFال الفنFFي وھFFي تخFFتص أمFFا البالي. وكFFذلك الجمنزيFFوم

حيث يتدربون علFى فنFون الرياضFة تحFت إشFراف متخصصFين فFي  15بالفتيان حتى سن 

حFFين أن الجمنزيFFوم عبFFارة عFFن مدرسFFة رياضFFية ذات مسFFاحة كبيFFرة يشFFرف عليھFFا مFFدير 

وقFد كانFت أيضFا  ،16معين من الدولة و� يسمح إ� 7بناء الطبقة الحاكمة إبتداءا من سن 

تقFFام مھرجانFFات تسFFمى با7لعFFاب ا7ولمبيFFة وھFFذا كFFل أربعFFة سFFنوات وتشFFتمل علFFى ألعFFاب 

القوى وكذا المصارعة والم1كمة وركوب الخيFل، أمFا فFي الحضFارة الرومانيFة فقFد شFجع 

Fاط كا7رجحFاب ذات نشFة ألعFز االرومان ا7طفال على ممارسFري والقفFابقات الجFت ومس

الكFرة والصFيد، إيمانFا، منFنھم بFأن العقFل السFليم فFي الجسFم السFليم وقFد  والم1كمة وألعFاب

علFى " بلوتFارك" وأكFد المفكFر الرومFاني" جوفينFال"نسبت ھذه الحكمة إلى حكيم الرومان 

أھميFFة ا7نشFFطة البدنيFFة ل[طفFFال وربطھFFا بFFا7خ1ق ونصFFح با�عتFFدال فيھFFا حتFFى يتجنFFب 

 .   ا7طفال ا%رھاق
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أمFا فFي العصFور الوسFطى فقFد : بدنية والرياضKية فKي العصKور الوسKطىالتربية ال 2 -1 

ظلت الفلسفة ال1ھوتية تنظر نظرة شك للتربية البدنية وترى بأن التربية الروحية والعقلية 

ھي أساس تربية ا%نسان وھو ما أثر تأثيرا سلبيا كبيرا في تاريخ  التربية البدنيFة فFي ھFذه 

  .الفترة

أمFا الFدين ا%س1Fمي فقFد حFث علFى :والرياضKية فKي العKالم ا2سK>مي التربية البدنية 1-3

علموا أو�دكم الرمايFة والسFباحة :"صلى N عليه وسلم "ممارسة الرياضة لقول الرسول

مدرسFFة حFFب  1774و فFFي عصFFر النھضFFة أسFFس يوھFFان بيسFFداو عFFام ". وركFFوب الخيFFل

  1 .الجمباز وا7لعابا%نسانية وفيھا خصص ث1ث حصص لممارسة أنشطة ترويحية ك

-1967(أمFFا فFFي العصFFر الحFFديث :التربيKKة البدنيKKة والرياضKKية فKKي العصKKر الحKKديث1-4

فقFد توحFFدت أھFFداف التربيFFة البدنيFFة وأصFFبح ھنFاك إتفFFاق كبيFFر فFFي مFFا تقدمFFه ھFFذه ) 1990

ا7خيFFرة مFFن تكFFوين المFFواطن الصFFالح فFFي جميFFع المجFFا�ت وبالتFFالي فقFFد أصFFبح مFFن حFFق 

شطة التربية البدنية وھو تطور ملحFوظ لتFزول بFذلك فكFرة أن الرياضFة الجميع ممارسة أن

تقتصر على فئة معينة، ومما يميز ھذه الفترة ھFو ا%قFرار بFأن التربيFة البدنيFة والرياضFية 

  .قد أصبحت علما قائما على مبادئ بيداغوجية

  : التربية البدنية و الرياضية الماھية و المفھوم  -2

التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية عFFددا مFFن التعريفFFات التFFي توضFFح  لقFFد وضFFع البFFاحثون فFFي

مفھومھا ، ول_لمام بمعنى واضح و دقيق كان �بد من التطرق إلى أكثر من تعريFف ورد 

  .بھذا الخصوص 

حيFFث أدرجتھFFا العديFFد مFFن التعريفFFات ضFFمن النطFFاق الواسFFع مFFن العمليFFات التربويFFة  -

Fال ةا%نسانية، فعرفFع ا7عمFا جميFي  بأنھFة والتFداف التربويFة، ذات ا7ھFية المنظمFالرياض

  .2تستخدم الرياضة كوسيلة لھا

ھي العملية التربويFة التFي تھFدف " بأنھا  wuest & Bucherوھذا ما أشار إليه كل من 

  ".لتحسين ا7داء ا%نساني من خ1ل وسيط ، و ھو ا7نشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك 

                                                 
  196،ص2001دار الفكر العربي ، القاھرة ، ، 3أصول التربية البدنية والرياضية المدخل، التاريخ، الفلسفة ، ط:أمين أنور الخولي -  1
  17، ص1988التربية والتربية الرياضية، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل، : الصادق، سامي صفار غسان -  2
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- FFاحثون آخFFع بFFين أجمFFي حFFى فFFر علFFية � تقتصFFة والرياضFFة البدنيFFى أن التربيFFرون عل

العمليات التربوية فقط ، بل تتخطى ذلك لما تمتاز به من تحقيFق عFدة أوجFه مFن الحاجFات 

العقلية ، والبدنية ، والنفسية ، و ا�جتماعية ،و التي تتحقق مFن الخ1Fل ا7نشFطة البدنيFة ، 

العمليFFة التFFي يكتسFFب الفFFرد " أنھFFا ھFFيفFFي تعريفFFه ، ب LumpkineوھFFذا مFFا توجFFه إليFFه 

خ1لھFFFا أفضFFFل المھFFFارات البدنيFFFة و العقلFFFة و ا�جتماعيFFFة و اللياقFFFة مFFFن خ1FFFل النشFFFاط 

  .1"يالبدن

تلFFك ا7نشFFطة البدنيFFة المختFFارة " حيFFث يFFرى أنھFFا Robert bobinوھFFو مFFا أكFFد عليFFه  

بھFدف تحقيFق النمFو   حركية -النفسولتحقيق حاجات الفرد من الجوانب البدنية و العقلية و 

 2".المتكامل للفرد

بينمFا أحFدث علمFFاء آخFرين علFFى التعريفFات السFFابقة تعFدي1ت عديFFدة،لتجمع بFين التربيFFة  -

العامة للفرد ، و النشاط البدني ، ومن ثFم ربطھFا با7ھFداف و ا7غFراض المحققFة ، سFواء 

الFذي  nashت ، تعريFف كانت بدنية أو نفسية أو اجتماعية، أو عقلية ، ومن ھذه التعريفFا

التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية جFFزء مFFن التربيFFة العامFFة ، تشFFتغل بFFدوافع النشFFاط " بFFين أن 

الطبيعي الموجودة في كل شخص ، لتنميته من الناحية العضFوية و التوافقيFة ، و العقليFة ، 

  .3"و ا�نفعالية ، وھذه ا7غراض تتحقق حينما يمارس أوجه النشاط المختلفة 

ا;تي الذي يقول أنھFا   ا التعريف يتشابه إلى حد كبير من حيث المضمون مع التعريفوھذ

الجFزء المتكامFل مFن العمليFة التربويFة التFي تھFدف لتوافFق الجوانFب العقلFة و البدنيFة " ذلك

 peterلFـ  " وا�جتماعية و الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عنFد النشFاط المباشFر

Arnold4.  

فيرى التربية البدنية بأنھا عملية تربوية وتطويرية لوظFائف الجسFم ، مFن "  وفلو ب" أما 

  . 5أجل وضع الفرد في حالة تكيف حسنة للحا�ت الممارسة

 ولمFFا أصFFبحت التربيFFة البدنيFFة تتمتFFع بھFFذا القFFدر الواسFFع مFFن الشFFمولية ، جFFاء تعريFFف

Kopeçky & kozlik،  ؤوليةFFة و المسFFابع المواطنFFه طFFفي عليFFذا ، ليضFFر ھFFليظھ
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التعريFFف بأنFFه أكثFFر اتسFFاعا، مFFن حيFFث المعنFFى والمضFFمون ،إذ عرفFFا التربيFFة البدنيFFة و 

الرياضية بأنھا ذلك الجزء مFن التربيFة العامFة، و التFي ھFدفھا تكFوين مFواطن صFالح بFدنيا 

FFادر علFFا قFFا واجتماعيFFا وانفعاليFFن  ىوعقليFFوان مFFدة ألFFطة عFFك بواسFFؤولية وذلFFل المسFFتحم

  .1المختارة لتحقيق الھدفالنشاط البدني 

  : فلسفة التربية البدنية والرياضية  -3

تحدد تنظيم ممارسة النشاطات البدنية و الرياضية في مجتمع ما ،انط1قا مما يحملFه 

ھذا المجتمع من فلسفة وغايات وسياسة لبنFاء أسسFه الثقافيFة وا�جتماعيFة و ا�قتصFادية ، 

المجتمFع وتسFتلزم قيمFة لفكFر فلسFفي ودراسFة تقنيFة فطريقة النشاط البدني تنتج مFن فلسFفة 

  .لبنائھا العلمي من داخله �ختبار ا7فكار والمبادئ التي تقوم عليھا

وتتأسس فلسفة التربية البدنية والرياضية على البنية النظريFة لفلسFفة التربيFة ، كمFا   

بريFر وجودھFا ، تعد أحد مجا�تھا و تجتھد فFي توضFيح طبيعFة نظامھFا وإبFراز أھميتھFا وت

وتتنFFاول بالتحليFFل المعFFاني و القFFيم وا7ھFFداف المتضFFمنة فيھFFا لتFFوائم المجتمعFFات ا%نسFFانية 

التFي أصFFبح التغيFFر أھFم ميزتھFFا ، وعلFFى ضFوء ھFFذه التغيFFرات والتطFورات السFFريعة التFFي 

نعيشھا فFي مختلFف المجFا�ت ، عرفFت التربيFة البدنيFة تعFدد المFذاھب والطFرق والمفFاھيم 

ھو قديم وما ھو حديث ، وتزايدت غموضا في المفFاھيم وا7ھFداف لدرجFة تخوفھFا  بين ما

، فFي عصFر ا�نفجFار " الخFولي"من الغزو من العلFوم ا7خFرى ، وفFي ھFذا المعنFى يقFول 

المعرفي الذي نعيشه اليوم أصبحت العلوم والفنFون مFن التFداخل والتشFعب بحيFث يصFعب 

جھFFد وتفكيFFر فFFي حFFدود مجFFا�ت التربيFFة البدنيFFة  الفصFFل القFFاطع بينھمFFا ، وھFFو مFFا يسFFتلزم

  .كمھنة و  وكنظام تربوي مستقل 

ويضيف قFائ1 أن ا7مFر يحتFاج قFدرا مFن التأمFل والدراسFة والتنظيFر للظFواھر المتصFلة   

  . 2 بالنظام والتي تشكل أساستھا

  :أھمية التربية البدنية  -4

يومFFا بعFFد يFFوم سFFواء مFFن ناحيFFة أصFFبح ا�ھتمFFام بالتربيFFة البدنيFFة والرياضFFية يFFزداد 

على مستوى ا7فراد والجماعات أو من ناحية تطويرھا وتنظيمھFا مFن الجوانFب  اممارستھ
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العلمية و التشريعية وذلك داخل الدول أو على المستوى العالمي ؛ و7ھمية التربية البدنيFة 

العFام لمنظمFة  تم إقرار عشرة مواد للميثاق الدولي للتربيFة والرياضFية وذلFك فFي المFؤتمر

   .1978في نوفمبر   ) (UNESCOا7مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

و تFFنص المFFادة الثالثFFة مFFن الميثFFاق علFFى أنFFه ينبغFFي أن تلبFFي بFFرامج التربيFFة البدنيFFة "

  :والرياضية احتياجات ا7فراد والمجتمع وذلك من خ1ل التأكيد على أنه 

�حتياجFFات المشFFتركين فيھFFا ووفقFFا لخصائصFFھم الفرديFFة ، ينبغFFي إعFFداد البFFرامج وفقFFا      -

وكذلك بما يتمشي مع الظFروف الثقافيFة وا�جتماعيFة وا�قتصFادية  للمجتمFع ، وبمFا يFت1ءم 

  .  مع الظروف المناخية

ينبغي لتلك البرامج أن تسھم في إطFار التربيFة الشFاملة فFي تكFوين عFادات وأنمFاط مFن  -

  .ية الفرد السلوك لتساعد في تطوير شخص

كما تنص المادة الربعة من الميثاق على أن ينبغي أن تتولى القيادات المؤھلة  تعلFيم 

  : وتوجيه  وإدارة التربية البدنية والرياضية ، وذلك من خ1ل التأكيد على أنه 

ينبغFFي أن تتFFوافر المFFؤھ1ت العلميFFة والخبFFرة لFFدى جميFFع ا7فFFراد الFFذين يضFFطلعون  -

عن التربية البدنيFة والرياضFية ، وكFذلك يجFب تFوفير العFدد الكFافي بالمسؤولية المھنية 

 .منھم 

ينبغFFي ا�ھتمFFام بتFFدريب العFFاملين فFFي التربيFFة البدنيFFة والرياضFFية وإعطFFاء العFFاملين  -

  .المدربين وضعا يتناسب مع المھام التي يضطلعون بھا 

تجھيFزات بينما تنص المادة الخامسة مFن الميثFاق علFى ضFرورة تFوفير المنشFآت وال

  : المناسبة للتربية البدنية والرياضية ، وذلك من خ1ل التأكيد على 

ينبغFي تFFوفير المرافFق والتجھيFFزات الم1ئمFة علFFى نطFFاق يتFيح اشFFتراك اكبFر عFFدد مFFن  -

  .ا7فراد في برامج التربية البدنية والرياضية بالمدارس وخارجھا 

- Fرية والريفيFاطق الحضFة المنFط تنميFة ينبغي أن تتضمن خطFة البدنيFات التربيFة احتياج

والرياضية في مجال المنشFآت والمرافFق والتجھيزات،مFع مراعFاة ا�نتفFاع بمFا تتيحFه 

 1" البيئة الطبيعية من إمكانات

                                                 
- 22رؤية مستقبلية للتربية البدنية والرياضية في الوطن العربي ،: لة العلمية للتربية البدنية  والرياضية ، جامعة حلوان ، بحوث مؤتمر المج 1-
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با�ظافFFة إلFFى مFFا تFFم ذكFFره �بFFد مFFن ا%شFFارة إلFFى الفوائFFد المتوخFFات مFFن التربيFFة البدنيFFة و 

لفوائد الصFحية مثFل مFا أشFار إلFى ذلFك عديFد الرياضية في المجتمع أو بالنسبة للفرد مثل ا

حول مجموعة من مرضى السFكري " اإنجلتر"التي أجريت في الدراسة نذكر منھا دراسة 

أعطي لھم برنامج بدني رياضي تغذوي خاص ، مقارنة بمجموعة أخرى لFم تخضFع لھFذا 

المجموعFة النظام ،حيث توصلوا إلى أن المجموعة ا7ولى قد تماثلت للشفاء والتحسن قبل 

  1 .الثانية

التربيFFFة البدنيFFFة بالجوانFFب الذھنيFFFة و التحصFFFيل كمFFا يمكFFFن ذكFFر الدراسFFFات التFFFي ربطFFة 

في أمريكا حول الع1قFة بFين  " كلية واست بوينت "،و في ذلك اجري دراسة فيالدراسي 

التربية البدنية و التحصيل الدراسي لدى طلبة الكلية ، فوجدت أن ھناك ع1قة طردية بين 

كمFا أن ھنFاك  2.لياقة البنية والنجاح في الكلية، وع1قة عكسية بينھFا وبFين التسFرب منھFاال

مFFن المنظمFFات تFFربط معFFايير تطFFور البلFFدان و تقFFدمھا بFFالتطور فFFي المجFFال الرياضFFي و 

بالتFFالي لFFم تعFFد الرياضFFي تلعFFب ذلFFك الFFدور الھامشFFي داخFFل البلFFدان و إنمFFا أصFFبحت مFFن 

ثيق بFأي مجFال حيFوي آخFر ،و وترتبط ارتباط  تأنھا اصطبحا7ھمية بما كان إلى درجة 

و المجتمعFFات المختلفFFة و مFFن ھنFFا �  تأصFFبحت وسFFيلة تقFFارب بFFين البلFFدان و الحضFFارا

  .يمكن إغفال ا7ھمية الكبرى للتربية البدنية و الرياضية و الرياضة بصفة عامة

  :أھداف التربية البدنية  -5

متعFFددة للرياضFFة أسFFتعملھا ا%نسFFان كتقويFFة لقFFد عرفFFت منFFذ عصFFور قديمFFة أشFFكال 

لعض1ته وحفاظا على صحته وبنيته ، أخذھا بعFدة أشFكال كاللعFب والمبFارزة  والفروسFية 

والسFFباقات وغيرھFFا ، 7نFFه أدرك أن ثمFFة منفعFFة كبيFFرة تعFFدت حFFدود اللياقFFة والصFFحة إلFFى 

  .تماعية جوانب أخري نفسية لترقيته اجتماعيا وزيادة التواصل بع1قاته ا�ج

كمFFا تعFFد الرياضFFة المدرسFFية النFFواة ا7ساسFFية لبعFFث الحركFFة الرياضFFية ، لFFذا يجFFب 

  .ا�ھتمام أكثر بالتربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوية 

                                                 
  9،ص2001اللياقة البدنية و أھميتھا،مطابع ا)شعاع المصرية،:أيمن فاروق  -  1
  9،صنفس المرجع  -  2
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  :ويمكن توضيح ا7ھداف العامة لتدريس التربيFة البدنيFة والرياضFية فFي المجFا�ت ا;تيFة 

لتربية البدنية بتنشيط الوظائف الحيوية ل_نسان مثFل الجھFاز تھتم ا: ھدف التنمية البدنية -

  .الخ...التنفسي، العض1ت، العظام،  الجھاز العصبي ز، الجھا)الدموي( القلبي الوعائي 

وذلFFك بتحسFFين أدائھFFا البيولFFوجي والفسFFيولوجي ؛ وھFFذا مFFن خ1FFل تنميFFة الصFFفات البدنيFFة 

FFأقلم م1ئمFFة تFFى حالFFا إلFFول بھFFا والوصFFة وتطويرھFFق التربيFFى تحقFFان،و حتFFم ا%نسFFة لجس

البدنية و الرياضية أھميتھا من الناحية الصحية،كما يمكن التأكيد علFى أن ھFذا الھFدف ھFو 

أقFFدم ا7ھFFداف التFFي تبنتھFFا التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية و بالتFFالي فھFFي ا7صFFل و بFFاقي 

  .ا7ھداف ھي الفرع 

الصFFفات البدنيFFة و التFFي تتمثFFل فFFي و يتجFFل ھFFذا الھFFدف مFFن خ1FFل تنميFFة مجموعFFة مFFن  

  1.القوة،السرعة، المداومة،المرونة:في

ويشتمل ھذا الھدف على الخبرات والمفاھيم التFي تتمحFور حFول : ھدف التنمية الحركية -

ھFذا  كKورت مانيKلحركة ا%نسان ، والتي تعمل على تطويرھا وا�رتقاء بھا ،حيث وضFح 

و تثبيFFت ، واسFFتعمال للمھFFارات الحركيFFة ،و  اكتسFFاب وتحسFFين" الھFFدف علFFى أنFFه عمليFFة 

  2القدرة على توجيه الجسم و التحكم في حركاته بالنسبة للزمان والمكان

كما أنھا تعمل على تنمية الجھاز الحسFي الحركFي و اكتسFاب ارتباطFات عصFبية عضFلية  

 عإشFباعلى إدراك الع1قFات المكانيFة و تحديFد ا�تجFاه و الFزمن الحركFي،  ةسليمة، والقدر

  3حاجة الطفل للتعبير الحركي الحر

وھي مجموعة القFيم والخبFرات والمفFاھيم المعرفيFة ؛ والتFي يمكFن : ھدف التنمية المعرفية

اكتسابھا من خ1ل ممارسة النشاط ؛ حيث ربط العديد مFن المفكFرين بFين تنميFة المھFارات 

يFFة المھFFارات المعرفيFFة تنم" إلFFى أن  NealالمعرفيFFة و تنميFFة المھFFارات البدنيFFة ،إذ أشFFار

  .4"خ1ل ا7نشطة البدنية � تقل أھمية عن تنمية المھارات البدنية 

                                                 
  23، ص 4،1998التربية البدنية دليل المعلم المفصل و طالب التربية العلمية، دار الفكر العربي،ط:وآخرون عدنان درويش -  1
  1987، 2التعلم الحركي ،ترجمة علي نصيف،جامعة بغداد ،ط:كورت مانيل  -  2
  29، ص 1996،  1فكر العربي ، طاNھداف التربوية في المجال النفسو حركي ،دار ال:  أحمد عمر سليمان روبي -  3
  61، ص  1999،  1المعرفة الرياضية ،دار الفكر العربي ،ط: محمود عنان وآخرون -  4
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 FFد عليFFا أكFFذا مFFر  هوھFFالمفكpinex   ه أنFFاري بقولFFالتطور الحضFFا بFFذي ربطھFFن " و الFFم

أعراض ا�نح1ل الحضاري المعاصر ھو فصFل الجوانFب الفكريFة و المعرفيFة للتربيFة و 

    1"الجوانب البدنية  نالتعليم فص1 واضحا ع

تFFاريخ مجموعFFة مFFن ا7ھFFداف المعرفيFFة المتمثلFFة فFFي معرفFFة أنKKور الخKKولي ولقFFد أضFFاف 

والتعبيFFرات ، المصFFطلحات، المنافسFFات قواعFFد اللعFFب ولFFوائح، الرياضFFة وسFFيرة ا7بطFFال

طFرق أداء ،  مواصFفات ا7دوات وا7جھFزة،  الخطط وإستراتيجيات المنافسFة،  الرياضية

   2وأساليبھالمھارات ا

بحثFFا فFFي ھFFذا الصFFدد ، فوجFFد أن    LuschenحيFFث أجFFرى :ھKKدف التنميKKة ا�جتماعيKKة-

التربيFFة البدنيFFة جFFزء مFFن المجتمFFع وشFFريحة مFFن شFFرائحه الھامFFة تFFؤثر وتتFFأثر بFFالقيم و 

  .  3المعتقدات ،  لذلك فھي مؤسسة ناقلة لثقافة ذلك المجتمع

لFFى دورھFFا مFFن حيFFث الع1قFFات ا�جتماعيFFة ، حينمFFا أكFFد ع فKKايز مھنKKاوھFFذا مFFا ذھFFب إليFFه 

تعمل على خلق ع1قات إنسانية أفضل ، وتسمو بالصحة الروحية ، وتساھم " بالقول أنھا 

  .4"في عملية تكامل وتطوير الشخص ككل 

كمFFا أن التربيFFة البدنيFFة والرياضFFية تعمFFل علFFى تFFوفير منFFاخ م1ئFFم للتفFFاع1ت و العمليFFات 

 نالعفوية، التلقائية، الحوار، حسF:مع نظم وأخ1ق المجتمع مثل ا�جتماعية و التي تت1ءم 

، والتسامح ، رفFض العنFف، و رفFض السFلبية فFي المواقFف ضعلى التفاو ةالتعامل، القدر

   5والمعام1ت

 التربيFFة البدنيFFة أن   Fox et CorbineحيFFث يFFرى كFFل مFFن : ھKKدف التنميKKة النفسKKية -

) الFذات معرفFة(نسان،و تساھم بقسFط وافFر فFي والرياضية تتعامل مباشرة مع شخصية ا%

البدنيFة ،  الثقFة فFي القFوة الثقFة فFي القFدرات:وھذا من خ1ل النشاط البدني الذي يFؤدي إلFى

   6 .، الثقة في كفاءاتهةالثقة في المظھر والھيئة الخارجي

                                                 
  59نفس المرجع،ص -  1
  128صمرجع سابق ذكره، :أنور الخولي -  2
  65، ص 1997،  1ا,جتماع الرياضي ،دار الفكر العربي، ط: خير الدين علي عويس ، عصام الھ[لي  -  3
  50، ص 1981التربية الرياضية الحديثة ، دار طرابلس للتراجم والنشر ،ليبيا ، :فايز مھنا  -  4

5  - J.JACQUES SARTHOU: enseigner l'EPS de reflexe didactique a l'action pedagogique, edtion actio, paris, 
2003, p17  
6   - 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 
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 ا�تFزان فFي الشخصFية، تنميFة الطمFوح،:فھي تعمل كذلك علىتم ذكره با%ضافة إلى ما  -

  إلى التفوق عا�نفعالي، الصبر و ا%رادة، التطل طا�نضبا

وھي تعتبر من أقدم أھداف التربيFة البدنيFة والرياضFية ، : وأنشطة الفراغ حھدف التروي-

حيFFFث تعتمFFFد علFFFى مبFFFدأ الرياضFFFة للجميFFFع  أي � فFFFرق فFFFي السFFFن ، الجFFFنس، الفئFFFات 

السFعادة، البھجFة، شد العصبي،و س على مشاعر التوتر والالتنفي: ا�جتماعية، وتھدف إلى

  1. الصحة، ا�سترخاء والراحة، نمو الع1قات ا�جتماعية

  :مكانة التربية البدنية والرياضية في الجزائر -6

ظل المعترك الھائل من التقدم في جميع الميادين تعيش التربية البدنية و الرياضFية فFي في 

Fاء الجزائر مجموعة من التعدي1ت الجذرية و الھادفFتخ1ص أخطF1ل اسFن خFك مFة ، وذل

يؤكده ميثFاق قFانون ما الماضي وبناء مناھج للمستقبل من أجل تطوير كفاءات النشأ ،وھو 

التربية البدنيFة والرياضFية و الFذي يFنص علFى  أن الشFباب يشFكل أثمFن رأس مFال ل[مFة، 

ج بالنظFFام كمFا تعFFرف التربيFFة البدنيFFة فFي الجزائFFر علFFى أنھFFا نضFام تربFFوي عميFFق ا�نFFدما

  .التربوي الشامل 

صدر قانون التربيFة البدنيFة والرياضFية، ھFذه الوثيقFة الھامFة تعتبFر  1976أكتوبر  23في 

فFي كFل المسFتويات مFن حيFث  الھFام،دستورا ھاما يحFدد الحقFوق والواجبFات لھFذا المجFال 

الرياضFية المبادئ العامة للتربية البدنية والرياضFية وتكFوين ا%طFارات ثFم تنظFيم الحركFة 

