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 الملخص 

ترب  أتية البح  احلا  يف كـون ظـاهر  االغـرتاب النفسـ  مـن أبـر  مالمـح عصـر العوملـة، وأهـ  مساتـ  
البار  ، وينتس  هـ ا البحـ  أتيتـ  لنـدر  البحـوث الـي تناولـت االغـرتاب النفسـ  لـدى شـرحية املعلمـن 

شــنلة البحــ  يف انعنــاس ظــاهر  االغــرتاب واملعلمــات )علــ  حــد  علــ  البــاح ن( يف العــراق، وتتجلــ  م
النفس  عل  سلوكيات املعلمن، م ل ضعف الشعور ابإلنتماء للمجتم ، وتفش  ظاهر  الالمبـاال ، ورمبـا 

 تنوين اجتاهات سلبية حنو املدرسة والتالمي ، واآلخرين.
العشـوائية البسـيطة مـن ( معلمـاً ومعلمـة مّت اختيـاره  ابلطريقـة 711أتلفت عينة البحـ  النهائيـة مـن )

( 54( معلمــاً ومعلمــة مــن املــدارس العاديــة، و)146املــدارس التابعــة ملديريــة تربيــة كــربالء املقّدســة، مــنه  )
 معلماً ومعلمة من مدارس النرفا ت.
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حـرص الباح ــان علــ  التحقــ  مــن تــوافر اخلصــائ  الســاينومرتيّة الال مــة كالصــدق وال بــات، ولغــرض 
إسـتعمل الباح ـان الوسـائل االحصـائية املناسـبة، وكانـت أهـ  النتـائ : الفـروق غـري  حتقي  أهدا  البح ،

دالــة احصــائياً بــن معلمــ  املــدارس العاديـّـة ومعلمــ  مــدارس النرفــا ت يف ظــاهر  االغــرتاب النفســ ، ويف 
ثنــاا ضــوء النتــائ ، خلُــ  الباح ــان اىل عــدد مــن االســتنتاجات والتوصــيات واملقرتحــات الــي ضــّمناها يف 

 حب هما.
Abstract 
It highlights the importance of current research in the fact that the 

phenomenon of psychological alienation of the most prominent features of 

the era of globalization. This research is important because of the paucity 

of research that has dealt with the psychological alienation among 

teachers (according to the knowledge of both researchers) in Iraq. The 

research has reflected the problem of the psychological alienation on the 

teachers' behaviours , such as the weak sense of belonging to the 

community, and the feeling of apathy, and perhaps formation negative 

attitudes towards the school, the students and others. 
The final sample has consisted of (320) teachers. They have been 

chosen randomly from the Directorate of Education Karbala schools, 

including (264) teachers from regular schools, and (56) teachers from 

schools caravans. 
Both researchers have been keen to check the availability and reliability 

for the purpose of achieving the objectives of the research. Both 

researchers have used the appropriate statistical methods. The most 

important results have been: there is statistically significant difference 

between the teachers in regular schools and those who are in school 

caravans in the phenomenon of psychological alienation. In the light of the 

findings, both researchers have concluded a number of conclusions, 

recommendations and proposals that have been included in the folds of 

the research. 

 الفصل األول

 مشكلة البحث: 
التطـــور اهلائـــل الســـري   بســب  يعــد االغــرتاب النفســ  مشــنلة نفســية واجتماعيــة واقتصـــادية ومهنيـــة،

عـن التحوالت السريعة الي  الـ ي يعج  الفرد مالحقتـ  نسـبة لل غـرات التـ  حلقـت بـالقي  االنسـانية،فضـالً 
ضـرار نفسـية  أمـن عمليـات هتجري وتدمري وقتـل، ممـا ادى اىل  ذلك ومـا رافـ  بسب  احلـروب، امت ابلعمرّ 
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وحتـــ  ، الــوطن والعائلـــةالــ ات، و منهـــا مشـــنلة االغــرتاب النفســ  عــن  نفســـية، تكبــري  وظهـــور مشـــنال
من املشـنالت وظهـور مشـنلة أخرى وه  الشعور ابلوحد  النفسية والي تعد ، النليـة أو منـان الدراسـة

فضـاًل  بسـيطة كمـا كانــت فــ  الســاب ،الي يعاين منها االنسان املعاصر نتيجـة صـعوابت احليـا ، فلـ  تعـد 
صـبح مـن الصـع  علــ  الفـرد أاملسـؤوليات، و  اد وتعـدد املشــاكل العائليــة واالسـرية و  عباء، تفـاق  األ عن

وذلـك ،(52: 1127)إبـراهي ،  ممـا جعل  يشعر ابالغرتاب عن جمتمعـ ، حتقيـ  معظـ  حاجاتـ  وطموحاتـ 
 هذ  المشنلة. من الشعور بوجود زاد  مما

لـبعض مـدارس  ماك  ارهت ال انما ملس  الباح  ،ابهتما  الباح ن ن مدارس النرفا ت م حتظأكما 
املعلمـن مـن أك ـر فئـات اجملتمـ   ن  إالنرفا ت االبتدائية التابعة ملديرية تربية كربالء املقدسة، اذا ما علمنا 

رار، اهت  مــن حتــدات وخمــاطر،ابلرغ  مــن أمــ  ال ميلنــون ســلطة صــن  القــعــوعيــاً وإدراكــاً مبــا حيــيط مبجتم
مهمة كبري  وخطري ،  ولننه  ينف ون ما شّرع  غريه  من مناه  وأنشطة وفعاليات، وم  ذلك توكل اليه 

وكــ لك االهتمـا  بتعــديل ســلوكه ، ويرافـ  ذلــك إحنســار يف التقــدير ، تربيــة األجيــاك تربيـة ســليمة أال وهـ 
لواحـد، وت ايـد احلـرات للتالميـ ، االجتماع  من حي  املردود املادي، و اد  أعـداد التالميـ  يف الصـف ا

التوقعـات مـنه  مـن قبـل املسـؤولن وأوليـاء  مستوى صالحيات املمنوحة للمعلمن م  إرتفاع يفالوتقلي  
ة لصراعات هلا نتائ  مباشر  عل  عالقات  م  اآلخرين، قد تنعنس يف االمور، ل لك قد يق  املعل  ضحيّ 

يـــؤدي اىل تفشـــ   قـــدما مــــ للمجتمـــ ،االنتماء بــــشعور الــــعف ضو إغرتابـــ  عـــن ذاتـــ ، وعـــن أفـــراد جمتمعـــ ،
 ،لمسؤوليةاوالتنصـل عـن حتمـل  لديه ، وتنوين إجتاهات سـلبية حنـو املدرسـة والتالميـ ،مباالة الالظاهر  

ابالضافة اىل مـا تقـد   ل لك ضعف القيا  أبداء املهمات الرتبوية والتعليمية املناطة هب ، ًةوقد ينون نتيج
 الدراسات العراقية الي تناولـت متغـري االغـرتاب النفسـ  لـدى فئـة املعلمـن واملعلمـاتان بندر  شعر الباح 
 بل نستطي  القوك انعدامها يف مدارس النرفا ت. ،(هماعلم )عل  حدّ 

 أهمية البحث:
تعــد ظــاهر  االغــرتاب النفســ  ظــاهر  اجتماعيــة نفســية ومشــنلة انســـانية عامـــة شـــائعة فـــ  ك يـــر مـــن 
اجملتمعــات منهــا العــام ال الــ  بســب  ا مــة االنســـان املعاصـــر ومعا تـــ  وصـــراعات  الناجتـــة مـــن تلـــك الفجــو  
النبري  بن تقد  مادي يسري مبعدك هائل السرعة وتقـد  قيمـ  ومعنـوي يســري مبعــدك بطـ ء، وهــ ا يرجـ  

اب التـ  تعيشـها اجملتمعـات املت لفة، ممـا جعـل اىل التطور اهلائل يف اجملتمعـات املتحضـر  واملشـاكل والصـع
، فاالغرتاب بُعـد  مميـ ، وقـدمي قـد  االنسان ينظر اىل احليا  وكأما غريبـة عنـ  أو شـعور  بعـد  االنتمـاء اليهـا

اإلنسان، فهو امل لوق ال ي يستطي  أن ينفصل عن ذات ، أو جمتمع ، أو عاملـ ، وقـد يتعـايش مـ  اغرتابـ  
 ءاً من حيات ، ومنو ً من منو ت  النفسية واالجتماعية، دون أن يشعر، أو يعـ  حالـة اغرتابـ ، بصفت  ج

وقد أصبح اغرتاب الفرد عن ذات ، أو جمتمعـ  صـفًة مـن صـفات العصـر احلـا ، وقـد ينـون هـ ا االغـرتاب 
الســر  الــي يعــيش عــن اجملتمــ ، أو احليــا ، وهــ ا مــا يُطلــ  عليــ  ابالغــرتاب اخلــاص، وقــد تنــون املؤسســة ا

فيها، أو اجلامعة، أو املدرسة الي يعمل فيها، ويرتت  عل  إنتشار االغرتاب ضمن اجملـاك االجتمـاع ، أو 
االكادمي  العديد من اآلاثر الي قد تؤثر يف تنيف الفرد م  حميط  اخلارج ، وابلتا  صعوبة حتقي  توافق  

لف جوانبهـا، ويف الوقـت ذاتـ  يـنعنس ذلـك سـلباً علـ  النفس  واالجتماع ، وإعاقة منو ش صيت  يف خمت
اجملتم  يف تبدد طاقات ، أما االنسحاب ضمن اجملاك األكادمي ، فيرتت  علي  عدد مـن اآلاثر السـلبية الـي 
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مـن شــأما إعاقــة تنيــف الفــرد مــ  حميطــ  االكـادمي ، وإنعنــاس ذلــك علــ  أداء مهامــ ، وإســتغالك طاقاتــ  
وهلــ ا ا داد اهتمـا  البـاح ن خـالك النصـف ال ـاين مـن القـرن (، 7-1: 1117 ، النفسية والعقليـة )موسـ

