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،  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲للشباب الجامعى خالل عامي  اإلغتراب اإلجتماعيفت الدراسة التعرف على ابعاد استهد: الملخص
،  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲ب الجامعي خالل عامي وابعاده للشبا اإلغتراب اإلجتماعيوتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة و بين 

للشباب الجامعي الريفي والحضري في عينة الدراسة وابعاده  اإلغتراب اإلجتماعيواختبار معنوية الفروق بين متوسطي 
بعاده للشباب الجامعي من أو اإلغتراب اإلجتماعيختبار معنوية الفروق بين متوسطي ،  وا۲۰۱۷، و۲۰۱۲خالل عامى 

 اإلغتراب اإلجتماعي، واختبار معنوية الفروق بين متوسطي ۲۰۱۷، و۲۰۱۲الجنسين في عينة الدراسة خالل عامى 
، واختبار معنوية الفروق بين متوسطي المتغيرات ۲۰۱۷، و۲۰۱۲لشباب الجامعي في عينة الدراسة خالل عامى وابعاده ل

تحديد الفجوة التطبيقية لالغتراب وابعاده للشباب الجامعى، والمتغيرات ، و۲۰۱۷، و۲۰۱۲المستقلة المدروسة خالل عامى 
 ، صفي التتبعي (المسح الطولى)اسة إعتماداً على المنهج الوأجريت الدر ،۲۰۱۷، و۲۰۱۲المستقلة المدروسة خالل عامى 

طالبا  ۱٥۰بمحافظة الشرقية، حيث تم اختيار عينة مكونة من كلية الزراعة جامعة الزقازيق  وأجريت الدراسة الراهنة في
لكلية للعام الجامعى % من عدد الطالب المقيدين با٥من الشباب الجامعى بجامعة الزقازيق تم اختيارهم عشوائيا وهى تمثل 

طالب،  ۱٥۰قرب رقم صحيح ليصبح عدد المبحوثين ألى إطالب وتم تقريب العدد  ۲۹۳۳البالغ عددهم  ۲۰۱۷-۲۰۱٦
مارس واستخدم االستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين لجمع بيانات الدراسة وذلك خالل الفترة من يناير حتى 

 Analytical والتى تحمل عنوانللباحثة  (El-Deeb, 2012) الدراسة األولىسنوات على  ٥وذلك بعد مرور ، ۲۰۱۷عام
study of alienation of rural and urban college students in Sharkia Governorate after the 25 P

th
P of 

January 2011 revolution. كما استخدم  واستخدم فى تحليل بيانات الدراسة الجداول التكرارية، النسب المئوية، و
هم النتائج التي توصلت لها أوكانت  ،ألفا كرونباخ والفجوة التطبيقية، ومعامل ،"ت "معامل ارتباط بيرسون، واختبار

الجمالى %، بينما العجز المتوسط ۸٤أن األغتراب عن الذات القوى بلغت نسبته فى أجمالى العينة  ۲۰۱۷الدراسة لعام 
%، بينما الالمعيارية ٦۸ نسبته في إجمالي العينةالالمعنى المتوسط بلغت  إغتراب نأين ، كما تب%٦٦.۷العينة بلغت نسبته 

ما أ%، ٦۲بلغت نسبة إجمالى العينة ن العزلة االجتماعية المتوسطة أظهرت النتائج أ%، و٥٥.۳المتوسط الجمالى العينة 
فى أبعاد  ۰.۰۱وق معنوية عند مستوى وجود فر ،%٤۷.۳المتوسط الجمالى العينة كانت نسبته  اإلغتراب اإلجتماعي
اإلغتراب العجز، الالمعنى، و التالية: (االغتراب عن الذات، العزلة االجتماعية، الالمعيارية، اإلغتراب اإلجتماعي

، ۱۰٥.۱٥، ٤.۲٥، ٦.۲۹، ۸.۷۷، ۱۳.۸وكانت قيم "ت" المحسوبة كما يلي: ( ۲۰۱۷و ۲۰۱۲عامى ) بين اإلجتماعي
ا سبق يمكن رفض الفرض اإلحصائى القائل ال توجد فروقا بين متوسطي الفروق بين متوسطي )، وبناء على م٥۳.۸۰

فى جميع المتغيرات  ۰.۰۱عند مستوى وجود فروق معنوية  ،۲۰۱۷، و۲۰۱۲وابعاده بين عامي  اإلغتراب اإلجتماعي
اتجاه الشباب نحو مشاكل  ،نفتاح الثقافياال ،االنفتاح الجغرافي ،تماعيالتفاعل االج ،المستقلة المدروسة (االنتماء األسرى

المشاركة فى األنشطة الجامعية) بين ، االتجاه نحو العمل التطوعي ، الشعور باالنتماء للمجتمع المحلي ، العدالة االجتماعية 
-، ۲۳.۰۱، ۳۰.۰٥-،۱٥.٦،  ۲۰.۰۳، ۲۰.۷،۱۸.٦۳-وكانت قيم "ت" المحسوبة كما يلي: ( ۲۰۱۷، و۲۰۱۲عامى 

، ۲۰۱۲بين عامى  اإلغتراب اإلجتماعيوجود فجوة تطبيقية للمبحوثين فيما يتعلق بدرجة  ،)۰۱.۱٦-، ۳۰.۳۹، ٤۷.۸۸
ما الفجوة أ، ۲۷.۰۷-حيث بلغت قيمة الفجوة التطبيقية  ۲۰۱۷، وهذه الفجوة فى االغتراب عن الذات كانت لصالح ۲۰۱۷و

، اما عن الالمعيارية فكانت ۲۰.٦۸-يمة الفجوة الطبيقية حيث بلغت ق ۲۰۱۷التطبيقية فى العزلة االجتماعية كانت لصالح 
وبلغت قيمة الفجوة  ۲۰۱۲ما الفجوة فى العجز فكانت لصالح أ، ۱۱.۲۳وبلغت قيمة الفجوة التطبيقية  ۲۰۱۲الفجوة لصالح 

إلغتراب ا، اما عن  ۸٦.۲٦قيمة الفجوة التطبيقية  وبلغت ۲۰۱۲ما الفجوة لالمعنى كانت لصالح أ، ۹.۱۸التطبيقية 
 .۱٥۱.۱۷٤وبلغت قيمة الفجوة التطبيقية  ۲۰۱۷فكانت الفجوة لصالح  اإلجتماعي

 عجز، الالمعيارية، الالمعنى، اإلغتراب االجتماعي.اإلغتراب عن الذات، ال الكلمات االسترشادية:
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 المقدمة والمشكلة البحثية

نسبة كبيرة فى المجتمعات  شريحة الشباب تمثل
اجاتها الخاصة بها اطراداً بازدياد نموها اإلنسانية تتزايد ح