   2الوطنية والمجلس الوطني للتربية

  : محاور أساسية وھي 6وقد شمل  

  القواعد العامة للتربية البدنية والرياضية في الجزائر -1

 .الجزائر تعليم التربية البدنية وتكوين ا%طارات -2

 .تنظيم الحركة الرياضية الوطنية -3

 .التجھيزات والعتاد الرياضي -4

 .حماية ممارسي الرياضة -5

                                                 
  23ص،مرجع سابق ذكره:عدنان درويش وآخرون -  1
، ديوان المطبوعات الجامعية 2نظريات وطرق التربية البدنية والرياضة، الجزائر، ط :محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي -  2
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 .ط الماليةالشرو -6

فقFد نFص أن التربيFة البدنيFة شFرط ضFروري لصFيانة )  1986( أما الميثاق الFوطني لسFنة

الصحة وتحرير طاقة العمل ورفع القدرة الدفاعية لFدى ا7مFة ، وفض1F عFن المزايFا التFي 

الFروح الجماعيFة ، كمFا تحFرس : توفرھا للفرد تشجع وتطFور خصFا� معنويFة ھامFة مثFل 

، كمFا أنھFا عامFل تعFاوني نفسFي وبFدني ، تمكFن الطلبFة مFن ممارسFة  على تكوين ا%نسFان

  . مختلف أنواع الرياضة

،  )1996(و الصادر سFنة  القانون المتعلق بتوجيه المنظومة التربويةمن ) 05(المادة  أما

و التي تبين أن التربية البدنية و الرياضية تشكل قاعدة أساسية لتطوير المنظومFة الوطنيFة 

، وتساھم أساسFا فFي المحافظFة وتحسFين الكفFاءات النفسFية و الحركيFة للطفFل و  والتربوية

  1 "الشاب في الوسط التربوي، حيث تؤمن الدولة بتطوير التربية البدنية و الرياضية 

  :التربية البدنية و الرياضية كمھنة -7

يشFتمل المھنFة ھFي نمFط مFن التوظيFف :مفھوم المھنة في التربية البدنية والرياضية 7-1

على أغراض رئيسية في حياة الفرد وھFي أكبFر مFن كونھFا مجFرد عمFل أو وظيفFة لكسFب 

العFFيش فھFFي تنFFتج ليسFFتمر تقFFدم الفFFرد بشFFكل مضFFطر نحFFو تحقيFFق أھFFداف مھنيFFة جFFديرة 

   2.بالرضا والقبول خ1ل الحياة العملية المھنية للفرد

داد طويFFل نسFFبيا إن المھنFFة ھFFي عمFFل أو وظيفFFة تتضFFمن عFFادة إعFF" كمKKال درويKKش"يFFرى

  .ويتخصص على مستوى التعليم العالي ويحكما دستور أخ1قي خاص بھا

إن المھنة يمكن أن تطلق على كFل نFوع مFن النشFاط يزاولھFا الفFرد الراشFد " شارتل:ويرى

ويقضFFي فيFFه جFFزء معينFFا ومسFFتمرا فFFي مواعيFFد محFFددة مFFن وقتFFه، أو أنھFFا مجموعFFة مFFن 

   3.التي توجد في مختلف مؤسسات ا%نتاجا7عمال أو ا�ختصاصات المتشابھة 

وترى منى عبد العزيز أن التربية الرياضية ھFي إحFدى المھFن التFي تتFوفر فيھFا متطلبFات 

المھنFFة مFFن حيFFث أنھFFا وظيفFFة وتحتFFاج لدرايFFة فنيFFة وذھنيFFة بجانFFب التخصFFص مFFن قبFFل 

                                                 
    9، ص 1996المتعلق بتوجيه المنظومة التربوية ، 09- 95الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر رقة  -  1
  26مرجع سابق ذكره،ص:أمين أنور الخولي  -  2
  79،ص1984، دار ا)ص[ح، القاھرة 1، طقياس التوافق المھني المدرسي التربية الرياضية: عاطف داNبحر محم -  3
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FFات المھنيFFف المؤسسFFق مختلFFن طريFFارات عFFات والمھFFاب المعلومFFاملين بھا،واكتسFFة، الع

والمھنFة بصFفة عامFة ھFي . بجانب التأكيد عن أھمية التوجيه 7نه يؤثر في اتجاھFات الفFرد

،وتعتمFد الوظيفFة علFى تطبيFق  هحسب خططF نوظيفة ومجموعة خدمات تقدم لمجتمع معي

المعلومات والمھFارات بغFرض المحافظFة علFى القFيم السFائدة فFي المجتمFع وعلFى القFائمين 

FFى درجFFوا علFFالمھن أن يكونFFامج بFFق برنFFن طريFFب عFFي تكتFFص والتFFن التخصFFة مFFة عالي

  . دراسي طويل ا7جل

على أنھا مجموعة ا7عمال التي تتعلق بالنشاط الرياضFي "إبراھيم ليلى"،وتفرقھا 

والتي يؤديھا خريجوا كليات التربية الرياضية في مجFا�ت العمFل المتاحFة لھFم بFالمجتمع، 

ماعيFFFة والھيئFFFات الحكوميFFFة والنFFFوادي مثFFFل المFFFدارس و الجامعFFFات والمؤسسFFFات ا�جت

الرياضية ووسائل ا%ع1م المختلفة والذي ينعكس أثره على تنمية أفراده وإعFدادھم للحيFاة 

  ".ونفسيا  ابدنيا وعقليا واجتماعي

أن المھنة تتصف بعدد من الركائز التي تتأسس عليھا، فالمھنة " لومبكين"وتوضح 

والتFدريب، كمFا تتطلFب قFدرا مناسFبا مFن الكفايFات تتطلب فترة ممتدة متصFلة مFن ا7عFداد 

العقلية والمعرفة وفض1 عن المھارات والخبرات ،وأيضFا تتطلFب المھنFة تFوفير ا�تصFال 

بين ا7عضاء الممارسين لھا، كما تتصف المھنة بتقديم خدمات متميزة ذات طبيعة خاصة 

المرتبطFة بھFا، بحيFث  ينظمھا المجتمع وتحتاج المھنة إلى مشFاركة بعFض المھFن ا7خFرى

نشKأة مھنKة التربيKة  2-7  1.يتم التعاون والتنسيق فيما بينھا لتقديم خدمات أفضل للمجتمع

  :البدنية والرياضية

في الوقت الذي تواجه فيه مھنة التربية البدنية والرياضية في العFالم العربFي عصFرا يتسFم 

العربFي وأمريكFا، فإنھFا مFا  بالتوسع في مجا�تھا وتخصصھا على نحو ما حدث في العFالم

زالFFت تعFFاني مFFن العديFFد مFFن المشFFك1ت التFFي تقFFف كحجFFرة عثFFرة تعتFFرض سFFبل توطيFFد 

فFFي أول ظھFFور للتربيFFة البدنيFFة  و.فFFي مختلFFف أرجFFاء الFFوطن العربFFي أركانھFFا المھنيFFة

. والرياضية كمھنة مستقلة بذاتھا كFان فFي الفتFرة مFا بFين الحFرب العالميFة ا7ولFى والثانيFة

أن بزوغ شFمس " زيجلر" إيراد مراحل بزوغ المھنة في أمريكا الشمالية والتي عمد ولعل
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التربية البدنية كمھنة ربما تحددت م1محھا في أعقاب تعيين أساتذة جامعيين فFي عFدد مFن 

كأسFتاذ الصFحة والتربيFة  "كھيشKكو" الجامعات والكليات ا7مريكيFة، ولقFد صFادف تعيFين

نجاحا كبيرا بعد أن طFور برنامجFا جيFدا للتربيFة البدنيFة ولكFن " أمھرست" البدنية في كلية

اسFتطاع التمييFز بFين برنامجFه وبFين برنFامج المنافسFة  "كھيشKكو" ا7مر ا7كثر أھمية أن

" الرياضية، فقد جاھد في سبيل توضFيح ذلFك با7دلFة الواضFحة ،ولقFد اسFتخلص البFاحثون

ميFFة ا7ولFFى والثانيFFة حيFFث أصFFبحت أن فFFي فتFFرة مFFا بFFين الحFFربين العال "سبيسر،سواسKKن

الرياضFFFة، التمرينFFFات الرياضFFFية، الFFFرقص، النشFFFاط الرياضFFFي، مFFFن النظFFFام التربFFFوي 

   1.ا7مريكي

علFFى الجFFذور المبكFFرة للتربيFFة البدنيFFة اتخFFذت وسFFائل وطFFرق عديFFدة  "زيجلKKر"ولقFFد أكFFد 

FFعت فتضFFدت وتوسFFي امتFFات التFFاز والتمرينFFر الجمبFFدة غيFFيل معقFFة وذات تفاصFFمنت مختلف

انه من ا7مانة أن نذكر أن جFل اھتمFام رجFال التربيFة  "زيجلر" الرياضة، الرقص ويعقب

البدنية قد تمركز في برنامج التربيFة البدنيFة والرياضFية، بينمFا كFان اھتمFام سFيدات المھنFة 

تتمركز حول الرياضFة، الFرقص، وميكانيFك الجسFم والقFوام، ثFم فFي مFا بعFد حFول التربيFة 

  بدائل المھنية الحديثة، ففي التربية البدنية الحركية وعن ال

فFFي أطروحتھFFا أن التخصصFFات التFFي يطلقFFه عليھFFا حديثFFة فFFي " ليزلKKي وبولمKKان"أشFFارت 

المجFFFال مثFFFل إخضFFFاع اللياقFFFة البدنيFFFة ،المFFFدرب الرياضFFFي، أخصFFFائي وظFFFائف أعضFFFاء 

نFت التمرينات، إنما ھي تخصصات معروفة من قبل ولكن اعتبارات سFوق العمFل التFي كا

     .تحدد سعة وحجم انتشارھا

  :التخصصات و المھن المتعلقة بالتربية البدنية 7-3

يعتبFFر أسFتاذ التربيFFة البدنيFة و الرياضFFية  :مKدرس التربيKة الKKـبدنية و الKـرياضية  3-1- 7

البيدغوجيFة 7نFه صFاحب الFدور الرئيسFي فFي عمليFة  عام1 ضروريا في العملية التعليمية

بأنFFه عبFFارة عFFن مFFنظم لنشFFاطات تكFFوين التلميFFذ، عملFFه « دولسFFتيعرفFFه التعلFFيم و الFFتعلم ف

مستمر و منھجي يوجه عملية التكوين و يراقFب النتFائج، أي يحقFق التFوازن بFين ا7ھFداف 

  »المحددة لدوره 
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بأنه العمود الفقري الذي � غنى عنFه فFي إنجFاز العمليFة التربويFة «  مراد فايزكما يعرفه 

  .»لمناسبة للت1ميذ و الط1ب و صياغتھا الصياغة ا
كما يعتبر أھم عنصر في العملية التعليمية إذ يقع عليه العبء ا7كبر في تربية النشFئ و    

المسؤول عن توجيه ا7داء و تحقيق ا7ھداف التربوية التي  تھيئتھم للحياة المستقبلية و ھو

  . بأفعاله و مظھره  رسمھا المجتمع في المدرسة كما أنه يؤثر على التلميذ بأقواله

و � شك أن الوجه الذي تظھر به الدولة خيFراً أو شFراً، تقFدماً أو انحطاطFا ھFو مFن صFنع 

المدرس و ذلFك مFن خ1Fل ا7ثFر الFذي تركFه علFى الت1ميFذ خ1Fل التFدريس كمFا أنFه مھمFا 

لFى كانت العملية التربوية فإنھا � تعني شيئا إذ خ1 ميFدانھا مFن المFدرس الكFفء القFادر ع

  1تحمل تبيعاتھا و القيام بأداء متطلباتھا

و� أحFFد يسFFتطيع أن ينكFFر الFFدور الFFذي يلعبFFه ا7سFFتاذ فFFي حيFFاة التلميFFذ فFFي المدرسFFة، فھFFو 

إن طريFق " سيشKرون"و قFديما قFال . يزرع المثFل العليFا فFي ت1ميFذه و ھFو القFدوة أمFامھم

ثFل الصFالح فطريقھFا قصFير و النصح ا%رشاد في التربية والتعلFيم طويFل، أمFا القFدوة والم

   2.سريع التأثير

با%ضFFافة إلFFى ذلFFك يحFFاول ا7سFFتاذ تمكFFين الت1ميFFذ مFFن الحصFFول علFFى العFFادات 

الصالحة وإتقFان المھFارات و بعبFارة أخFرى تمكFين التلميFذ مFن أن ي1ئFم بFين نفسFه و بFين 

 3.البيئة التي يعيش فيھا من الناحية المادية و ا�جتماعية

  :ص في التدريب الرياضيالمتخص 7-3-2

و ھنFا يعمFل المFدرب الرياضFي علFى تطبيFFق مجموعFة مFن العمليFات و التFي يكFون ھFFدفھا 

النھائي إعداد الفFرد للوصFول إلFى أعلFى مسFتوى رياضFي تسFمح بFه قدراتFه و اسFتعداداته 

وإمكاناتFFه وذلFFك فFFي نFFوع النشFFاط الرياضFFي الFFذي يتخصFFص فيFFه والFFذي يمارسFFه بمحFFض 

  4.إرادته

                                                 
- 101،ص2003ولى، مصر، اتجاھات جديدة في المنھاج و طرق التدريس، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة اN :فايز مراد دندش -  1
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رب الرياضي ليس مھمته فقط إعطاء التمارين فحسب بل ھFو رجFل تربFوي أيضFا، المدو 

لذا نرى أن استخدام ھذه الكلمة في وقتنا الحالي واسع من جھة وضيق من جھFة أخFرى ، 

عنFFدما نقFFول تFFدريب رياضFFي � بFFد مFFن معرفFFة أن التFFدريب يأخFFذ كFFل شFFكل مFFن أشFFكال 

Fدخل ھنFة ويFة البدنيFذا التمارين الخاصة في الياقFة ، وھFارين ع1جيFحة وتمFارين للصFا تم

فيكFون إعطFاء أھميFة خاصFة ) الضFيق(ھو المفھوم الواسع للتدريب أما من الجانب ا;خر 

   1%عداد الرياضيين للوصول إلى المستوى رياضي متقدم

إلى أن ھنFاك العديFد مFن المتشFابھات بFين التعلFيم  كولنزوقد أشار كل من أبراھام و

إلFى أن المعلFم ھFو شFخص يقFوم بقيFادة وتFأليف إخFراج أنشFطة الFتعلم  والتدريب، ويFذھبان

وإحFFداث منFFاخ اجتمFFاعي أثنFFاء تشFFخيص وإعFFادة تشFFكيل أداء ال1عFFب ، وھFFذه كلھFFا أفعFFال 

وقFFد اسFFتحوذ التFFدريب الرياضFFي فFFي ھFFذه السFFنوات بصFFورة . تعكFFس دور المFFدرب أيضFFا

ولFFه فFFي بFFرامج المرحلFFة مضFFطردة علFFى مكانFFه  كعلFFم أكFFاديمي ، وأصFFبح � يقتصFFر تنا

الجامعية فحسب، بل نالت دراسات وأبحاث التدريب الرياضي اھتمام متزايدا فFي برنFامج 

  2.الدراسات العليا في العديد من ا7وساط العلمية

كما يتعامل التدريب الرياضي مع كائن بشري له خصائصه البيولوجيFة والنفسFية والبدنيFة 

لى المبادئ ونظريات العلمية المختلفة عند تنميFة البنFاء وا�جتماعية ، ولھذا فھو يتأسس ع

علFم الFنفس، علFم (البدني وتطFوير الخصFائص الحركيFة ، فھFو يFرتبط بFالعلوم ا�جتماعيFة 

 –فيزيولFوجي  –بيولFوجي  -تشFريح (والعلFوم الطبيFة ) ا�جتماع، إدارة ، اقتصاد، سياسة

طFFرق وأسFFاليب  –تربيFFة (تربويFFة ، وعلFFوم )بيوميكانيFFك(وعلFFوم الحركFFة ......) إصFFابات

  ).علمية تكنولوجيا في التعليم والتدريب

و حت يحقق المدرب الرياضي أھداف عملية التدريب الرياضFي بصFفة عامFة مFن خ1Fل 

جFFانبين أساسFFيين علFFى مسFFتوى واحFFد مFFن ا7ھميFFة ، ھمFFا الجانFFب التFFدريب و  الجانFFب 

فFFا7ول يھFFدف إلFFى اكتسFFاب و  التربFFوي ، و يطلFFق عليھمFFا واجبFFات التFFدريب الرياضFFي،

تطFFFوير القFFFدرات البدنيFFFة و المھاريFFFة و الخططيFFFة والمعرفيFFFة، أو الخيFFFارات الضFFFرورية 

ل1عFFب فFFي النشFFاط الرياضFFي الممFFارس و الثFFاني يتعلFFق فFFي المقFFام ا7ول بإيديولوجيFFة 
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المجتمع و يھتم بتكميل الصفات الضFرورية ل[فعFال الرياضFية معنويFا و إراديFا ، و يھFتم 

بتحسFFFين التFFFذوق و التقFFFدير و تطFFFوير الFFFدوافع و حاجFFFات و ميFFFول الممFFFارس و اكتسFFFابه 

السمات الخلقية و ا%راديFة الحميFدة كFالروح الرياضFية وحFب الFوطن و المثFابرة و ضFبط 

  1إلخ وذلك من خ1ل المنافسات.....النفس و الشجاعة

ن لFFديھم خلفيFFة تتضFFمن ھFFذه الفئFFة ا7شFFخاص الFFذي :ا�خصKKائي النفسKKي الرياضKKي7-3-3

علمية متسعة في مجال العلوم الرياضية والنشاط البدني ، إضافة إلFى دراسFات مكثفFة فFي 

  .الخ...بعض فروع علم النفس  مثل علم النفس الرياضي وعلم النفس ا%رشادي

  :ويتركز دوره في جانبين أساسيين ھما

  .المفاھيم التربوية والنفسية الصحيحة نتعليم واكتساب ال1عبي �

 -التركيFFز-ا�سFFترخاء(المھFFارات النفسFFية المتعFFددة مثFFل  نتعلFFيم واكتسFFاب ال1عبFFي �

   2.التصور العقلي –ا�نتباه 

ا7خصائي النفسي إلى البحث في الرياضة ،حيث يساھم في  تطور علFم الFنفس و قد يتجه 

الرياضي باعتبFاره أحFد فFروع العلFوم ا%نسFانية علFى اسFتمرار النمFو المعرفFي مFن خ1Fل 

المشFاكل التطبيقيFFة وإيجFFاد  مواجھFFة لجFراء الدراسFFات والبحFوث لتFFدعيم البنيFFة المعرفيFة إ

  .الحلول لھا، وذلك حتى يحظي بالمزيد من ا�عتراف والتقدير له 

با�ظافة إلى المھام السابقة للمتخصص في المجال النفسي الرياضFي فFان ھنFاك مFن يعمFد 

يFة كمحضFر نفسFي حيFث يعتبFر ا%عFداد النفسFي إلى ا�تجاه نحو العمFل فFي ا7نديFة النخبو

بأنه  عملية تربوية تحت نطاق الممارسة ا%يجابية ل1عبين بھFدف خلFق وتنميFة الFدوافع و 

ا�تجاھFFات والثقFFة بFFالنفس وا%دراك المعرفFFي وا�نفعFFالي والعمFFل علFFى تشFFكيل وتطFFوير 

   .ي ل1عبينالسمات ا%دارية با%ضافة إلى التوجيه وا%رشاد التربوي والنفس

إلى أن التحضير النفسي ھFو عبFارة عFن مجموعFة مراحFل ، وسFائل " فورينوف"و يشير  

ومناھج التي من خ1لھا يصبح الرياضي مستعدا نفسيا  ودائما حسب فورينFوف ، نجFد أن 

التشFFخيص السFFيكولوجي كFFان دائمFFا ينظFFر إليFFه وكأنFFه جFFزء مFFن التحضFFير النفسFFي، وھFFذا 

صFحيح، ذلFك أن التحضFير بھFذه الصFفة يمثFل جملFة مFن التFأثيرات ا7مر في الحقيقة غير 
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. التي تFؤثر علFى الرياضFي الFذي تؤخFذ منFه المعلومFات التFي تFأتي مFن المحFيط الرياضFي

أنه يجب ا�ھتمام بالتحضير النفسFي إذ ھFو عبFارة عFن وحFدة موحFدة   ماراك �فاكويرى 

  1.القدرات النفسية للرياضي من الطرق المباشرة أو الغير مباشرة متمكنة من تحسين

يعFد ممFار التخصFص فFي مجFال رياضFة  :المتخصص با0نشKطة الحركيKة المكيفKة7-3-4

المعاقين من ا�ختصاصات ا7كثر صFعوبة فFي مجFال التربيFة البدنيFة و الرياضFية و ذلFك 

للنشFاط الرياضFي تFأثير ايجFابي بحكم الفئة التي يمFارس معھFا النشFاط الرياضFي حيFث إن 

Fان على انFور بFيس الجمھF1ل تحسFن خFع مFي المجتمFه فFاق وتقبلFل المعFادة تأھيFدماج وإع

الرياضFي العFادي مFن الدقFة والتركيFز  تالمعاق يستطيع ممارسة النشFاط الرياضFي بميFزا

والFFتحكم فFFFي الFFنفس ، و بمتعFFFة وانFFدفاع كبيFFFرين دون إي عقFFدة ، وانFFFه بواسFFFطة ا%رادة 

عFFFFاقين تحقيFFFFق نتFFFFائج مذھلFFFFة فFFFFي مختلFFFFف والرغبFFFFة والتFFFFدريب المسFFFFتمر يسFFFFتطيع الم

  .ا�ختصاصات تجلب الفرح والسعادة لbخرين 

ھFFذه القيمFFة للنشFFاط البFFدني والرياضFFي المكيFFف تفFFتح لنFFا إمكانيFFة دراسFFته علFFى مسFFتوى 

،إن أھFداف النشFاط البFدني ا7طفال المعاقين وا;فاق التي يمكن تسطيرھا في ھFذا المجFال 

ا من ا7ھداف العامة للنشاط الرياضي من حيث تحقيق النمFو الرياضي للمعاقين ينبع أساس

العضFFFوي والعصFFFبي والبFFFدني والنفسFFFي وا�جتمFFFاعي ، حيFFFث أوضFFFحت الدراسFFFات إن 

احتياجات الفرد المعاق � تختلف عن احتياجات الفرد العادي ، فھFو كFذلك يريFد أن يسFبح 

   2..، يرمي يقفز 

برنFامج العFادي م1ئFم للفFرد المعFاق ، ولكFن إن كFل مFا يحتويFه ال" انKارينو وآخKرونيشير 

يجب وضFع حFدود معينFة لمسFتويات الممارسFة والمشFاركة فFي البرنFامج ت1Fءم إصFابة أو 

  3" نقاط ضعف الفرد المعاق

يعنFي الرياضFات وا7لعFاب والبFرامج التFي : تعريف حلمي إبراھيم ليلى السيد فرحات  -

ويFتم ذلFك وفقFا �ھتمامFات ,عھFا  وشFدتھا يتم تعFديلھا  لFت1ءم حFا�ت ا%عاقFة وفقFا لنو

  .1ا7شخاص  غير القادرين وفي حدود قدراتھم

                                                 
1 -- Philipe More: Psychologie Sportive, Ed Mossen, Paris ,1992,P12 
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وكFل الرياضFات التFي يFتم  تنعني بFه كFل الحركFات والتمرينFا):  stor(تعريف  ستور -

النفسFFية ,ممارسFFتھا مFFن طFFرف أشFFخاص محFFدودين فFFي قFFدراتھم مFFن الناحيFFة البدنيFFة 

 .2بة   من بعض الوظائف الجسمية الكبرىوذلك بسب أو بفعل تلف أو إصا,العقلية ,

النشاط البدني الرياضي المكيف في ھذه الدراسة ھو مجموع ا7نشطة الرياضية المختلفة ب

والمتعددة والتي تشمل التمارين وا7لعاب الرياضFية التFي يFم تعFديلھا وتكييفھFا مFع حFا�ت 

  3.جتماعيةبحيث تتماشى مع قدراتھا البدنية وا�,ا%عاقة ونوعھا وشدتھا 

يھFFFتم المتخصFFFص فFFFي ا%دارة و التسFFFيير الرياضFFFي بFFFا7مور  :المسKKKير الرياضKKKي7-3-5

ا%دارية و الخاصة بالرياضة حيث تعتبFر ا%دارة ھFي العمFود الفقFري 7ي عمFل رياضFي 

يرجى له النجاح ،حيث إن ا%دارة تھدف إلى تحقيق أغراض محFددة مسFبقا بأقFل قFدر مFن 

الجنة ا�ولمبيFة ،ا�تحFادات (بأقل تكلفة ،فان الھيئات الرياضية الجھد و في أسرع وقت و 

الرياضية، ا7نديFة ، مراكFز الشFباب ، المنFاطق الرياضFية، مFديريات و إدارات الشFباب و 

  4الرياضية يعزى إلى نجاح ا%دارة و أيضا يعزى فشل ھذه المؤسسات إلى فشل ا%دارة

دارية ككل حيث يحدد الوظFائف التنظيميFة لجميFع ا7ساس للعملية ا% التنظيم ھوكما يعتبر 

 5مستويات من أع1ھا حتى حتى المستوى التنفيذي

و تتمثل مشك1ت ا%دارة الرياضية الحديثة في مشك1ت و عقبات تتعلFق بعناصFر العمليFة 

  6 رقابة ها%دارية من تخطيط، تنظيم، توجي
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  :الكفاية المھنية الخاصة. أ

بأنھم يشتبھون بدائرة داخلية من المتخصصين الذين يفھمون أسرار العمل المھني ودقائقFه 

وتقتصر فنياته وأساليبه عليھم وھFذا مFا يجعلھFم يشFعرون بجاذبيFة ا�نتمFاء للمھنFة،ويرجع 

ھم يعمFدون إلFى ھذا إلى إحساسھم بالتمييز عمFا سFواھم خFارج المجFال المھنFي، ولFذلك فFإن

مقاومة الFدخ1ء علFى المھنFة ويلجئFون إلFى تكFتم المعFارف والمھFارات والخبFرات، بحيFث 

تقتصر عليھم فھم يجاھدون في عدم تقديم أي أساس معرفي للغرباء يمكنھم مFن الحكFم بFه 

  عليھم ويخول لھم ا�ستغناء به عنھم 

Fر، فFد كبيFى حFار إلFن المعيFة مFة كمھنFة وتحقق التربية البدنيFك كفايFي يمتلFالمھني الرياض

مھنية خاصة بغض النظر عن نوع التخصص المھنFي، فالمFدرس يقFوم بواجباتFه التربويFة 

مسFFتعينا بالمعFFارف والمھFFارات وا�تجاھFFات التFFي تمكنFFه مFFن أداء ھFFذه الواجبFFات بFFأرفع 