  .، ومنها فئة املعلمن(3: 1116)ابراهي ، وفئات   العشـرين بدراسـة االغرتاب النفسـ  فـ  اجملتمعـات
 -وتتجل  أتية البح  احلا  يف احملاور االتية:

 صر العوملة،وأه  مسات  البار  .تعد ظاهر  االغرتاب النفس  من أبر  مالمح ع-
تنمن اتية البح  احلا  يف ظل ما يشهد  اجملتم  العراق  كغري  من اجملتمعـات مـن مضـة علميـة، -

 وظواهر نفسية، ومنها ما يتعل  ابألمن واالغرتاب النفس .
علمــن لعــل هــ ا البحــ  مــن البحــوث القليلــة الــي تناولــت ظــاهر  االغــرتاب النفســ  بــن شــرحية امل -

 واملعلمات.
وض  بعض املقرتحات والتوصـيات اىل السـاد  املعنيـن يف الشـأن الرتبـوي مـن خـالك نتـائ  البحـ   -

من أجل احملافظة عل  البناء النفس  لفئة تعد مـن أهـ  فئـات اجملتمـ ،فه  الفئـة الـي يعـّوك عليهـا بصـناعة 
 رها عل  جمتم  املعلمن واملعلمات.االنسان السوي اخلا  من املشنالت النفسية والت فيف من آاث

 أهداف البحث: 
 -تتل   اهدا  البح  احلا  ابآليت:

تعر  عل  مستوى االغرتاب النفس  لدى معلم  ومعلمات مدارس النرفا ت واقرام  يف املدارس -
 احلنومية االخرى. 

النرفا ت واقـرام  تعر  عل  الفروق يف مستوى االغرتاب النفس  لدى معلم  ومعلمات مدارس -
 يف املدارس احلنومية االخرى.

 تحديد املصطلحات:
 : النفس  االغرتاب -
 أو جمتمعـ  عـن أو ذاتـ ، عـن النسـيب ابالنفصـاك الفـرد شعور عن عبار  (: هو2949تعريف )فرو ، -
 ،كليهما

 (.19: 2983أبن  غري  عن العام، وعن نفس  )ابراهي ،  الفرد شعور آخر ومبعى
(: ثفقدان الشعور ابلوجود الفّعاك، وبقو  التصمي  يف حيات  اخلاصة، ومن   2931تعريف )هورين،-

 (.74: 1116يفقد الفرد االحساس ب ات  إبعتبار  كاًل عضواً ث )سنان، 
(: شــــعور الفــــرد ابلضــــياع، وعــــد  الفاعليــــة، والوحــــد ، والتضــــاؤك، وعــــد  2938تعريــــف )حنفــــ ، -

ك ســـلوكاً مـــّدمراً جتـــا  الـــ ات يف النهايـــة، وســـلوك انســـحاي مـــن اجملتمـــ ، والـــ ات االنتمـــاء، ينـــت  عـــن ذلـــ
 (.17: 2988)النجار، 

(: وعـــ  الفـــرد ابلصـــراع القـــائ  بـــن ذاتـــ  والبيئـــة احمليطـــة بـــ  تتجســـد يف 2993تعريـــف )الســـويدي، -
 (.27: 2993الشعور بعد  االنتماء والس ط والقل  )السويدي، 

ري: حالـة نفسـية تتصـف بضــعف التوافـ  بـن رغبـات الفـرد والبيئـة احمليطـة بــ ، تعريـف البـاح ّن النظـ-
 تنت  عن بعض العوامل والظرو  النفسية واالجتماعية الي تؤثر عل  الفرد يف فرت  من فرتات حيات .
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التعريـــف االجرائـــ : الدرجـــة النليـــة الـــي حيصـــل عليهـــا املعلمـــون واملعلمـــات علـــ  مقيـــاس االغـــرتاب -
 ملطب  من قبل الباح ن يف البح  احلا .النفس  ا

  النظري الثاني: االطار الفصل

 -اواًل / االغرتاب النفسي:
يتضــح مـــن خــالك االدبيـــات الــي تناولـــت مصـــطلح االغــرتاب النفســـ  انــ  يتنـــون مــن أبعـــاد متعـــدد  

فقـــدان اهلـــد ، منها:فقـــدان الشـــعور ابالنتماء،عـــد  االلتـــ ا  ابملعـــايري، العجـــ ، عـــد  االحســـاس ابلقيمـــة، 
(، وفيمــا يلـ  اســتعراض مــوج  للنظــرات الــي اهتمــت 6: 1116فقـدان املعــى، مرك يــة الــ ات )العقيلــ ، 

 هب ا املفهو :
 االجتمـــاع، وعلمـــاء الرتبيـــة، وعلمــاء الفالســـفة، بـــن كبـــري ابهتمــا  حظيـــت انســـانية ظـــاهر  االغــرتاب

 مـن احلـدي  االنسـان بـ  يشـعر عمـا للتعبـري alienation االغرتاب مصطلح استعمل وقد. النفس وعلماء
 للتعقيـد ونظـرا النفسـية، وصـحت  وجـود  هتـدد تنـاد بصـور  وسـطحيتها احليـا   يـف من ب  حيس وما،جتربة
الظــاهر   هــ   اليهــا متتــد الــي واالبعــاد اجلوانــ  وتعــدد التــاريخ، مــر علــ  االغــرتاب ظــاهر  ينتنــف الــ ي

 لتفســـــري هـــــ   حماولتهـــــا يف وتـــــداخلت واختلفـــــت النظـــــر وجهـــــات لـــــ لك تبعـــــا تعـــــددت فقـــــد االنســـــانية،
 . (225: 1121الظاهر )نعيسة، 

 :النفسية املنظورات بع  يف االغرتاب -ا
  self-alination الذات عت االغرتاب

 فيــ  احلــدي  المينــن النفســ  االغــرتاب ان، البحــ  هــ ا صــفحات مــن اخــر منــان يف الباحــ  اشــار
 االغرتاب ان االّ  ب ات  مستقل منط منهما كل ان وم ، االجتماع  االغرتاب وهو االخر النمط عن مبع ك
 االحســـاس قوامـــ  النفســـ  واالغـــرتاب. ايضــاً  قـــائ  العنـــس ورمبـــا اجتماعيــة، انعناســـات لـــ  نفســـية ظــاهر 
 يف طفولتــ  يف والســيما الشــ   انضــواء يف نقــ  اىل ذلــك ويعــود، ابلــ ات االحســاس أُفــوك او ابهلويــة
 كـل جيـرب وان وضـعف  قوتـ  وجوانـ  خصـائ  ويـدرك نفسـ  ينتشـف ان فيها يستطي  وخربات مواقف
 (.54: 2995لدي )كامل،  متمي    ضجة ذات تبلور اىل سعياً  االخرين م  تفاعل  يف ذلك

 الــي الظــاهر  هــ   طبيعــة عــن ك ــرياً  الل ــا  ميــيط لالغــرتاب النفســ  التحليــل ان اليــ  االشــار  جتــدر وممــا
 عــن االنســان فنــر اغــرتاب يف النفســ  االغــرتاب ويظهــر. االوىل ابلدرجــة نفســية ظــاهر  النهايــة يف تنــون

 ذاتـــ  معرفـــة اىل امللّحـــة حاجتـــ  لالنســـان املميـــ   اخلصـــائ  فمـــن ،ذاتـــ  عـــن مفهومـــ  اغـــرتاب نفســـ ، أو
 وراء السـع  اىل احلاجـة ه   دفعت  االرض ه   عل  وجد ان من  وقدرات  ش صيت  خصائ  واكتشا 
، مــا حولــ  كــل يف يبحــ  وبــدأ بــ  حيــيط الــ ي اجملهــوك استنشــا  اىل يهديــ  علّــ ،جمهوك كــل اكتشــا 

 حنـو علـ  ويقومهـا وينتشـفها ذاتـ  يـدرك كان وامنا حس  بيئت  م  مستمر تفاعل يف ينن م ب لك وهو
 معرفـــة عـــن االنســـان عجـــ  يف االغـــرتاب جـــ ور وتنمـــن.هـــ   والتفاعـــل البحـــ  عمليـــة خـــالك مـــن معـــن

 الفــرد ادراك اىل يشــري اذ( الــنفس) الــ ات مفهــو  توضــيح هنــا املهــ  ومن،بــ  وحيــيط يســنن  الــ ي اجملهــوك
 مأل  احلقيقية ذات  ينتشف وم نفس  الفرد جيد م فاذا االخرين، عن تتمي  كما ذات  عن صورت  او لنفس 
 اطـار يف هلـا التم ـل دون، ذاتـ  خـارج والسـلوك الفنر لنماذج السليب التب، اىل واللجوء ابالغرتاب الشعور
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 ومقـو  السـليمة الش صية مبادىء اساس من مبدأ خيتف  وب لك، الش صية وخربات  الطبيعية استعدادات 
 تنــراراً  ينــون العنــس علــ  أو (،كنفســ  الشــ  ) ينــون ان وهــو، اخلــاّلق الوجــود مقومــات مــن رئــيس

االخرون)قبقــوب  يــدركها وكمــا هــو يــدركها كمــا النحــو هــ ا علــ  ذاتــ  وتنــون، االخــرين لــ وات ممســوخاً 
 .(112 – 111: 1125وعتيقة سعيدي،

 لآلخــرين اخلضــوع عبوديــة وتظهــر الــداخل مــن ابحلريــة االحســاس يضــعف النفســ  التنــوين هــ ا ويف
 اختـــاذ ويف مصـــري  تقريـــر يف حبقــ  الشـــ   اقتنـــاع علــ  يقـــو  الداخليـــة ابحلريــة واالحســـاس .هلـــ  واالنقيــاد
 اختيـار يف وحبقـ ، يتبنـا  امنـوذج افضـل اىل اسـتنادا عمـل او فنـر  او حقيقـة بشـان عقل  اعماك ويف قرارات 
 االختيـارات حبريـة واعٍ  غـري ينون املغرتب والش  .مقبوك اجتماع  اطار داخل والعمل الفنر يف طريق 
 معـى اسـاس وعل . ومسؤوليات  قدرات  أساس عل  وذلك االختيارات من تلك او ه   بن من ل  املتاحة