المتسارع فإنه من المهم جداً البحث فى هذه المشكالت 
انطالقاً من استيعاب تام لطبيعتها وأسباب نشوئها 

 ).۲۰۰٥، المصطفى(

في أي  -بما فيهم طلبة الجامعة- ولما كان الشباب
مجتمع معاصر يتأثر بعوامل محلية أو قومية أو عالمية 

ن للضغوط الثقافية دوراً بارزاً في تحديد مطالب وحيث أ
النمو ألفراد المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، 
كما أن المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية قد 
تؤثر بشكل أو بآخر في قدرة الفرد على تحقيق مطالب 
نموه مما قد يؤدي إلى معاناته لبعض المشكالت، وحيث 

ولدوا ونشأوا في فترة  الدراسةوضوع أن األفراد م
رصد تأثيرات يجب تاريخية متقلبة األحداث، كان 

المتغيرات المختلفة في تفسير مشكالت االغتراب لدى 
 .)۲۰۰٤(الضبع،  هامعي ومعاونته في حلالطالب الجا

قد  وقد أجمعت الدراسات السابقة أن هناك أبعاداً لالغتراب
صة بين طالب المرحلة تنتشر أكثر من أبعاد أخري وخا

ينتشر الثانوية والمرحلة الجامعية حيث ان االغتراب 
انتشارا واسعا في هاتين المرحلتين، وان بعد عدم االنتماء 
هو المظهر السائد لالحساس باالغتراب لدى طلبة الجامعة 

 ).۱۹۹۹(سليمان، 

 أحد األزمات التى تواجه شريحة الشبابهو االغتراب و
هم وباآلخرين على الصعيد االجتماعي فى عالقتهم بذات

والنفسي والسياسي. وهو كلمة تتسع مفاهيمها باتساع 
هويتها ونطاقها، كونها تدور حول الشعور بعدم االنتماء 
وفقدان الرغبة فى الحياة واإلحساس بالعجز عن التوافق 

 ).۲۰۰٥ ،المصطفى(مع النفس أو مع اآلخرين 

 مشكلة الدراسة
هدها األوس�اط السياس�ية واالجتماعي�ة ن الحالة التي تشإ

 والثقافية في المنطقة، والتي تقود زمامها القيادات الش�بابية،
و ظ���اهرة اجتماعي���ة بحاج���ة ال���ى البح���ث أانم���ا ه���ي حال���ة 

والمراجع�ة وال��تمعن أكث�ر ف��ي تحلي�ل العدي��د م�ن النظري��ات 
وغيره�����ا م�����ن نظري�����ات العل�����م االجتماعي�����ة والسياس�����ية 

م���ا يج���ري لم���ا اس���ماه ال���بعض  فه���م طبيع���ةول ،والمعرف���ة
"تس���ونامي ال���وطن العرب���ي". ونظ���راً لك���ون المجتمع���ات 
البش����رية عب����ارة ع����ن سلس����لة م����ن العملي����ات المتط����ورة 
والمتغي���رة ول���يس حال���ة مس���تقرة، والحرك���ات االجتماعي���ة 
الحديثة منهجاً وفكراً حديثاُ يبنى عليه مس�تقبل الجي�ل الق�ادم 

خطت�ه تض��حيات ويؤس�س رؤي��ة كوني�ة تني��ر الطري�ق ال��ذي 
 الشباب وثوراتهم.

قد مر العالم العربى بظروف وتطورات س�ريعة أث�رت ل
فى كثير م�ن ن�واحى الحي�اة ف�ى تل�ك المجتمع�ات وانعكس�ت 
ف��ى جوانبه��ا ب��أداة س��لبية عل��ى الص��حة النفس��ية للعدي��د م��ن 
أفراده��ا، ث��م إن الطف��رة االقتص��ادية الت��ى يعيش��ها ع��دد م��ن 

م�ن المف�اهيم والموج�ودة ف�ى بالدنا العربية   أثرت فى عدد 
تل����ك المجتمع����ات، وس����اعدت عل����ى ظه����ور العدي����د م����ن 
األمراض النفس�ية وس�وء التكي�ف واالغت�راب حال�ة يعيش�ها 
اإلنسان نتيجة الظروف التى مر ويمر بها، ولقد زاد اهتمام 

اإلغت�����راب العلم�����اء االجتم�����اعيون ح�����ديثا ف�����ي دراس�����ة 
ر معانيه متعددة وزاد معه بالتالي االهتمام بتفسياإلجتماعي 

ال��ذي يع��اني من��ه  اإلجتم��اعي االغت��راباألبع��اد حي��ث ان 
الش���باب الج���امعي كأي���ة ظ���اهرة نفس���ية أخ���رى ل���ه أس���بابه 
ومبرراته ومن هنا فإن الدراسة الحالية تساعد على دراس�ة 

وجعلها قابل�ة للقي�اس ومحاول�ة االجتماعي ألبعاد االغتراب 
 إلجتم���اعيا قي���اس مق���دار التغي���ر ف���ى ظ���اهرة االغت���راب

، ۲۰۱۲وابع���اده خ���الل الخم���س س���نوات ب���ين الدراس���تين 
ومدي تاثير دور المؤسسات التعليمية في زيادة أو  ۲۰۱۷و

م��ن هن��ا تتض��ح . نق��ص االغت��راب ل��دي الش��باب الج��امعي
 اإلجتم�اعي ألبع�اد االغت�رابمشكلة الدراس�ة وه�ى دراس�ة 

ل�دى الش�باب الج�امعى بع�د الث�ورة لم�ا ص�احب ه�ذه الث�ورة 
 ي���������رات ايجابي���������ة وس���������لبية ف���������ى س���������لوك م���������ن تغ

وش�عور الش�باب نح�و مج�تمعهم حي�ث يواجه�ون العدي�د م�ن 
 وذل���ك بالدراس���ة الس���ابقة للباحث���ة ۲۰۱۲المش���كالت ع���ام 

)El-Deeb, 2012 ۲۰۱۷)، ومقارنتها بنفس الظاهرة بعام. 