مستوى مھني، والتي اكتسبھا خ1ل مرحلة ا%عداد المھني الرسFمي، ويسFري ھFذا بFالطبع 

ى سائر التخصصات كالمدرب، والمشFرف الرياضFي، وا%داري الرياضFي وإحصFائي عل

ولكFن الوضFع المھنFي للتربيFة البدنيFة والرياضFية فFي العFالم العربFي . الFخ... اللياقة البدنية

ليس يمثل ھذه الصورة البراقة وخاصة فيما يتصل بالكفاية المھنية الخاصة، فلقFد تسFربت 

المھنة واحترفFت العمFل الرياضFي، وخاصFة فFي المجFا�ت، و دخيلة على عناصر مدعية 

الوضع غير المدرسي كالتدريب الرياضي، وا%دارة الرياضية وبالطبع كان ھذا في غيبFة 

  ا%عداد المھني الرسمي المتمثل في أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية 

بFأن مFدرس التربيFة الفنيFة  وقد يكون ھؤ�ء من الرياضيين السFابقين، وبFالرغم مFن إيماننFا

ينبغFFي أن يكFFون فنانFFا وأن المFFدرب الرياضFFي ينبغFFي أن يكFFون رياضFFيا، ولكننFFا فFFي ھFFذا 

السFFياق نتعامFFل مFFع معFFايير الحرفFFة ولFFيس مFFع معFFايير المھنFFة التFFي تعتبFFر الكفايFFة المھنيFFة 

الخاصFFة بالمFFدرب والتFFي تتمثFFل فFFي البصFFيرة النظريFFة والمعFFارف العلميFFة أساسFFا للعمFFل 

   1لمھني و� يكتفي بتاريخه كرياضي سابقا

ھFي بنيFة  تتصFف المھنFة الراسFخة القويFة بتFوفير بنيFة معلوماتيFة و :البصيرة النظريKة. ب

متماسكة ومترابطة من المفFاھيم والقواعFد والمبFادئ والحقFائق والنظريFات، والتFي تتواجFد 
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موسFوعات في أطر وأشكال متنوعة مFن كتFب ومراجFع وبحFوث ودراسFات ومراجعFات و

  .الخ من وسائل استرجاع المعلومات..وترجمات و ومعاجم وشرائط

على أھمية البصFيرة النظريFة مشFيرا إلFى أن الكفايFة المھنيFة الخاصFة �  "فينكس" ويؤكد

تستطيع أن تحول الفرد العادي إلى فرد مھنFي، بFدليل وجFود حFرفيين مھFرة لFديھم قFدرات 

  1ى سرية أو معقدة ذلك 7ن للمھنة ميزة أخرىومھارات قد تكون رفيعة المستوى أو حت

ھذه البصFيرة النظريFة والتFي تعنFي الفھFم العقلFي للطFرق والكيفيFات وا7سFباب التFي مھمة 

تكمFFن وراء تأديFFة وظيفFFة معينFFة، فالميكFFانيكي المFFاھر يعFFرف طريقFFة فFFك، تركيFFب ا7دلFFة، 

%رشFادات أو نتيجFة وكذلك طريقة إص1حھا من خ1Fل الرجFوع إلFى كتFاب التعليمFات أو ا

لما يقFوم بFه ھFذا ) نظري(شرح سابق له، لكنه في الواقع بھذا ا%ص1ح دون فھم تفسيري 

وفFي .ما يميز مھنة المھنFدس عFن حرفFة الميكFانيكي والتFي يطلFق عليھFا البصFيرة النظريFة

FFا ومفكريھFFن باحثيھFFر مFFدد كبيFFز عFFد أنجFFية وقFFة والرياضFFة البدنيFFي للتربيFFال المھنFFاالمج 

تذتھا كما كبيرا من البحوث والمؤلفات والدراسات والمقا�ت فض1 عن ا7طروحات وأسا

والتFFي أنجزھFFا ط1FFب الدراسFFات العليFFا بحيFFث ) ماجسFFتير ودكتFFوراه(والرسFFائل العلميFFة 

تسFFتخدم ھFFذه ا7طروحFFات المعلوماتيFFة فFFي تثقيFFف وتعلFFيم أبنFFاء المھنFFة ولقFFد تركFFزت ھFFذه 

عربيFFة لعFFل أبرزھFFا مصFFر،العراق،ا7ردن،تونس،مما الجھFFود فFFي عFFدد قليFFل مFFن الFFدول ال

يجعل صور ا7نشطة النظريFة والبحثيFة مخلخلFة فFي عFدد كبيFر مFن الFدول العربيFة إذا مFا 

  .نظرنا إليھا بشكل عام

وفFFي مجFFا�ت العمFFل المھنFFي، يحتFFاج الرياضFFي إلFFى البصFFيرة النظريFFة احتياجFFا كبيFFرا 

ب دون إعداد مھني متخصFص كFأن يكFون فالمدرب الرياضي الذي يعمل في مجال التدري

�عبا معتز� � يعتبر مھني بل حرفي، 7نه غالبا مFا يتبFع نفFس خطFوات مدربFه القFديم أو 

يكون مقلدا ما يFراه مFن أسFاليب وأداء المFدربين علFى أفضFل تقFدير فيقلFدھم دون وعFي أو 

ماعية ناھيFك عFن بصيرة، كما يسقط ا7مر في يديه إذا تعلق ا7مر بمشك1ت نفسية أو اجت

   .المشك1ت الفيزيولوجية ل1عبين
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  :ا�حتراف وخدمة المجتمع. ج

في المجتمع ارتفعت مكانة العضو في ھذه المھنة والعكFس صFحيح، وترتفFع مكانFة المھنFة 

فFFي المجتمFFع فFFي ضFFوء ا7دوار التFFي يحتFFرف تقFFديمھا عضFFو المھنFFة مFFن حيFFث أھميتھFFا 

  .نساني والمجتمعيوحيويتھا ومدى نفعھا على المستوى ا%

إلFFى أن المھنFFي يتميFFز عFFن الھFFاوي بأنFFه محتFFرف، يعنFFي  تقاضFFي أجFFر  "فيKKنكس"ويشFFير 

نظير القيام بعمل ما والمھن الممتازة يقبل عليھا أعضائھا على أساس أنھFا  مريحFة تFؤمن 

للفFرد حياتFFه علFFى المسFتوى المFFادي وا�جتمFFاعي فھFي أكثFFر مFFن كونھFا مجFFرد وظيفFFة لھFFا 

، بFFFل ھFFFي عمFFFل يميFFFز الفFFFرد المFFFزاول للمھنFFFة علFFFى المسFFFتوى الشخصFFFي مقابFFFل مFFFادي

وا�جتماعي، فعلى المستوى الشخصي تتحقق أھدافه في الحياة من خ1ل ھذه المھنFة، أمFا 

علFFى المسFFتوى ا�جتمFFاعي فFFالفرد � ينظFFر إلFFى نشFFاطه المھنFFي علFFى أنFFه مجFFرد تFFرويح 

مFل يFوفي بFه التزاماتFه واحتياجاتFه إنمFا أيضFا علFى أسFاس أنFه ع وإشباع لميوله المھنFي و

   1المعيشية

  :تفضي>ت ومزايا تمنح لبعض العم>ء دون اEخرين. د

وھو أمر واضح بج1ء في عضوية الھيئات الرياضية كشراء تذاكر المباريات وجماعFات 

  .الخ...المشجعين وتخفيض ا�شتراكات

  :دستور للسلوك مدعم بقرارات غير رسمية. و

ي الرياضة ويتمثل في قواعد اللعب وآدابه فيما يعرف بFالروح وھو أمر معروف ف

  .الرياضية واللعب النظيف

  :تواجد معنى كالمرتبة أو الدرجة. ي

وھو مفھوم موجود في أي مھنة كمFا ھFو موجFود فFي الرياضFة ،ولكFن ل[سFف لFيس علFى 

راسFات بإجراء المزيد من الد "كنيون"وقد أوصى  ،"كنيون" أساس ا7داء على حد تعبير

7ن ھنFFاك تحفظFFا بخصFFوص التباينFFات الموجFFودة بFFين ا7نFFواع المختلفFFة للرياضة،وأيضFFا 

" ومFFن الواضFFح أن ا7فكFFار التFFي اعتمFFد عليھFFا. وضFFع مكانFFة الرياضFFة كنظFFام اجتمFFاعي
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أنھا تعبFر عFن معFايير الحرفFة أكثFر ممFا تعبFر معFايير المھنFة، فھFي دراسFة عFن  "كينيون

  .شكل عامالحرف وا7دوار الرياضية ب

وفي المجال المھني للتربية والرياضة يقدم عضو المھنة خدمات نافعFة ومھمFة لمجتمعFه ، 

وفي مختلFف التخصصFات المھنيFة الرياضFية، فاللياقFة البدنيFة والمھFارة الحركيFة أصFبحتا 

  .مطلبا اجتماعيا له أبعاده التربوية والسياسية العقائدية وا7منية وا%نتاجية والخدمية

مFن خ1Fل استعراضFه لFنظم " عK>وة"تدريب الرياضي على سبيل المثال استخلص وفي ال

التدريب الرياضي عبر التاريخ أنه قد احتل مكانا بارزا كأحد أھFم وسFائل التربيFة المتزنFة 

للفFFرد، وكأسFFلوب ل_عFFداد الجيFFوش أو المسFFاھمة فFFي المھرجانFFات الرياضFFية وا7لعFFاب 

  .ا7ولمبية

الحريFFFة فFFFي تحليFFFل ا7دوار "مFFFا أطلFFFق عليFFFه مFFFدخل "لوشKKKن"وعFFFالم اجتمFFFاع الرياضFFFة 

والFFذي أوضFFح مFFن خ1لFFه أن ھنFFاك مھنFFا مختلفFFة تعمFFل فFFي إطFFار الرياضFFة، " الرياضFFية 

والتي تبدأ بالرياضي المحترف مرورا بالمدرب الرياضFي، الصFحفي الرياضFي، ا%داري 

ن يمكFن تحليلھFا فFي وھي كلھا مھ.الخ...،مدرس الرياضة، باحث الرياضة ،عالم الرياضة

  :ضوء ھذا المدخل على النحو التالي

  .السياق البنائي للمھنة ♦

 .إمكانية الحراك ا�جتماعي داخلھا ♦

 .المكافآت أو العائد المادي كمحترف ♦

 .ع1قتھا بالتنشئة ا�جتماعية ♦

  : المھني في مجال التربية البدنية و الرياضية خصائص -9

  : الخصائص المعرفية •

و يتجلى ذلFك فFي القFدرة العقليFة و العامFة للمFدرس ومھارتFه : ني ا0كاديميا2عداد المھ.أ

على حل المشFك1ت و مسFتوى  قدرته و الخاصة %عداد مادته المتخصص فيھا و تنفيذھا،

 .تحصيله ا7كاديمي ومعلوماته عن النمو و التعليم و الع1قة بينھما
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وع اھتمامFات المFدرس إلFى جانFب و يتجلى ذلك فFي تنF :ھتماماتاتساع المعرفة و ا�.ب 

إلFFى اسFFتط1عه  ةمFFادة تخصصFFه فFFي الجوانFFب ا�جتماعيFFة وا7دبيFFة والعلميFFة، با%ضFFاف

 .الواسع في الميادين ا7خرى بمجال تخصصه

و يتجلFى ذلFك فFي معرفFة المFدرس العميقFة : المعلومات المتKوفرة للمKدرس عKن ط>بKه.ج

الثقافيFFة و ا�قتصFادية و ا�جتماعيFFة، كFFل لط1بFه وميFFولھم واتجاھFFاتھم و معرفFة ظFFروفھم 

 .ھذه ا7مور تجعله أكثر فعالية و تجعل تواصله و تعامله معھم مثمرا

إن الكشف عن القFدرات الحقيقيFة و التفكيFر السFليم  :خصائص تتعلق بأساليب التدريس .د

تFي للط1ب ، يتطلب من المدرس اشتراك ت1ميذه و إرشادھم إلى أفضل الطرق العلميFة ال

   1ھذه القدرات تؤدي إلى إظھار 

يتفق جميع المربين على أن شخصية المدرس من أھم عوامل  :الخصائص الشخصية  -ھـ

و يقFFول أحFFد مفكFFري التربيFFة أن القيمFFة العظمFFى للمعلFFم � تكمFFن فFFي . نجاحFFه فFFي مھنتFFه

رتFFه علFFى الطريقFFة العاديFFة لتأديFFة واجباتFFه، و لكنھFFا كامنFFة فFFي قدراتFFه علFFى القيFFادة ، و قد

العقليFFFة و الخلقيFFFة و عFFFن طريFFFق قدوتFFFه  ها%تحFFFاد 7بنائFFFه عFFFن طريFFFق التFFFأثير بشخصFFFيت

   2.الحسنة

  : و تتمثل خصائص الشخصية في 

ھنFاك دراسFات تشFير إلFى أن ت1ميFذ المعلمFين المتصFفين : ا�تزان و الKدفء و المKودة  -

النفسFFية أعلFFى مFFن  بFFا�تزان ا�نفعFFالي  يظھFFرون مسFFتوى مFFن المFFن ا�نفعFFالي و الصFFحة

المستوى الذي يظھره ت1ميذ المعلمين المتصFفين بعFدم ا�تFزان ، و تؤكFد دراسFات أخFرى 

على أھمية السلوك الودي للمعلم و أثره على تعلم الت1ميذ حيث أظھFرت ھFذه الدراسFة أن 

الت1ميذ الذين يتولى تعلFيمھم معلمFين عقFابيين يظھFرون سFلوكا عFدوانيا، و المFدرس � بFد 

  .أن يتصف بالتعاون والتعاطف والتسامح أمام ت1ميذه خاصة المراھقين
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لقFد بينFت عFدة دراسFات أن الط1Fب أكثFر اسFتجابة نحFو المعلمFين المتحمسFين  :الحماس -

ونحو المواد التي تقدم لھم على نحو الحمFاس ، فحمFاس المعلFم كصFفة شخصFية تFؤثر فFي 

  .يث اتجاھاتھم نحو المادة عملية التعليم وتساھم في تباين الط1ب من ح

 الFذي يتصFف بمFا تنطFوي) ا%نسFان(يمكن القول أن المعلFم الفعFال ھFو المعلFم :ا2نسانية -

عليه الكلمة مFن معنFى، أن المعلFم ا%نسFان ھFو المعلFم القFادر علFى التواصFل مFع ا;خFرين 

لنقFFFد ل ل، المFFFتحمس، المFFFرح، الFFFديمقراطي، المتفFFFتح، القابFFFقالمتعFFFاطف، الFFFودود، الصFFFاد

  .والمتقبل لbخرين

كمFFا علFFى المFFدرس أن يتميFFز با7صFFل والثقFFة فFFي الFFنفس، فا7سFFتاذ يجFFب أن يكFFون قFFوي 

ا7صFFل فFFي نجاحFFه فFFي مھمتFFه، وأن يكFFون بعيFFد التصFFورات وواسFFع ا;فFFاق فFFي تخيلFFه 

للت1ميذ،وأن يكون محبا لعمله جادا مخلصا له ،يجب أن يكون مبدعا في عمله لدرجFة انFه 

  .يدخل الفن في درسهيستطيع أن 

� يسFتطيع ا7سFتاذ القيFام بمھمتFه علFى أكمFل وجFFه إ� إذا  :الخصKائص الجسKمية -

  : توفرت فيه الخصائص الجسمية و ھي

  .تمتعه بلياقة بدنية كافية تمكنه بأية حركة أثناء عمله -

القوام الجسFمي المقبFول عنFد العامFة مFن ا7شFخاص خاصFة الت1ميFذ، فا7سFتاذ يجFب أن  -

  .يراعي دائما صورته التي لھا اثر اجتماعي

يجFFد مFFن الحيويFFة  يجھFFد و� أن يكFFون دائFFم النشFFاط فFFالمعلم الكسFFول يھمFFل عملFFه، و� -

  .وبحركة القيام بھا

أن يكFFون حسFFن الFFزي ، نظيFFف المظھFFر، فFFالمعلم نمFFوذج ت1ميFFذه ، فعليFFه أن يكFFون فFFي  -

  . مستوى ھذا النموذج

الجسFمية كالصFم ، الFبكم ، 7نFه � يسFتطيع توصFيل رسFالته  أن يكون خاليا من العاھFات -

   1للت1ميذ بأية صورة من الصور

                                                 
 160عبد العزيز صالح،مرجع سابق ذكره،ص -  1
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  :الخصائص الخلقية -

يجFFب أن يتحلFFى المعلFFم با7مانFFة و الصFFبر و العطFFف و التحمFFل ، و أن يكFFون  ♦

مخلصا في عمله ، و صادقا في أقواله و أفعاله ، و متعاونا مFع الجميFع ، و يمتلFك القFدرة 

1مل المسؤوليةعلى تح
  

الحزم و الكياسة ف1 يكون ضيق الخلق، قليل التصرف، سريع الغضب، فيفقFد  ♦

 . بذلك إشرافه على الت1ميذ و احترامھم له

 .أن يكون طبيعيا في سلوكه مع ت1ميذه و زم1ئه، غير متكلف ♦

 أن يكFFون محترمFFا لدينFFه و تقاليFFده القوميFFة، 7نFFه مFFن الخطFFورة أن يقFFوم المFFدرس بتلقFFين

  .2 ت1ميذه ا7فكار الغربية الشاذة و الدفاع عنھا و لو على أنھا أراء شخصية له

حيFFث يتطلFFب مFFن ا7سFFتاذ أن يمتلFFك القFFدرة علFFى عFFرض : الخصKKائص المھنيKKة •

ا7فكار بطريقFة سFھلة و واضFحة وجذابFة فFي نفFس الوقFت، بفضFل إمكانياتFه الشخصFية و 

تعلم ،وكذلك يتم بالمساندة العلمية و المھنيFة إلمامه بالمبادئ و ا7سس التي تتصل بعملية ال

التي يتحصل عليھا من خ1ل برامج ا%عداد المھني للمعلمFين ، كFذلك يجFب علFى ا7سFتاذ  

   3أن يحسن استخدام الوسائل المعينة في الحصة و توظيفھا في تحقيق الھدف المنشود

 : الخصائص العقلية  •

ى خFاص فFي التحصFيل العلمFي، 7ن فالمدرس � بد أن يصل إلى مسFتو: الذكاء •

 .المدرس على صلة دائمة بالت1ميذ و مشك1تھم

إلمامFFه بمادتFFه ، و بمFFا يجFFد فيھFFا مFFن نظريFFات ، فضFFعف المFFدرس فFFي مادتFFه  ♦

يجعلFFه يقصFFر فFFي تحصFFيل الت1ميFFذ لھFFا ، و يعرضFFھم للخطFFأ فيھFFا ، ثFFم إن ھFFذا الضFFعف 

فFي نظFرھم ، و أثFر ذلFك فFي نفسFه يزعزع ثقة الت1ميذ فيFه ، و قFد يصFرفھم عنFه فيسFقط 

ارتباك و شعور بمركFب الFنقص ، و يسFتحيل فFي مثFل ھFذه الحالFة أن يقFوم بعملFه و خيFر 

                                                 
 19،ص1،2001تكنولوجيا إعداد معلم التربية الرياضية، مطبعة ا)شعاع الفنية،ط: محمد سعد زغلول،و آخرون -  1
  .171ت،ص.بنان،دالمراھقون، ظاھرة ا,نحراف، أسبابھا وع[جھا، دار ابن حزم للطباعة، ل: عبد هللا نجيب سالم -  2
  20،ص1990، طرابلس، 2طرق التدريس وفق المناھج الحديثة، ط: المبروك عثمان أحمد و زم[ئه -  3
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ل[ستاذ أن يعترف بأنه يجھل ما يفعله مFن أن يعطFي للت1ميFذ معلومFات خاطئFة علFى أنھFا 

قليFFتھم صFFحيحة ، وا%لمFFام بالمFFادة � يكفFFي مFFا لFFم يحFFط المFFدرس علمFFا بنفسFFية الت1ميFFذ وع

 .وميولھم واستعداداتھم ومراحل نموھم فھو موجه و مرشد

تتمثFل عبقريFة المربFي فFي فھFFم " وھFو مربFي ألمFاني  ""KerschensteinerويقFول   

 "الخاصيات الذاتية للفرد ، قصد إعانته على تحقيق ذاتيته 

و مFFن أجFFل  ھFFذا جعلFFت مFFادة علFFم الFFنفس أساسFFية فFFي إعFFداد المFFدرس ، و كانFFت معاھFFد 

المعلمين أولى المعاھد التي درست فيھا ھذه المFادة ، و ممFا يFدخل فFي علFم الFنفس معرفFة 

المFFدرس بFFالفروق بFFين الت1ميFFذ حتFFى يعامFFل كFFل بحسFFب عقليتFFه الخاصFFة بFFه، و الحFFق أن 

المعلFFم � يجFFد نفسFFه عFFن طريFFق الكتابFFة والقFFراءة و حضFFور النFFدوات و المFFؤتمرات و 

لمعلFFم � يلبFFث أن يصFFاب بFFالجمود و أن يسFFأم عملFFه و ا�تصFFال بFFالزم1ء والمجتمFFع، وا

 .يھمله 

  

  

  

  

  :خ>صة

مFFن خ1FFل مFFا تFFم عرضFFه يظھFFر الFFدور الھFFام الFFذي تلعبFFه التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية فFFي 

المجتمعات المتحضرة ،و ذلك من خ1ل ا7ھداف التFي ترمFي إليھFا ،و ھFذا مFا يلقFي علFى 

مھFام اظافيFة للرقFي بالمجFال ... أسFاتذة أو مFدربينعاتق العFاملين بھFذا المجFال بFاحثين أو 

الرياضي إلى أعلى مسFتوياته ،و ھFذا � يتFأتى إ� مFن خ1Fل تكFوين لمتخصصFين بحسFب 
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قواعد و أسس علمية متينة تقوم على البحث العلمي الجاد و المتواصل ، و ھنا تبFرز دور 

  .الجامعة من خ1ل تكوين موجه %طارات المستقبل
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  :تمھيد

خطFFوات و  إتبFFاع توجFFب عليFFهحتFFى يصFFل الباحFFث إلFFى نتFFائج صFFحيحة و دقيقFFة فانFFه ي

و ھو ا7مر المميز في ا7بحاث و الدراسFات المعاصFرة، اذ لFم تعFد تعتمFد إجراءات دقيقة 

فFFي مجملھFFا علFFى الصFFدفة و الحFFظ و العشFFوائية فFFي العمFFل و لكFFن أصFFبحت تعتمFFد علFFى 

أساليب صحيحة و متعارف عليه مما يسھل الوصول إلى أھFداف الدراسFة ؛حيFث  تتجلFى 

و ذلك من خ1ل اختيار منھج مناسب و طرق و عمل الميداني للباحث أھم الخطوات في ال

أدوات صحيحة ،و نحاول من خ1ل ھذا الفصل توضيح ھذه ا%جراءات الميدانية التFي تFم 

  .القيام بھا 
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  :منھج الدراسة  -1

فFي دراسFة متغيFرات التحليلي  تقتضي استعمال المنھج الوصفي الدراسة طبيعة مشكلة إن

ا�غتFFراب النفسFFي و عFFن محاولFFة الكشFFف  فFFي صFFدد تقريFFر لوضFFع راھFFن  و 7ننFFالبحث،ا

الطمأنينة النفسFية لFدى طلبFة التربيFة البدنيFة و الرياضFية و كFذلك ع1قFة كFل منھFا بFبعض 

 ا7وصFFافالمFFنھج الFFذي يبحFFث عFFن  "المFFنھج الوصFFفي ھFFو إنحيFFث  .المتغيFFرات ا7خFFرى

على تصFوير الوضFع الFراھن و يحFدد الع1قFات التFي  مالدقيقة للعمليات و الظواھر ، ويقو

  1"توجد بين الظواھر 

كما يعتمد المنھج الوصفي على جمع البيانات وتصFنيفھا، ومحاولFة تفسFيرھا وتحليلھFا مFن 

أجFFFل قيFFFاس ومعرفFFFة أثFFFر وتFFFأثير العوامFFFل علFFFى ھFFFذه الظFFFاھرة محFFFل الدراسFFFة، بھFFFدف 

  .2في ھذه العوامل ماستخ1ص النتائج ومعرفة كيفية الضبط، والتحك

  :مجتمع الدراسة -2

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية البدنية و الرياضية الFذين يزاولFون الدراسFة 

في أقسام التربية البدنية و الرياضية لكل من المركFز الجFامعي لسFوق أھFراس ؛و  جامعFة 

،و الFذين بلFغ عFددھم  2010 - 2009باجي مختار لو�ية عنابة ، و ذلFك للسFنة الدراسFية 

  .و طالبةطالب  1796حسب الجداول ا7ولية للطلبة 

  :عينة الدراسة و خصائصھا -3

الباحث فالنتائج العلميFة تتوقFف علFى مFدى  جهاتوالمشك1ت التي  أھماختيار العينة من  إن

ھي ذلFك الجFزء مFن المجتمFع و جميع فئاته ،حيث أن العينة  ا7صليتمثيل العينة للمجتمع 

حيFث  ،تي يجري اختيارھا وفق قواعد وطرق علمية بحيث تمثل المجتمع تمثي1 صحيحاال

استعمال العينة يوفر الكثير مFن الوقFت و الجھFد علFى الباحFث ،و يسFھل الوصFول الFى  إن

  3.النتائج بسرعة 

عشFوائية حتFى تكFون ھنFاك فFرص متكافئFة فFي ا�ختيFار الطريقFة الختيار العينFة بتم اد قو 

  .الدراسة مع ا�بتعاد عن التحيز، الذي قد يغير من نتائج ا7صليمجتمع ال فراد7

                                                 
  312،ص1986نبيل نوفل و آخرون،مكتبة ا,نجلو المصرية،القاھرة،   مناھج البحث في التربية و علم النفس ،ترجمة:ديوبولد فاندلين  - 1
  .23، ص 1984، رم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائمناھج البحث في علو: رابح تركي - 2
  .353ص , 1976, دار المعارف, القاھرة, الطبعة السابعة, علم ا,جتماع, عبد المجيد لطفي - 3
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فFFراد العينFFة علFFى أيمكFFن توضFFيح خصFFائص  و طالبFFا،) 180(و تتكFFون عينFFة البحFFث مFFن 

  :ضوء عدد من المتغيرات كالتالي

  :من حيث الجنس -

  :إناث موزعين على ھذا شكل) 48(ذكور و) 132(تتكون عينة البحث من 

  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس): 01(جدول رقم

  النسبة  العدد  الجنس

 %73.33  132  ذكور

  % 26.67  48  إناث

    %100  طالب 180  المجموع

  

  :تكوين نظاممن حيث  -

مFوزعين  طالFب نظFام ك1سFيكي) 82(و د.م.طالFب نظFام ل) 98(تتكون عينة البحFث مFن 

  :على ھذا شكل

  أفراد العينة حسب متغير النظام ا�كاديمي في التكوينيبين توزيع ): 02(جدول رقم

  