 اىل ذلك ويؤدي اخلارج من علي  مفروضاً  جاء بل،وحد  هو اختيار  ال ينون  ّ  من ،ل  ابلنسبة االختيار
 حاك ابي مينن  ال واالنسان. ذلك يف ومسؤوليت ، املصري وتقرير ال ايت التحديد يف حق  الش   سل 
 نفسـ  عن االنسان صور  بن االتساق او التطاب  من نوع حدث اذا اال االحباط ه ا جتاو  االحواك من
 قـد الـي بـ  حتـيط الـي الظـرو  وبن، واستعدادات  وخربات  لقدرات  والعمي  النبري وعي  وتشمل، ه  كما
 لتوظيف الفرصة مينح  وال ب  احمليط الواق  احبط  واذا .حتقيق  عن حتبط  او الوع  من القدر ه ا ل  تتيح

 مـن الطبيعيـة واسـتعدادات  امنا تـ  بـن حـاداً  تناقضـاً  ادرك اليـ  يطمـح الـ ي النحـو علـ  وخرباتـ  امنا ت 
 الــــ ات بـــن اخلـــارج  والعـــام الـــداخل  عاملـــ  بـــن، اخـــرى  حيـــة مـــن لتوظيفهـــا املتاحـــة والفـــرص،  حيـــ 

 وال .نفســ  عـن بــ لك ويغــرتب، مت لـ  ال مهنيــة أو ،اجتماعيــة أدوار مـن يؤديــ  مــا فـان   ومــن .واملوضـوع
 الطاقـــات هـــ   اســـتعماك انتفـــاء نتيجـــة واجلماعـــة الفـــرد لطاقـــات اهـــدار مـــن هلـــ ا مـــا اذهاننـــا عـــن يغيـــ 

 (.23 :1115،النعيم )معها وتتس  تتطاب  الي مواقعها يف وتوظيفها
 املعتقــدات ظــاهر  اىل يــؤدي ممــا الــ ايت الفنــر عــن االغــرتاب، النفســ  لالغــرتاب املهمــة املظــاهر ومــن
 وإضـطراب ،الـ ات حقيقـة فيهـا مبـا للحقيقـة النامـل مفهومنا يف اضطراب اىل يؤدي وهو، الباطلة الوتية
 يف ذلــك وحيــدث ابلفعــل هــ  كمــا ذاتــ  ادراك علــ  قدرتــ  وانتفــاء اغرتابــ  يف ينمــن ب اتــ  االنســان وعــ 

 هــ   حبقيقــة وواضــحة عاليــة معرفــة عــن النــات  الــ ات اىل االنتمــاء عــن العميقــة والعجــ  االحبــاط حــاالت
 (. Schunk،1989،p13) اخلارج  العام عن ومنفصالً  مستقالً  شيئاً  ال ات

 :النفسي لمغرتاب االساسية االركان
 ومينننـــا وجـــود  أبعـــاد مـــ  االنســـان صـــراع يعـــ، النفســـ  االغـــرتاب مفهـــو  ان البـــاح ن بعـــض وصـــف

 -:اساسية اركان ب الثة االبعاد حتديد
 موقفــ  لتحديــد والسياســية واالجتماعيــة االقتصــادية القــوى مــ  فيــ  الصــراع وينــون: احلســ  البعــد-2
 مسـلوب مسـتهلنا االنسـان فيبقـ  ال يتحقـ  ألنـ ،املوقف هـ ا عـن مغـرتاب وينون حول  يدور مما التارخي 
 .ال ات
 يعـيش الـ ي الواقـ  الن املفقود امل ل عام عن االنسان حب  عن فيها الصراع وينت : القيم  البعد-1
 مـن بـدالً  ،روحياً  أساساً  لالنسانية وتقرتح اخلياك عام اىل فيهرب ويشوهها االنسانية ش صيت  يسح  في 
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 مـا كـل ان لـ  يبـدو اذ ب اتـ  االنسـان وعـ  ا داد كلمـا البعـد هـ ا يف الصـراع ويـ داد ،هلـا الـواقع  االساس
 هنــا ومـن، االجتماعيـة عالقاتـ  أو تواصـل  ذلـك مـن خيـرج وال ،ذرعـاً  هبـا يضـي  وقيـودا عليـ  عبئـأ بـ  حيـيط
 .وحتنم  ب  حتيط الي الواعية القي  عن اغرتاب    ومن ،ع لت  اتيت

 العـام اىل ويتجـ  للواقـ  ظهـر  االنسان يدير حن البعد ه ا يف الصراع ويتجل : امليتافي يق  البعد -7
 كفيلـة غـري احلسـية املعطيـات أن ومبا ،من  النوين وموقف  وجود  حقيقة إلدراك من  حماول  يف الواقع  غري
 وجـود هـو هـل يتحقـ  م الـ ي الوجود كون يف مستمر شك يف يظل االنسان فان امليتافي يق  العام بفه 
 (67: 1113الشحماين،) وجود شرائط عن اغرتاب  أييت هنا ومن ؟.حمتمل أ  ،فعل 

 النفسي: االغرتاب دالئآل بع 
 واالخــرين الفــرد علــ  مالحظتهــا مينــن الــي النفســ  االغــرتاب عــن املؤشــرات مــن عــدداً  هــورين تطــرح

 -:ومنها
 مـا يوجـد فـال الضـباب وسـط وكأنـ  املـرء فيعـيش ،املدركـة اخلـرب  علـ  العامـة القـدر  يف خلـل وجـود-2
 .مشوشة املواقف فتصبح، أمام  واضح هو

 واملمتلنــات للحاجــات الــداف  يتنــاق  كمــا بــ ، االهتمــا  ويضــعف ابجلســ  االحســاس يتنــاق -1
 .واالدوات واملالبس كالبيت املادية
 .حيات  جمرات يف التأثري عل  بقدرت  املرء احساس يف نق  حدوث-7
  -:النفس  االغرتاب عملية تؤثر يف الي العوامل اما
 عـــن واالبتعـــاد لـــ  االخـــرين حمبـــة وراء إبحلـــاح كـــاجلري العصـــابية للصـــراعات قســـرية حلـــوك نشـــوء -2

 .للعدوان مظهر أي عن واالبتعاد انفعاليا االخرين
 م لـ  ذات وفـ  عل  احليا  وحماولة ال ائف اجملد عن والبح  احلقيقية ال ات عن الفعاك االبتعاد -1
 .للتحقي  قابلة غري

 واهتامها ال ات كراهية يف احلاك هو كما الواقعية ال ات ضد فعاك حترك -7
 علــ  املــرء كرامــة فتتغلــ . ونفســ  الفــرد بــن وديــة غــري عالقــة هــو النفســ  االغــرتاب ان هــورين وتقــوك
 عـــن املغــرتب يشــعر ال لـــ لك. يفعــل ان ينبغــ  كمــا يســـتجي  ذلــك مــن وبـــدال. فيهــا وتــتحن  مشــاعر 
 يعـو   الـ ات عـن فـاملغرتب.الـ ات مسـؤولية حتمـل يف خلـل ويظهر. بطاقت  التحن  عل  قادر ابن  ال ات
 يستنري ان بعد تصرفات  خيتار ال الش   ان النفس  االغرتاب ويع،.ابل ات يتصل فيما الواضح الصدق
 (.112: 1125قبقوب وعتيقة السعيدي، )احلقيقية  ال ات جوان  جبمي 

 :النفس  التحليل نظرات
، لـ   واشـباع رغبـة لتحقيـ  تسع  energy احل  النائن داخل من طاقة تنب  فرويد نظر لوجهة طبقا

 او العقل بقوانن حمنومة غري وه ، ld اهلو ومصدرها الظهور، اجل من power بقو  تدف  الطاقة وه  
اللـ    مبـدأ عل  وف ، احلاجة اشباع هو واحد هد  اال يدفعها وال اخالق او قي  ذا ليست وه  املنط 

libido اال  وهـو عملهـا يـنظ  مـا هلـا بـل، السـاحة يف لوحـدها ادائهـا ال تـؤدي الرغبات ه   ولنن the 
ego،  حبنمة املهمة هب   بدورها اال  قامت فاذا. اخلارج  العام م  التفاعل عملية ينظ  ال ي هو واال 
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 وأنظمــة(.74: 2987شــلت ،) adjustment التوافــ  ويتحقــ  النفسـ  واالســتقرار االنســجا  يســود واتـ ان
 .للفرد النفس  االستقرار يتحق  لن  وانسجا  تعاون بنل تعمل ان جي  ال الث الش صية
 الــي الطاقــة متــت  ان ميننهــا القــو  مقومــات متتلــك حبيــ  ســلي  بشــنل منــت اذا اال  ان فرويــد ويــرى
: 2932،هــوك) مقبــوك وبشــنل الواقــ  ضــوء يف اهلــو رغبــات اشــباع علــ  قــادر  فتنــون اهلــو مــن حتولــت
545 .) 
 ويهمـل ،اللـ   مبـدأ سيسـود عندئـ  اهلو لسيطر  ست ض  فاما قادر ، غري ضعيفة اال  كانت اذا اما
 مغـرتابً  سـلوكاً  فينـون االجتماعيـة املعـايري مـ  يتـوائ  أو اليتناس  منحرفاً  السلوك فيصبح real الواق  مبدأ
 (. 52: 2987راجح،)

 اشــباع يف صــعوبة فتنشــأ االعلــ  اال  لســيطر  خاضــعة جيعلهــا قــد اال  ضــعف فــأن اخــرى جهــة ومــن
 ايضـــاً  منحرفـــاً  ســـلوكاً  النتيجـــة وتنـــون الش صـــية تـــوا ن يف خلـــل يولـــد ايضـــاً  االساســـية، وهـــ ا احلاجـــات