 الدراسةأهداف 
إنطالقا من المشكلة السابق عرضها، تتحدد أهداف هذه 

 الدراسة فى:

 للشباب الجامعى اإلغتراب اإلجتماعيعرف على ابعاد الت -۱
 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲خالل عامي 

تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة و بين االغتراب  -۲
 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲ب الجامعي خالل عامي وابعاده للشبا

اختبار معنوية الفروق بين متوسطي أبعاد االغتراب -۳ 
ضري في عينة وابعاده للشباب الجامعي الريفي والح

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲الدراسة خالل عامى 

 اإلغتراب اإلجتماعياختبار معنوية الفروق بين متوسطي  -٤
وابعاده للشباب الجامعي من الجنسين في عينة الدراسة 

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲خالل عامى 

 اإلغتراب اإلجتماعياختبار معنوية الفروق بين متوسطي  -٥
لدراسة خالل عامى في عينة اوابعاده للشباب الجامعي 

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲

 اختبار معنوية الفروق بين متوسطي المتغيرات المستقلة -٦
 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲المدروسة خالل عامى 
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تحديد الفجوة التطبيقية لالغتراب وابعاده للشباب  -۷
الجامعى، والمتغيرات المستقلة المدروسة خالل عامى 

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲

 قةالساباإلطار النظري والدراسات 
 االستعراض المرجعى

عادة  لنفسية واالجتماعية والشخصيةالمشكالت اتنشأ 
عندما يصاحب تعقد ظروف الحياة في المجتمع أو يترتب 
عليها مظاهر سوء توافق تجعل أفراد المجتمع يشعرون 
بوجود شرائح معينة بين أفراده ال تستطيع أن تتكيف أو 

ما هو نفسي  تتوافق بسهولة مع الظروف السائدة فيه فكل
له جذور اجتماعية وكل ما هو اجتماعي له أصداء 

م واالرتباط وانعكاسات نفسية ومن هنا كان التالز
 ).۲۰۰٤الضبع، العضوي بينهما (

المشكالت التى قد تظهر حاليا العديد من  شباباليعانى 
فى صورة من التوتر والقلق والتمرد والصراعات 

مشحون  أصبحليوم االعالم  الداخلية، وقد ترجع إلى
بالتوترات، ويموج بالخالفات والصراعات إلى الحد الذى 

الحقيقى لم يعد له وجود إال االنضمام يمكن معه القول إن 
الحياتية ويقدم الفرد فى  الخبراتفى إطار محدود جداً من 

مجتمع قام يحاول مواكبة المجتمعات المتقدمة بشعوره بأنه 
اته واحتياجاته، كما أنه يعيش فى عالم ال يستجيب لرغب

ر غير قادر على التنبؤ بالمستقبل، فضالً عن تغير المعايي
، كما يتسم أيضاً برفضه التى تنظم سلوكه بسرعة متزايدة

للقيم الخاصة بحضارته وباإلنعزال عن اآلخرين وعن 
 ). ۲۰۰۳ذاته (خليفة، 

يتطلب  الجامعية بيئتهممجتمعهم وإن توافق الطلبة مع 
يالً فى أساليبهم واستراتيجياتهم وتيارتهم من أجل منهم تعد

استيعاب التناقضات التى تظهر بقصد النجاح واإلنجاز، 
من هذا المنطلق فإن حاالت اإلضطراب النفسى أو 
التناقضات تشكل صورة من صور األزمة االغترابية التى 

 .)۱۹۹۸تعترى الشخصية (وطفه، 

ن الفرد فاالغتراب موجود ما دامت هناك فجوة بي
والمجتمع، وكلما غاب المجال الذى تظهر فيه العالقة 
المعبرة عن الذات ومادام للفرد أفكار مثالية ينشد تحقيقها 

 ). ۲۰۰۸، على( حول ظروف المجتمع دون بلوغهاوت

االغتراب موضوعاً مهماً فى الثقافة الحديثة، أى منذ 
 أعلن هيغل أن اإلنسان أصبح عاجزاً فى عالقاته بنفسه

ومجتمعه والمؤسسات التى ينتمى إليها حتى استحال 
انتماؤه نوعاً من الالنتماء والهامشية، بل استحال االغتراب 
باإلضافة إلى هيغل موضوعاً مهما عند كل من ماركس 

وهيدغر، فانشغل هؤالء بموضوعات  ونيتشه وكركيغارد
الفراغ والعجز والقلق والرفض والالمعنى والتمرد 

. ولم تسلم من هذا وغير ذلكالعزلة...  واالنفصال أو
االنتشار أعمال فيبر وفرويد ويونع ودور كهايم وغيرهم 

وعلى الرغم من  ،كبير ممن أسسوا للثقافة الحديثة عدد
، فإن مفهوم االغتراب ما يزال غامضاً، زيادة االهتمام

 ).۲۰۰٦، بركات( راً ما يتفق الباحثون على تحديدهوناد

جتماع حول الظهور األول لمصطلح ويختلف علماء اال
إالّ أن معظم التحليالت  )،Alienationاالغتراب (

المعاصرة تكاد تجمع على أن أول استخادام منهجي منظم 
لمصطلح االغتراب جاء به هيجل في الفلسفة المثالية 
األلمانية في أواخر القرن الثامن عشر ومستهل القرن 

 Even though alienation came intoالتاسع عشر
prominence in the early writings of Marx 

(1844/1932) , )Waltres, 2002(. 

ظاهرة االغتراب ليست وليدة هذا العصر بل هى قديمة 
قدم الوجود اإلنسانى، وقد سادت هذه الظاهرة كخروج من 
نطاق الحاالت الفردية لتصبح إحدى السمات المميزة 

معات، أى أن الشعور للعصر الحالى مع اختالف المجت
باالغتراب هو شعور قديم منذ قدم اإلنسان إال أنه مع تقدم 
الحياة العصرية تحول من حيز الفردية إلى شعور جمعى 
يتسم به المجتمع، فمظاهر العنف والتمرد والتغيرات 
السريعة المتالحقة لكى تموج بها المجتمعات المعاصرة 

أو كانت ترتبط بذاته أدت إلى اهتزاز عالقات اإلنسان التى 
 .)۲۰۰۸على، ( ى إلى انتشار ظاهرة االغتراببال مما أد

) االغتراب هو انهيار العالقات ۲۰۰٥يعرف المصطفى (
، الشباب نتيجة الشعور بعدم الرضا لدى االجتماعية

ض تجاه قيم األسرة أو المجتمع ككل. وهو على فوالر
ماء للمجتمع الصعيد النفسى يفقد فى الشاب الشعور باإلنت

العزلة والبعد، بمفهومه الشامل أو الضيق، مع ميل إلى 
ما يفعله ليس له قيمة ولن يؤثر على المحيط  لشعوره بأن
 الخارجى. 