  النسبة  العدد  النظام ا�كاديمي في التكوين

  LMD(  98  54.44%(د .م.نظام ل

  Classique(  82  45.56%(النظام الك1سيكي 

 %100  طالب 180  المجموع

  

  

  

  :من حيث المستوى الدراسي في الجامعة -

  : حيث تتوزع عينة الدراسة كا;تي

  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 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 ثانية ل
  L.M.D(  29  16.11%(د .م.سنة ثالثة ل

  Classique(  24  13.33%(سنة ثانية ك1سيكي 

   Classique(  30  16.67%(سنة ثالثة ك1سيكي 
   Classique(  28  15.56%(ك1سيكي  رابعةسنة 

  %100  طالب 180  المجموع
  

  :حدود الدراسة-4

  :يمكن توضيحھا في مايلي تحدد الدراسة بمجموعة من المحددات

  :الحدود المكانية - أ

جFFد فيھFFا أقسFFام التربيFFة البدنيFFة و و ھFFي بعFFض منFFاطق الشFFرق الجزائFFري و التFFي تتوا

و المتمثلFFة فFFي مدينFFة سFFوق أھFFراس و  الرياضFFية التFFي سFFتتم عليھFFا الدراسFFة الميدانيFFة

  .مدينة عنابة

  :الحدود البشرية - ب

لكFFل مFFن  و ھFFم طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية 7قسFFام التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية

  . المركز الجامعي لسوق ھراس و جامعة عنابة

  :الحدود الزمنية -ج

  ) 2010-2009السنة الجامعية ( و ھي الفترة من تاريخ بداية الدراسة 

  :الحدود الموضوعية -د

ھFFFي معرفFFFة مسFFFتويات ا�غتFFFراب و ع1قتFFFه بالطمأنينFFFة النفسFFFية مFFFن خ1FFFل تطبيFFFق  

  .المقاييس الخاصة بكل واحدة منھا

  

  :الدراسة ا�ستط>عية -5

، باعتبارھFFا 1عية يعFFد أمFFرا ضFFروريا فFFي كثيFFر مFFن البحFFوثإن إجFFراء الدراسFFة ا�سFFتط

القاعدة ا7ساسية للبحث الميداني، وتعمل على تعميق المعرفة بالموضوع المراد دراسFته، 
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والكشFFف عFFن جوانبFFه المختلفFFة، وبالتFFالي تحFFدد ا%طFFار العFFام الFFذي تجFFري فيFFه الدراسFFة 

مجموعFFة مFFن ا7غFFراض يمكFFن  ھFFدفت الدراسFFة ا�سFFتط1عية إلFFى تحقيFFقكمFFا .الميدانيFFة

  :حصرھا في ما يلي

  ).صدق و ثبات المقاييس(التأكد من الخصائص السيكومترية للمقاييس  -

 .مجتمع الدراسة الميدانية ىمحاولة التعرف أكثر عل -

  .تحديد الطريقة المناسبة لجمع المعلومات و اختيار العينة -

أن تعتFرض الباحFث قبFل الشFروع فFي محاولة اكتشاف الصعوبات والعوائق التFي يمكFن  -

  .الدراسة الميدانية

تFم التوصFل إلFى جFل  2010 -2009 الجامعيFة سنةبعد القيام بھذه الدراسة مع بداية ال و  

  .ھذه النقاط التي اتضحت جليا من خ1ل عرضنا لھذا الفصل

  :أدواة الدراسة -6

  :مقياس ل>غتراب النفسي 6-1

   :يحهوصف المقياس و طريقة تصح 6-1-1

و الFذي فFي المرحلFة الجامعFة و ھو أحد المقاييس المستخدمة في قياس ا�غتFراب النفسFي 

من اجل قيFاس مسFتوى ا�غتFراب النفسFي لFدى ) 1989(قامت بإعداده سميرة حسن أبكر 

عبارة موزعة على سبعة أبعاد فرعيFة ،و التFي ) 105(طلبت الجامعات ،حيث يتكون من 

،و مجموعFة مFن عبFارة ) 15(سي حيFث كFل بعFد يشFتمل علFى تمثل مظاھر ل1غتراب النف

  :و ذلك ما يوضحه الجدول التالي العبارات السلبية و ا�يجابية 

  

  

  

  أبعاد مقياس ا�غتراب و العبارات الخاصة بكل بعديوضح ):4(جدول رقم 

عدد   )البند(رقم العبـــــــــارة   ـادا�بعـ
  السالبةالعبارات   العبارات الموجبة  العبارات

فقدان  -1
الشعور 
  با�نتماء

  عبارة 15  01-08-15-36-50-57-64-78-92  22-29-43-71-85-99
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عدم  -2
 ا�لتزام

 بالمعايير

  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

ا%حساس 
 قيمةبال

  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

مركزية  -7
 ــذاتـال

  عبارة 15  07-28-56-70-77-84-91-98-105  14-21-35-42-49-63

  
ان لكFل نFوع مFن فFة و السالبة ،بالمقياس يتكون من مجموعة من العبارات الموج و بما أن

  :العبارات سلم في التصحيح مدرج إلى خمس درجات ، و ھو ما يوضحه الجدول التالي 

  النفسي بيبن طريقة تصحيح مقياس ا�غترا):5(جدول رقم

  طريقة ا%جابة
  ارةنوع العب

موافق 
  تماما

غير   بين بين  موافق
  موافق

غير موافق 
  تماما

  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  درجات العبارات الموجبة
  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  درجات العبارات السالبة

  

حيث أن الطالب الذي يتحصل على درجات خام عالية دل ذلك على شعور الفرد المتزايFد 

Fد ا7بعFي احFك با�غتراب ،و كلما زاد فFي ذلFا�غتراب فFعوره بFك أن شFة دل ذلFاد الفرعي

عFي أو قFد يFزداد فFي عFدة أبعFاد البعد ھو المسيطر ،كما يمكFن أن يFزداد فFي بعFد واحFد فر

  .معا

  :الخصائص السيكومترية لمقياس ا�غتراب النفسي 6-1-2

يعد الصدق من الخصائص المھمة التي يجب ا�ھتمام بھا عنFد إجFراء  :صدق المقياس -أ

 وإذا كانت تقيس الشيء الذي وضعت من أجلFه، تعتبر أداة البحث صادقة  ثما، حي بحث

   1.الصدق من العوامل المھمة التي يجب أن يتأكد منھا الباحث عند وضع اختباراته

                                                 
  43، ص2000،مؤسسة الوراق للنشر،عمان ا,ردن، 1مروان ع المجيد،ط:اسس البحث العلمي - 1
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علFFFى مجموعFFFة مFFFن مقيFFFاس ا�غتFFFراب النفسFFFي عFFFرض فيFFFه تFFFم و :صKKKدق المحكمKKKين* 

وذلFFك محكمFين ،  07بلFFغ عFددھم  مجFFال علFم الFنفس و الFذينالمحكمFين المتخصصFين فFي 

مFFFدى وضFFFوحھا مFFFن حيFFFث مسFFFتوى الفھFFFم و خلوھFFFا مFFFن عبFFFارات وال%بFFFداء الFFFرأي فFFFي 

وفFي تھا للبيئFة الجزائريFة ،و أن البنFود تقFيس مFا و ضFعت 7جلFه مناسFبالغموض،و مFدى 

  .الحكم عليھا بأنھا غير مناسبةالتي يتم عبارة تعديل التم يضوء ذلك 

علFى حصFول معظFم الفقFرات علFى درجFة اتفFاق بFين المحكمFين  كيموقد أسفرت نتائج التح

بFارات المقيFاس جيFدة، وتحمFل صFدقا ، وتبين من خ1Fل ذلFك أن معظFم ع% 80تزيد عن 

  .، وم1ئمة للتطبيق على مجتمع الدراسةظاھريا جليا

   :الصدق الذاتي* 

معامFل ثبFات ل ألتربيعFيالجFذر  وذلFك بحسFاب الذاتي يمكن التوصFل إليFه إحصFائياالصدق 

  1.أن يصل إليه معامل صدق ا�ختبار ا�ختبار وھو يعد بمثابة الحد ا7قصى لما يمكن

و فFFي ھFFذه الدراسFFة فلقFFد سFFجلنا معامFFل صFFدق ذاتFFي لمقيFFاس ا�غتFFراب النفسFFي يقFFدر بFFـ 

  .و ھو ما يدل على ان المقياس صادق بدرجة كبيرة 0.954

   :صدق ا�تساق الداخلي* 

مFن خ1FFل إيجFFاد معFام1ت ا�رتبFFاط بFFين كFل بعFFد و الدرجFFة الكليFFة  و يمكFن التوصFFل إليFFه

  :ھو ما يبينه الجدول التالي وللمقياس، 

  

  

  معام>ت صدق ا�تساق الداخلي لمقياس ا�غتراب النفسي):6(جدول رقم 

  الد�لة ا%حصائية  معامل ا�رتباط   ا�بعـــــاد
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.886  فقدان الشعور با�نتماء -1
  دال احصائا  0.715 بالمعايير عدم ا�لتزام -2
  دال احصائا  0.859 العجز -3
  دال احصائا  0.899 بالقيمةا%حساس  عدم -4
  دال احصائا  0.803 فقدان الھـــدف -5

                                                 
  452،ص 1971،مصر، ي، دار الفكر العرب 2النفس ا)حصائي وقياس العقل البشري، ط علم:فؤاد البھي السيد  - 1
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  دال احصائا  0.916 فقدان المعـــنى -6
  دال احصائا  0.756 ــذاتـمركزية ال -7
  

متضمنة في الجدول السابق أن جميع قFيم ا�رتباطFات دالFة إحصFائيا ،و يتبين من النتائج ال

ھFFو مFFا يؤكFFد ا�تسFFاق الFFداخلي 7بعFFاد المقيFFاس ،و أن ھFFذه ا7بعFFاد تشFFترك معFFا فFFي قيFFاس 

  . ا�غتراب النفسي و ھو ما يؤكد ان أبعاد المقياس تقيس ما وضعت 7جله

   :ثبات المقياس -ب

للباحFFث علFFى إمكانيFFة ا�عتمFFاد علFFى ا�ختبFFار فFFي  ان ثبFFات ا�ختبFFار يعطFFي مؤشFFر جيFFد

الدراسة حيث أن ا�ختبار يعFد ثابتFا إذا كFان يعطFي نفFس النتFائج إذا مFا اسFتخدم أكثFر مFن 

  1وتحت نفس الظروف و الشروطمرة 

  :ا�ختبارتطبيق إعادة  حساب الثبات بطريقة* 

 FFة مFFى مجموعFFاس علFFق المقيFFث بتطبيFFوم الباحFFة يقFFذه الطريقFFي ھFFوثين و فFFة (ن المبحFFعين

ثم إعادة تطبيق نفس ا�ختبار على نفس المبحوثين بعFد مFدة زمنيFة مناسFبة و ) استط1عية

التطبيFق فFي  ثم اسFتخدام معامFل ا�رتبFاط بFين نتFائج،تحFت ظFروف متشFابھة قFدر ا%مكFان

  .2مستوى الثبات %يجادالمرتين 

فرد وبفاصFل ) 20(قوامھا عيةعينة استط1طبق المقياس على  و في ھذه الدراسة و بعدما

 ا7ولالتطبيFق بين درجات ا7فراد في  ا�رتباط معام1ت ابثم حسيوما،  15 زمني قدرة

التطبيقFين بFين  ا�رتبFاط ، حيث بلغ معامFلل1ختبارالثاني  التطبيقودرجاتھم في  ل1ختبار

  .و ھو معامل ارتباط العالي و دال إحصائيا 0.910

ات أبعاد مقياس ا�غتراب النفسي عن طريق إعادة تطبيق معام>ت ثب):7(جدول رقم

  ا�ختبار

  الد�لة ا%حصائية  معامل ا�رتباط   ا�بعـــــاد
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.882  فقدان الشعور با�نتماء -1
  دال احصائا  0.775 بالمعايير عدم ا�لتزام -2
  دال احصائا  0.973 العجز -3

                                                 
  165،ص2002،مطبعة ا)شعاع الفنية ،ا)سكندرية، 1أسس و مبادئ البحث العلمي،ط:فاطمة عوض،ميرفت علي - 1
  166ص،نفس المرجع  - 2
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  دال احصائا  0.684 قيمةبالا%حساس  عدم -4
  دال احصائا  0.924 فقدان الھـــدف -5
  دال احصائا  0.903 فقدان المعـــنى -6
  دال احصائا  0.837 ــذاتـمركزية ال -7

  دال احصائا  0.910 معامل الثبات الكلي
  

Fدول أن معFة و ذات اميتبين من خ1ل الجFي عاليFراب النفسFاس ا�غتFاد مقيFات أبعF1ت ثب

مما يدل على إمكانيات ا�عتماد على المقيFاس و ) 0.05(صائيا عند مستوى يقدر د�لة إح

  .أبعاده في قياس مظاھر ا�غتراب النفسي لدى أفراد العينة

   :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية* 

ثFم يحسFب معامFل ا�رتبFاط بFين  واحFدة،مFرة  يطبق الباحFث ا�ختبFارفي ھذه الطريقة 

ي1حFظ ارتفFاع معامFل الثبFات كلمFا و الفقرات الزوجيFة،حيث فردية الدرجات الفقرات 

  1. زاد حجم العينة

و بعFFد تطبيFFق مقيFFاس ا�غتFFراب النفسFFي ،و المعالجFFة ا�حصFFائية تFFم التوصFFل الFFى معامFFل 

  .) براون-سيبرمان(و ذلك باستخدام معادلة  0.966ثبات يقدر بـ 

  

  

  :كورنباخ -حساب الثبات من خ>ل معامل ألفا* 

و  خكرونبFا-معامFل ألفFاحسFاب عFن طريFق فFي ھFذه الحالFة تم التأكد من ثبات المقياس وي 

ذلك سواء لدرجات ا7بعFاد أو لFدرجات العبFارات فFي كFل بعFد علFى حFدة للتأكFد مFن ثبFات 

  2 .معاني متمايزة لھا خاصة إذا كانت  و بنود المقياس ا7بعاد الفرعية

الكلFي ل1غتFراب باسFتخدام طريقFة ألفFا كرونبFاخ و لقد تم حساب معام1ت ثبFات المقيFاس 

 0.926لتحليل استجابات أفراد العينة ا�ستط1عية و تم التوصل إلى معامل ثبات يقدر بFـ 

  .و ھي د�لة على الثبات العالي للمقياس

                                                 
  167،مرجع سابق ذكره :ميرفت عليو فاطمة عوض، - 1
  207،ص1983مكتبة الف[ح،الكويت ، ،1طياس النفسي،الق:الرحمن، سعد عبد - 2
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من خ1ل الطرق السابقة لحساب الثبات تم التأكد مFن الثبFات العFالي للمقيFاس ا�غتFراب  -

  .ما يعطي مؤشر ايجابي %مكانية ا�عتماد على المقياس في الدراسةالنفسي و ھو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مقياس ماسلو للطمأنينة النفسية 6-2

 الFذي وضFعهيعFد مقيFاس الطمأنينFة النفسFية  :وصف المقياس و طريقة تصKحيحه 6-2-1

س التFي الكلينكية من أوائل المقايي النظرية بحاثا7 مجموعة من و ذلك عن طريق ،ماسلو

تھتم بالطمأنينة النفسية ل[فراد كما يعد المرجFع الرئيسFي لبFاقي المقFاييس التFي تھFتم بFذات 

و لقد قام العديد من الباحثين بترجمFة المقيFاس و تقنينFه علFى البيئFة العربيFة ومFن . المتغير

 ة،بترجمFة المقيFاس إلFى اللغFة العربيFالذي قFام  س1مة العزيز عبد أحمدھؤ�ء الباحثين ، 

 أبعFاد ث1ثة موزعة على عبارة 75 من مكون حيث يشير إلى أن مقياس الطمأنينة النفسية

  1.و أخرى فرعية أساسية

                                                 
  101مرجع سابق ذكره،ص: نبيه اسماعيل، - 1
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  أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية و العبارات الخاصة بكل بعديوضح ):8(جدول رقم  

  عدد العبارات  )البند(رقم العبـــــــــارة   ا�بعــاد

  ات السالبةالعبار  العبارات الموجبة
 الشعور -1

  ا;خرين بتقبل
4-6-13-15-42-54-58-

62-65-67-68  
  عبارة 17  7-24-47-70-74-75

 الشعور -2
 با�نتماء

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 بالس1مة

 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

و يتكون المقياس من مجموعFة مFن العبFارات الموجيFة و السFالبة ،حيFث ان لكFل نFوع مFن 

  :ت ، و ھو ما يوضحه الجدول التاليالعبارات سلم في التصحيح مدرج الى خمس درجا

  قياس ا�غترب النفسييبن طريقة تصحيح م):9(جدول رقم

  طريقة ا%جابة
  نوع العبارة

  �  غير متأكد  نعم

  1  2  3  درجات العبارات الموجبة
  3  2  1  درجات العبارات السالبة

حيFFث انFFه كلمFFا ازدادت درجFFات الطالFFب علFFى المقيFFاس دل ذلFFك علFFى شFFعور الطالFFب  

شFFعوره بالطمأنينFFة  بالطمأنينFFة النفسFFية ،و كلمFFا زاد فFFي احFFد ا7بعFFاد الفرعيFFة دل ذلFFك ان

  .النفسية في ذلك البعد ھو المسيطر

  :الخصائص السيكومترية 6-2-2

  :صدق المقاييس -أ

مFFFن المحكمFFFين  07علFFFى مقيFFFاس الطمأنينFFFة النفسFFFية عFFFرض بعFFFد  :صKKKدق المحكمKKKين * 

فقFد  حھاومFدى وضFعبFارات والوذلك %بداء الرأي فFي مجال علم النفس المتخصصين في 

  . % 80لية من اتفاق المحكمين تزيد عن نال المقياس درجة عا

مقياس الطمأنينة النفسية على العينة ا�ستط1عية للدراسFة و بعد توزيع  :الصدق الذاتي* 

فFFرد تFFم التوصFFل إلFFى معامFFل الصFFدق الFFذاتي و الFFذي ھFFو الجFFذر ) 20(التFFي تكونFFت مFFن 

يFاس الطمأنينFة و فFي ھFذه الدراسFة سFجلنا معامFل صFدق ذاتFي لمقالتربيعي لمعامل الثبات 

  .يدل على أن المقياس صادق بدرجة كبيرة معمل عاليو ھو  0.954النفسية يقدر بـ  
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بعFFد تطبيFFق المقيFFاس علFFى العينFFة اسFFتط1عية تFFم التوصFFل إلFFى  :صKKدق ا�تسKKاق الKKداخلي

المعام1ت التالية للصدق ا�تساق الداخلي لمقياس الطمأنينة النفسية و ھو ما يبينه الجدول 

  :التالي

  معام>ت صدق ا�تساق الداخلي لمقياس الطمأنينة النفسية)10:(جدول رقم 

  

 جدول أن قيمة معامFل ا�رتبFاط بFين المحFاور والدرجFة الكليFة تراوحFت مFابينيتبين من ال

؛ ممFا يشFير 0.05وجميع معام1ت ا�رتباط دالFة عنFد مسFتوى معنويFة  0.981و  0.854

  .إلى ا�تساق الداخلي للمقياس، وأن محاوره تقيس الطمأنينة النفسية

  

  :ثبات المقياس -ب

عينFFFة طبFFFق المقيFFFاس علFFFى  بعFFFدما :بيKKKق ا�ختبKKKارالثبKKKات باسKKKتخدام طريقKKKة اعKKKادة تط* 

 ا�رتباط معام1ت ابثم حسيوما ،  15 فرد وبفاصل زمني قدرة) 20(قوامھا استط1عية

، ل1ختبFارالثFاني  التطبيFقودرجFاتھم فFي  ل1ختبFار ا7ولالتطبيFق بين درجات ا7فراد في 

بFFFاط عFFFالي و دال و ھFFFو معامFFFل ارت 0.898التطبيقFFFين بFFFين  ا�رتبFFFاط حيFFFث بلFFFغ معامFFFل

و ھFذه القيمFة التFي تحصFلنا عليھFا تؤكFد ثبFات  0.05إحصائيا عنFد مسFتوى د�لFة يقFدر بFـ 

  .ا�ختبار و بالتالي فان المقياس قد يعطي نفس النتائج اذا ما اعيد تطبيقه 

معام>ت ثبات أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية عن طريق اعادة تطبيق ):11(جدول رقم

  ا�ختبار

  الد�لة ا%حصائية  معامل ا�رتباط   ت الثباتمعام1
  0.05عند مستوى 

  دال احصائا  0.856  ا;خرين بتقبل بعد الشعور-1
  دال احصائا  0.753 با�نتماء بعد الشعور-2
  دال احصائا  0.915 الخطر وندرة بالس1مة بعد الشعور-3

  0.05الد�لة عند   معامل ا�رتباط   ا�بعـــــاد
  دال احصائا  0.854  ا;خرين بتقبل الشعور -1
  دال احصائا  0.970 با�نتماء الشعور -2
  دال احصائا  0.981 الخطر وندرة بالس1مة الشعور -3
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  دال احصائا  0.898 معامل الثبات الكلي للمقياس
  

1ت ثبFات أبعFاد مقيFاس الطمأنينFة النفسFية عاليFة و ذات امالجFدول أن معF يتبين مFن خ1Fل

مما يدل على إمكانيات ا�عتماد على المقيFاس و ) 0.05(د�لة إحصائيا عند مستوى يقدر 

  .أبعاده في قياس الطمأنينة النفسية لدى أفراد العينة

لتجزئFة النصFفية و مFن خ1Fل تطبيFق طريقFة ا :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصKفية* 

ذلFFك بFFFين الFFFدراجات الفرديFFFة و الFFFدرجات الزوجيFFة ،تFFFم التوصFFFل الFFFى ان ثبFFFات مقيFFFاس 

 ) بFFراون-سFFيبرمان(معادلFFة الطمأنينFFة النفسFFية عFFالي ، حيFFث أن معامFFل الثبFFات باسFFتخدام 

  . 0.942يقدر بـ 

قيFاس بعد تطبيق معادلة كورنبFاخ علFى م :كورنباخ -حساب الثبات من خ>ل معامل ألفا -

و ھFو يؤكFد ثبFات  0.926الطمأنينة النفسية ككل تم التوصل الى قيمة الفFا و التFي تقFدر بFـ 

  .المقياس من خ1ل ھذه الطريقة

  :الطرق ا2حصائية -7

الصFFالحة لغايFFات الدراسFFة والمسFFتوفية  ا�سFFتبياناتبعFFد مرحلFFة التطبيFFق تFFم تفريFFغ بيانFFات 

عFFن طريFFق البرنFFامج ا%حصFFائي  االجتھFFا%جابFFة فFFي الحاسFFب ا;لFFي بغFFرض تحليلھFFا ومع

فFFي  مFFن مزايFFا لمFFا لھFFذا النظFFام، 2009لسFFنة  18ا%صFFدار ) (SPSSا�جتماعيFFة  للعلFFوم

  :، و قد استخدمنا ا7ساليب ا%حصائية التالية ير الوقت و الجھد و دقت الحساباتتوف

  

  1 :الوسط الحسابي - أ
  

               
  مج س                

      =م   
  ن                 

  

  عدد العينة:مجموع القيم                  ن: المتوسط الحسابي                  مج س:م

  

  1 :ا�نحراف المعياري -ب

                                                 
  109ص،2002الكتاب للنشر ، ر،دا 2طرق البحث العلمي والتحليل ا)حصائي،ط:إخ[ص محمد ، مصطفى حسن باھي - 1
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               2)م -س  (مج                               

 =  ع  
  ن                                    

  

  عدد أفراد العينة= درجة المتحصل عليھا    ن ال= س  المتوسط الحسابي  = م 

  

      2 :النسب المئوية -ج

  100×   الجزء      =     (%) النسبة المئوية                  

  الكل                                            

  

  )3( :معامل ا�رتباط بيرسن 
    

  مج ص    xمج س                                        
       -مج س ص                   

  ن                                             
  = ر   

    2)مج ص(                 2)مج س(                             
  )           - 2مج ص) (            - 2مج س (                

  ن ن                                                       
  

  الدرجة المتحصل عليھا في ا�ختبار ا7ول =س 

  الدرجة المتحصل عليھا عند  إعادة ا�ختبار  =ص

  عدد أفراد العينة=ن
  
  4:براون-معامل سيبرمان –د 

   ر×  2                                      
   = ) Spearaman( سبيرمان براون 

  ر+  1                                        
                                                                                                                                                    

  294نفس المرجع،ص  -  1
  . 269، ص  2004المجال الرياضي ، بغداد ، مطبعة الطيف،  ا,ختبارات والقياس وا)حصاء في : علي سلوم جواد  - 2
 310مرجع سابق،ص : إخ[ص محمد ، حسن باھي -1
  525،ص1979،دار الفكر العربي،3علم النفس ا)حصائي و قياس العقل البشري،ط:فؤاد بھي السيد -  4
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  Cronbach Alpha  :1ھـ معامل الفا كرونباخ

  

  )م    2مج  ع   -1(      ك        = معاما الفا 

2ع                     1-ك                    
  

  عدد الفقرات= ك 

  تباين الفقرة رقم م= ع م 

  المقياستباين فقرات جميع عبارات = ع 

  
  
  
  2 :للفروق المعنوية) t-ت(اختبار  -و 

     │1م  -    2م │                                   

T     =  

 1ع 1ن                    
 2ع 2ن+  2

2    ×]      1    +  1   [  

  2ن       1ن                 1 - 2ن+  1ن                     

  

   .المتوسط الحسابي للعينة الثانية=  2م      سابي للعينة ا7ولىھو المتوسط الح=  1م

  . نحراف المعياري للعينة الثانيةا� = 2ع    ا�نحراف المعياري للعينة ا7ولى   = 1 ع

  .الثانية   العينة دعدد أفرا= 1ن              . ا7ولى العينة دعدد أفرا= 1ن

  3 :تحليل التباين ا7حادي ا�تجاه - ي 

 يبين طريقة حساب تحليل التباين ا0حادي ا�تجاه) 12(جدول رقم 

                                                 
  301،ص1999لحديثة،ا,زريطية،ا)سكندرية،،المكتبة الجامعية ا1ا)حصاء في التربية و علم النفس،ط:أحمد محمد الطيب - 1 
  271، ص 1989 ا)سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1طفي التربية وعلم النفس،  ا)حصاء: أحمد محمد -  2
  119،ص2003،دار الفكر العربي،القاھرة،1ا)حصاء ا,ستد,لي في علوم التربية البدنية و الرياضية،ط:محمد نصر الدين  -  3

  مجموع  مصادر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )F-ف(قيمة 
 المحسوبة

 SSt k-1 MSt MSt  بين المجموعات
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  :حيث

 SST = للمربعات  المجموع الكلي 

SSr   = مجموع مربعات الخطأ(مجموع المربعات داخل المجموعات(  

  SSt = مجموع مربعات المعالجات(مجموع مربعات بين المجموعات(  

 K   =عدد المجموعات       n   =عدد العينة الكلية  

= MSt بين المجموعات(متوسط مربع المعالجات(  

MSr = متوسط مربع الخطأ  

  
  ):LSD(فروق معنوية طريقة أقل -ك 

ھFي تFدخل ضFمن  والمحسوبة دالة إحصائيا، ) ف(تستخدم ھذه الطريقة عندما تكون قيمة 

المقارنات المتعددة و حيث تعمل على معرفة أقل قيمة يمكن قبولھا حتى يكون الفFرق بFين 

  1.متوسط العينات أو المجموعات دال إحصائيا أي من المتسبب في ھذه الفروق

  

  

LSD   =          تMSr           +MSr  

n1                                               n2  

  

 

MSr =     متوسط مربع الخطأ   

   0.05الجدولية عند مستوى  t-قيمة ت= ت 

1  n = عدد الم1حظات في العينة ا7ولى  

2  n =عدد الم1حظات في العينة الثانية . 