 (.61: 2994اجلبوري،)
 اطالقــا ال مينــن اذ ،االنســان حيــا  ويف الــ ات وجــود يف متأصــلة trait مســة االغــرتاب ان فرويــد ويــرى

 بــن والتوفيــ  الغري يــة، الرغبــات كــل إلشــباع جمــاك فــال(. االعلــ  واال  واال ، اهلــو،) بــن االغــرتاب جتــاو 
 بـن الصـراع نتيجـة النفسـ  االغـرتاب حيـدث لـ لك ،مسـتحيل أمـر االخـر والـبعض الـدواف  بعـض مطال 
 (.18 :2981فرويد،) االخرى الرغبة حساب عل  متضادتن رغبتن

 املعرفـة، أو احلريـة، أو سـل  سـل ) مؤداهـا ثالثـة تفاعالت ال الثة املفاهي  وظائف اداء عل  ويرتت 
 ظهـور اىل تـؤدي الـي، احلريـة بسـل  عملها عن تعرّب  مطلوب بشنل دورها اال  تؤدي فعندما ،(اخلضوع
 والواقـــ  االعلـــ  اال  لســـلطة اال  خضـــوع اىل يـــؤدي ممـــا، بشـــد  تلـــح ورغبـــات دوافـــ  عـــن  شـــئة تـــوترات

 مت ـل الـي ابهلـو اال  عالقـة مـن احلاصـلة االغـرتاب مظـاهر اوك وهـ   قلـ  ذلـك عل  ويرتت ، االجتماع 
 (.247: 2986شتا،) ذات  اهلو اغرتاب ابلضرور 
،  حيـــة مـــن ابالشـــباع للرغبـــات ابلســـماح حنمـــ  اصـــدار يف حريتـــ  بســـل  فيتم ـــل اال  اغـــرتاب أمـــا
   ومـن، اخـرى  حيـة مـن ابالشـباع الرغبـات هلـ   السماح حالة يف املاض  وسلطة ابلواق  معرفت  وسل 
 اخلضـوع بـن جيمـ  هـ ا اغرتابـ  وأن االعل  واال  ابهلو عالقت  يف سواء دائماً  مغرتب وض  يف اال  ينون

 انفصل واذا اخلضوع خالك انفصال  وينون، اهلو عن ينفصل والواق  االعل  لال  خض  فاذا ،واالنفصاك
 .ايضاً  صحيح والعنس اهلو، لسلطة خيض  فان  ،والواق  االعل  اال  عن

 وعـد  اال  علـ  اهلـو ضـغط بـ اد  املتم لة اال  عل  السيطر  بفقدان فيتم ل االعل  اال  اغرتاب أما
 ( 61: 2994اجلبوري،)املاض  بسلطة الت امها

 يف والفشــل النجــاح مــ  النفســية ومالءمتــ  العــام جتــا  الواضــح الفــرد موقــف ان صــلة ذي صــعيد وعلــ 
.  واقتصاداً  اجتماعياً، والتحوك التغري سري  عام يف للغاية difficult صع  امر ينون لدور  الواضح فهم 
 ابالغـرتاب الشـعور لـديه  يتنـون ممـا املتوقعة االدوار يف اختال  حصوك جتعل االجياك بن فجو  ترب  اذ

 حنـو متماسـن  نظـر وجهـة وتطـوير تنـوين علـ  القـدر  الفـرد فقـدان عن النات  اال  تشتت نتيجة النفس 
 (1111،65العنيل ،) ب  حييط ال ي العام
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 :humanistic phenomenological االنساني الظاهراتي املنظور: ثانيًا
 علـــ  أتكيــده  خــالك مــن للســلوك دراســته  يف مشوليــة اك ــر اجتاهــاً  املنظــور هــ ا اصــحاب تبــى لقــد
 روجـــر  املنظـــور هـــ ا رواد ابـــر  ومـــن االكلينينيـــة املالحظـــة علـــ  مســـتندين مجلتهـــا يف الش صـــية دراســـة
 .وماسلو

 دائمـاً  حياوك اجلديد  اخلربات من ك ريا حيات  مسري  خالك يواج  االنسان ان Rogers روجر  يعتقد
 رمسهــا الــي الصــور  عــن أو ذاتــ ، عــن فنرتــ  مــ  ال تــتالء  اخلــربات تلــك كانــت فــاذا، ذاتــ  اىل يضــمها ان

 ل اتــ  مفهومــ  مــ  تتعــارض فنــر  أي ان ذلــك، وعيــ  دائــر  عــن ابعادهــا خــالك مــن اغفاهلــا حيــاوك ل اتــ 
 ،االنسجا  حيصل ل ات  مفهوم  م  وتنسج  تتالء  اخلربات تلك كانت وكلما، الي  وقلقاً  هتديداً  تشنل
 الشــــعور اىل يــــؤدي ننرامــــا حماولــــة او املهمــــة اخلــــربات لــــبعض اننــــار  وان، توافقــــاً  أك ــــر ينــــون  ّ  ومــــن

 وحيصــل املتوافقــة غــري الش صــية مســات مــن مســة واالغــرتاب(. 766: 2988 جنــايت،) النفســ  ابالغــرتاب
 التقــدير علــ  للحصــوك يســع  ألنــ  ذلــك وذاتــ ، الفــرد هبــا ميــرّ  الــي اخلــربات بــن االنســجا  عــد  نتيجــة

 ضــوء يف اال وال يــدركها اخلاصــة قيمــ  بعــض بت ييــف فيقــو  االخــرين وقبــوك رضــا علــ  واحلصــوك االجيــاي
 عـن يصـدر قـد السـلوك إن Rogerz روجـر  ويـرى(. 61: 1113رجـاك،) ورضاه  االخرين ورضا تقدير
 للفــرد منتميــا الســلوك ينــون ال احلــاالت هــ   م ــل ويف الــ ات بنــاء مــ  التتفــ  عضــوية وحاجــات خــربات
 ملـاذا( )ي خليقـا هـ ا ينـن وم طـوري عـن خرجـت لقـد) يقـوك الن مـدفوعا فنجـد  يريد  ما م  ويتناقض
 الــي الصــور  علــ  لالبقــاء ضــما ً  ذلــك ويعلــن (،أنفــ  عــن رغمــاً  هــ ا فعلــت ولقــد( )هــ ا علــ  اقــدمت
 (. 411 :2932 هوك،) لنفس  يصفها
 رتبها الي للحاجات اهلرم  للرتتي  افرتاض  خالك ومن Maslow ماسلو يرى املنظور نفس ضوء ويف
 التنظـي  يف احلاجـة اخنفضت وكلما غريها من اكرب اتية حيتل احلاجات بعض ان واعتقد قوهتا اساس عل 

 ): االنســــان علــــ  أتثريهــــا يف أضــــعف كانــــت التنظــــي  يف ارتفعــــت وكلمــــا قســــو  أك ــــر كانــــت اهلرمــــ 
p.3712956 ،Maslow) 

 ســـريعة تطـــورات يواجـــ  متغـــري جمتمـــ  يف اشـــباعها يف صـــعوبة تواجـــ  احلاجـــات هـــ   ان ماســـلو ويؤكـــد
 الفــرد شــعور عنــ  ينــت  ممــا االنســانية، العالقــات تــدهور علــ  يــنعنس ممــا وثقافيــة، واقتصــادية، اجتماعيــة،

 (.271 :2988صاح،) واالغرتاب ابلع لة
 مـن حيصـل ال ي التوتر ونتيجة املنطق ، التفنري يف كبري  صعوبة جيد حاجات  حتبط ال ي والش  

 عـا  بشـنل ش صـيت  علـ  اتثـري  يـرتك قـد عقـالين غـري تفنـري لديـ  ينشـأ احلاجـة، تلـك اشباع عد  جراء
 (.p.80،1974، Jourard) مغرتابً  فيحيل  وانسجام  توافق  دون وحيوك

   Behaivioral prespective السلوكي املنظور: ثالثا
 كاســـلوب متعـــدد  واســـالي  بطرائـــ  االغـــرتاب ســـلوك ينتســـ  االنســـان ان املنظـــور هـــ ا وفـــ  علـــ 
 نظريتــــ  املنظــــور يف هــــ ا اصــــحاب أحــــد Skinner ســــننر ويــــرى، والعقــــاب، وال ــــواب والتع يــــ ،، احملاولــــة
 املالئمـة االسـتجابة تع يـ  خـالك من يتشنل االنسان سلوك أن operant condition االجرائ  االشراط
 وليسـت خارجيـة قـوى حتنمـ  واالنسـان، اثنية مر  حدوثها أمنن االستجابة تع  ت فنلما ،ببيئت  احمليطة
 االغـرتاب وحيدث وسلوك . أبفعال  ما حد اىل نتنبأ أن نستطي  معلومات من في  تدخل ما وبقدر داخلية
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 11 :العدد

 

 مـن خميـف شـنل علـ  يبـدو االغـرتاب أن أي وأنواعهـا االجيابيـة، التع يـ ات عـدد يف نقـ  نتيجـة النفس 
 معينـة، اجتماعيـة بيئـة يف تع يـ اً  تلقـت الـي االستجابة نظا  اضطراب عن الناش ء frustration االحباط

 أتثـرياً  ال خيلـ  سـلوك  ألن ،اجتـ  أينمـا اليـ  يتحـدث مـن ال جيـد ابالغـرتاب يشعر ال ي الش   وأن كما
 .ي كر

 احلنـــان، شـــنل علـــ  التع يـــ ، بـــدور يقومـــون الـــ ين لالشـــ اص فقدانـــ  بســـب  ينشـــأ قـــد فـــاالغرتاب
 (.42: 1113رجاك،) السلوك من اخرى أشناك اىل ويعم  عميقاً، اتثرياً  يرتك مما العاطفية، واالواصر

 الفصل الثالث:منهجية البحث وإجراءاته:

يتضـــمن الفصـــل ال الـــ  إجـــراءات البحـــ  مـــن حيـــ  جمتمـــ  البحـــ  والعينـــة وكيفيـــة إختيارهـــا وأدا  
النحـو البح  وإجـراءات بنائهـا وتطبيقهـا والوسـائل اإلحصـائية املعتمـد  يف حتقيـ  أهـدا  البحـ  وعلـ  

 -األيت:
 أوالً : مجتمع البحث:

وأقرام  من املدارس األخرى يف مرك  حمافظة  معلم  ومعلمات مدارس النرفا ت،يض  جمتم  البح  
 كربالء املقّدسة.