ويعرف معجم العلوم االجتماعية االغتراب بوجه عام 
بأنه البعد عن األهل والوطن، ولكن اللفظ المستعمل حديثاً 

دان اإلنسان لذاته قعلى ففى العلوم االجتماعية للداللة 
واستنكاره ألعماله نتيجة أوضاع يمر بها (محمد، 

۱۹۹۹.( 
وعلى الرغم من شيوع مفهوم االغتراب فى الحياة 
المعاصرة إال أن هذا المفهوم يعد غامضاً ومتنوع المعانى. 
فهو يحمل أكثر من معنى، كما أن المفهوم ال يبدو واضحاً 

مفهوم فلسفى داخل  فى أغلبية المراجع. فاالغتراب
مجال القياس السيكولوجى  محراب علم النفس وخاصة

 ).۱۹۹۸، (عباده

ولمصطلح االغتراب استخدامات فى التراث اللغوى 
والفكرى، والسيكولوجى والسوسيولوجى وقد كان هذا 
التنوع فى استخدام هذا المصطلح (نتيجة مصاحبة لتنوع 

ولوجية التى االتجاهات الفكرية والسيكولوجية والسوسي
اهتمت بتناول المفهوم منذ أول استخدام مصطلح االغتراب 

 ) .۲۰۰۳فى نظرية العقد االجتماعى" (خليفة، 
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بأنه ينشأ من خبرات الفرد  االغتراب استوكلز يوضح
التى يمر بها مع نفسه ومع اآلخرين وال تتصف بالتواصل 
والرضا وبصاحبها كثير من األعراض هى العزلة 

التمرد والرفض واإلنسحاب والخضوع واإلحساس ب
 .)۱۹۹۲، السيد(

واالغتراب بشكل عام هو اضطراب نفسى يعبر عن 
اغتراب الذات عن هويتها وبعدها عن الواقع وانفصالها 
عن المجتمع وهو غربة عن النفس والعالم وغربة بين 

 .)۲۰۰٤البشر (الفارس، 
) االغتراب بانه: شعور الفرد ۲۰۰۲زهران ( تعرف

المعايير نتماء وفقدان الثقة ورفض القيم واال بعدم
االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية، وتعرض وحدة 
الشخصية للضعف واالنهيار بتاثير العمليات الثقافية 

 .الجتماعية التى تتم داخل المجتمعوا
أبعاد األغتراب كما وردت في العديد من   أبرز

لت هذا الموضوع التي تناو الدراسات والبحوث السابقه
بالبحث والتقصي والتي منها على سبيل المثال دراسة كل 

)،  (Seeman, 1959،Dean, 1969)( من
)(Middletion, 1963، )،عبادهو( )۱۹۹۷ أبو العينين ،

  وهي كاآلتي:  ،)۱۹۹۸
هذا البعد بأنه  social isolation :االجتماعية العزلة -۱

تواء والتقبل لآلح حالة من التوقع المنخفض للفرد
األجتماعي ثم التعبير عنه بشكل أساسي في مشاعر 

)، ۱۹۹۳(حسن،  الرفض أو التنصل الوحده أو مشاعر
 وبين بينه إيجابية عالقة وجود بعدم الشاب يشعر حيث

 وضعف بالوحدة شعور ويالزمه المجتمع، في اآلخرين
 العتزال به ينحى الذي األمر وللهوية، االنتماء للمجتمع

 فيه. فاعالً  يكون أن يفترض الذي لمجتمعا هذا
 أحيانًا الشاب يتعرَّض  Powerlessness :العجز -۲

 الداخلية بيئته طبيعة تفرضها التي الضغوطات لبعض
التي  المصيرية القرارات اتخاذ وبين بينه تحول والتي
 على القدرة وعدم بالعجز يشعره مما مستقبله، تحدد

 .)۲۰۰٥، المصطفى(التغيير 

 ذاـــــ: هmeaninglessnessى ــاس بالالمعنــــاإلحس -۳
 التمييز المعنى وعدم الطـــختإبالشعور يعني (البعد 

 ة)ـــاعيـــجتمور االــــصية واألمـــالشخ ائلــــــن المســـبي
 (John and Ray, 2001). 

 : ويشيرnormlessnessارية ــــاس بالالمعيــــاإلحس -٤
)Seeman,1959 (ر عنـــيعب دـــأن هذا البعلى إ 

(الموقف الذي تتحطم فيه المعايير األجتماعية المنظمة 
هذه المعايير غير مؤثره  لسلوك الفرد حيث تصبح

والتؤدي وظيفتها كقواعد للسلوك وهذا يعني الوصول 
التي تغرق فيها القيم العامة في خضم  الى الحالة

  ).وسيلة الرغبات الخاصة الباحثة عن أشباع بأي
: هو   Salf estrangmentاالغتراب عن الذات  – ٥

الفرد نفسه كمغترب،  نمط من الخبرة من خاللها يرى
فهو يشعر أنه غريب عن نفسه حيث لم يرى ذاته 

لعالمه أو كمنشئ وخالق ألفعاله،  أويخبرها كمركز
يطيعها  ولكن أفعاله ومترتباتها تصبح لها السياده وأنه

 .(Al-Khawaj, 1988) ويخضع لها

 الشباب عالقة على يؤثر مما وغيرها األبعاد، هذه
 أهمها لعل الغترابهم، صوًرا تترجم ومجتمعهم بذاتهم
 قبيل من أسرهم، مع لدى بعضهم العنيف التعامل في يكمن

 من أشكال وممارسة الصغار، اإلخوان أو الوالدين ضرب
  .عام بشكل المجتمع أفراد أو المعلمين مع العنف

 (االغتراب القانونى، :عده أنواع إضافية لالغترابناك وه
راب التربوي، االغتراب ـــياسي، االغتــــاالغتراب الس

، االغتراب االبداعي، االغتراب الديني، االغتراب يالمعلومات
 .)۲۰۰۸، االغتراب النفسي) (علي، االجتماعي

ظاهرة االغتراب تمر بمراحل ثالث كل مرحلة تؤدي 
 خري. وهذه المراحل هي:الي المرحلة األ

 مرحلة التهيؤ لالغتراب
وهي المرحلة التي تتضمن مفهوم فقدان السيطرة 
ببعدية المتمثلين في سلب المعرفه وسلب الحرية ومفهومي 
فقدان المعني والالمعيارية، علي التعاقب، فعندما يشعر 
المرء بالعجز أوفقدان السيطرة إزاء الحياه والمواقف 

ه الحول وال قوة ، فالبد أن تتساوى معاني االجتماعية وأن
األشياء لديه بل  وأن تفقد األشياء معانيها أيضاً. وتبعا لذلك 

 إليها ر تحكمه وال قواعد يمكن أن ينتميفال معايي
 .)۱۹۹۷(نداء، 

 مرحلة الرفض والنفور الثقافي
هي المرحلة التي تتعارض فيها اختيارات األفراد مع 

لثقافيه وهناك تناقض بين ماهو األحداث والتطلعات ا
واقعي وماهو مثالي ومايترتب عليه من صراع األهداف. 
وفي هذه المرحلة يكون الفرد معزوال علي المستويين 

اقه، اذ ينظر اليهم بوصفهم العاطفي والمعرفي عن رف
، وعند هذه النقطة يكون مهيأ للدخول في المرحلة غرباء
 الثالثة.

 مرحلة التكيف المغترب
و العزلة االجتماعية بأبعادها المتمثلة في االيجابية أ

بصورتيها المتمثلتين في المجاراة المغتربة والتمرد 
بصورها المتعددة التي يعكسها  والثورة، والسلبية
وفي هذه المرحلة يحاول الفرد التكيف  االنسحاب والعزلة.