  

                                                 
 129مرجع سابق ذكره،ص:صر الدينمحمد ن -  1

 SSr n-k MSr MSr  داخل المجموعات
 SST n-1  المجموع  الكلي
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  :عرض النتائج -1

توجFFد ع1قFFة " التFFي تFFنص علFFى أنFFه  :عKKرض النتKKائج الخاصKKة بالفرضKKية العامKKة 1-1

ارتباطيFFه سFFالبة و دالFFة إحصFFائيا بFFين ا�غتFFراب النفسFFي و الطمأنينFFة النفسFFية لFFدى طلبFFة 

 "التربية البدنية و الرياضية 

 :الفرضية نستعمل معامل بيرسن ل1رتباط و ذلك وفق مايلي  و للتأكد من صحة -

يوضح الع>قة بين ا�غتراب النفسي و الطمأنينة النفسية لدى ) :13(جدول رقم

 طلبة التربية البدنية و الرياضية

عدد   المتغيرات

  العينة

   طمعامل ا�رتبا

  ""بيرسون ""  

مستوى 

  الد�لة

  الد�لة

  ا%حصائية

 180  يا�غتراب النفس

  طالبا

  دال إحصائيا  0,05  *0,732 -

  الطمأنينة النفسية

  
  :التعليق -

و ھFو ) 0,732-(يسFاوي ) بيرسFون(يتضح مFن خ1Fل الجFدول أع1Fه أن معامFل ارتبFاط 

و ،و ھFو مFا يFدل علFى ) 0,05(ارتباط سالب قوي و دال إحصائيا عنFد مسFتوى يقFدر بFـ 

كلمFا زاد ا�غتFراب  أي أنه. الطمأنينة النفسية بين ا�غتراب النفسي وجود ع1قة عكسية 

النفسي قلت معه الطمأنينة النفسية أو العكس أي أنه كلما زادت الطمأنينة النفسية قل معھا 

  .ا%غراب النفسي بنسبة كبيرة

  

  

  

  

  

يوضح الع>قة بين ا�غتراب النفسي و الطمأنينة النفسية لدى طلبة ) :14(جدول رقم

  .الرياضية تبعا لكل متغير من متغيرات الدراسة التربية البدنية و
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  ا�رتباط بين  المتغيرات
  "الطمأنينة النفسية" 

  و 
" ا�غتراب النفسي"

  :لدى

  طمعامل ا�رتبا

  ""بيرسون "" 

  الد�لة

ا2حصائية عند 

  0.05مستوى 

  دال إحصائيا  0,680-  ا%ناث / 1  الجنس -أ

  دال إحصائيا  0,751-  الذكور/2

ا0كاديمي في  النظام -ب

  التكوين

  دال إحصائيا  0,688-  د.م.نظام ل/ 1

  دال إحصائيا  0,790-  نظام الك1سيكي/ 2

المستوى الدراسي في  -ج

  الجامعة

  دال إحصائيا  0,625-  د.م.سنة أولى ل/ 1

  دال إحصائيا  0,609-  د.م.سنة ثانية ل/ 2

  دال إحصائيا  0,881-  د.م.سنة ثالثة ل/ 3

  دال إحصائيا  0,622-  ك1سيكي سنة ثانية/ 4

  دال إحصائيا  0,840-  سنة ثالثة ك1سيكي/ 5

سFFFFFFFFFFFFنة رابعFFFFFFFFFFFFة / 6

  ك1سيكي

  دال إحصائيا  0,837-

  

  :التعليق

رتباطيFFة سFFالبة بFFين ا�غتFFراب إمFFن خ1FFل الجFFدول أع1FFه يتضFFح أن ھنFFاك ع1قFFة          

رياضFFية و ذلFك بالنسFبة لجميFFع النفسFي و الطمأنينFة النفسFية لFFدى طلبFة التربيFة البدنيFة و ال

و ھFFو مFFا ) المسFFتوى الدراسFFي فFFي الجامعFFة،الجFFنس ، نظFFام التكFFوين ( متغيFFرات الدراسFFة 

  ) .13(يؤكد النتيجة التي تحصلنا عليھا في الجدول رقم 

و بالتFFالي و مFFن خ1FFل الجFFدولين السFFابقين نسFFتنتج أن الع1قFFة بFFين ا�غتFFراب النفسFFي و 

  .قة سالبة أو عكسيةالطمأنينة النفسية ھي ع1

يبن نسب المئوية و المتوسطات الحسابية لمظاھر ا�غتراب النفسي ) 15(جدول رقم 

  )جميع أفراد عينة الدراسة(لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية 
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  : تعليق

مFFن خ1FFل الجFFدول السFFابق يتبFFين أن مظھFFر مركزيFFة الFFذات ھFFو ا7كبFFر النسFFب بFFين طلبFFة 

التربية البدنية و الرياضية و يليه مظھر العجز ،ثم فقدان المعنى ،ثFم مظھFر عFدم ا�لتFزام 

أمFا اقFل النسFب فھFو فFي مظھFر  ،ثم مظھر الشعور بعدم ا�نتماء،ثم فقدان الھFدفبالمعايير

  .فقدان القيمة

  
  
  
  
  
  

  عينة الدراسة طلبة التربية البدنية و الرياضية 

  ا7بعاد
 المتوسط الحسابي النسبة المئوي

 بعدم ا�نتماء الشعور 30,84 %13,18

 ا�لتزام بالمعايير عدم 33,84 %14,46

 ــزــالعجــــ 36,06 %15,41

 ا�حساس بالقيمة عدم 27,73 %11,85

 ـدفــفقدان الھــ 30,32 %12,96

 فقدان المعـــــنى 35,22 %15,05

 ذاتـــمركزية الـ 39,98 %17,09

 المجموع العــــام 233,99 100%
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  مظاھر ا�غتراب النفسي بين طلبة التربية البدنية و الرياضيةل النسب المئويةاعمدة بيانية تمثل ) :1(شكل رقم
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0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
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الشعور بعدم ا�نتمـاء عايير لتزام بالم عدم ا� العجـــــــــــــــــز مة عدم ا�حساس بالقي فقدان الھـــــــــــــدف فقدان
المعـــــــــــــنى

مركزية الـــــــذات

مظاھر ا�غتراب النفسي

 (%
ة(

وي
مئ
ة ال

سب
الن

طلبة التربية البدينية و

الرياضية (كل عينة الدراسة)
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توجFد فFروق � "التي تنص على أنFه  :عرض النتئج الخاصة بالفرضية الجزئية ا0ولى  1-2

الرياضFية ترجFع  ذات د�لة إحصائية في مظاھر ا�غتراب النفسي بين طلبة التربية البدنيFة و

  " لمتغير الجنس

سFFتودنت للفFFروق بFFين متوسFFطي ) ت(و للتأكFFد مFFن ھFFذه الفرضFFية تFFم اسFFتخدام  اختبFFار 

 :مجموعتين  و كانت النتائج كالتالي

بين طلبة التربية البدنية  النفسي مظاھر ا�غتراب يوضح الفروق في ):16(رقم  جدول

  تبعا لمتغير الجنسو الرياضية 

مظاھر 
 ا�غتراب

  العام

المتوسط   المتغير
  الحسابي

 فا�نحرا
 المعياري

 

درجات 
  الحرية

  )ت(قيمة 
  المحسوبة

  )ت(قيمة 
  الجدولية

  الد�لة
عند 

مستوى 
0,05  

الشعور بعدم 
 ا�نتماء

 178 8,370 30,811  ذكور
  

0,080 - 
  

   غير دال  - 1,96
 6,222  30,916  إناث

عدم ا�لتزام 
 بالمعايير

 178 7,381  33,583  ذكور
  

   غير دال  - 1,96  - 0,813
 5,776 34,542  إناث

 178 8,943  35,311  ذكور العجـــز
  

1,920 - 
  

   غير دال  - 1,96
 7,964 38,125  إناث

 عدم
ا2حساس 

 بالقيمة

   غير 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 - 
  

   غير دال  - 1,96
 4,566 31,000  إناث

فقدان 
 المعـــنى

 178 7,921  34,841  ذكور
  

1,038 - 
  

   غير دال  - 1,96
 8,411 36,250  إناث

مركزية 
 ــذاتـال

 178 6,599  39.924  ذكور
  

0,185 - 
  

   غير دال  - 1,96
 5,967  40,125  إناث

 با�غترا
 العام

 178 43,319  232,402  ذكور
  

0,861 - 
  

   غير دال  - 1,96
 33,186  238,333  إناث

  

  :التعليق

يتبFFين مFFن خ1FFل الجFFدول انFFه � توجFFد فFFروق دالFFة إحصFFائيا فFFي جميFFع مظFFاھر ا�غتFFراب 

و ذلFك ) أي بFين ا%نFاث و الFذكور(تبعFا لمتغيFر الجFنس و مستوى ا�غتراب العام النفسي 

  .)0,05(الجدولية عند مستوى د�لة " ت"ظھر أقل من المحسوبة لكل م" ت"�ن 
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يمثل النسب المئوية لمظاھر ا�غتراب النفسي لدى الجنسين ) 17(جدول رقم  -

 )إناث، ذكور(

  

  :تعليق

من خ1ل الجدول يتبين أن النسب المئوية لمظاھر ا�غتراب التفسي تختلف بشكل واضFح 

رب في مظاھر أخرى كما أننا ن1حظ أن انتشFار ا�غتFراب العFام لFدى بين الجنسين و تتقا

ا%ناث أعلى قلي1 منه لدى ذكور ،و أن أقل نسبة سجلت في مظھر عدم ا%حساس بالقيمFة 

لFFدى الجنسFFين ،و أعلFFى نسFFبة ھFFي لمظھFFر مركزيFFة الFFذات لFFدى الجنسFFين حيFFث قFFدرت ب 

  .ناثلدى ا%) 16,83%(لدى الذكور و قدرة بـ ) %17,18(

  

  ذكور   اناث

  الجــــــــــنس
                         

 ا7بعاد
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

 الشعور بعدم ا�نتماء 30,811 %13,26   30,916 %12,97

 عدم ا�لتزام بالمعايير 33,583 %14,45 34,542 %14,49

 ــــــزـــــــــالعجــــــــ 35,311 %15,19 38,125 %16,00

 بالقيمة ا%حساسعدم  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

 ــذاتــــمركزية الـــ 39.924 %17,18 40,125 %16,83

 ا�غتراب العام 232,402 %100 238,333 %100
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  لدى الذكور مقارنة بالذكورمظاھر ا�غتراب النفسي ل المئويةنسب  الاعمدة بيانية تمثل  ):02(شكل رقم 
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20,00%

الشعور بعدم ا�نتماء عدم ا�لتزام بالمعايير العجـــــــــــــــــز عدم ا�حساس بالقيمة فقدان الھـــــــــــــدف فقدان المعـــــــــــــنى مركزية الــــــــــذات

مظاھر ا�غتراب النفسي

ية
ئو

�م
ة ا

سب
الن

ذكور

اناث
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توجFد " و التFي تFنص علFى أنFه  :الثانيKةعرض النتائج الخاصKة بالفرضKية الجزئيKة  1-3

طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و  فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين

 .)د.م.النظام ك1سيكي و نظام ل (في الجامعة تكوين النظام لرياضية ترجع لمتغير ا

 التكويننظام  تبعا لمتغيرالنفسي مظاھر ا�غتراب  يوضح الفروق في ):18(رقم  جدول

  )د.م.ك>سيكي،ل( في الجامعة

مظاھر 
ا�غتراب 

  العام

نظام 
  التكوين

المتوسط 
  الحسابي

 فا�نحرا
 المعياري

 

درجات 
  لحريةا

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

  الد�لة
 0,05عند 

الشعور بعدم 
 ا�نتماء

  غير دال   1,96  1,587 178 8,18547 31,6837  د.م.ل
 7,32458 29,8293 ك1سيك

عدم ا�لتزام 
 بالمعايير

 3,018 178 7,64962 35,2449  د.م.ل
 

  دال    1,96
 5,70352 32,1585 ك1سيك

 - 0,358 178 8,27286 35,8469  د.م.ل عجـــزال
 

  غير دال   1,96
 9,35563 36,3171 ك1سيك

  عدم
 ا2حساس
 بالقيمة

  غير دال  1,96 1,469 178 7,27261 28,4694  د.م.ل
 7,56122 26,8415 ك1سيك

فقدان 
 الھــدف

  غير دال   1,96  0,394 178 7,39078 30,5102  د.م.ل
 6,49142 30,0976 ك1سيك

فقدان 
 ـنىالمع

 - 0,023  178 7,97543 35,2041  د.م.ل
 

  غير دال    1,96
 8,19861 35,2317 ك1سيك

مركزية 
 ــذاتـال

  غير دال    1,96  1,006  178 6,43752 40,4184  د.م.ل
 6,40053 39,4512 ك1سيك

  با�غترا
  العام

  ير دال غ   1,96  1,220  178 41,8729 237,377  د.م.ل
 39,4846 229,926 ك1سيك

  

  :التعليق

أن ھنFFاك فFFروق دالFFة إحصFFائيا بFFين طلبFFة النظFFام ) 18(يتبFFين مFFن خ1FFل الجFFدول رقFFم 

حيFFث أن " عKKدم ا�لتKKزام بالمعKKايير"و ذلFFك فFFي مظھFFر " د .م.طلبFFة نظFFام ل"الك1سFFيكي و 

 ا، أمF) 0.05(مستوى  الجدولية عند" ت"المحسوبة لھذا المظھر أكبر من قيمة " ت"قيمة 

و طلبFة ) الك>سKيكي(باقي المظFاھر ف1F توجFد أي فFروق دالFة إحصFائيا بFين طلبFة النظFام 

المحسFوبة عنFد مسFتوى " ت"الجدولية أكبFر مFن قيمFة " ت"و ذلك �ن قيمة ) د.م.ل(نظام 

)0.05.(  
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يمثل النسب المئوية لمظاھر ا�غتراب النفسي لدى طلبة نظام ) 19(جدول رقم 

 د،مقارنة بالنظام  الك>سيكي .م.ل

   LMDد.م.ل   Classiqueك[سيكي 

  نظام التكوين 

  المظاھر

  النسبة

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

  النسبة

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

 الشعور بعدم ا�نتماء 31,684 13,35 %  29,829 %12,97

 عدم ا�لتزام بالمعايير 35,245 14,85 % 32,158 %13,99

 العجــز 35,847 15,10 % 36,317 %15,80

 بالقيمة ا%حساسعدم  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

 مركزية الــــذات 40,418 17,03 %  39,451 %17,16

 ــــامالمجموع الع 237,377 %100  229,926 %100

  

   :تعليق

من خ1ل الجدول يتبين أن النسب المئوية لمظاھر ا�غتFراب النفسFي تتقFارب فFي مظFاھر 

و تختلف بين النظامين فFي مظFاھر أخFرى كمFا أننFا ن1حFظ مسFتوى ا�غتFراب العFام لFدى 

أن أقFل نسFبة سFجلت فFي  ود أعلى قلي1 منه لدى طلبة النظام الك1سFيكي، .م.طلبة نظام ل

 د.م.طلبة للدى ) %11.99(م ا%حساس بالقيمة لدى طلبة النظامين حيث تمثل مظھر عد

،و أعلى نسبة ھي لمظھر مركزية الذات حيث سFجلنا طلبة الك>سيكيلدى ) %11.67(و 

  .لدى طلبة النظام الك1سيكي) %17.16(د و نسبة .م.لدى طلبة ل) %17.03(نسبة 
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 د،مقارنة بالنظام  الك>سيكي .م.ئوية لمظاھر ا�غتراب النفسي لدى طلبة نظام لأعمدة بيانية تمثل النسب الم) 03(شكل رقم 
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الشعور بعدم ا�نتماء عدم ا�لتزام
بالمعايير

العجــــــــــــز عدم ا�حساس
بالقيمة

فقدان الھـــــدف فقدان المعــــــــنى مركزية الـــــــذات

مظاھر ا�غتراب النفسي

ية
ئو
لم
ة ا

سب
الن

نظام ل م د

النظام الك>سيكي
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� توجFد " و التي تنص على أنه  :عرض النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية الثالثة  1-4

فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و 

 "ستوى الدراسي في الجامعةالمالرياضية ترجع لمتغير 

و للتأكد من صحة ھذه الفرضية نستخدم تحليل التباين أحادي ا�تجFاه و الجFداول التاليFة  -

  :توضح ذلك

  لمتغير تبعا النفسي مظاھر ا�غتراب يوضح الفروق في :)20(جدول رقم

   في الجامعة لمستوى الدراسيا

مظاھر 
ا�غتراب 

  العام

مجموع   مصادر التباين
  اتالمربع

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة 
  )ف(

 المحسوبة

قيمة 
) ف(

  الجدولية

  الد�لة
عند 
0,05  

الشعور 
بعدم 
 ا�نتماء

 2,843 166,109 5 830,545  بين المجموعات
 

  دال  2,27
 58,436 174 10167,783  داخل المجموعات

 179 10998,328  المجموع الكلي 

عدم 
ا�لتزام 
 بالمعايير

 2,876 133,363 5 666,813  بين المجموعات
 

  دال 2,27
 46,377 174 8069,515  داخل المجموعات  

 179 8736,328  المجموع الكلي 

 3,177 229,891 5 1149,457  بين المجموعات ــزالعج
 

  دال  2,27
 72,350 174 12588,870  داخل المجموعات

 179 13738,328  المجموع الكلي 
 عدم

ا�حساس 
 بالقيمة

 1,813 97,841 5 489,204  بين المجموعات
 

غير  2,27
 53,968 174 9390,457  داخل المجموعات  دال 

 179 9879,661  المجموع الكلي 

فقدان 
 الھــدف

 2,977 137,434 5 687,172  بين 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  بين المجموعات
 

  دال  2,27
 61,110 174 10633,214  داخل المجموعات

 179 11614,550  المجموع الكلي 
مركزية 

 ـذاتـال
 2,615 103,171 5 515,857  بين المجموعات

 
  دال  2,27

 39,449 174 6864,054  داخل المجموعات
 179 7379,911  المجموع الكلي 

  الغتراب
 العام

5182,76 5 25913,833  بين المجموعات
7 

3,304 
 

  دال  2,27

1568,46 174 272913,117  داخل المجموعات
6 
  

 179 298826,950  المجموع الكلي

  

  :التعليق
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لFة إحصFائيا بFين الطلبFة ترجFع أنه توجFد فFروق دا)20(يتبين من خ1ل جدول رقم 

مسKتوى ا�غتKراب "لمتغير المسFتوى الدراسFي فFي الجامعFة و ذلFك فFي مFا يخFص 

الشعور بعدم ا�نتمKاء، عKدم ا�لتKزام بالمعKايير " و كذلك في كل من مظھر " العام

حيFFFث كانFFFت قيمFFFة "الKKKذات ،العجKKKز ، فقKKKدان الھدف،فقKKKدان المعنKKKى ،و مركزيKKKة

) 0.05(الجدوليFFة عنFFد مسFFتوى د�لFFة يقFFدر " ف"ة مFFن قيمFF بFFرأك المحسFFوبة "ف"

    طلبة في ما يخFص مظھFرال،كما بينت النتائج انه � توجد فروق دالة إحصائيا بين 

" ف"المحسFFوبة كانFFت أقFFل مFFن قيمFFة  "ف" �ن قيمFFة "عKKدم ا2حسKKاس بالقيمKKة"

  .) 0.05(الجدولية عند مستوى د�لة يقدر بـ 

فFFروق او مFن كFFان المتسFبب فFFي ھFذه الفFFروق � بFد مFFن و للتأكFد لصFFالح مFن كانFFت ھFذه ال

  ).LSD(العودة الى جدول المقارنات البعدية المتعددة و ھو جدول اقل فروق معنوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البعدي لتحديد لصالح من كانت الفروق ) LSD(يوضح نتائج اختبار ) 21(جدول رقم 
  ير المستوى الدراسي في الجامعةالدالة إحصائيا في مستوى ا�غتراب العام تبعا لمتغ

الد�لة  الفروق بين  :بين المقارنات حسب المستوى الدراسي في الجامعة  المتغير
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  ا%حصائية   المتوسطات 

ي
س

ب النـــــــــــــــــــــــف
 ا�غــــــــــــترا

السنة الثانية 
  ك1يسكي

 0,001 *36,10000-  السنة الثالثة ك1يسكي
 0,017 *26,51190-  1سيكيالسنة الرابعة ك
 0,002 *32,19444-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,001 *36,63636-  د.م.السنة الثانية ل
 0,088 18,74713-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
  ك1يسكي

 0,001 *36,10000  السنة الثانية ك1يسكي
 0,358 9,58810  السنة الرابعة ك1سيكي

 0,690 3,90556  د.م.لى لالسنة ا�و
 0,957 0,53636-  د.م.السنة الثانية ل
 0,094 17,35287  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الرابعة 
 ك1سيكي

 0,017 *26,51190  السنة الثانية ك1يسكي
 0,358 9,58810-  ك1سيكي ثالثةالسنة ال

 0,570 5,68254-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,321 10,12446-  د.م.السنة الثانية ل
 0,460 7,76478  د.م.السنة الثالثة ل

السنة ا7ولى 
د.م.ل  

 0,002 *32,19444  السنة الثانية ك1يسكي
 0,690 3,90556-  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,570 5,68254  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,642 4,44192-  د.م.السنة الثانية ل
 0,175 13,44732  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثانية 
د.م.ل  

 0,001 *36,63636  السنة الثانية ك1يسكي
 0,957 0,53636  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,321 10,12446  السنة الرابعة ك1سيكي
 0,642 4,44192  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,078 17,88924  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
د.م.ل  

 0,088 18,74713  ثانية ك1يسكيالسنة ال
 0,094 17,35287-  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,460 7,76478-  السنة الرابعة ك1سيكي
 0,175 13,44732-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,078 17,88924-  د.م.السنة الثانية ل

  )0.05(الفروق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى يقدر * 

F1ل الجFن من خFل مFيكي و كFة ك1سFنة الثانيFين السFت بFروق كانFين أن الفFنة "دول يتبFالس

 " د.م.د،و السFنة الثانيFة ل.م.الثالثة ك1سيكي،و السFنة الرابعFة ك1سFيكي،و السFنة ا7ولFى ل

 .ھFم أقFل شFعورا بFا�غتراب النفسFي مFن بFاقي السFنوات حيث طلبة السنة الثانية ك1سيكي
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  المئوية لمظاھر ا�غتراب النفسي لدى طلبة التربية البدنية و الرياضيةيمثل النسب )  22( جدول رقم -

  تبعا لمتغير المستوى الدراسي في الجامعة 
  

  المستوى
د. م.السنة ا�ولى ل   المظاھر د.م.السنة الثانية ل  د.م.السنة الثانية ل   السنة الرابعة ك>سيكي السنة الثالثة ك>سيكي السنة الثانية ك>سيكي 

 

متوسط ال

  الحسابي

النسبة 

 المئوية

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوي

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

 المئوية

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 ا�نتماء

 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 ا�لتزام بالمعايير

 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 ا�حساس بالقيمة

 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  مركزية

 100% 234,179 100% 243,77 100% 207,67 100% 226,413 100% 244,30 100% 239,86  المجموع العام

ظھر مركزية الذات ھي ا7على في جميع الصفوف الدراسية و بالتالي فھي ا�كثر انتشارا بين طلبة التربية البدنية ول أع1ه أن نسبة مديظھر من خ1ل الج: تعليق

.سب مئوية كما أن طلبةو الرياضية باخت1ف مستواھم الدراسي في الجامعة،أما ا7قل انتشار ھو مظھر عدم ا%حساس بالقيمة 7نه اقل الن
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تبعا لمتغير  المستوى  و الرياضية يةنمظاھر ا�غتراب النفسي بين طلبة التربية البدالمئوية ل نسبالية تمثل اعمدة بيان ): 04(الشكل رقم

  )طلبة ل م د(الدراسي في الجامعة 
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مظاھر الغتراب النفسي

 (%
) 
ية

ئو
لم
ة ا

سب
الن

سنة اولى

سنة ثانية

سنة ثالثة



 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

  مظاھر ا�غتراب النفسي تبعا النفسي تبعا لمتغير المستوى الدراسي في الجامعة المئوية ل نسبالاعمدة بيانية تمثل ) 05(الشكل رقم

  )طلبة الك>سيكي( 
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� توجFد "و التFي تFنص علFى انFه  :الرابعةالجزية عرض النتائج الخاصة بالفرضية  1-5

فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و 

 "الرياضية ترجع لمتغير الجنس

ت للفروق بين متوسطي ستودن) ت(و للتأكد من ھذه الفرضية تم استخدام  اختبار  -

 :مجموعتين  و كانت النتائج كالتالي

في مستوى الطمأنينة النفسية بين طلبة التربية  يوضح الفروق) :23(جدول رقم 

 )إناث،ذكور(البدنية و الرياضية تبعا لمتغير الجنس 

  

  

  متغير  
 المتوسطات الجنس

 فا�نحرا
  المعياري

 

درجات 
 الحرية

  قيمة 
  )ت(

  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

 الد�لة
  عند

0.05 

الطمأنينة 
 النفسية

 178 22.991 168,575 ذكور
  

2,334 
  1,96 

دال 
 22.0922 159.625 إناث إحصائيا

  
 

  :التعليق

1Fدول أعFن الجFين مFة 7، هيتبFوبة " ت"ن قيمFن ) 2,334(المحسFر مFة و " ت"أكبFFالجدولي

ھFFو مFFا يعنFFي أنFFه  و، 178رجFFة حريFFة و د) 0.05(عنFFد مسFFتوى د�لFFة ) 1,96(المقFFدرة بFFـ