 ثانيًا: عينة البحث:
معلمــاً ومعلمــًة مــن املــدارس  (146) كــاآليت، يتو عــون  معلمــاً ومعلمــةً ( 711أمــا العينــة فقــد ضــمت )

ــــــة العاديــــــةاالبتدائ رس ا( مــــــد25عــــــت علــــــ  )تو ّ  معلمــــــاً ومعلمــــــًة مــــــن مــــــدارس النرفــــــا ت، (54، و)ي
  عادية. ة( مدرس21، و)كرفا ت( مدارس  7إبتدائية،)

  ثالثاً : أداة البحث:
ببناء مقياس  انقا  الباح البح  احلا ،  ألفراد عينة مستوى االغرتاب النفس من أجل التعر  عل  

  متبعاً اخلصائ  السينومرتية، وكأآليت: هل ا الغرض
 :Validityالصدق  –أ 
يعــد الصــدق مــن اخلصــائ  األساســية للمقيــاس واإلختبــارات النفســية والرتبويــة، فهــو يشــري إىل قــدر   

ويشــري الن ــري مــن امل تصــن ابلقيــاس ، (111 :1119املقيــاس علــ  قيــاس مــا وضــ  مــن أجلــ  )ملحــ ،
  :إسلوي الصدق انست راج الصدق، وقد اعتمد الباح إلد  النفس  اىل وجود طرائ  متعد

إن أفضــل وســيلة للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري ألدا   :Face Validityالصالالدق الظالالاهري  -3
البح  أن يقو  عدد مـن احملنمـن واخلـرباء امل تصـن بتقريـر صـالحية الفقـرات لقيـاس الظـاهر  أو السـمة 

)دو لـــد  الـــي وضـــعت مـــن أجلهـــا تلـــك الفقـــرات، ويعـــد احلنـــ  الصـــادر مـــنه  مؤشـــراً علـــ  صـــدق األدا 
هـو أن يتضـمن اإلختبـار فقـرات يبـدو علـ  إمـا ذات صـلة  والصـدق الظـاهري (.1127:182، وآخرون

كمـــا إن  (،177: 1121وإن مضـــمون اإلختبـــار متفـــ  مـــ  الغـــرض منـــ  )دوديـــن، ابملتغـــري الـــ ي يقـــاس،
الفقــــر  اجليــــد  يف صــــياغتها والــــي تــــرتبط ابلســــمة املــــراد قياســــها تســــاعد يف رفــــ  قوهتــــا التميي يــــة ومعامــــل 
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 نمنعل  جلنة من احمل ولّيةعل  ذلك مت عرض املقياس بصورت  األ (.بناءً 1112:232صدقها)النبيس ،
  إلبـــداء أرائهـــ  ومالحظـــاهت  واحلنـــ  علـــ  صـــالحية الفقـــرات ملـــا  العلـــو  الرتبويـــة والنفســـّيةامل تصـــن يف 

نســــبة  ان، وقــــد أعتمــــد الباح ــــ، ومــــدى مالءمتهــــا للبيئــــة العراقيــــةوضــــعت مــــن أجلــــ  أو عــــد  صــــالحيتها
حظيــت فقــرات املقيــاس علــ  موافقــة معظــ  و  للبقــاء علــ  الفقــر  وعــد  حــ فها، ك ر%( فــأ81االتفــاق)
 اخلرباء.
ن مـــن اخلصـــائ  القياســـية املهمـــة يف بنـــاء املقـــاييس القـــو  التميي يـــة إ ال الالالو  الرمييزيالالالة للف الالالرات:-1

للفقـــرات ومعـــامالت صـــدقها وثباهتـــا، اذ يؤكـــد )جيلفـــورد( إن هـــد  التحليـــل االحصـــائ  للفقـــرات هـــو 
عــــــاد  إبقـــــاء علــــــ  الفقـــــرات الصــــــاحلة يف املقــــــاييس واســـــتبعاد الفقــــــرات غــــــري الصـــــاحلة أو تعــــــديلها أو اال

اىل  ان(. وحلســـــاب القـــــو  التميي يـــــة لفقـــــرات مقيـــــاس االجتـــــا ، جلـــــأ الباح ـــــ153: 1119عال ، جتريبهـــــا)
د عينــــة ألفــــرا لعينتــــن مســــتقلتن بعــــد ان مت حســــاب الدرجــــة النليــــة للمقيــــاس t-Testإســــت دا  إختبــــار 
فرد ذوي الدرجات العليا مي لـون اجملموعـة  13ن الـأعتبار ، وذلك إب( معلماً ومعلمة211التميي ،والبالغة )

 ســــت دا فــــرد ذوي الـــدرجات الــــدنيا مي لــــون اجملموعـــة الــــدنيا،   قــــورن بـــن اجملمــــوعتن إب 13 العليـــا، والــــــ
  (:2، واجلدوك )57 ودرجة حرية 1615امل كور، وكانت مجي  الفقرات ممي   عند مستوى داللة  إلختبارا

 ( القو  التميي ية لفقرات مقياس االغرتاب النفس 2جدوك )

 المتوس  الترتيب ت
 االنحراف

 المعياري
T. test االنحراف المتوس  الترتيب ت الداللة T. test الداللة 

1 

 41.4 4114 عليا

 17 دالة 5114

 750. 3.81 عليا

 دالة 5.977

 1.10 1.81 دنيا 40.5 2174 دنيا

2 

 6.59 00. 4.0 عليا

 

 18 دالة

 750. 3.81 عليا

 دالة 3.243

 1.25 2.62 دنيا 1.32 1.8 دنيا

3 

 2.07 00. 4.0 عليا

 

 .1 دالة

 50. 3.87 عليا

 دالة 6.943

 99. 1.93 دنيا 60. 3.6 دنيا

4 

 401 411 عليا

 دالة 314

24 

 

 250. 3.93 عليا

 دالة 6.431

 1.25 1.87 دنيا .401 3147 دنيا

5 

 50. 3.87 عليا

 21 دالة 4.1

  79. 3.68 عليا

3.04 

 دالة

 1.14 2.62 دنيا 1.08 2.62 دنيا

6 

 00. 4.00 عليا

 22 دالة 3.4

 00. 4.00 عليا

 دالة 4.39

 1.02 2.87 دنيا 1.43 2.7 دنيا

 دالة 4.68 75. 3.8 عليا 23 دالة 5.0 00. 4.0 عليا 7
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 .2649لعينتن مستقلتن  57ودرجة حرية  1615مة التائية احملسوبة عند مستوى داللة القي
ويطلـ  علـ  هـ ا النـوع أحيـا ً  )صـدق املفهـو ( أو  :Construct Validityالصالدق البنالائي -1

صدق التنوين الفرض  ألن  يعتمد عل  التحق  جتريبياً  من مدى تطاب  درجات املقياس م  اخلاصية أو 
ويهـت  إبجيـاد العالقـة بـن  ،املفهو  املراد قياس . وللصدق البنائ  أسالي  متعدد  منها: االتساق الـداخل 

والدرجــة النليــة علــ  املقيــاس فتحــ   الفقــر  عنــدما ينــون معامــل ارتباطهــا ابلدرجــة الدرجــة علــ  الفقــر  
: 1121النجــار، تقــيس الظــاهر  الــي يقيســها املقيــاس أبكملــ  ) النليــة واطئــاً  علــ  اعتبــار أن الفقــر  ال

189.) 
 (51بلغــت ) علمــن واملعلمــاتولتحقيــ  هــ ا النــوع مــن الصــدق مت تطبيــ  املقيــاس علــ  عينــة مــن امل

ســـت راج إل (Person)معادلـــة بريســـون  انعتمـــد الباح ـــإمت إختيارهـــا بطريقـــة عشـــوائية، و معلمـــاً ومعلمـــة، 
وحت معامالت االرتباط بـن امعادالت االرتباط بن الدرجة عل  الفقر  والدرجة النلية للمقياس، وقد تر 

 1.16 2.18 دنيا  88. 2.8 دنيا

8 

 25. 3.93 عليا

 24 دالة 7.5

 250. 3.93 عليا

 دالة 4.65

 1.21 2.50 دنيا 85. 2.2 دنيا

. 