 مع المواقف بعدة طرائق منها:

 لخضوع لكل المواقف.االندماج الكامل والمسايرة وا-

التمرد والثورة واالحتجاج. أي يتخذ المرء موقفا ايجابيا  -
نشطاً. ويتخذ الفرد موقف الرافض لألهداف الثقافية، 
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ويكون المرء في هذه الحالة يقف باحدي قدميه داخل 
النسق االجتماعي وباألخري خارجه مما يحيله في نهاية 

وأما  .)۱۹۹۷ ء،نسان هامشى (نداإلى إالمطاف 
حب االحاسيس النفسية واالعراض االجتماعية التى تصا

المغترب فهي االحساس بالقلق وعدم االرتياح وعدم 
االحساس بالياس وبعدم  -الشعور بالضياع-االستقرار

والعزلة االجتماعية   نسحاباال -الفاعلية واالهمية
ومركزية التحكم  احتقار الذات - واالبتعاد عن المشاركة

الميل الي  العدوانية والعنف والتدمير  –النا وتضخيم ا
 ).۱۹۹۹ومعاداه المجتمع والثقافة السائده فيه (محمد، 

 خصائص الشخصية المغتربة
ذا ماانفصل عن ذاته لحساب الواقع الخارجي إن الفرد إ

استكانه وخضوعا يصبح فقيرا من كل ثراء داخلي النه 
ر به من تحول الي مجرد شىء وحينما تزداد حدة مايشع

اغتراب وانفصال عن نفسه، فان حياته النفسية تضطرب 
ومعاييره تهتز وتظهر عليه مجموعه من المظاهر 
المصاحبة لالغتراب. وهناك أيضا ثالثة أنماط أو 
خصائص للشخصية المغتربة تقابل مراحل عملية 
االغتراب التي مرت بنا سابقا: ففي مرحلة االنسحاب من 

فرد  االرتداد والنكوص الي المجتمع يالحظ علي ال
ي. وفي مرحلة الماضى والتبلد والجمود االجتماع

ن هناك تجاهل للقوانين ورفض واالغتراب الرفضي يك
 ، ورفض أصول التفاعل مع االخرين.ةللمعايير الثقافي

أما الخصائص المميزة لمرحلة االغتراب االنفعالي 
نغالق وهي المرحلة االخيرة فهي التمركز حول الذات واال

 .)۱۹۹۷في دائرة خبراته ومصالحه الشخصية  (نداء، 

 لمعالجة النظرية لمفهوم االغترابا
االغتراب تعبير نظرية اغتراب الشباب عند كينستون (

 عن عدم االلتزام)
ظهرت نظرية في االغتراب قدمها كينستون 

Keniston, 1965) ( وكانت محاور تنبثق من خالل
 Theتحت عنوان الالملتزم  دراسته الشهيرة التي صدرت

uncommitted  وكان يحاول ان يشخص على حد
تصوراته مالمح االغتراب للشباب في المجتمع األمريكي 
مؤداه: "أن االغتراب يظهر في ثنايا المجتمعات تبعاً 
الختالف األنماط الثقافية واالجتماعية والسياسية لهذه 

معاني المجتمعات وأن االغتراب يتضمن فيما يتضمنه 
التشاؤم والتوتر والصراعات النفسية تبعاً لما تحدثه تلك 
األطر من ضغوط ال يتقبلها الشباب ويصبح االغتراب 
وفق هذا االعتراض من قبل الشباب بمثابة الرفض لهذه 
المعطيات الثقافية واالجتماعية والسياسية ويكون هذا 
الرفض الواهم من وجهة نظره هو الخيط األساسي الذي 

سج من خالله بعض األفراد تصوراتهم المعبرة عن ين
السخط وعدم االنتماء والتهرب من تحمل المسؤولية فيفقد 

 هؤالء ذواتهم ويخسر المجتمع قدراتهم.

وقد حاول كينستون أن يحدد الخصائص التي تشكل 
مالمح المغترب والتي تدفعه إلى فقدان الثقة بمن حوله 

إلى تحقيق أهدافه وتحرمه من توظيف إرادته والسعي 
واالنصياع المستسلمين لمشاعر التشاؤم والغضب على 

 الوجه اآلتي:

اس بالقلق فقدان الثقة في التعامل مع اآلخرين، واإلحس
.. واحتقار التفاعل مع المواقف، والتوتر النفسي، الغضب

ضياع القيم الجمالية في مقابل المسايرة لحركة اآللية وما 
وتكنولوجية، رفض القيم  يتبعها من عوامل مادية

االجتماعية التي تضغط على إرادة اإلنسان، واالنسحاب 
 وعدم تحمل المسؤولية.

 نظرية أريكسون (االغتراب وأزمة البحث عن الهوية)
  (Erikson, 1964) تعتمد النظرية التي قدمها أريكسون

فى دراسته عن الشباب وأزمة الهوية على محور أساسي 
) ويعني Self- Identifyر (هوية األنا هو اهتمامها بتطوي

بهذا األمر أن اإلنسان الفرد يكون لنفسه مجموعة من 
األهداف يعبر من خاللها عن درجة وعيه بقدراته 
ومفهومه عن نفسه، ووضعه للحسابات التي يتوقعها من 
اآلخرون وفي ضوء تقديره لكل هذه األمور تتحدد هويته 

األلفة واالنتماء بحيث ويصاحبها من عوامل تتمثل فيها 
يستطيع التوصل مع الجماعة إذا كانت (هويته) فقد تحددت 
اعتماداً على هذه األبعاد السابقة، فتراه يتنازل عن مطالبه 
في سبيل الجماعة، وهذا اإلنسان الفرد يتصرف تصرفاته 
هذه ألنه يستشعر قيمته ويحاول أن يدعم تلك القيمة، أما إذا 

ن يحقق هذه (الهوية) فإنه يقع صريعاً لم يستطع اإلنسان أ
 للشعور بالعزلة واالغتراب.

ويالحظ أن أريكسون قد أكد أن فقدان الهوية يؤدي إلى 
الشعور باالغتراب ذلك الشعور حدد مالمحه على الوجه 

 اآلتي:
اإلحساس بالعجز والعزلة وعدم االنتماء، يؤدي هذا 

كس هذا الشعور الضاغط بالفرد إلى كراهية ذاته وينع
األمر بطبيعة الحال على مستوى األداء المهني والتكيف 
النفسي داخل مجاالت الحياة وما تتضمنها من مواقف 
متعددة، واعتبر أريكسون هذه المشاعر من األمور 
الطبيعية التي ال بد وأن يمر بها اإلنسان الفرد حتى يستعيد 

 نفسه ويلتقط هويته المفقودة.