د�لة إحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية بFين ا%نFاث و الFذكور ، أي  اتتوجد فروق ذ

 .يوجد اخت1ف في مستوى الطمأنينة النفسية يرجع لمتغير الجنس
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توجFد " و التي تنص على أنه : عرض النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية الخامسة  1-6

ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و  فFFروق

 .)"د.م.النظام ك1سيكي و نظام ل(  في الجامعة نظام للتكوينالرياضية ترجع لمتغير 

سFFFتودنت للفFFFروق بFFFين إ )ت(و للتأكFFFد مFFFن ھFFFذه الفرضFFFية تFFFم اسFFFتخدام  اختبFFFار   -

  :يمتوسطي مجموعتين  و كانت النتائج كالتال

يوضح الفروق في مسKتوى الطمأنينKة النفسKية لKدى طلبKة التربيKة ) :24(جدول رقم 

 )د.م.ك>سكي،ل( في الجامعة تكوينالنظام البدنية و الرياضية تبعا لمتغير 

  المقارنة 

حسب النظام 

 ا0كاديمي

  المتوسط

 الحسابي

 فا�نحرا

  المعياري

 

درجة 

 الحرية

  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  قيمة 

) ت(

  يةالجدول

  الد�لة

عند 

0,05 

الطمأنينة 

 النفسية

  د.م.نظام ل
(LMD)  

165,347 20,841 178 
  

غير دال   - 1,96  - 0,535
 احصائيا

النظام 
  الك1سيكي

(Classique) 

167,195 25,513 

  

  :التعليق

" ت"أقFFل مFFن قيمFFة ) -0,535(المحسFFوبة " ت"يتبFFين مFFن خ1FFل الجFFدول أن قيمFFة 

، )178(و درجFة حريFة تقFدر بFـ  )0,05(مسFتوى د�لFة يقFدر بFـ عنFد ) -1,96(الجدولية 

بFFين طلبFFة  الطمأنينFFة النفسFFيةبمعنFFى أنFFه � توجFFد فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مسFFتوى 

، أي � يوجFFFد اخFFFت1ف فFFFي مسFFFتوى  )LMD(د .م.النظFFFام الك1سFFFيكي  و طلبFFFة نظFFFام ل

  .في الجامعة يرجع لمتغير نظام التكوين الطمأنينة النفسية
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� "و التFFي تFFنص علFFى انFFه  :السادسKKة الجزئيKKة عKKرض النتKKائج الخاصKKة بالفرضKKية 1-7

توجد فروق ذات د�لة إحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية بFين طلبFة التربيFة البدنيFة و 

 "المستوى الدراسي في الجامعةالرياضية ترجع لمتغير 

أحFادي ا�تجFاه و و للتأكد مFن صFحة ھFذه الفرضFية نسFتخدم تحليFل التبFاين 

  :الجداول التالية توضح ذلك

  

في مستوى الطمأنينة النفسية بين طلبة التربية  يوضح الفروق) :25(جدول رقم 
   و الرياضية البدنية

  .المستوى الدراسي في الجامعةتبعا لمتغير  
  

 

  :التعليق

الجدوليFFة " ف"أكبFFر مFFن ) 3,543(المحسFFوبة " ف"يتبFFين مFFن الجFFدول أع1FFه أن قيمFFة 

و ھFذا بمعنFي أنFه توجFد فFروق ذات د�لFFة )  0,05(عنFد مسFتوى د�لFة يقFدر بFـ ) 2,27(

 بFينإحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية ترجع لمتغيFر المسFتوى الدراسFي فFي الجامعFة 

  .و الرياضية طلبة التربية البدنية

الفFFروق � بFد مFFن و للتأكFد لصFFالح مFن كانFFت ھFذه الفFFروق او مFن كFFان المتسFبب فFFي ھFذه 

  ).LSD(العودة الى جدول المقارنات البعدية المتعددة و ھو جدول اقل فروق معنوية 

  

  

مصادر   
  التباين

  مجموع
  المربعات 

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )ف(قيمة 
 المحسوبة

 قيمة

) ف(

 الجدولية

  الد�لة
عند 
0.05  

الطمأنينة 
 النفسية

بين 
  المجموعات

  دال 2,27 3,543 1755,941 5 8779,703
  إحصائيا

داخل 
  المجموعات

86225,875 174 495,551 

المجموع 
  الكلي

95005,578 179 
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البعدي لتحديد لصالح من كانت الفروق ) LSD(يوضح نتائج اختبار ) 26(جدول رقم 

  تبعا لمتغير المستوى الدراسي في الجامعة الطمأنينة النفسيةالدالة إحصائيا في مستوى 

  
  المقارنات حسب المستوى الدراسي في الجامعة  المتغير

  :بين
 الفروق بين

  المتوسطات 
  الد�لة ا%حصائية 

سية
 الطــــــــــــــــــــــــمأنـــــــــينة النـــــــــــــــــــــــف

السنة الثانية 
  ك1يسكي

 0,001 *20,82500  السنة الثالثة ك1يسكي
 0,161 8,72024  السنة الرابعة ك1سيكي

 0,094 9,87500  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,001 *19,67045  د.م.السنة الثانية ل
 0,229 7,41236  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
  ك1يسكي

 0,001 *20,82500-  السنة الثانية ك1يسكي
 0,040 *12,10476-  السنة الرابعة ك1سيكي

 0,048 *10,95000-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,837 1,15455-  د.م.السنة الثانية ل
 0,022 *13,41264-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الرابعة 
 ك1سيكي

 0,161 8,72024-  السنة الثانية ك1يسكي
 0,040 *12,10476  ك1سيكي ثالثةالسنة ال

 0,837 1,15476  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,057 10,95022  د.م.السنة الثانية ل
 0,825 1,30788-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة ا7ولى 
د.م.ل  

 0,094 9,87500-  السنة الثانية ك1يسكي
 0,048 *10,95000  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,837 1,15476-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,070 9,79545  د.م.السنة الثانية ل
 0,658 2,46264-  د.م.السنة الثالثة ل

لسنة الثانية ا
د.م.ل  

 0,001 *19,67045-  السنة الثانية ك1يسكي
 0,837 1,15455  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,057 10,95022-  السنة الرابعة ك1سيكي
 0,070 9,79545-  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,032 *12,25810-  د.م.السنة الثالثة ل

السنة الثالثة 
د.م.ل  

 0,229 7,41236-  كيالسنة الثانية ك1يس
 0,022 *13,41264  السنة الثالثة ك1يسكي

 0,825 1,30788  السنة الرابعة ك1سيكي
 0,658 2,46264  د.م.السنة ا�ولى ل
 0,032 *12,25810  د.م.السنة الثانية ل

  

   )0.05(الفروق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى يقدر * 
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 لثFFةبFين السFنة الثا دالFة إحصFFائيا بFين  يتبFFين ان الفFروق كانFت مFن خ1Fل الجFدول:تعليFق  

 لثFFةد،و الثا.م.ك1سFFيكي،و الرابعFFة ك1سFFيكي،و ا7ولFFى ل نيFFةالثا" ك1سFFيكي و كFFل مFFن 

كمFا لFم تكFن ھنFاك " .د.م.الثانية ك1سيكي و الثالثFة ل" د و.م.و بين السنة الثانية ل "د.م.ل

د حيFث كFانوا ھFم .م.ثالثة ك1سيكي و السنة الثانية لفروق دالة إحصائيا بين طلبة السنة ال

  .أقل شعورا بالطمأنينة النفسية مقارنة بباقي السنوات الدراسية

  

يمثل المتوسطات الحسابية للطمأنينة النفسية لدى مختلف السنوات ) 27(جدول رقم 
 أفراد العينةلدى  في الجامعة الدراسية

  

لحسابيالمتوسط ا السنة الدراسية المتغيرات  

 177,798 السنة الثانية ك1سيكي الطمأنينة النفسية

 156,967  السنة الثالثة ك1يسكي

 169,071  السنة الرابعة ك1سيكي

 167,917  د.م.السنة ا�ولى ل

 158,121  د.م.السنة الثانية ل

 170,379  د.م.السنة الثالثة ل

 

نة الثالثFFة ك1سFFيكي و طلبFFة السFFنة و مFFن خ1FFل الجFFدول أع1FFه يتبFFين ان طلبFFة السFF: تعليFFق

د ھم ا7قل شعورا بالطمأنينة النفسية مFن بFاقي السFنوات الدراسFية و ھFو .م.السنة الثانية ل

ما يؤكد عدم و جود فروق بينھم ،كما يمكن م1حظFة ان طلبFة السFنة الثانيFة ك1سFيكي ھFم 

  .ا7كثر شعورا بالطمأنينة النفسية 

  

  

  

  

  

  : مناقشة النتائج -2
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) 13(و الجFدول رقFم ) 12(مFن خ1Fل الجFدول رقFم  :مناقشة نتائج الفرضية العامة 2-1

يتضFFح أن ھنFFاك ع1قFFة ارتباطيFFه قويFFة سFFالبة و دالFFة إحصFFائيا بFFين ا�غتFFراب النفسFFي و 

الطمأنينة النفسية،و ھو ما يعني أن ھنFاك ارتبFاط عكسFي قFوي بينھمFا حيFث أنFه كلمFا زاد 

بدنية و الرياضية با�غتراب النفسي كلما قFل لFديھم الشFعور مستوى شعور طلبة التربية ال

بالطمأنينFFة النفسFFية و العكFFس أي انFFه كلمFFا زاد مسFFتوى شFFعورھم بالطمأنينFFة النفسFFية قFFل 

  :مستوى شعورھم با�غتراب و ھو ما يؤكد صحة الفرضية العامة التي تنص على أنه 

غتFراب النفسFي و الطمأنينFة النفسFية رتباطية سالبة ودالFة إحصFائيا بFين ا�إتوجد ع1قة  "

  " لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية

و تؤكد ھذه النتيجة العديد من الدراسات التي تناولت ا�غتراب النفسي ،و الدراسات التي 

  :تناولت الطمأنينة النفسية ،و من أھم ھذه الدراسات دراسة 

1قFFة ارتباطيFFه عكسFFية بFFين التFFي توصFFلت إلFFى أن ھنFFاك عو ) 2004(عFFادل بFFن محمFFد 

ا�غتFFراب و الطمأنينFFة و لكنھFFا كانFFت ع1قFFة متوسFFطة و فسFFر النتFFائج التFFي توصFFل إليھFFا 

  .بالجانب الديني للطلبة

التFي بينFت أن ھنFاك ) 14(و ) 13(و يمكن تفسير النتFائج المتحصFل عليھFا مFن الجFدولين 

أن ا�غتFراب النفسFي يعFد  ع1قة عكسFية بFين ا�غتFراب النفسFي و الطمأنينFة النفسFية إلFى

أحFFد الظFFواھر السFFلبية أم الطمأنينFFة النفسFFية فتعFFد ظFFاھرة ايجابيFFة مثFFل مFFا يشFFير إلFFى ذلFFك 

مطFول  بشكل ا�غترابظاھرة  ناقشوا نالنفسيين الذيالمحللين الذي يعتبر أكثر و  "فروم"

 .سFلبيةظاھرة  ا�غتراب من المعاصرين، حيث أنه يعتبر ظاھرة با;خرين قياساواسع  و

1  

و إذا كان ا�غتراب احد المظاھر السلبية فان الطمأنينة ھي احد المظاھر ا�يجابيFة و ھFو 

حيFث يؤكFد ما يفسر الع1قة السالبة بينھا كما أن الطمأنينة احFد مؤشFرات الصFحة النفسFية 

صاموئيل ماغريوس ذلك إذ يعتبر الشعور بالطمأنينة النفسية أحد مظاھر الصFحة النفسFية 

جابية وأول مؤشراتھا ، فلقد تحدث الكثير من العلماء والمفكرين عن أبرز المؤشFرات ا%ي

ا%يجابيFFة للصFFحة النفسFFية والتFFي منھFFا شFFعور الفFFرد بالطمأنينFFة النفسFFية أو ا7مFFن النفسFFي 

                                                 
  37صمرجع سابق ذكره،: فروم، اريك -1
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والنجFFاح فFFي إقامFFة ع1قFFات مFFع ا;خFFرين وتحقيFFق التوافFFق النفسFFي والبعFFد عFFن التصFFلب 

يؤكد العديد من الدارسFون فFي مجFال علFم الFنفس أنھFا ظFاھرة  و.1وا�نفتاح على ا;خرين

ايجابية يتمكن من خ1لھا الفرد من التخلص مFن الصFراعات النفسFية و ھFو مFا أشFار إليFه 

 حاجاتFه إشFباع علFى الفFرد قFدرة بمFدى تتعلق ا�نفعالية الطمأنينةإذ يرى أن  إج1ل محمد

 وعلى والصراعات، النفسية ا;�م من ررالتح على قدرته وعلى وا�جتماعية، البيولوجية

وذلFك "  التوافFق"معنFى  يتضFمن أخرى جھة ،ومنجھة من باc، وإيمانه نفسه، عن رضاه

 مFن وتحFرره عنھFا رضFاه ذاتFه مFع الفFرد انسFجام فFي يتمثFل داخلFي نفسFي أحدھما جانبينب

 فFي خFرينا; مع وتناغمه تكيفه حسن في يتمثل اجتماعي وا;خر  والصراعات، الضغوط

  2وا�جتماعية المادية البيئة مطالب ومع المختلفة المجا�ت

 و اذا كانFFت الطمأنينFFة النفسFFية ھFFي التحFFرر مFFن ا;�م و الFFتخلص مFFن الصFFراعات  فFFان

نفسية تتمثل بالصراع بين الدوافع  أسباب إلى ا�غترابأسباب العديد من الباحثين ربطوا 

ا7مFل والفشFل والعجFز  تبط به من الشعور بخيبFةوما يرا%حباط  والرغبات المتعارضة و

و بالتالي فان ا�غتراب عكس الطمأنينة 7نھا احد الظواھر التي قد  . 3الذات التام وتحقير

علFى  "ديميراوتFي وماس1Fج"يؤكFد كFل مFن تنتج من مجموعة من الصراعات ،و في ذلك 

فقدان بكما يتميز ا�غتراب  4.النفسية للفرد الصحةا�غتراب و  أن ھناك ارتباط كبير بين

الھدف و العجز و ال1معنى و ھو ما يشكل الخوف على المستقبل و توقFع الفشFل وبالتFالي 

� يستطيع الطالب أن يقرر مصيره، كما � يمكنه أن يؤثر فFي مجFرى ا7حFداث أو صFنع 

القFFFرارات المصFFFيرية الحياتيFFFة، وبالتFFFالي يعجFFFز عFFFن تحقيFFFق ذاتFFFه أو يشFFFعر بحالFFFه مFFFن 

 ھFذا كFان مصFدر أيFا الخFوف مFن النفسFية ھFي التحFرر الطمأنينFة حFين أن �ستس1م، فFيا

 ومسFتقبله وعملFه وأو�ده صFحته ىعل مطمئناً  كان ما متى با7من ا%نسان ويشعر الخوف

 ھFذا الفFرد توقFع أو حتFى ھFذه ا7شFياء يھFدد مFا حFدث فFإن ا�جتمFاعي، ومركFزه وحقوقFه

 كمFا النفسFية الصFحة شFروط ضروري من و ھي شرط نينةبالطمأ شعوره يفقد فئة التھديد

                                                 
 2،صمرجع سابق ذكره: مغاريوس،صموئيل -1
  63مرجع سابق ذكره ،ص:المطلب عبد القريطي، -2
  77، صمرجع سابق ذكره:سرى، إج1ل محمد -3
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

و بمFا أن .1"الشFدائد أمFام وصFمود س1Fم نفسFي لكFل ا7ول العFدو ھFو الشعور ھذا فقدان أن

فھي تناقض جميع المظاھر ا�يجابية  ا�غتراب النفسي كما أشرنا له ظاھرة سلبية بالتالي

ن الدراسFات أكFدت مFا توصFلنا إليFه مF و الطمأنينة النفسية أحFد ھFذه المظFاھر  فFان الكثيFر

  ) Bastre,1986(، عبد V الدليم ، بستر ) 2000(أحمد ص1ح الدين: مثل دراسة 

ومن خ1ل ما سبق يتبين أن ا�غتFراب النفسFي يتنFاقض مFع الطمأنينFة النفسFية فFي العديFد 

Fي توصFن من ا7بعاد الجوھرية التي � يمكن إغفالھا ، و ھو ما يؤكد النتائج التFا مFلنا إليھ

    .ع1قة سالبة بينھما 

غتFراب فإننFا ن1حFظ انتشFار الFذي يبFين نسFب مظFاھر ا�) 15(أما من خ1ل الجدول رقFم 

 محFور وجعلھFا بذاتFه الفFرد اھتمFامو يشير ھذا المظھر الFى واضح لمظھر مركزية الذات 

 ا�ھتمFام عFدم مFع ا;خFرين لمصFالح اعتبFار دون بمصالحه ا�ھتمام في والمبالغة ، تفكيره

و بالتFالي فFان ھنFاك نFوع مFن  . 2لھمكمشا في التفكير أو ، ماھتماماتھ في تھمكمشار أو بھم

ا7نانية و ا�تجاه نحو الذات ھو الغالب لدى طلبFة التربيFة البدنيFة بمختلFف مسFتوياتھم فFي 

  . الجامعة 

و إذا راب مظFاھر ا�غتFھFو أقFل نسFب "" عFدم ا%حسFاس بالقيمFة ""كما ن1حظ أن مظھر 

 ول[شFياء ، لنفسFه وا7ھميFة القيمFة بعFدم شFعور ھFوفعدنا الى معنى عدم الحساس بالقيمFة 

 التFي والحيFاة ، بھFا يقFوم التFي وا7عمFال ، تحقيقھFا إلFى يسFعى التي وا7ھداف يمتلكھا التي

حيFاة و بالتالي فان طالب التربية البدنية و الرياضية يولي قيمة كبيرة لنفسFه و لل.3. يعيشھا

  .التي يعيشھا

خ1Fل  تبين النتائج التFي تحصFلنا عليھFا مFن :مناقشة نتائج الفرضية الجزئية ا0ولى 2-2

مظFFاھر  المعالجFFة ا%حصFFائية و التFFي تشFFير إلFFى عFFدم و جFFود فFFروق دالFFة إحصFFائيا فFFي

و ھFو مFا  ا�غتراب النفسي و � في مستوى ا�غتراب النفسي العام بين ا%ناث و الFذكور

على التشابه الكبير في حالة ا�غتراب النفسي لدى  ھذا دليلو ، )16(الجدول رقم أظھره 

فFي مسFتويات ا�غتFراب لFدى الطلبFة � يؤثر بصورة كبيرة  عامل ين،و بالتالي فھوالجنس
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

توجFد �  "و ھو ما يحقFق الفFرض الجزئFي ا7ول الFذي يFنص علFى انFه و � في مظاھره 

ھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مظFFا

  ".الرياضية ترجع لمتغير الجنس

و تتفق ھذه النتائج مع العديFد مFن الدراسFات التFي أجريFت فFي البيئFة العربيFة و الغربيFة و 

، ) 2001( وفFFاء موسFFى، )1997(مديحFFة عبFFاده وآخFFرون :مFFن ھFFذه الدراسFFات دراسFFة 

   )2001(ك كوي و ماھوني،) 1979(دراسة بكر 

الFFFدمنھوري : إ� أن ھنFFFاك دراسFFFات أخFFFرى تتعFFFارض مFFFع نتFFFائج الدارسFFFة مثFFFل دراسFFFة 

  ) Godwin،1972(،جودوين  )1991(الحديدي  ،) 1990(

إلى انتشار الھدفية الواضحة بين الطلبة إلFى جانFب وجFود قيمFة و يمكن تفسير ھذه النتائج 

Fن أھFت مFطرة كانFداف المسFروق للدراسة في الجامعة و ا7ھFت الفFي خفضFباب التFم ا7س

لنسب المئوية لمظاھر ا�غتFراب بFين ) 17(بين الجنسين و ذلك ما أشار إليه الجدول رقم 

  ) .فقدان الھدفو عدم ا%حساس بالقيمة، (الجنسين،إذ سجلنا اقل المؤشرات في مظھري 

لمظFاھر الFذي يFبن النسFب المئويFة ) 2(و الشكل البياني رقم) 17(ومن خ1ل الجدول رقم 

مظھر مركزيFة الFذات يسFجل أكبFر نسFبة لFدى  نا�غتراب لدى ا%ناث مقارنة بالذكور، فا

و مظھFر عFدم ا%حسFاس بالقيمFة ھFو اقلھFم لFدى الجنسFين و ھFو مFا يبFين ا%ناث و الذكور 

التشFFابه الكبيFFر فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين الجنسFFين و ذلFFك مFFن خ1FFل النسFFب 

  المتقاربة لمظاھره

تشير النتائج التي تحصFلنا عليھFا مFن خ1Fل  :ناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانيةم 2-3

المعالجة ا%حصائية إلى أنه � توجد فFروق دالFة إحصFائيا فFي مسFتوى ا�غتFراب النفسFي 

طلبة نظام في التكوين و  النظام الك>سيكيبين طلبة  العام و كذلك في ستة مظاھر اخرى

بينت النتائج أن ھناك فروق دالة إحصائيا بين طلبFة النظFامين فFي كما ، في التكوين د.م.ل

  ).18(و ھو ما أظھره الجدول رقم د .م.لصالح طلبة ل "عدم ا�لتزام بالمعايير"مظھر 

� يلتزمFFFFون بالمعFFFFايير أكثFFFFر مFFFFن طلبFFFFة النظFFFFام " د .م.ل نظFFFFام طلبFFFFة"و بالتFFFFالي فFFFFإن 

ثل إحسFاس الفFرد بالفشFل فFي إدراك وفھFم تمأن عدم ا�لتزام بالمعايير  ثحي ؛"الك1سيكي

وتقبل القيم والمعايير السائدة في المجتمع وعدم قدرته على ا�ندماج فيھFا نتيجFة عFدم ثقتFه 



 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

 نتسFجة القFيم والمعFايير داخFل المجتمFعاھتFزاز  بFذلك ووھF .بالمجتمع ومؤسسFاته المختلفFة

 داف المجتمFFع وقFدرة الفFFردوأتسFاع الھFوة بFFين أھF ا�جتمFFاعي الFذي يلحFFق بالبنFاء ل1نھيFار

 اجتماعيFا المعFاني والمقاصFد الغيFر مرغFوب فيھFا استحسFان إلFىمما يؤدي  إليھا للوصول

 الموقFف الFذي تFتحطم فيFه "أن ھFذا البعFد يعبFر عFن إلFى سKيمانويشير  .لتحقيق ا7ھداف

 و� ،غيFFر مFFؤثره المنظمFFة لسFFلوك الفFFرد حيFFث تصFFبح ھFFذه المعFFايير ا�جتماعيFFةالمعFFايير 

الحالة التي تغرق فيھا القيم العامة إلى دي وظيفتھا كقواعد للسلوك وھذا يعني الوصول تؤ

و قد يكون المحيط الجFامعي . 1"بأي وسيلة إشباعالباحثة عن  في خضم الرغبات الخاصة

ھFي "" أزمFة الھويFة و أزمFة القFيم"" ھو المتسبب فFي ذلFك ،حيFث أن) المجتمع الجامعي (

الFذي  "محمFد قاسFم"في ھذا المظھر لدى الطلبة،و ھو ما يشير إليه احد العوامل المتحكمة 

يتناقض مFع قFيم وأعFراف المجتمFع،  لديه منھا ماإنما  بأن المغترب ليس فاقدا للقيم ويرى 

مھمFة  يدركFه الفFرد علFى أنھFا قFيم التناقض بين مFا درجة وحدة ھذا ازدادت أنه كلما حيث

بFا�غتراب،و  إحساسFهلFذلك ا زاد تبعF ا;خFرينيم من ق وما يدركه إليهوضرورية بالنسبة 

بالتFFالي فFFان الفFFرد يشFFعر بFFاخت1ل المعFFايير ا�جتماعيFFة التFFي اصFFطلح عليھFFا المجتمFFع ،و 

  .2المتمثلة في العادات و التقاليد و ا7عراف و ا7خ1قيات التي تحكم السلوك

المئويFFة لمظFFاھر تشFFابه كبيFFر فFFي النسFFب  ظفإننFFا ن1حFF) 19(أمFFا مFFن خ1FFل الجFFدول رقFFم 

ھFو ا7كثFر انتشFارا لFدى النظFامين "" مركزيKة الKذات""ا�غتراب النفسFي حيFث أن مظھFر 

أمFFا عنFFد طلبFFة الك1سFFيكي تقFFدر بFFـ ) %17.03(د .م.ا7كFFاديميين إذ سFFجلنا لFFدى نظFFام ل

  .و ھي متقاربة جدا) 17.16%(

Fي كما أن نسبة عدم ا%حساس بالقيمة من دراستھم للتربية البدنية و بFامين ھFة النظFين طلب

عFدم ""احد المظاھر المتقاربة و اقلھا لFدى طلبFة النظFامين ا7كFاديميين ، حيFث أن مظھFر 

) %11.99(سFجلنا  ھFو ا7قFل انتشFارا بFين النظFامين التكFوينيين، إذ"" ا%حساس بالقيمFة 

  .لدى طلبة الك1سيكي) %11.67(د و .م.لدى طلبة ل

فFي اھتمFت بع1قFة ا�غتFراب بمتغيFر النظFام ا7كFاديمي و بالنظر إلى قلت الدراسات التي 

كانت ھناك دراسة واحFدة ضFمن الدراسFات السFابقة و التكوين للطلبة لدى طلبة الجامعات،
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

حFول المدرسFة وا�غتFراب لFدى ) 1998(الكنFديو ھFي دراسFة  تكانت عند طلبة الثانويا

 أقFل نظFام المقFررات فFي الطلبFة و توصFل إلFى أن"الكويFت بدولFة الثFانوي التعلFيم ط1Fب

  .الفصلين نظام في نظرائھم من با�غتراب إحساسا

يظھر من خ1ل النتائج التFي تحصFلنا عليھFا  :مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة 2-4

أنFه توجFد فFروق دالFة إحصFائيا ) 20(بعد المعالجة ا%حصائية و التي يبينھFا الجFدول رقFم 

لمتغيFFر المسFFتوى الدراسFFي فFFي الجامعFFة لFFدى طلبFFة  فFFي مسFFتوى ا�غتFFراب النفسFFي تبعFFا

و ذلك في مستوى ا�غتFراب العFام و كFذلك فFي كFل مFن مظFاھر ا�غتFراب التربية البدنية 

الشFFFFFعور بعFFFFFدم ا�نتماء،عFFFFFدم ا�لتFFFFFزام بالمعايير،العجز،فقFFFFFدان الھدف،فقFFFFFدان "التاليFFFFFة