 50. 3.8 عليا

 25 دالة 5.8

 1.09 3.43 عليا

 دالة 3.93

 1.06 1.93 دنيا 1.08 2.1 دنيا

14 

 75. 3.8 عليا

 26 دالة 7.1

 1.03 3.50 عليا

 دالة 3.3

 1.25 2.12 دنيا 83. 1.8 دنيا

11 

 341. 3.8 عليا

 27 دالة 2.4

 543. 3.81 عليا

 دالة 2.22

 1.23 3.06 دنيا 1.0 3.1 دنيا

12 

 34. 3.8 عليا

 28 دالة 3.82

 511 1183 4147 عليا

 

 دالة

 113 2118 دنيا 1.19 2.6 دنيا

13 

 00. 4.0 عليا

 .2 دالة 2.7

 77. 3.75 عليا

 لةدا 3.6

 1.3 2.37 دنيا 62. 3.5 دنيا

14 

 00. 4.0 عليا

 34 دالة 3.6

 750. 3.81 عليا

 دالة 2.8

 1.16 2.81 دنيا 957. 3.12 دنيا

15 

 54. 3.81 عليا

2.27 

 

 دالة

31 

 77. 3.86 عليا

 دالة 4.6

 9 1.1 2.18 دنيا 3 1.3 66 .3 دنيا

16 

 34. 3.8 عليا

 دالة 3.82
32 

 543. 3.81 عليا

 دالة 2 2.5

 1.23 3.06 دنيا 1.16 2.18 دنيا
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كما هـو مبـن يف  (،0.05وعند إختبار الداللة ظهر إما دالة،عند مستوى داللة ) (،1،113-1،523)
 (:1اجلدوك )

 االرتباط لنل فقر  من فقرات املقياس م  الدرجة النلية  ( قيمة معامل1اجلدوك )
 معامـــــــــــــــــــل الفقر 

 الرتباطا
معامــــــــــــــــل  الفقر 

 االرتباط
معامــــــــــــــــــــــــــــــــل  الفقر  

 االرتباط
2 16732 21 16613 11 16198 
1 16642 27 16724 17 16141 
7 16612 26 16687 16 16685 
6 16732 25 16669 15 16732 
5 1,617 24 16521 14 16523 
4 16137 23 16795 13 16652 
3 16179 28 16198 18 16662 
8 16113 29 16697 19 16745 
9 16711 11 16779 71 16174 

21 16611 12 16687 71 16727 
22 16791     

 :Reliabilityالثبات  -ج
ـــد ابل ــــبات أن يعــــط   ـــا أعــــيد علــ  األفــراد أنفســه  يف الظــرو  يقصـ اإلختبــار النتــــائ  نفسهــــا أذا مـ

 (.1121:128)دودين، نفســـــها. ويعـــــ، ثبـــــات اإلختبـــــار عـــــد  تناقضـــــ  مـــــ  نفســـــ  أو دقـــــة يف القيـــــاس
عاد  اإلختبار، وطريقة التج ئة النصفية، إويست رج ال بات بعد  طرق منها:طريقة تطبي  اإلختبار وطريقة 

طريقــة التج ئــة النصــفية ألمــا مــن أك ــر الطــرق إســت داماً ،  انعتمــد الباح ــإالصــور املتنافئة.وقــد  وطريقــة
عــن إمــا مطمئنــة وأك ــر ضــما ً مــن خــالك إرتبــاط درجــات نصــف اإلختبــار مــ  درجــات النصــف  فضــالً 

 ئـــة ، وكـــ لك طريقـــة )ألفـــا كرونبـــا (، وحلســـاب ال بـــات بطريقـــة التج(714: 1127)ارنولـــد آري، خرآلا
الصدق والبالغ عددها  عل  عينة التحليل االحصائ ، والي أست رج من خالهلا انالنصفية، إعتمد الباح 

بـن درجـات  طبقـت معادلـة )بريسـون(  ،  وجيـة( و ، وقسمت الدرجات إىل)فرديـةمعلماً ومعلمةً ( 51)
 -ادلـــة )ســـبريمان مع إســـت دا ( وعنـــد 16539النصـــفن الفـــردي وال وجـــ  حيـــ  بلـــغ معامـــل االرتبـــاط )

وبلـــغ معامـــل ال بـــات بطريقـــة (.1615( وهـــو داك عنـــد مســـتوى )16311أصـــبح معامـــل ال بـــات ) ون(،ابـــر 
 (.16449) )ألفا كرونبا (

  رابعًا: وصف املقياس والتطبيق النهائي:
   النهائية املعّد  للتطبي  عل  عينةتبعد التحق  من صدق املقياس وثبات ، أصبح املقياس يتنون بصيغ

وضــعت أمــا  كـل فقــر  بــدائل االختيـار )تنطبــ  علــ  / دائمــاً ،  )الفقــرات سـلبية(( فقر ،71البحـ  مــن )
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( علــ  التــوا ، والوقــت 2،1،7،6،5، ال تنطبــ ( وكانــت درجــات هــ   البــدائل ) ً  دراً ’ ، أحيــا  ً  ً غالبــا
، واملتوسط الفرضـ  (241 – 71. ترتاوح درجات االجابة عل  املقياس بن)( دقيقة11-25املستغرق )
  .94للمقياس 

 الوسائل اإلحصائية: :خامسًا
املتوســـط احلســـاي، ابلوســـائل االحصـــائية اآلتيـــة:  انتحقيـــ  أهـــدا  البحـــ  احلـــا  اســـتعان الباح ـــل

ون راب –معادلة سبريمان  معادلة بريسون،تن مستقلتن، اإلختبار التائ  لعين ،اإلختبار التائ  لعينة واحد 
 التصحيحية.

 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها

الهدف األول:"التعرف علـى مسـتوى اإلغـرتاب النفسـي لـدى معلمـي مـدارس الكرفانـات         
 وأقرانهم يف املدارس العادية" 

ولتحقي  ه ا اهلـد  إسـتعمل الباح ـان املتوسـط احلسـاي، واإلحنـرا  املعيـاري ألفـراد العينـة، وإختبـار 
Test .t علمـــاً أن الوســـط 26683، واإلحنـــرا  املعيـــاري81649غ املتوســـط احلســـاي لعينـــة واحـــد ،إذ بلـــ،

، وهـ  غـري دالـة إحصـائياً، ألمـا أقـل مـن القيمـة 2632،وبلغت القيمة التائية احملسوبة94الفرض  للمقياس
. وأوضـــحت النتـــائ  أن مســـتوى 729،ودرجـــة حريـــة 1615، حتـــت مســـتوى ثقـــة 2694اجلدوليـــة البالغـــة 
(، وهــو 81649لــدى معلمــ  مــدارس النرفــا ت وأقــرام  يف املــدارس العاديــة متوســط ) اإلغــرتاب النفســ 

 (، يوضح ذلك:7(، واجلدوك)94أقل من املتوسط الفرض  البالغ )
 ( مستوى اإلغرتاب النفس  لدى معلم  مدارس النرفا ت وأقرام  يف املدارس العادية ث 7جدوك )

 .729ودرجة حرية  1615عند مستوى ثقة  2694اجلدولية  tقيمة ث

الهدف الثاني: التعرف على داللة الفـروق بـني معلمـي مـدارس الكرفانـات، وأقـرانهم يف       
مســتوى االغــرتاب النفســي، والفــروق بــني الــذكور )املعلمــني(، و اإلنــاث  املــدارس العاديــة يف 

 )املعلمات( يف مستوى االغرتاب النفسي.
لعينتـــن مســـتقلتن، وأظهـــرت النتـــائ  إن  Test .tولتحقيـــ  هـــ ا اهلـــد  إســـتعمل الباح ـــان إختبـــار 

الفروق غري دالة إحصائياً بـن معلمـ  مـدارس النرفـا ت، وأقـرام  يف املـدارس اإلبتدائيـة األخـرى، كـ لك 

 االغـــــــــــــــــــــرتاب
 النفس 

االحنـــــــــــــــــــــرا   املتوسط العينة
 املعياري

التائيــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 ةاحملسوب

درجــــــــــــــــة 
  احلرية

 االحصائية الداللة
 

320 82.69 14.87 1.71 319 
 yغ

 غير دال
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الفــروق غــري دالــة بــن املعلمــن واملعلمــات يف مســتوى االغــرتاب النفســ ، أي أمــ  ال يعــانون مــن مشــنلة 
ب  قـــد يعـــود اىل إميـــان املعلـــ  برســـالت  النبيلـــة، وأتيـــة دور  يف بنـــاء االغـــرتاب النفســـ  بشـــنٍل عـــا ، والســـ

وإعــداد األجيــاك املســتقبلية، والرغبــة منــ  يف العطــاء يف جمــاك اختصاصــ ، وكــ لك ثقــة املعلمــن أبنفســه ، 
 (، يوضح ذلك: 6وأم  قادرون يف التأثري يف املواقف االجتماعية الي يتفاعل معها، واجلدوك )

 توسط احلساي واالحنرا  املعياري والقيمة التائية احملسوبة ألفراد العينة.(امل6جدوك)
 املتوســـــــــــــط العدد العينة 

 احلساي
 االحنــرا 
 املعياري

القيمـــــــــــــــــــــــــة 
 التائيــــــة
 احملسوبة

 الداللة احلرية درجة

 
 االغرتاب

 140 معلمن
 

81.59 14.38  
1.17 

318 
 

 دالة غري

    15.23 83.55 180 معلمات النفس 
 غري دالة 318 0.77 15.18 82.39 264 مدارس عادية 
    13.41 84.09 56 كرفا ت  مدارس 

 .728ودرجة حرية  1615عند مستوى ثقة  2694اجلدولية  tقيمة 
وتشري ه   النتيجة اىل التقارب بن معلم  ومعلمات مدارس النرفا ت وأقرام  يف املدارس العاديّـة، 

بـــن املعلمـــن واملعلمـــات يف مســـتوى االغـــرتاب النفســـ ، ورمبـــا يرجـــ  ذلـــك وكـــ لك ال توجـــد فـــروق دالـــة 
التشـاب  النســيب يف ظــروفه  ســواء مــن الناحيــة االقتصــادية، أو االجتماعيــة، أو السياســية، فهــ  يعيشــون يف 

 جمتم  واحد شب  متجانس.
 االستنتاجات:

مؤشــر علــ  اتصــا  شــرحية مبــا أن االغــرتاب النفســ  غــري داك احصــائياً لــدى عينــة البحــ ، فــ اك  -
املعلمن واملعلمات ابلتواف  النفس  بشـنل عـا ، وشـعوره  ابالنتمـاء جملـتمعه ، وإمـتالكه  اجتاهـات 

 إجيابّية حنو أنفسه ، واآلخرين.
 التوصيات:

 التوصيات اآلتية: انعل  ضوء نتائ  البح  احلا  صا  الباح 
م  توقعات املعل ، والي من شأما تغيري الـروتن العمل عل  تفعيل األنشطة الالمنهجية الي تنسج   –