ر عن غياب االغتراب تعبينظرية فيكتور فرانكل (
 المعنى والجوع النفسي)

يتبلور شكل النظرية النفسية عند فرانكل والتي تقوم 
على أساس أن حياة الفرد تتمركز حول أرادة المعنى والتي 

جدوى والهدف من خاللها يحقق الفرد المعنى وال من
غاب عن األنسان  ذاإفرانكل) أنه (( الحياة، حيث يرى
الفراغ الوجودي والذي  يزيدالحياة فأنه األحساس بمعنى 

الحياة أصبحت رتيبة مملة وأنها تسير بغير معنى  يعني أن
 أو هدف.
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ويحدث االغتراب من وجهة نظر فرانكل اعتماداً على 
 األمور التالية:

عندما تفشل إرادة المعنى يحدث ما يسميه فرانكل 
ي باإلحباط الوجودي، الذي يجعل اإلنسان تخبو عزيمته ف

 الوصول إلى المعنى الذي يريده.
عندما يقع اإلنسان فريسة للمسايرة واالمتثال فيعاني 
على حد قول فرانكل من الفراغ الوجودي الذي تظهر 
مالمحه من خالل الشعور بالملل وفقدان الثقة بالذات 

 واإلحساس بالضياع.
تحمل المسؤولية نتيجة لعدم عندما يتهرب اإلنسان من 

اجهة المواقف والصمود أمام المشكالت على مو قدرته
فيخسر وعيه بااللتزام بالمسؤولية وما يتعلق بها من إرادة 
تمكنه من التصرف الصحيح واختيار أهدافه بدقة ووعي 

 وفهم.
عندما يضع اإلنسان الفرد بدائل مادية إلرادته المعنوية 

(اللذة محوراً  فيجعل المال أو ضل والتصرف الراقي
يضاً جوهرياً عن تحقيق الهدف األسمى من رئيسياً وتعو

إرادة الفعل التي تتطلع إلى اإلنجاز األفضل والتصرف 
 ).۱۹۷۲(فرانكل،  الراقي

تأثيرات المتغيرات المختلفة في تفسير مشكالت 
االغتراب لدى الطالب الجامعي ومعاونته في حل تلك 

 المشكالت وهذه المتغيرات كاآلتي : 
من مجتمعات العالم الثالث إن مجتمعنا كأي مجتمع  -۱

يواجه تغيرات محلية وقومية وعالمية يجعل الشباب 
 .صراع تقليدي بين القديم والحديث يعيش في

إن إحساس الشباب بالنقص أمام التقدم العلمي الهائل قد  -۲
يدفعه إلى االتجاه اإليجابي وينمي قدراته بمناهج جديدة 

... أو تجعله يفكر أكثر مما يتلقى معلومات وينجز 
 .ينسحب ويرضى بتخلفه

إن البحث عن الذات بعد أن اهتزت لدى الشباب من  -۳
 ها في مرحلتيالجنسين كل المفاهيم التي اكتسبو

، وعودة البعض إلى القيم الدينية لطفولة والمراهقةا
الخالدة في صحوة دينية ما هو إال محاولة يهدف 

 .الشباب من ورائها البحث عن هويته

ى الوجود واإلحساس بعدم األمن نتيجة أن المحافظة عل -٤
األخطار الداخلية واألخطار الخارجية تجعل الشباب 

ن السياسي يعيش في خوف دائم فهو بحاجة إلى األم
، مما يجعل الشباب بشكل عام واالجتماعي واالقتصادي

كل خاص يعانون من بعض المشكالت والطلبة بش
 ).۱۹۸٦ ،شريف ومحمد(

 ةالفروض البحثية للدراس
تم صياغة عدة فروض نظرية تمهيدا الختبارها 

 إحصائيا وهذه الفروض هي كالتالي:

 الفرض البحثى االول
للشباب  اإلغتراب اإلجتماعي توجد عالقة بين أبعاد

وبين المتغيرات   ۲۰۱۷، و ۲۰۱۲الجامعى خالل عامى 
المستقلة المدروسة التالية: (السن، االنتماء األسرى، 

الثقافي، نفتاح االنفتاح الجغرافي، اال، التفاعل االجتماعي
 باالنتماء االجتماعية، الشعور العدالة التعرض االعالمي،

المحلى، اتجاهات الشباب نحو سلوكيات انماط  للمجتمع
االتجاه نحو و نشطة الجامعيةالمشاركة فى األ حياتهم،

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲العمل التطوعى) خالل عامى 

 الفرض البحثى الثاني
اإلغتراب روقا بين متوسطي الفروق بين أبعاد توجد ف
للشباب الجامعي الريفي والحضري خالل  اإلجتماعي

 .۲۰۱۷، ۲۰۱۲عامى 

 الفرض البحثى الثالث
اإلغتراب توجد فروقا بين متوسطي الفروق بين أبعاد 

للشباب الجامعى من الجنسين خالل عامى  اإلجتماعي
 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲

 الفرض البحثي الرابع
اإلغتراب فروقا بين متوسطي الفروق بين أبعاد توجد 
، ۲۰۱۲للشباب الجامعي خالل عامى  اإلجتماعي

 .۲۰۱۷و

 الفرض البحثي الخامس
توجد فروقا بين متوسطي الفروق بين المتغيرات 

، وقد تم ۲۰۱۷، و۲۰۱۲المدروسة خالل عامى  المستقلة
 اختبار هذه الفروض كلها  فى صورتها اإلحصائية.

 يانات والطريقة البحثيةمصادر الب

أجريت الدراسة إعتماداً على المنهج الوصفي التتبعي 
او (المسح الطولى) وهو مايجرى لقياس مقدار التطور 

حيث تجرى الدراسة فى  التغير فى االستجابة المباشرة
أكثر من مرة وبمقارنة نتائج الدراسة فى المرة االولى 

ثر عامل الوقت فى الثانية لمعرفة أ فى الدراسةبنتائجها 
 التطور أو التغير فى االستجابة نحو الظاهرة المطروحة

كلية أجريت الدراسة الراهنة في )، ۲۰۱۲، (العساف
تم  بمحافظة الشرقية، حيث جامعة الزقازيق،  الزراعة

طالبا من الشباب الجامعى  ۱٥۰اختيار عينة مكونة من 
% من ٥ بجامعة الزقازيق تم اختيارهم عشوائيا وهى تمثل

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦عدد الطالب المقيدين بالكلية للعام الجامعى 
طالب وتم تقريب العدد الى اقرب رقم  ۲۹۳۳البالغ عددهم 

إدارة شئون طالب ( ۱٥۰صحيح ليصبح عدد المبحوثين 
، )۲۰۱۷، جامعة الزقازيق، الطالب كلية الزراعة

واستخدم االستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين لجمع 
يانات الدراسة وذلك خالل الفترة من يناير حتى مارس ب
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سنوات على الدراسة  ٥بعد مرور ، وذلك  ۲۰۱۷ عام
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revolutionللباحثة (. 