راسFية فFي مظھFري مع عدم و جود فFروق بFين طلبFة السFنوات الد" المعنى،مركزية الذات

 ،)1990( الحديFدي، :حيث تؤكد ھذه النتائج عديد الدراسات مثFل دراسFة ".فقدان القيمة "

  ).1980( خيري حافظ

و يمكن إرجFاع ذلFك إلFى مجموعFة مFن ا7سFباب ذاتيFة و ا�جتماعيFة حيFث إن كFل طالFب 

و ذلFك مFن يتأثر بطبيعة و بنوع الجماعة التي يعيش و يدرس معھا خ1ل حياته الجامعيFة 

الFFذي يFFرى أن  تينتFFو ا�جتماعيFFة معھFFم و ھFFو مFFا يؤكFFده تحيFFث الع1قFFات و ا�تصFFا�

 ر مسFتوىينمFاء وتطFوإوالFذين يفشFلون كFذلك فFي  ا�نسFجاميشFعرون بعFدم  الذين ا7فراد"

 ا�نسFحاب التراجFع وإلFى ويميلFون  بFا�غتراب حتماسوف يشعرون  ا�جتماعي ا�تصال

كمFا ان ا�خFت1ف فFي مظھFر عFدم الشFعور با�نتمFاء .المختلفFة من المجتمFع ومFن تحدياتFه

الFFذي يكFFون لديFFه أحسFFاس ضFFعيف  المغتFFرب ھFFو"أن  ألفKKرديؤكFFد ھFFذا التفسFFير إذ يFFرى 

 .1"العمFFل أو ميFFادين و ا7سFFرة ا7صFFدقاءبا�نقطFFاع وعFFدم التفاعFFل مFFع  وشFFعور با�نتمFFاء

ت1فFFات فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب فبا�ظافFFة إلFFى ا7سFFباب السFFابقة فقFFد يكFFون سFFبب ھFFذه ا�خ

النفسFFي ترجFFع إلFFى مFFا تسFFببه العوامFFل الثقافيFFة مثFFل أزمFFة الھويFFة و أزمFFة القFFيم بحكFFم أن 

الط1ب في الصفوف الدراسية المختلفة تتأثر تأثر متباين بھذه العوامل و ھو ما يتبين مFن 

 إلFى سKيمانويشير  "عدم ا�لتزام بالمعايير"خ1ل النتائج حيث ن1حظ اخت1ف في مظھر 

المنظمFFة لسFFلوك  ا�جتماعيFFةالمعFFايير  الموقFFف الFFذي تFFتحطم فيFFه "أن ھFFذا البعFFد يعبFFر عFFن
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تؤدي وظيفتھا كقواعد للسلوك وھذا يعنFي  غير مؤثره و� الفرد حيث تصبح ھذه المعايير

  1.الحالة التي تغرق فيھا القيم العامة في خضم الرغبات الخاصةإلى الوصول 

ك أسباب ذاتية ناتجة عن التناقض الحاصل ببين ا7ھداف و الرغبFات كما انه قد تكون ھنا

 بحسب الصف الدراسي للطالب كما يبين ذلك ا�خت1ف في مظھر العجز و فقFدان الھFدف

تتمثFل بالصFراع بFين الFدوافع  ذاتيFة أسباب إلى ا�غترابسرى أسباب  إج1ل حيث ترجع

ا7مFل والفشFل والعجFز  الشFعور بخيبFة وما يرتبط به منا%حباط  والرغبات المتعارضة و

  . 2الذات التام وتحقير

للمقارنFات البعديFة ان ) 21(كما تبين النتFائج التFي تحصFلنا عليھFا مFن خ1Fل الجFدول رقFم 

ھناك فرو قبين السنة الثانية ك1سيكي و السنوات الثالثة ك1سيكي و الرابعFة ك1سFيكي ،و 

يFFFث كFFFان شFFFعور طلبFFFة السFFFنة الثانيFFFة ك1سFFFيكي م د ،ح.د و الثانيFFFة ل.م.السFFFنة ا7ولFFFى ل

النتائج التFي تحصFلنا عليھFا با�غتراب ھو ا�قل بين كل السنوات الدراسية و ھو ما أكدته 

،الذي يبين ان المتوسط الحسابي لدى طلبFة السFنة الثانيFة ك1سFيكيي )22(في الجدول رقم 

تتشFابه مFن حيFث راب النفسFي النسب المئوية لمظFاھر ا�غتFكما يبين كذلك أن  .ھو ا7قل 

ھFFو "" مركزيFFة الFFذات""حيFFث أن مظھFFر  نسFFبة ا�نتشFFار بFFين طلبFFة المسFFتويات المختلفFFة 

صاحب أكبر نسبة؛ مقارنة بباقي المظاھر حيث  يغلب على جميع الصفوف الدراسية كما 

  . ن1حظ ان مظھر عدم ا�حساس بالقيمة ھو أقل النسب
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تظھر النتائج التي تحصلنا عليھا من خ1Fل  :ئج الفرضية الجزئية الرابعةمناقشة نتا 2-5

إلFى وجFود فFروق دالFة إحصFائيا فFي  )23(و التي يبينھا الجدول رقم  المعالجة ا%حصائية

Fذكور أكثFذكور أي أن الFرمستوى الطمأنينة النفسية بين ا%ناث و الذكور و ذلك لصالح ال 

نFFاث و ھFFو مFFا يتنFFافى مFFع الفFFرض الجزئFFي الرابFFع الFFذي شFFعور بالطمأنينFFة النفسFFية مFFن ا%

توجد فFروق ذات د�لFة إحصFائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية  بFين �  "ينص على انه 

و تتفFق ھFذه النتFائج مFع العديFد مFن " طلبة التربية البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس

  (1985).، الريحاني)1993(الدراسات  منھا دراسة الحلفاوي 

 ظFاھرةو مثل ما ذكرنا في ا%طار النظري على انه من خصائص الطمأنينة النفسية أنھFا 

 شFعور ھFو بالطمأنينFة الشFعور أن و بمFا 1.البشFر كافFة فيھFا يشترك إنسانية سمةوأ إنسانية

 وا�قتصFادية ا�جتماعية والعوامل العضوية الفرد حالة مثل عوامل بعدة لتأثره نظراً  نسبي

 الFذاتي التوافFق مFن حالةھي  النفسية الطمأنينة الذي يؤكد على أن جبر أشار إليه ھو ما و

 والعوامFل ا�جتماعيFة العضFوية الفFرد بحالFة وتتFأثر نسFبياً  ثابتFةال ا�جتمFاعي والتكيFف

  2 . "به المحيطة وا�قتصادية

ربيFة البدنيFة و و بالتالي إذا كانت ھذه العوامل ا�جتماعية و ا�قتصادية المحيطة بطلبة الت

الرياضFFية غيFFر مشFFبعة بقFFدر متكFFافئ بيFFنھم داخFFل المحFFيط الجFFامعي ،فقFFد يFFؤدي ذلFFك إلFFى 
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

و يؤكFFد ھFFذا التفسFFير فFFرج عبFFد القFFادر الFFذي يشFFير إلFFى أن  .شFFعور متبFFاين فFFي الطمأنينFFة

فFFي تحقيFFق معظFFم مطالبFFه و إشFFباع معظFFم " خارجيFFا"إحسFFاس الفFFرد بالطمأنينFFة قFFد تتمثFFل 

ع روح الرضFFا النفسFFي ،و تقبFFل الفFFرد لنفسFFه ،و شFFعوره با�نجFFاز ،و حاجياتFFه ،و شFFيو

كمFا قFد يكFون شFعور . 1مشاركته الحقيقية في أنشطة تحقFق لديFه ھFذا ا%حسFاس و تدعمFه 

ن التربيFة 7في ھذه الفروق ا%ناث بالنقص في القدرات البدنية مقارنة بالذكور ھو السبب 

ا التطبيقية على الجوانب البدنية للطلبة و ھFذا البدنية و الرياضية تعتمد في معظم حصصھ

 نظاميFة بصFفة حاجاتFه بإشFباعيقFوم  ا%نسFان انط1قا مFن ھFرم ماسFلو للحاجFات حيFث أن

 ينتقFل ثFم ، قاعFدة الھFرم أي الحاجFات الفسFيولوجية ا7دنFى مFن حاجFات المسFتوى ابتFداء

   2 .ا7ھمية في تعلوھا التي الحاجات إشباع إلى  بالتدريج

بينFFت النتFFائج التFFي تحصFFلنا عليھFFا مFFن : مناقشKKة نتKKائج الفرضKKية الجزئيKKة الخامسKKة 2-6

خ1ل المعالجة ا%حصائية إلى أنه � توجد أي فروق دالة إحصائيا فFي مسFتوى الطمأنينFة 

فFي التكFوين  )LMD(د .م.النفسية بين طلبة النظام الك1سيكي في التكوين و طلبة نظFام ل

أي انه � يوجد اخت1ف في مسFتوى الطمأنينFة النفسFية ) 24( و ھو ما أظھره الجدول رقم

،و ھو ما يتنافى مع الفرض الجزئي الخامس الFذي في الجامعة يرجع لمتغير نظام التكوين

توجد فروق ذات د�لة إحصائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة " ينص على انه

 CLASSIQUE. (لتكFوين فFي الجامعFةنظFام االتربية البدنية و الرياضية ترجع لمتغيFر 

& LMD("  

و قFFد تفسFFر ھFFذه النتيجFFة إلFFى الرغبFFة و الھFFدف الموحFFد بFFين ط1FFب النظFFامين فFFي دراسFFة 

د او ك1سFيكي .م.التربية البدنية و الرياضية بغض النظر عن نFوع نظFام التكFوين سFواء ل

يرجع  ط1ب الى ان عدم وجود الفروق بين ال) 2004(،و قد أشارت دراسة عادل محمد 

 التحقFوإالتخصصFات التFي  نحFووجود نوع من التوافFق فFي رغبFات و ميFول الط1Fب إلى 

  3.بھا ،أو قد يعود إلى المناھج التدريسية المتقاربة 
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 عرض و مناقشة النتائج                                  :الفصل الثاني
 

 
 

كما تعطي ھذه النتائج مؤشرا إلى أن نمط التكوين لFم يكFن لFه أثFر علFى الطمأنينFة النفسFية 

سية بنتائج مظاھر ا�غتراب النفسي فإننا نستنتج أن للطلبة ،فإذا ربطنا نتائج الطمأنينة النف

شFارة إليFه جFدول النسFب أدراسة التربية البدنية و الرياضية ھو ھدف بحFد ذاتFه و ھFو مFا 

فقFFدان المعنFFى و لمظھFFر المئويFFة لمظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي  إذ سFFجلنا انتشFFار مFFنخفض 

  .ف أكثر منه وسيلةفقدان الھدف أي أن دراسة التربية البدنية و الرياضية ھد

تبFFين المعالجFFة ا%حصFFائية للنتFFائج أنFFه  :مناقشKKة نتKKائج الفرضKKية الجزئيKKة السادسKKة 2-7

يوجد اخت1ف في مستوى الطمأنينة النفسية تبعا لمتغير المستوى الدراسي في الجامعFة ،و 

 جنFه توجFود فFروق دالFة إحصFائيا،و ھFذه النتFائأحيFث بFين ) 25(ھو ما يبنFه الجFدول رقFم 

� توجFFد فFFروق ذات د�لFFة " نFFافى مFFع الفFFرض الجزئFFي الخFFامس الFFذي يFFنص علFFى أنFFه تت

إحصائية في مستوى الطمأنينة النفسية بين طلبة التربية البدنية و الرياضFية ترجFع لمتغيFر 

  ."المستوى الدراسي في الجامعة

مليFة إلى ا�خت1ف الحاصل في عو قد يرجع ھذا ا�خت1ف في مستوى الطمأنينة النفسية 

التكيف ا�جتماعي لدى طالب التربية البدنية و الرياضFية مFع الجماعFة التFي يFدرس معھFا 

في نفس المستوى الجامعي ،و خاصة مع توفر حصص تطبيقية كثيFرة تسFمح بھFذا النFوع 

مFFن التFFأقلم با%ضFFافة لمFFا يFFوفره المحFFيط الجFFامعي مFFن احتكFFاك بFFين ط1FFب المسFFتويات 

لطمأنينFة النفسFية تتFأثر بمثFل ھFذا النFوع مFن التواصFل و ھFو مFا الدراسية المختلفFة إذ أن ا

، و ا�جتمFاعي والتكيف الذاتي التوافق من حالة النفسية الطمأنينة يرى أن الذي جبريؤكده 

 الخارجيFة بيئتFه مFع الFت1ؤم علFى المFرء قFدرة ھو ا�جتماعي التكيف عمليةالمقصود ھنا ب

  1 .الخارجي العالم باتومتطل الغريزية المطالب بين والتوفيق

 لثFFةفFFروق بFFين السFFنة الثافاننFFا ن1حFFظ ان ھنFFاك ) 26(و اذا مFFا عFFدنا إلFFى الجFFدول رقFFم 

 لثFFةو الثاد .م.الرابعFFة ك1سFFيكي،و ا7ولFFى ل ك1سFFيكي،و نيFFةالثا" ك1سFFيكي و كFFل مFFن 

ثالثFة الثانية ك1سيكي و ال" د و.م.كما كانت ھناك فروق بين طلبة  السنة الثانية ل". د.م.ل

كما لم تكن ھناك فروق دالFة إحصFائيا بFين طلبFة السFنة الثالثFة ك1سFيكي و السFنة " .د.م.ل

د،و ھو مFا يFدل علFى انFه لFم توجFد فFروق بFين طلبFة السFنة الثالثFة ك1سFيكي و .م.الثانية ل
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د ،و ان كليھمFا يختلFFف فFي مسFFتوى الطمأنينFة النفسFFية مFع السFFنة الثانيFFة .م.السFنة الثانيFFة ل

و اذا ما عدنا الى النتائج التي يشFير لھFا . ي حيث و جدنا فروق دالة إحصائيا بينھمك1سيك

نجFFد أن طلبFFة السFFنة الثانيFFة ك1سFFيكي ھFFم ا7كثFFر شFFعورا بالطمأنينFFة ) 27(الجFFدول رقFFم 

النفسية بين جميع المسFتويات الدراسFية و أن طلبFة السFنة الثالثFة ك1سFيكي و السFنة الثانيFة 

ورا بالطمأنينFة النفسFية حيFث كFانوا ھFم أقFل شFعورا بالطمأنينFة النفسFية د ھم ا�قFل شFع..لم

  .مقارنة بباقي السنوات الدراسية

و يمكن تفسير ھذه النتائج الى طبيعة الجماعة التي يتواجد معھا الطالب أي الجماعة التFي 

أن جFFود الفFFرد فFFي جماعFFة ذات ميFFول  يFFدرس معھFFا فFFي نفFFس المسFFتوى الدراسFFي حيFFث

مFFل علFFى زيFFادة روابFFط المشFFاعر الطيبFFة و تقلFFل ا%حسFFاس بFFالخطر أي يقلFFل متقFFارب تع

الFذي توصFل  معKن خليKلالفروق في مشاعر الطمأنينة بينھم و ھFو مFا أشFارة إليFه دراسFة 

إلى أن و جود الطالب داخل جماعة تماثله في الميول تزيد من مشاعر الود و المحبة ممFا 

لFFنفس و بالتFFالي يFFزداد إحسFFاس الفFFرد بFFا7من و يجعFFل ا7فكFFار الجماعيFFة وسFFيلة %ثFFراء ا

  1.الطمأنينة النفسية بوجود آخرين يشاركونه مشاعره و أحاسيسه و ھواياته

لدى كل مستوى من المستويات السFابقة دور ھFام فFي طبيعة المنھج الدراسي  قد يلعبكما 

واة فيFه و درجFة إدراك الط1Fب لطبيعFة ھFذا المFنھج و المFواد المحتF ھذه الفروق حيFث أن

  .يعد احد ا7مور الھامة توزيع الحصص الخاصة بالجوانب النظرية و التطبيقية

و بالتالي فان متغير مستوى التعليم في الجامعة كان له تFأثير فFي مسFتوى الطمأنينFة لFدى  

مثFل دراسFة طلبة التربية البدنية و الرياضية، و قد أظھرت عديد الدراسات نتائج مشFابھة 

  .)1996( جبر
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  خاتمة                                                                   خاتمة
 

 

   :خاتمـة

مما � شك فيه أن الجامعFات كمؤسسFات للتعلFيم العFالي تلعFب دورا رياديFا فFي تنميFة ھFذه 

بخ1ف ،فFالمجتمعات،حيث أصبحت بحد ذاتھFا عبFارة عFن عFالم صFغير داخFل عFالم كبيFر 

في بناء ا7مة و السFير باقي المؤسسات ا�جتماعية تجمع إطارات المستقبل المعول عليھم 

بھا قدما نحو ا�زدھار في شتى النواحي؛إذ إن التوسFع الواضFح للتعلFيم الجFامعي فFي ظFل 

و مFا نتFائج الدراسFة التFي تFم التوصFل ، تعدد الثقافات فرض تحديات كبيFرة علFى البFاحثين

سFھام إليھا من خ1ل معرفة انعكاس مظاھر ا�غتراب النفسي على الطمأنينFة النفسFية إ� إ

المعاصFرة  امن اجل نشر الوعي حول ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حFول القضFاي

التFFFي تختFFFرق الجامعFFFات و تھFFFدد الط1FFFب مFFFن جميFFFع النFFFواحي سFFFواء كانFFFت ثقافيFFFة ،أو 

اجتماعية،أو نفسية ،و لعل الدراسة الحالية كشفت نوع من اللبس حول مظFاھر ا�غتFراب 

الجامعيFة الجزائريFة مFن خ1Fل الدراسFة التFي طبقFت علFى  المختلفة التي تنتشFر فFي البيئFة

  .عينة من التربية البدنية و الرياضية

و ما النتائج التي توصلنا إليھا إ� إجابة مرحليFة عFن مجموعFة مFن التسFاؤ�ت التFي كFان  

تدور حول ا�غتراب كظاھرة إنسانية موجودة حقا و لكنھا كانت تحتاج لرؤية متمعنة من 

ھا ،و خاصة أن فئة الشباب و المتمثلين في دراستنا بFالط1ب الجFامعيين تظFل اجل معالجت

من أكثر الفئات عرضFة و قابليFة للتFأثر بھFذه الظFواھر ،و ذلFك لعFدم تFوفر درجFة متكافئFة 

بينھم مFن حيFث الFوعي و ا�سFتعدادات ا�نفعاليFة و الذھنيFة و ا�جتماعيFة فFي اسFتيعاب و 

ثرھFFFا علFFFى مسFFFتوى صFFFحتھم النفسFFFية داخFFFل المؤسسFFFات إدراك أبعFFFاد ھFFFذه الظFFFاھرة و أ

ا�جتماعية،و بالتالي أصبح من الضروري أخذ النتائج المتحصل عليھا في الدراسة مأخFذ 

الجد بل يجب أن تكون انط1قFة حقيقFة مFن اجFل تFوفير قFدر كFافي مFن الرعايFة لھFذه الفئFة 

قوة ،قFFوة دافعFFة للصFFمود إلFFى التطFFور وتحويFFل المكFFون الثقFFافي ديناميFFتوإط1FFق الط1بيFة 

تملك شروط التفاعل والقدرة على ا�ستفادة من منجFزات العلFم وثFورة المعلومFات لتعزيFز 

  .بشتى أشكالهالوعي، ومواجھة ا�غتراب 
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 استنتاجات و توصيات                          استنتاجات و توصيات
 

 

  :ستنتاجات الدراسةإ -1

بFFين مFFدى تحقيFFق ت تعFFد ا�سFFتنتاجات أھFFم مFFا توصFFل إليFFه الباحFFث فFFي مجمFFل دراسFFته،كما

طيلFة عمليFة  الFذي قFام بFها7ھداف التي سطرھا في بداية عمله حيFث تعتبFر تتFويج لجھFده 

و بالتالي و من خ1ل تحليل و استقراء نتائج تطبيFق أدوات الدراسFة و بعFد تحليFل البحث  

  : يلي في ما ھذه ا�ستنتاجات و يمكن إجمالومناقشة فرضياتھا 

تراب النفسFFي فFFان ذلFFك يFFؤثر سFFلبا علFFى مسFFتوى كلمFFا زاد شFFعور الفFFرد بFFا�غ -1

الطمأنينFFة النفسFFية لديFFه ؛ حيFFث أن الع1قFFة التFFي تFFربط بFFين ا�غتFFراب النفسFFي و 

الطمأنينة النفسية عبارة عن ع1قة إرتباطيFة سFالبة قويFة و دالFة إحصFائيا و بالتFالي 

 .بية فان انعكاسات ا�غتراب النفسي على الطمأنينة النفسية تعد انعكاسات سل

يختلف طلبة التربيFة البدنيFة فFي نسFبة انتشFار مظFاھر ا�غتFراب بينھم،حيFث إن  -2

العجFFز ،ثFFم فقFFدان مظھFFر مركزيFFة الFFذات يمثFFل أعلFFى نسFFبة انتشFFار ؛و يليFFه مظھFFر 

،ثم مظھFر الشFعور بعFدم ا�نتمFاء،ثم فقFدان المعنى ،ثم مظھر عدم ا�لتزام بالمعFايير

فھو المظھFر ا7قFل نسFبة بFين طلبFة التربيFة  أما مظھر عدم ا%حساس بالقيمة الھدف

  .البدنية و الرياضية

� يختلف ا%ناث و الذكور في درجة شعورھم با�غتراب النفسي العام و � فFي  -3

مظFFاھره حيFFث لFFم تكFFن ھنFFاك فFFروق دالFFة إحصFFائيا بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و 

العFFام تبعFFا الرياضFFية فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي و � فFFي مسFFتوى ا�غتFFراب 

 .لمتغير الجنس

د و النظFام .م.بالرغم من ان طلبة التربية البدنية و الرياضية في كل من نظFام ل -4

الك1سFFيكي � يختلفFFون فيمFFا بيFFنھم فFFي مسFFتوى ا�غتFFراب العFFام و � فFFي مظFFاھره 

عFFFFدم الشFFFFعور با�نتمFFFFاء ،العجز،عFFFFدم ا%حسFFFFاس بالقيمة،فقFFFFدان "المتمثلFFFFة فFFFFي 

و التي لم نسجل فيھا أي فFروق دالFة إحصFائيا " مركزية الذاتالھدف،فقدان المعنى،

عFFFFدم ا�لتFFFFزام "؛إ� أن طلبFFFFة النظFFFFامين يختلفFFFFون فFFFFي مFFFFا بيFFFFنھم فFFFFي مظھFFFFر 

 .د أكثر شعورا بھذا المظھر من طلبة الك1سيكي .م.حيث كان طلبة ل"بالمعايير



 استنتاجات و توصيات                          استنتاجات و توصيات
 

 

العFام و يتباين طلبة التربية البدنية و الرياضية فFي مسFتوى الشFعور بFا�غتراب  -5

عدم الشFعور با�نتماء،عFدم ا�لتFزام بالمعFايير،العجز ،فقFدان  "مظاھره المتمثلة في 

 .و ذلك تبعا للمستوى الدراسي في الجامعة"المعنى،مركزية الذاتالھدف،فقدان 

عFFدم "لFFم يكFFن ھنFFاك اخFFت1ف بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية فFFي مظھFFر  -6

 .ى الدراسي في الجامعةتومسترجع لمتغير ال "ا%حساس بالقيمة

طلبFFة السFFنة الثانيFFة ك1سFFيكي ھFFم ا7قFFل شFFعورا بFFا�غتراب النفسFFي بFFين كFFل  -7

 .الصفوف الدراسة

طلبة التربية البدنية الذكور يتميزون بمستوى أعلى في الطمأنينة النفسية مقارنة  -8

با%نFFاث حيFFFث توجFFFد فFFروق بFFFين طلبFFFة التربيFFFة البدنيFFة و الرياضFFFية فFFFي مسFFFتوى 

 .نينة النفسية ترجع لمتغير الجنس لصالح الذكور الطمأ

� يوجFFد اخFFت1ف بFFين طلبFFة التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة  -9

نظFام التكFوين أي لFم تكFن ھنFاك فFروق فFي مسFتوى الطمأنينFة  النفسية ترجع لمتغير

 .د،و طلبة الك1سيكي في شعورھم بالطمأنينة النفسية.م.النفسية بين طلبة ل

إن شعور طلبة التربية البدنيFة و الرياضFية بالطمأنينFة النفسFية يختلFف بFاخت1ف  - 10

مستوياتھم الدراسية في الجامعFة حيFث كانFت ھنFاك فFروق دالFة إحصFائيا بFين طلبFة 

 .التربية و البدنية و الرياضية ترجع لمتغير المستوى الدراسي في الجامعة

د ھم ا7قFل شFعورا بالطمأنينFة النفسFية .م.طلبة السنة الثالثة ك1سيكي و الثانية ل - 11

بين المستويات الدراسية المختلفة أما طلبة السنة الثانية ك1سيكي ھم ا7كثر شFعورا 

 .بالطمأنينة النفسية

  

  

  

  

  



 استنتاجات و توصيات                          استنتاجات و توصيات
 

 

بعد مناقشة النتائج و تحليلھا؛ توصلنا إلى مجموعة من ا�سFتنتاجات، ومFن خ1لھFا أصFبح 

�قتراحFات اتكFون ھFذه التوصFيات و حيFث بمن الضFروري اقتFراح جملFة مFن التوصFيات 

و ط1FFب الجامعFFات و الرياضFFية دقيقFFة وھادفFFة بمFFا يخFFدم صFFالح طلبFFة التربيFFة البدنيFFة 

الطالب الجامعي ھFو إطFار المسFتقبل الFذي تعFول عليFه البلFدان  �ن الجزائرية بصفة عامة

  .في ارتقائھا و تطورھا

  : و التوصيات ا2قتراحات – 2

معي الFFFذي يشFFFبع احتياجFFFات الط1FFFب ويبعFFFدھم عFFFن الشFFFعور تھيئFFFة المنFFFاخ الجFFFا -1

 .و يوفر لھم حالة جيدة من الطمأنينة النفسية النفسي با�غتراب

ا�ھتمام بمساعدة الط1ب علFى حFل مFا يFواجھھم مFن مشFك1ت حتFى � تكFون سFبباً  -2

 .يؤدي بھم إلى انعدام الطمأنينة النفسية والشعور با�غتراب 

بFFين الطلبFFة و المحFFيط الجFFامعي بمFFا يكفFFل حيFFاة جامعيFFة  تشFFجيع قنFFوات ا�تصFFال  -3

  .مستقرة دون مشاكل

ضرورة توفير برامج وقائية و خدمات إرشادية نفسية تسFاعد الط1Fب علFى تحقيFق  -4

التوافFFق المدرسFFي و ا�جتمFFاعي ممFFا يسFFاعد علFFى تحقيFFق الطمأنينFFة النفسFFية و 