 يف العملية الرتبوية، وتنمية القدرات االبداعية لدى املعلمن واملتعلمن عل  حٍد سواء.
يف بنـاء اجليـل القـاد ، ، لتأثريهـا الواضـح )املعلمن واملعلمـات(اإلهتما  بشـنٍل أكـرب أبفـراد هـ   الفئـة –

عتقــــداهت  ومبــــادئه ، وحــــبه  لــــوطنه ، وإميــــام  حبقــــوقه ، وبعدالــــة وترســــيخ إميــــان النشــــ ء اجلديــــد مب
قضـــيته ، ألن كـــل ذلـــك ســـو  يـــنعنس علـــ  تالميـــ ه ، والرغبـــة يف تطـــوير إمنانيـــاهت  وقـــدراهت ، 

  ومواكبة التطورات يف جماك اختصاصه ، والشعور ابملسؤولية امللقا  عل  عاتقه .
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  المقترحات:

 إجراء اآليت: انالباح إستنمااًل للبح  احلا  يقرتح 

 دراسة بن الطلبة املتمي ين وأقرام  العادين يف مستوى االغرتاب النفس . -
 دراسة االغرتاب النفس  لدى تالمي  صفو  الرتبية اخلاصة. -

 المصادر
 .اجلامعية املعرفة والتواف ، القاهر ، دار ال ات : سينولوجية(2983)  يد ابراهي ، أبو -
(: االغرتاب النفس  وعالقت  ابلوحد  النفسية لدى طالبات 1127ودينا صاح  ) ابراهي ، خالد ، -

 كلية الرتبية الراضية، املؤمتر الدوري ال امن عشر لنليات وأقسا  الرتبية الراضية يف العراق.
 غـــري دكتـــورا  اطروحـــة التـــدريس، هيئـــة لـــدى ال قـــايف االغـــرتاب ،(2995) مهـــدي مجيـــل البلـــداوي، -

  بغداد. جامعة الرتبية منشور ، كلية
 جبــــنس وعالقتهــــا العراقيــــة اجلامعــــات تدريســــي  عنــــد :االغــــرتاب(2994) مهــــدي اجلبــــوري، خضــــري -

 .منشور  غري دكتورا  بغداد، اطروحة جامعة،التدريس، االداب
ــــل اإلحصــــائ  املتقــــد  للبيــــا ت إبســــت دا  (: 1121دوديــــن، محــــ   حممــــد ) - ، دار 2ط،spssالتحلي

 والتو ي ، عمان، األردن.املسري  للنشر 
، دار املســـري  للنشـــر 2(: مقدمـــة للبحـــ  يف الرتبيــة، ترمجـــة ســـعد احلســي،، ط1127دو لــد، أري ) -

 والتو ي ، عمان، األردن.
 اجلامعــة، كليـــة طلبــة لــدى االجتمــاع  ابلتماســـك وعالقتــ  :االغــرتاب(1113)أمحــد  رجــاك، حممــد -

 .منشور  غري ماجستري رسالة .اجلامعة املستنصرية، ،االداب
 الراض ،.للنشر والتو ي  النت  عام دار االغرتاب، نظرية :(2986) عل  السيد، شتا -
 جامعـة احلمداين، مطبعة وموف  النربو  د  محد الش صية، ترمجة :نظرات(2987)شلت ، دوان  -

 بغداد.
 . للمعلومات نبأ االغرتاب، شبنة:سياسية :مصطلحات(1113)الر اق عبد الشحماين، اسامة -
، 1ط، اجلديـد اجليـل منتبـة والقياس،صـنعاء، التنظـري بـن الش صـية :(2988)حسن صاح، قاس  -

 .للجامعات النشر دار
 بغداد،رسـالة االداب، جامعـة العليـا، كليـة الشهادات محلة لدى :االغرتاب(1111)العنيل ، جعفر -

 .منشور  غري ماجستري
،دار املســـري  للنشـــر والتو يـــ ، 1القيـــاس والتقـــومي الرتبـــوي،ط(: 1119عـــاّل ، صـــالح الـــدين حممـــود ) -

 عمان، األردن.
 .عل  حممود سام  ترمجة .اجلنسية النظرية يف مقاالت : ثالث(2981) سيجموند فرويد، -
(: االغــــرتاب النفســــ  وتعــــاط  امل ــــدرات لــــدى املراهــــ  1125قبقــــوب، عيســــ  وعتيقــــة ســــعيدي) -

  ( جامعة حممد خيضر / اجل ائر.2العدد ) ،بويةاملتمدرس، جملة امللو  النفسية والرت 
 البلد األمن،  دي منة ال قايف األدي. ،(: الغربة واحلضار  املعاصر 2995كامل، عمر عبد هللا ) -
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(: العالقة بن التحليل املنطق  والتحليـل االحصـائ  لفقـرات املقـاييس 1112النبيس ، كامل اثمر) -
  ، جامعة بغداد، كلية الرتبية )بن رشد(.15جملة األستاذ، العدد  ،النفسية

(: االغرتاب النفس  وعالقت  ابألمن لدى طلبـة جامعـة دمشـ . جملـة جامعـة 1121نعيسة، رغداء ) -
 (.7(، العدد )18اجمللد ) ،دمش 

 املســــري  دار: االردن – عمـــان. الـــنفس وعلـــ  الرتبيـــة يف والتقـــومي القيـــاس :(1111) ســـام  ملحـــ ، -
 .2ط، والطباعة والتو ي  للنشر

(: مظــاهر االغـرتاب النفســ  لـدى معلمــ  ومعلمـات املــدارس 1117موسـ ، حممـود عــوض حممـود ) -
 احلنومية يف مشاك فلسطن، رسالة ماجستري، جامعة النجاح،  بلس.

 .القل  دار ،1ط،النويت اليومية، حياتنا يف النفس :عل (2988)ع مان جنايت، حممود -
 لـدى بـ  املرتبطـة ابحلاجـات وعالقتهـا االغـرتاب امنـاط ضبالع:(1115)حممـود ماجـد النعيم ، لطيفة -

 .منشور  غري دكتورا  املستنصرية، اطروحة اجلامعة،التدريسية، كلية االداب اهليئات
، دار 2، طspssمنظور تطبيق  م  تطبيقات برجمة  –(: القياس والتقومي 1121النجار، نبيل مجعة ) -

 األردن.احلامد للنشر والتو ي ، عمان، 
 الــودود عبــد ترمجــة .العصــاب مــرض عــن بنــاء  نظريــة :الباطنيــة : صــراعاتنا(2988)كــارين هــورين،- -

 .العامة ال قافية الشؤون دار :بغداد .حممود العل 
 اهليئـــة: القـــاهر . وآخـــرون امحـــد فـــرج ترمجـــة. الش صـــية نظـــرات :(2932) ج ولنـــد ي،. ك هـــوك، -

 -.والنشر للتاليف العامة املصرية
- Horney , Karen, (1950). Neurosis and human Growth. New york  
- Jourard.S.M.(1994).Health personality. New York McMillin - 
- Maslow,A.H.(1954).Motivationandpersonality.Newyork.Harber&Rawbublishe

rs.. 
- Schunk D. (1989). Self-efficaly and cognative skill learuing (from internet .(  

تنطبــــ   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ت
علــــــــــــّ  

 متاماً 

تنطبــــــ  
ــــــــــــــّ   عل

 غالباً 

تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل
  دراً 

ال 
تنطبـــ  
 عل ّ 

ال 
تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل

 أبداً 
      أتضاي  من االلت ا  بتقاليد اجملتم . 2
أشــــــــعر أن العالقــــــــات االجتماعيــــــــة حتــــــــّد مــــــــن  1

 طموح .
     

      أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر  ال املستقبلية. 7
أشــــعر ابإلحبــــاط اذا م يتقبــــل اآلخــــرون وجهــــة  6

 نظري.
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      أفضل االحتفا   رائ  لنفس . 5
      رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة. 4
القوانن ال ُتطّب  عل  مجيـ  املـواطنن لـ لك ال  3

 الت   هبا.
     

      أ  غري مع، مبا حيدث من تغريات يف اجملتم . 8
العالقــــــات بــــــن النــــــاس تعتمــــــد علــــــ  املصــــــاح  9

 الش صية.
     

      القي  املادية ه  السائد  يف اجملتم . 21

      الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة. 22
يهمـــــــ، حتقيـــــــ  النجـــــــاح بصـــــــر  النظـــــــر عـــــــن  21

 الوسائل.
     

      حتقي  النجاح ال يعتمد عل  اجلهد الش ص . 27
      يصع  علّ  التميي  بن الصواب واخلطأ. 26
      اشعر بصعوبة حتقي  أفناري حبرية. 25
مســـاتي ضـــعيفة يف حــــل الن ـــري مـــن القضــــاا  24

 االجتماعية.
     

      احليا  ممّلة. 23
      أفضل اهلجر  اىل بلٍد آخر. 28
      مستقبل  كئي . 29
نظـــــا  التعلـــــي  الســـــائد قلـــــياًل مـــــا يشـــــج  علـــــ   11

 اإلبداع.
     

      الت ا  املعلمن ابلقي  األصيلة ضعيف. 12
أعتقــد أن نظــا  التعلــي  قليــل الرتكيــ  علــ  تربيــة  11

 التالمي .
     

رغبـــــي ضــــــعيفة يف تنفيـــــ  الن ــــــري مـــــن أنشــــــطة  17
 املدرسة.

     

االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري أعتقد أن  16
 ضروري.

     

أســــــتغرب مــــــن ســــــلوكيات بعــــــض املعلمــــــن يف  15
 املدرسة.

     

      أشعر بقلة االهتما  لسمعة املدرسة. 14
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مــــديرو املــــدارس ال يهتمــــون مبشــــاكل املعلمـــــن  13
 االجتماعية.

     

ــــ  بصــــراحة يف  18 ــــد يف التعبــــريعن رأي أشــــعر ابلتقّي
 االجتماعية القضاا

     

      األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود . 19
      يصع  علّ  تدريس مواد خارج اختصاص . 71
أشـعر بقلـة االســتفاد  مـن دراسـي يف املعهــد أو  72

 النلية.
     