 األساليب واالختبارات اإلحصائية المستخدمة
استخدم فى تحليل بيانات الدراسة الجداول التكرارية، 
النسب المئوية، و كما استخدم معامل ارتباط بيرسون 

Pearson Correlation Coefficient" ت، اختبار" 
 t-test  تراب اإلغالختبار الفروق بين متوسطى أبعاد

و معامل  والفجوة التطبيقية  للشباب الجامعي، اإلجتماعي
لقياس ثبات المقاييس  Cronbach's Alphaألفا كرونباخ 

 .، و الفجوة التطبيقيةالمستخدمة في الدراسة

 the expense of applied حساب الفجوة التطبيقية
gap ۲۰۱۷ ،بإستخدام المعادلة التالية (الديب، ونويصر:( 

 لتطبيقية =  الفجوة ا
  ۲۰۱۲متوسط االغتراب وابعاده فى عام 

 ۲۰۱۷متوسط االغتراب وابعاده فى عام  –
 ۱۰۰× ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲۰۱۲متوسط االغتراب وابعاده فى 

 قياس المتغيرات البحثية
 قياس المتغيرات المستقلة

 السن
لق بعدد سنوات عمر المبحوث ألقرب حسب كرقم مط

 .سنة ميالدية جمعت فيها البيانات

 االنتماء األسرى
تم قياسه من خالل *مقياس ليكرت وذلك باستيفاء رأى 

 عبارة). ۱٦المبحوث فى عدة عبارات (
 محل اإلقامة

تم قياسه بسؤال المبحوث عن محل اإلقامة الحالى فى 
األرقام التالية  الصور السابقةالحضر وأعطيت  -الريف 

 للترميز على الترتيب. ۲ ،۱
 االنفتاح الجغرافى

تم قياسه من خالل سؤال المبحوث عن مدى تردده 
على المناطق المجاورة للمنطقة التى يسكن بها وذلك على 

 ** مقياس متدرج مكون من أربع مستويات  .

 االنفتاح الثقافى
تم قياسه من خالل سؤال المبحوث عن مدى قيامه 

األنشطة الثقافية وذلك على ** مقياس مكون من أربع ب
 مستويات.

 التفاعل االجتماعى
تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن 

عبارات)  ۸ه بالتفاعل االجتماعى مع من حوله (مدى قيام
 وذلك على ** مقياس متدرج مكون من أربع مستويات.

 المحلى للمجتمع باالنتماء الشعور
ليكرت وذلك  على غرار *مقياس  من خالل تم قياسه

 عبارات). ۸باستيفاء رأى المبحوث فى عدة عبارات (

 االجتماعية العدالة
على غرار مقياس * ليكرت  مقياس تم قياسه من خالل

 عبارة). ۱٤وذلك باستيفاء رأى المبحوث فى عدة عبارات (

 اتجاهات الشباب نحو سلوكيات انماط حياتهم
 ل مقياس على غرار مقياس * ليكرتتم قياسه من خال
 .عبارة) ۱۸لمبحوث فى عدة عبارات (وذلك باستيفاء رأى ا

 المشاركة في األنشطة الجامعية
تم قياسها من خالل سؤال المبحوث عن مشاركته فى 

المختلفة الفنية والثقافية والعلمية  أى من األنشطة الجامعية
** مقياس نشطة) وذلك على أ ۱۰( دبيةواالجتماعية واأل

 متدرج مكون من أربع مستويات.

 االتجاه نحو العمل التطوعى
تم قياسه من خالل *مقياس ليكرت وذلك باستيفاء رأى 

 .عبارة) ۱٤المبحوث فى عدة عبارات (

 قياس المتغيرات التابعة
 هناك عدم اتفاق بين الباحثين فيما يتعلق بعدد أبعاد

بالنسبة لعدد  من حيث الكم والنوع، اإلغتراب اإلجتماعي
فقرات المقاييس المستخدمة في الدراسات متباينة ومختلفة 

 حيث تراوح عدد الفقرات بين وخاصة فيما يتعلق بالعدد
وهذا بدوره  )،۲۰۰۷ ) فقرة (المحمداوي،۲۰-۱۲٥(

إلنها تأتي في ضؤ  سوف ينعكس على طبيعة النتائج
األدوات المعدة للقياس، علمآً أن بعض المقاييس التي 

األغتراب في حقل الدراسات األجنبية قد  أعدت لقياس
تمثل  تكونت من خمس فقرات آو حتى من فقرة واحده

 عاد األغتراب، فمثآل تكون مقياسقياس بعد من أب
(Middletion, 1963) ست فقرات لقياس سته أبعاد  من

 Horton and)من أبعاد األغتراب، أما مقياس
Thompson, 1962)  ، فقرات لقياس تكون من أربع

 ,Gamson) وتكون مقياس األغتراب، بعدين من أبعاد
بعدين من أبعاد  من خمس فقرات أيضآً لقياس (1961

األغتراب، اما من حيث المتغيرات التابعة فهناك دراسات 
باالغتراب في  اكتفت ببعد واحد لتقيس من خالله الشعور

ات رحين تم قياس االغتراب في الدراسة الحالية بستة متغي
والتي قد تمثلت   فيما  هى أبعاد االغتراب، واالغتراب

 يلي:
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 أبعاد االغتراب
االغتراب عن الذات: تم قياسه من خالل *مقياس  -۱

 ).عبارات ۷ليكرت وذلك باستيفاء رأى المبحوث فى (
مقياس ليكرت وذلك  تم قياسه من خالل * :العجز -۲

 .)عبارات ٦ستيفاء رأى المبحوث فى (با
مقياس ليكرت وذلك  تم قياسه من خالل * :معنىالال -۳

 .عبارات) ٦باستيفاء رأى المبحوث فى (
مقياس ليكرت وذلك  تم قياسه من خالل *  :الالمعيارية -٤

 .)عبارات ٦ستيفاء رأى المبحوث فى (با
مقياس ليكرت  تم قياسه من خالل *  :العزلة االجتماعية-٥

 .)راتعبا ٥ستيفاء رأى المبحوث فى (وذلك با
هو عبارة عن المجموع الكلى ألبعاد  :االغتراب -٦

 .السابق ذكرهم الخمسة اإلغتراب اإلجتماعي
ليكرت هو مقياس متدرج ثالثى  علي غرار * مقياس  

ثالث مستويات هى (موافق، سيان، غير من مكون 
، ۲، ۳ موافق) وأعطيت العبارات االيجابية الدرجات

 .۳ ، ۲ ، ۱، والعبارات السلبية الدرجات ۱
مقياس متدرج مكون من أربع مستويات (دائما، أحيانا،  **

، ۳نادرا، ال) كانت االستجابات على الترتيب كما يلي 
۲ ،۱ ،۰. 