 .تخفيف حا�ت الشعور با�غتراب

و التوجيه النفسي في الجامعFات فFي خدمFة الطلبFة مFن أجFل  إنشاء و حدات ا%رشاد -5

ا�رتقاء بالحالة النفسية للطالب الجزائري و ھو ما يؤدي بالضرورة الى تحسFين 

 .ية الصحة النفس

اجراء بحوث و دراسات أخرى تھتم بظاھرة ا�غتراب و الطمأنينFة النفسFية تتنFاول  -6

  :مواضيع مثل 

الطمأنينة النفسية خاصة بطلبة التربية البدنيFة  بناء مقاييس ل1غتراب النفسي و -

 .و الرياضية للمرحلة الجامعية

إجراء المزيد مFن الدراسFات و البحFوث %لقFاء الضFوء حFول ا7سFباب المؤديFة  -

العوامل التي تحFد مFن انتشFار ھFذه الظFاھرة بFين طلبFة  ول1غتراب النفسي، 

 .الجامعات الجزائية



 استنتاجات و توصيات                          استنتاجات و توصيات
 

 

 ع1قتھمFا وو الطمأنينة النفسFية غتراب النفسي إجراء دراسات ميدانية تھتم ا� -

 .ألخ...ا%بداع العمر، ، الدراسي بعض المتغيرات ا7خرى مثل التحصيلب

اجFFراء دراسFFات تحFFاول تسFFليط الضFFوء علFFى �غتFFراب و الطمأنينFFة النفسFFية و  -

القلFق، دافعيFة : ع1قتھما ببعض المتغيFرات النفسFية و اجتماعيFة أخFرى مثFل

،أزمFFFة الھويFFFة و فق ،الوحFFFدة النفسFFFية،ا�كتئاب ،ا�تجاھFFFات ا�نجFFFاز،التوا

 .ألخ...القيم
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  قسم التربية البدنية والرياضية
  
 
  
  

  :بيانات أولية
  
  
  
  
  
  

  
  :تعليمات

  :أختي الطالبة / أخي الطالب 
أمامك مجموعة من اNسئلة التي تدور حول بعض القضايا و اNمور التي تھمك و 

) ×(الشخصي فيھا ،و لھذا الغرض يرجى منك و ضع ع[مة تھمنا معرفة رأيك 
  .بجانب كل عبارة تنطبق على حالتك و مشاعرك 

  :مLحظة
, توجد عبارات صحيحة و أخرى خاطئة و لھذا المطلxوب منxك ا)جابxة علxى جميxع  

، و تأكد أن جميع إجابتك ستكون في سرية و , تستخدم إ, فxي البحxث  بصدق اNسئلة
  .ا يمكنك عدم كتابة اسمككم العلمي

  
  . و شكرا

  

  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بين   موافق
  بين

غير 
  موافق

غير 
موافق 
 ً   مطلقا

ً  بالوحدة أشعر  01            .مع اrخرين أكون عندما حتى غالبا
 والتي أواجھھا  المواقف طبيعة على يعتمد بالقيم تمسكي  02

  .الذين أتعامل معھم  اNشخاص
          

ي حسم أمور أستطيع , Nنني غالباً؛ الفرص تفوتني  03
 .بسھولة

          

            . كان بسيطا مھما أعمله ما بقيمة أشعر  04
            . لتحقيقه أسعى جديد أي ھناك ليس  05

  مقياس ا�غتراب النفسي
 

  .............................................................):بدون لقب( الطالباسم 
  ............................................................................. :الجنس

  ...................................................................... :نة الدراسيةالس
  : نظام التكوين 
  ( )د  .م.نظام ل - 2( )      ك[سيكي الالنظام  -1                

 



          

     

            .الحياة معنى أفھم أن السھل من  06
ً  أفكر  07             . ل}ھانة افيھ تعرضت التي المواقف في غالبا
            . حولي من الناس عن منعزل أنني أشعر  08
            .ا,جتماعية قيم و المعاييرلل تخضع التي الحرية أفضل  09
            . أقوم به عمل أي مسئولية تحمل يمكنني  10
            .في مستقبلي فائدة هل ليس جامعةال في أتعلمه ما أن أشعر  11
           . اھتمامي يثير بما مليئة الحياة أن أشعر  12
            . في الحياة دھمكو الناس لسعي معنى , أنه أعتقد  13
            .أساعد اrخرين في قضاء حوائجھم  14
            .يزم[ئ بين أكون عندما حتى بالغربة أشعر  15
            .بالمعايير ا,جتماعية ا,ھتمام دون قراراتي أنفذ  16
          .صحيحة مھما كانتنظري  بوجھة اrخرين إقناع في أفشل  17
            . بي تحيط التي اNشياء بقيمة أحس  18
            .الحياة ھذه من الھدف معرفة دون أعيش  19
            .المستقبل في سيحدث ما توقع يمكنني  20
            .حقوق اrخرين على أتعدى يجعلني لم بنفسي اھتمامي  21
          .فيه تالذي نشأ المجتمع عن التخلي السھل من ليس أنه أجد  22
            .برضا اrخرين سأفوز آنت إذا المعايير مخالفة يھم ,  23
            . ا)رادة مسلوب أنني أشعر  24
            . كإنسان بقيمتي أشعر  25
             . في ھذه الحياة بالضبط أريده ما أعرف  26
             . به أقوم عمل لكل معنى أجد  27
             . وبمشاكلي بنفسي أفكر كثيرا  28
            . فيه ي أدرستال للجامعة والو,ء ,نتماءاأشعر ب  29
 الوسيلة مشروعة عن النظر بغض أھدافي لتحقيق أسعى  30

   .مشروعة غير أو
          

31   ً              .حقوقي عن للدفاع قدرةال نفسي في أجد غالبا
الحظوظ  في كغيري أكون أن أستحق , أنني أشعر  32

   .الدنيوية
          

            .لتحقيقھا أسعى ثيرةك أھدافاً  لنفسي أضع  33
            . عني الضيق تذھب وسيلة إيجاد عن أعجز  34
            .مشاكلي حل في اrخرين أستشير عادة  35
            أعيش فيه الذي غير آخر بلد إي في أعيش أن أفضل  36

  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بين   موافق
  بين

غير 
  موافق

غير 
موافق 
 ً   مطلقا

            .القيم يخالفون الذين Nشخاصا أنتقد  37
            .أھدافي تحقيق أستطيعأشعرأنني   38
            .سيئة من اrخرين معاملة أعامل أنني أشعر  39
            . جامعةال من التخرج بعد ھدف لي ليس  40
            . الحياة من أفضل الموت أن أشعر  41
            . اrخرين مشاكل في بالتفكير أھتم  42
            .وحيداً  يعيش أن يمكن , ا)نسان أن أعتقد  43



          

     

            .أكبر تنعم بحرية للقيم تخضع , التي المجتمعات أن أعتقد  44
            . ما على شيء أوافق , عندما ا,عتراض أستطيع ,  45
            .مجتمعي في فائدة لي أن أشعر  46
            . ھدف أي للعمل أجد , Nنني العمل عن الفراغ أفضل  47
            . الوجود في ,سمراري معنى أرى  48
            .اھتمامي من نصيبا يستحقون اrخرين أن أشعر  49
غير  أخرى Nسرة با,نتماء تحقق سعادتي أن أشعر  50

  . أسرتي
          

ً  أفضل  51             .مني يصدر سلوك أي في القيم مراعاة غالبا
            .صعبا كان مھما موقف أي مواجھة يمكنني  52
            . ثمينة كانت مھما بممتلكاتي أھتم , غالبا  53
            . تسير لصالحي اNمور أن بالرغم اھتمامي يثير شيء ,  54
            .حياتنا في معنى لھا والقوانين اNنظمة أن اعتقد  55
          .أحبه لنفسي ما لھم أحب , أنني يشعرون اrخرين أن اعتقد  56
            . الكلية في [تيزمي على مفروضة أنني أشعر  57
القيام  على يجبر فأنه الحضارة ا)نسان يواكب لكي  58

   صحيحة غير بأعمال
          

             . انجازه منى يطلب ما انجاز أستطيع ,  59
             . نفسي حتى شيء بكل ا,ھتمام فقدت  60
             .أفعل ماذا أعرف , Nنني يوميا الحيرة تنتابني  61
             . سواء عندي فاNمر فشلت أم نجحت سواء  62
            .عليه احصل الذي الخير في اrخرين أشارك أن أحب  63
             .المجتمع الذي أعيش فيه في مرغوب غير أنني أشعر  64
             . مأزق أي من للتخلص الكذب استخدم قد  65
             . لمستقبلي للتخطيط القدرة لدى  66
             . ةقيم لھا الحياة أن أشعر  67
             .ومحدده واضحة أھدافي  68
 ما أعد أفھم لم بحيث العالم في كبير بشكل تعقدت اNمور  69

   .فع[ فيه يدور
          

             .نفسي من أكثر فيه التفكير يستحق شيء , أن أعتقد  70
 ابلست غري يأنن أشعر ناسال من مجموعة بين كنت إذا  71

  . عنھم
          

            .بالقيم للتمسك داعي , أنه تبين للناس معاشرتي من  72
             .أريد آما تسير حياتي أن أشعر  73
  رقم
 العبارة

 موافق  العبارات
 ً   تماما

بين   موافق
  بين

غير 
  موافق

غير 
موافق 
 ً   مطلقا

            . قيمة لھا ليس يھدافأ بأن قوي إحساس لدي  74
             . لمسقبلي التخطيط دون أعيش  75
             . بالملل ئمادا أشعر  76
             . شيء كل في غيري من أفضل أنني أعتقد  77
             . نفسي عن حتى غريبة أنني أشعر  78
             .غيري على أتفوق يلك القيم خالف , غالبا  79



          

     

  

             . الفعلي سلوكي وبين افكاري بين تناقض ھناك  80
             .ظيماكان ع مھما نجاح من أحققه لما الفرحة تغمرني ,  81
             . رتيبة دائما تبدو الحياة  82
             . معنى لھا يعد لم حياتنا في المستخدمة العبارات  83
              . ھمومي في اrخرين مشاركة عدم أفضل  84
             . لوطني أنتسب Nنني بالفخر أشعر  85
 كانت غير لو حتى الوسيلة تبرر الغاية أن القول أوافق  86

   . مشروعة
          

             . الحياة ھذه في مقيد أنني أشعر  87
             . منى يسخرون دائما بي المحيطون  88
             .الحياة ھذه في أھداف لنا يكون أن الضروري من  89
ذه مھما فشلت في تحقيق ما أسعى لھ معنى يجادإأحاول   90

   .إليه
          

             .اعتبار كل فوق مصلحتي  91
           . وحيدة نيأن غالبا أشعر  92
            .يجده أمامه ما على الحصول يحاول أن ل}نسان ينبغي  93
             .فيه أو صعوبة مشكلة أي ظھور بمجرد غالبا العمل أترك  94
             .فيه أعيش الذي الوسط في قيمة لھا آرائي  95
             . الصعاب مواجھة على يساعدني للھدف معرفتي  96
              .بالحزن  Nحيانفي كثير من ا أشعر  97
              .به أقوم تصرف لك على نفسي لومما أ غالبا  98
             . Nسرتي أنتمي Nنني با,متنان أشعر  99
            . الحياة لتنظيم ضرورة القيم أن أعتقد  100
            .انفعا,تي في التحكم على قادر غير يأنن أشعر  101
           .الحياة قيد على لوجودي أھمية , أنه أعتقد  102
            . غامض مستقبلي أن أشعر  103
            . لھا داعي , الحياة أن أشعر  104
           .شيء كل في اNكبر النصيب على لنفسي أحصل أن أحب  105



          

     

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):02(الملحق رقم 
  
  
  

  مقياس الطمأنينة النفسية   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          

     

  
  

  ديمقراطية الشعبيةالجمھورية الجزائرية ال
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  - بسكرة - جامعة محمد خيضر
  قسم التربية البدنية والرياضية

  
 
  
  

  :بيانات أولية
  
  
  
  
  
  

  
  :تعليمات

  :أختي الطالبة / اخي الطالب 
أمامك مجموعة من اNسئلة التي تدور حول بعض القضايا و اNمور التي تھمك و 

) ×(يك الشخصي فيھا ،و لھذا الغرض يرجى منك و ضع ع[مة تھمنا معرفة رأ
  .بجانب كل عبارة تنطبق على حالتك و مشاعرك 

  :مLحظة
, توجد عبارات صحيحة و أخرى خاطئة و لھذا المطلxوب منxك ا)جابxة علxى جميxع  

، و تأكد ان جميع إجابتك ستكون في سرية و , تستخدم إ, فxي البحxث  بصدق اNسئلة
   .كما يمكنك عدم كتابة اسمك العلمي

  
  . و شكرا

غير 
 نعم �  متأكد

  العبارات
  

رقم 
  العبارة

  مقياس الطمأنينة النفسية
 

  .............................................................):بدون لقب( الطالباسم 
  ............................................................................. :الجنس

  ........................................................................نة الدراسيةالس
  : نظام التكوين 
  ( )د  .م.نظام ل - 2( )      ك[سيكي الالنظام  -1                

 



          

     

  -1  ك؟بين الناس على أن تكون بمفرد ھل تفضل عادة أن تكون   
  -2  ؟ا,جتماعية  اتصا,تكفي  ھل تشعرن با,رتياح   
  -3 بالنفس؟ لثقةلھل أنت تفتقر    
  -4  ؟ ن المديح والثناءكافيا م تشعر بأنك تتلقى قدراھل    
  -5 ؟ من الدنيا ھل تشعر غالبا بأنك مستاء   
  -6 ؟ ترى أن الناس يميلون إلك بالقدر الذي يميلون به إلى غيرك ھل    
  -7 ؟ [ھانةلفيھا  تعرضتلفترة طويلة من جراء مواقف  تقلق  ھل   
  -8  ؟ كھل تجد الراحة إذا خلوت إلى نفس   
  -9 ؟ أنانيشخص غير  العموم ھل أنت على وجه   
  -10  ؟ المواقف غير السارة بالھرب منھا ھل تميل إلى تجنب   
  -11 ؟ھل تشعر بالوحدة غالبا حتى وأنت بين الناس   
  -12  ؟ ھل تشعر أن حظك في الحياة حظ عادل   
  -13 ؟ الذي يوجه إليك من أصدقائك ھل تتقبل عادة النقد   
  -14  ؟ تك بسھولةھل تيأس و تثبط ھم   
  -15  ؟ ھل تشعر عادة بالود نحو أغلب الناس   
  -16  ؟ ھل تشعر كثيرا بأن الحياة , تستحق أن يحياھا ا)نسان   
  -17  ؟ ھل أنت متفائل بصفة عامة   
  -18  ؟ ھل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما   
  -19  ؟ ھل أنت شخص سعيد بصفة عامة   
  -20  ؟ دة واثق من نفسك بدرجة كافيةھل أنت في العا   
  -21  ؟ اNحيانثير من كھل تشعر بالحرج والحساسية في    
  -22 ؟ بعدم الرضا عن نفسك تشعرھل    
  -23  ؟كثيرا ما تكون معنوياتك منخفضة ھل    
  -24 ؟ إليكلن يميلوا  أنھمبتشعر  ل، ھعندما تقابل الناس Nول مرة   
  -25 ؟ جة كافيةھل تؤمن بنفسك بدر   
  -26 ؟ ھل تشعر بأنه يمكننا الوثوق في معظم الناس   
  -27 ؟ ھل تشعر بأن لك نفعا وفائدة في الحياة   
  -28  ؟ سالتعامل مع النا تحسنھل    
  -29  ؟ المستقبلثيرا في القلق على كقضي وقتا ت ھل   
  -30 ؟ شعر عادة بالصحة والقوةتھل    
  -31  ) تجيد التعبير عن آرائك( ؟ ھل أنت متحدث جيد   
  -32 ؟ ھل لديك شعور بأنك عبء على اrخرين   
  -33  ؟ ھل تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك   
  -34 ؟ ھل تبتھج عادة لما يحصل عليه اrخرون من سعادة أو حظ حسن   
  -35 ؟و, يأخذون رأيك في كثير من اNمورھل تشعر كثيرا أن اrخرين يھملونك    
  -36 ؟ ھل تميل إلى أن تكون شخصا كثير التشكك   
  -37 ؟ فيه ھل تنظر إلى العالم على أنه مكان مناسب للحياة والعيش   
  -38  ؟ بسھولة تنزعجھل    

  ؟ ھل تفكر في نفسك كثيرا   
39-  

   

  ؟اrخرينھل تشعر أنك تعيش كما تريد , كما يريد 
  
 

40-  



          

     

  
 

  
غير 
 �  متأكد

 
  باراتالع نعم

  
رقم 

  العبارة
  -41 ؟ حينما تسوء اNمور ھل  تشعر باNسف و ا)شفاق على نفسك   
  -42 ؟دراستك ھل تشعر بأنك شخص ناجح في    
  -43 ؟ ھل تدع الناس يرونك على حقيقتك   
  -44  ؟ ھل تشعر انك غير متوافق مع الحياة بدرجة ترضى عنھا   
  -45 ؟ ستنتھي على ما يرام وأنت تفترض أن اNمور تعيشھل    
  -46  ؟ ھل تشعر أن الحياة عبء ثقيل   
  -47 ؟ ھل يضايقك الشعور بالنقص   
  -48  ؟ عامة بأنك في حالة طيبةبصفة ھل تشعر    
  -49  ؟ھل تحسن التعامل مع الجنس اrخر   
  -50  ؟ أن الناس يراقبونك في الشارعب تشعر أحياناھل    
  -51  ؟ ي بسھولةھل تجرح مشاعر   
  -52  ؟ھذا العالم مطمئن في  ھل تشعر بأنك مستقر و   
  -53  ؟ ھل أنت قلق فيما يتعلق بذكائك   
  -54  ؟ھل يشعر الناس وھم معك بالطمأنينة وعدم التوتر   
  -55  ؟ من المستقبل غامضك خوف يھل لد   
  -56  ؟ ھل تتصرف عادة تصرفات طبيعية   
  -75  ؟ حسنھل تشعر بأن حظك    
  -58  ؟ ھل طفولتك كانت سعيدة   
  -59  ؟ ھل لك عدد كبير من اNصدقاء الحقيقيين   
  -60  ؟ ھل تشعر بقلة ا,رتياح في أغلب اNوقات   
  -61  ؟ھل يغلب عليك الخوف من المنافسة    
  -62  ؟ ھل بيئتك المنزلية سعيدة   
  -63  ؟ همل وقوعتبسبب مكروه يح كبيرةھل تقلق بدرجة    
  -64  ؟تضايق من الناس بدرجة كبيرة تھل كثيرا ما    
  -65  ؟ ھل تشعر عادة بالرضا والقناعة   
  -66 ؟ مزاجك من السعادة الشديدة إلى حزن شديد يتقلبھل    
  -67 ؟ ھل تشعر بأنك محترم من الناس بصفة عامة   
  -68  ؟ ھل تستطيع أن تعمل في انسجام مع اrخرين   
  -69 ؟ شعر بأنك عاجز عن السيطرة على مشاعركتھل    
  -70  ؟ كھل تشعر أحيانا أن الناس يسخرون من   
  -71  ؟ ھل أنت شخص مسترخ بصفة عامة ولست متوترا   
  -72 ؟ ھل تعتقد أن الدنيا تعاملك معاملة طيبة   
  -73 ؟اأن ما يحدث حولك أو يحدث لك ليس حقيقي اNوقاتھل ضايقك في وقت من    
  -74  ؟ل[حتقار ل[ھانة و ھل تعرضت كثيرا   
  -75  شخص غير سوي في تصرفاتك؟عتقد أنه كثيرا ما ينظر إليك على أنك تھل    



          

     

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  



          

     

  :ملخص الدراسة 

  :عنوان الدراسة

  نينة النفسيةمظاھر ا�غتراب النفسي لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية و انعكاساته على الطمأ

  )عنابة ،سوق أھراس(دراسة ميدانية على بعض جامعات الشرق الجزائري 

تسلط الضوء على ظاھرتين � تقFل إحFداھما عFن ا7خFرى مFن حيFث  الى الدراسة تھدفلقد 

علFFى الفFFرد أ� وھمFFا الطمأنينFFة النفسFFية و ا�غتFFراب ،و ذلFFك مFFن خ1FFل  ا7ھميFFة و التFFأثير

فئة ھامة من فئات المجتمع الجزائري و ھFم الطلبFة و الطالبFات و التعرف على أبعادھا لدى 

  :خاصة طلبة التربية البدنية و الرياضية،و لھذا الغرض تم طرح ا%شكالية التالية

ھل ھناك ع1قFة بFين ا�غتFراب النفسFي و الطمأنينFة النفسFية لFدى طلبFة التربيFة البدنيFة و  - 

  الرياضية ؟

  :فرضيات الدراسة -

 :العامةالفرضية 

سFFالبة و دالFFة إحصFFائيا بFFين ا�غتFFراب النفسFFي و الطمأنينFFة النفسFFية  ارتباطيFFهتوجFFد ع1قFFة  -

  لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية

 :الفرضيات الجزئية -

توجFFد فFFروق ذات د�لFFة إحصFFائية فFFي مظFFاھر ا�غتFFراب النفسFFي بFFين طلبFFة التربيFFة �   -7

 . سالبدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجن

توجد فروق ذات د�لة إحصائية في مظFاھر ا�غتFراب النفسFي بFين طلبFة التربيFة البدنيFة  -8

 ) د.م.النظام ك1سيكي،النظام ل(نظام التكوين في الجامعة والرياضية ترجع لمتغير 

� توجد فروق ذات د�لة إحصائية في مظاھر ا�غتراب النفسي بين طلبة التربية البدنية  -9

    المستوى الدراسي في الجامعةلمتغير و الرياضية ترجع 

� توجد فروق ذات د�لة إحصائية في مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة   - 10

  .البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجنس

توجد فFروق ذات د�لFة إحصFائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة    - 11

 ) د.م.النظام ك1سيكي و النظام ل( نظام التكوين  البدنية و الرياضية ترجع لمتغير

� توجد فروق ذات د�لة إحصFائية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين طلبFة التربيFة  - 12

  المستوى الدراسي في الجامعةالبدنية و الرياضية ترجع لمتغير 



          

     

  تم استخدام النھج الوصفي المناسب لمثل ھذا النوع من الدراسات  :منھج الدراسة

طالب من طلبة التربيFة البدنيFة  180تمت الدراسة على عينة قدرة مكونة من :ينة الدراسة ع

و الرياضFFية مFFن قسFFم التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية للمركFFز الجFFامعي لسFFوق أھFFراس و  قسFFم 

  .التربية البدنية و الرياضية لجامعة عنابة

  :ا�دوات المستخدمة في الدراسة

  .حلة الجامعية من تصميم سميرة أبكرمقياس ا�غتراب النفسي للمر -

  .و ترجمة أحمد عبد العزيز س1مة " ماسلو"مقياس الطمأنينة النفسية من تصميم  -

  :نتائج الدراسة

توجد ع1قة سالبة قوية بين ا�غتراب النفسي و الطمأنينة النفسية لدى طلبة التربيFة البدنيFة  -

 و الرياضية

لنسFب  أمFا ا�حسFاس بفقFدان المعنFى ھFو اقFل مظھر ا%حساس بمركزيFة الFذات ھFو أعلFى ا -

 .   النسب بينھم

� توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة التربية البدنية و الرياضية ترجع لمتغير الجFنس فFي  -

 .مستوى ا�غتراب العام و جميع مظاھره 

د و طلبFFة الك1سFFيكي فFFي مظھFFر عFFدم ا�لتFFزام .م.توجFFد فFFروق دالFFة إحصFFائيا بFFين طلبFFة ل -

  .اييربالمع

توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة التربية البدنية و الرياضية في ا�غتراب العام و كFذلك  -

فFFFي مظFFFاھر  عFFFدم الشFFFعور با�نتماء،عFFFدم ا�لتFFFزام بالمعFFFايير،العجز ،فقFFFدان الھدف،فقFFFدان 

لم يكFن ھنFاك اخFت1ف  ،كماو ذلك تبعا للمستوى الدراسي في الجامعة"المعنى،مركزية الذات

ترجFFع لمتغيFFر " عFFدم ا%حسFFاس بالقيمFFة"لبFFة التربيFFة البدنيFFة و الرياضFFية فFFي مظھFFر بFFين ط

 .المستوى الدراسي في الجامعة

 .طلبة السنة الثانية ك1سيكي ھم ا7قل شعورا با�غتراب النفسي بين كل الصفوف الدراسة -

نFة با%نFاث طلبة التربية البدنية الذكور يتميزون بمسFتوى أعلFى فFي الطمأنينFة النفسFية مقار -

طلبFFة فFFي مسFFتوى الطمأنينFFة النفسFFية ترجFFع لمتغيFFر الجFFنس لصFFالح الحيFFث توجFFد فFFروق بFFين 

 .الذكور 



          

     

� يوجد اخت1ف بين طلبة التربية البدنيFة و الرياضFية فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFين   -

ن د حيث لم تكن ھناك فFروق فFي مسFتوى الطمأنينFة النفسFية بFي.م.طلبة الك1سيكي و طلب ل

 . د،و طلبة الك1سيكي .م.طلبة ل

إن شعور طلبة التربية البدنية و الرياضFية بالطمأنينFة النفسFية يختلFف بFاخت1ف مسFتوياتھم  -

 .حيث كانت ھناك فروق دالة إحصائيا بينھمالدراسية في الجامعة 

ت شFFعورا بالطمأنينFFة بFFين المسFFتويا ا7قFFلھFFم د .م.و السFFنة الثانيFFة لطلبFFة الثالثFFة ك1سFFيكي  -

 .أما طلبة السنة الثانية ك1سيكي ھم ا7كثر شعورا بالطمأنينة النفسية الدراسية المختلفة

  :توصيات و اقتراحات  -

لقد أوصى الباحث بضرورة ا�ھتمام بطلبة التربية البدنية و الرياضية و الطلبة بصفة عامFة 

ة و ذلFك مFن خ1Fل و ذلك من النواحي النفسية و ا�جتماعية بما يكفل تحسين صحتھم النفسFي

التقليل من مستوى شعورھم با�غتراب النفسي و كذلك الرفع مFن مسFتوى الطمأنينFة النفسFية 

  .،و كذلك إنشاء مراكز للتوجيه و ا%رشاد النفسي في الجامعات الجزائرية 

كمFFا اقتFFرح الباحFFث ضFFرورة إجFFراء دراسFFات أخFFرى حFFول ا�غتFFراب النفسFFي و الطمأنينFFة 

  .بمتغيرات أخرى سواءا كانت نفسية أو ديموغرافية  النفسية و ع1قتھا

  



          

     

                                                    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. 

  
 