      احليا  للمحظوظن يف اجملتم . 71
 مقيا  االغتراب النفسي بصورته النهائية

تنطبــــ   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ت
علــــــــــــّ  

 متاماً 

تنطبــــــ  
ــــــــــــــّ   عل

 غالباً 

تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل
  دراً 

ال 
تنطبـــ  
 عل ّ 

ال 
تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل

 أبداً 
      أتضاي  من االلت ا  بتقاليد اجملتم . 2
أشــــــــعر أن العالقــــــــات االجتماعيــــــــة حتــــــــّد مــــــــن  1

 طموح .
     

      حبيايت احلاضر  ال املستقبلية.أفضل االستمتاع  7
أشــــعر ابإلحبــــاط اذا م يتقبــــل اآلخــــرون وجهــــة  6

 نظري.
     

      أفضل االحتفا   رائ  لنفس . 5
      رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة. 4
القوانن ال ُتطّب  عل  مجيـ  املـواطنن لـ لك ال  3

 الت   هبا.
     

      مبا حيدث من تغريات يف اجملتم . أ  غري مع، 8
العالقــــــات بــــــن النــــــاس تعتمــــــد علــــــ  املصــــــاح  9

 الش صية.
     

      القي  املادية ه  السائد  يف اجملتم . 21

      الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة. 22
     يهمـــــــ، حتقيـــــــ  النجـــــــاح بصـــــــر  النظـــــــر عـــــــن  21
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 الوسائل.
      ال يعتمد عل  اجلهد الش ص . حتقي  النجاح 27
      يصع  علّ  التميي  بن الصواب واخلطأ. 26
      اشعر بصعوبة حتقي  أفناري حبرية. 25
مســـاتي ضـــعيفة يف حــــل الن ـــري مـــن القضــــاا  24

 االجتماعية.
     

      احليا  ممّلة. 23
      أفضل اهلجر  اىل بلٍد آخر. 28
      مستقبل  كئي . 29
نظـــــا  التعلـــــي  الســـــائد قلـــــياًل مـــــا يشـــــج  علـــــ   11

 اإلبداع.
     

      الت ا  املعلمن ابلقي  األصيلة ضعيف. 12
أعتقــد أن نظــا  التعلــي  قليــل الرتكيــ  علــ  تربيــة  11

 التالمي .
     

رغبـــــي ضــــــعيفة يف تنفيـــــ  الن ــــــري مـــــن أنشــــــطة  17
 املدرسة.

     

خارج املدرسة غري  أعتقد أن االتصاك ابملعلمن 16
 ضروري.

     

أســــــتغرب مــــــن ســــــلوكيات بعــــــض املعلمــــــن يف  15
 املدرسة.

     

      أشعر بقلة االهتما  لسمعة املدرسة. 14
مــــديرو املــــدارس ال يهتمــــون مبشــــاكل املعلمـــــن  13

 االجتماعية.
     

ــــ  بصــــراحة يف  18 ــــد يف التعبــــريعن رأي أشــــعر ابلتقّي
 القضاا االجتماعية

     

      األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود . 19
      يصع  علّ  تدريس مواد خارج اختصاص . 71
أشـعر بقلـة االســتفاد  مـن دراسـي يف املعهــد أو  72

 النلية.
     

      احليا  للمحظوظن يف اجملتم . 71
تنطبــــ   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ت

علــــــــــــّ  
تنطبــــــ  
ــــــــــــــّ   عل

تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  

ال 
تنطبـــ  

ال 
تــــــــــــــنط
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ـــــــــّ   غالباً  متاماً  عل
  دراً 

بـــــــــــــــــ   عل ّ 
ـــــــــّ   عل

 أبداً 
      أتضاي  من االلت ا  بتقاليد اجملتم . 2
أشــــــــعر أن العالقــــــــات االجتماعيــــــــة حتــــــــّد مــــــــن  1

 طموح .
     

      أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر  ال املستقبلية. 7
اآلخــــرون وجهــــة أشــــعر ابإلحبــــاط اذا م يتقبــــل  6

 نظري.
     

      أفضل االحتفا   رائ  لنفس . 5
      رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة. 4
القوانن ال ُتطّب  عل  مجيـ  املـواطنن لـ لك ال  3

 الت   هبا.
     

      أ  غري مع، مبا حيدث من تغريات يف اجملتم . 8
علــــــ  املصــــــاح العالقــــــات بــــــن النــــــاس تعتمــــــد  9

 الش صية.
     

      القي  املادية ه  السائد  يف اجملتم . 21

      الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة. 22
يهمـــــــ، حتقيـــــــ  النجـــــــاح بصـــــــر  النظـــــــر عـــــــن  21

 الوسائل.
     

      حتقي  النجاح ال يعتمد عل  اجلهد الش ص . 27
      واخلطأ. يصع  علّ  التميي  بن الصواب 26
      اشعر بصعوبة حتقي  أفناري حبرية. 25
مســـاتي ضـــعيفة يف حــــل الن ـــري مـــن القضــــاا  24

 االجتماعية.
     

      احليا  ممّلة. 23
      أفضل اهلجر  اىل بلٍد آخر. 28
      مستقبل  كئي . 29
نظـــــا  التعلـــــي  الســـــائد قلـــــياًل مـــــا يشـــــج  علـــــ   11

 اإلبداع.
     

      الت ا  املعلمن ابلقي  األصيلة ضعيف. 12
     أعتقــد أن نظــا  التعلــي  قليــل الرتكيــ  علــ  تربيــة  11
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 التالمي .
رغبـــــي ضــــــعيفة يف تنفيـــــ  الن ــــــري مـــــن أنشــــــطة  17

 املدرسة.
     

أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري  16
 ضروري.

     

يف أســــــتغرب مــــــن ســــــلوكيات بعــــــض املعلمــــــن  15
 املدرسة.

     

      أشعر بقلة االهتما  لسمعة املدرسة. 14
مــــديرو املــــدارس ال يهتمــــون مبشــــاكل املعلمـــــن  13

 االجتماعية.
     

ــــ  بصــــراحة يف  18 ــــد يف التعبــــريعن رأي أشــــعر ابلتقّي
 القضاا االجتماعية

     

      األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود . 19
      مواد خارج اختصاص .يصع  علّ  تدريس  71
أشـعر بقلـة االســتفاد  مـن دراسـي يف املعهــد أو  72

 النلية.
     

      احليا  للمحظوظن يف اجملتم . 71
تنطبــــ   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ت

علــــــــــــّ  
 متاماً 

تنطبــــــ  
ــــــــــــــّ   عل

 غالباً 

تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل
  دراً 

ال 
تنطبـــ  
 عل ّ 

ال 
تــــــــــــــنط
بـــــــــــــــــ  
ـــــــــّ   عل

 أبداً 
      أتضاي  من االلت ا  بتقاليد اجملتم . 2
أشــــــــعر أن العالقــــــــات االجتماعيــــــــة حتــــــــّد مــــــــن  1

 طموح .
     

      أفضل االستمتاع حبيايت احلاضر  ال املستقبلية. 7
أشــــعر ابإلحبــــاط اذا م يتقبــــل اآلخــــرون وجهــــة  6

 نظري.
     

      أفضل االحتفا   رائ  لنفس . 5
      رغبي ابملشاركة يف األعماك التطوعية ضعيفة. 4
القوانن ال ُتطّب  عل  مجيـ  املـواطنن لـ لك ال  3

 الت   هبا.
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      أ  غري مع، مبا حيدث من تغريات يف اجملتم . 8
العالقــــــات بــــــن النــــــاس تعتمــــــد علــــــ  املصــــــاح  9

 الش صية.
     

      اجملتم .القي  املادية ه  السائد  يف  21

      الروابط االجتماعية بن األفراد ابتت ضعيفة. 22
يهمـــــــ، حتقيـــــــ  النجـــــــاح بصـــــــر  النظـــــــر عـــــــن  21

 الوسائل.
     

      حتقي  النجاح ال يعتمد عل  اجلهد الش ص . 27
      يصع  علّ  التميي  بن الصواب واخلطأ. 26
      اشعر بصعوبة حتقي  أفناري حبرية. 25
مســـاتي ضـــعيفة يف حــــل الن ـــري مـــن القضــــاا  24

 االجتماعية.
     

      احليا  ممّلة. 23
      أفضل اهلجر  اىل بلٍد آخر. 28
      مستقبل  كئي . 29
نظـــــا  التعلـــــي  الســـــائد قلـــــياًل مـــــا يشـــــج  علـــــ   11

 اإلبداع.
     

      الت ا  املعلمن ابلقي  األصيلة ضعيف. 12
نظــا  التعلــي  قليــل الرتكيــ  علــ  تربيــة أعتقــد أن  11

 التالمي .
     

رغبـــــي ضــــــعيفة يف تنفيـــــ  الن ــــــري مـــــن أنشــــــطة  17
 املدرسة.

     

أعتقد أن االتصاك ابملعلمن خارج املدرسة غري  16
 ضروري.

     

أســــــتغرب مــــــن ســــــلوكيات بعــــــض املعلمــــــن يف  15
 املدرسة.

     

      أشعر بقلة االهتما  لسمعة املدرسة. 14
مــــديرو املــــدارس ال يهتمــــون مبشــــاكل املعلمـــــن  13

 االجتماعية.
     

ــــ  بصــــراحة يف  18 ــــد يف التعبــــريعن رأي أشــــعر ابلتقّي
 القضاا االجتماعية

     

      األنشطة الالصفية يف املدرسة حمدود . 19
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      يصع  علّ  تدريس مواد خارج اختصاص . 71
دراسـي يف املعهــد أو أشـعر بقلـة االســتفاد  مـن  72

 النلية.
     

      احليا  للمحظوظن يف اجملتم . 71
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