ولقد تم اختبار درجة ثبات المقاييس المستخدمة فى 
، اإلغتراب اإلجتماعيبابعاد قياس المؤشرات الخاصة 

هى قيم تشير و ۹۱-۸۹ولقد تراوحت قيم هذا المعامل بين 
، وكانت قيم ألفا عالي للمقاييس المستخدمةإلى درجة ثبات 

(االغتراب عن الذات، العزلة بعاد التالية ألل كرونباخ
اإلغتراب و ، الالمعنىاالجتماعية، الالمعيارية، العجز

، ۸۹.۱، ۸۸.٥، ۸۹.۷، ۹۰.۳كالتالي:() اإلجتماعي
۸۹.۱ ،۹۰.۹ ( 

 بعينة الدراسة الخصائص المميزة للشباب الجامعى 
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲عامي 

بعض الخصائص المميزة للشباب الجامعى بعينة 
 ۲۰۱۲الدراسة 

 أن متوسطى يلى: ما ۱أوضحت النتائج الواردة بجدول 
%، بينما الشباب ٦٥.۹ السن من اإلناث بلغت نسبتهم

%، اما االنتماء األسرى القوى للذكور ٦۸.۲٥الريفى 
اب الحضرى ذو %، فى حين بلغت نسبة الشب٦۲.۹

%،  بينما اإلنفتاح ٦۳.۲۲االنتماء االسرى المتوسط بنسبة 
%، والشباب الحضرى ٤۸.٤الجغرافى المرتفع للذكور 

%، ٦٦.۱%، اما االنفتاح الثقافى المتوسط للذكور ٦۷.٥۲
وبلغت نسبة التفاعل  .%٥۲.۸۷ للشباب الحضرىو

الشباب  %، بينما٦۱.٤االجتماعى المتوسط لإلناث 
بينما اظهرت النتائج أن العدالة  %،٥٥.۱۷ ىالحضر

% ، فى حين ٥۰االجتماعية المتوسطة بلغت  نسبة اإلناث 

%، ، اما المشاركة فى االنشطة ٥۲.۳۸بلغ الشباب الريفى 
% ، للشباب ٥۲.۲۷ الجامعية المرتفعة  بلغت نسبة االناث

فى حين أن الشعور باالنتماء للمجتمع  %،٤۷.٦۲الريفى 
، بينما الشباب  %)٦۱.۳وى بلغت نسبة الذكور (الق المحلى

الحضرى شعورهم باالنتماء للمجتمع متوسط بنسبة بلغت 
اما اتجاهات الشباب نحو سلوكيات انماط  %،٥۳.۹۷

، بينما نسبة %٥٦.۸۱يجابى بلغت نسبة اإلناث حياتهم اال
، كما اتضح من النتائج ان %٦۰.۳۲لشباب الريفى بنسبة ا

%،  ٤۳.٥٤ل التطوعى االيجابي للذكور لعمااالتجاه نحو 
اما الشباب الحضرى كان اتجاههم محايد نحو االتجاه 

 .%64.37بنسبة للعمل التطوعى 

بعض الخصائص المميزة للشباب الجامعى بعينة 
 ۲۰۱۷الدراسة  

يلى: أن صغار  ما ۲أوضحت النتائج الواردة بجدول 
%، ۸۹.۱ بلغت نسبتهم واإلناث الذكورالسن من 

اب الريفى والحضرى من صغار % بينما الشب۹٤.۷و
ما أ، % عل الترتيب۸۹.۱%، ۹٤.۲ بلغت نسبتهم السن

 االنتماء األسرى المتوسط للذكور، واالناث، والريفي
%، ۸۷.٤%، ۸٥.٥والحضرى حيث بلغت نسبتهم (

متوسط  كان بينما التفاعل االجتماعي )،٦.۸۲ %،٥.۸۸
بنسبة بلغت  %، ومنخفض لالناث٥۸.۲ بنسبة للذكور
والحضريين كان %، والتفاعل االجتماعي للريفيين ٦.٥۲

 .% على الترتيب٤٥.۷%، ٤۷.۱متوسط 

ولالناث  بينما اإلنفتاح الجغرافى المتوسط للذكور
%، ٦۳.۲%، ۷۲.۷ضري وايضا الشباب الريفي والح

، اما االنفتاح الثقافى المتوسط للذكور ۲%.%۱٥، ٥.٦۲
%، ومتوسط للشباب  ٥۲.٦%، ومرتفع لالناث ٥۰.۹

%، والشباب الحضرى كان االنفتاح الثقافي  ٥۳.۸الريفي 
 .%٦٥.۲له مرتفع بنسبة بلغت 

م���ا اتجاه���ات الش���باب نح���و س���لوكيات انم���اط حي���اتهم أ
المحايد للذكور واالناث والشباب الريفي والحضرى  حي�ث  

% عل���ى ٥۰%، ۷۱.۲%، ٦٦.۳، %٦۱.۸بلغ���ت نس���بهم 
نت���ائج أن العدال���ة االجتماعي���ة ، بينم���ا اظه���رت الالترتي���ب

%، ومتوس�طة لالن�اث ٥۸.۲المرتفعة لل�ذكور بنس�بة بلغ�ت 
%، ٤٥.۲%، ٤۸.٤وال��ريفيين والحض��ريين بنس��ب بلغ��ت  

% ، فى ح�ين أن الش�عور باالنتم�اء للمجتم�ع المحل�ى ۳۹.۱
المتوسط  بلغت نسبة الذكور واالناث، ام�ا  الش�باب الريف�ي 

%) عل��ي ٦۹.٦%، ٥۹.٦%، ٦۰%، ٦۷.۳والحض��رى (
الترتي��ب. ام��ا المش��اركة ف��ى االنش��طة الجامعي��ة المنخفض��ة 

 بلغ�ت للذكور ولالناث وك�ذلك ال�ريفيين والحض�ريين بنس�بة
% عل�ي الترتي��ب. كم��ا ٦۳%، ٤۸.۱%، ٤۲.۱%،  ۷۰.۹

لعم�ل التط�وعى المحاي�د ااتضح من النتائج ان االتج�اه نح�و 
%، ٦۱.۱ ، وك���ذلك الريف���ي والحض���رىن���اثاإلو لل���ذكور

 % على الترتيب.۳.٥٤%، ۳.٦٦، ٦۳.۲%
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 ۲۰۱۲الخصائص الشخصية للشباب الجامعى فى عينة الدراسة عام   .۱جدول 

الخصائص 
 الفئات الشخصية

Male 
(n = 62) 

Female 
(n= 88) 

Total 
(n=150) 

Rural 
(n=63) 

Urban 
(n=87) 

Total 
(n=150) 

No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( 

السن
 22.67 34 21.84 19 23.81 15 22.7 34 34.1 30 6.5 4 صغار السن 

 58.67 88 51.72 45 68.25 43 58.7 88 65.9 58 48.4 30 متوسطى السن
 18.7 28 15.33 23 7.94 5 18.7 28 - -- 45.2 28 كبار السن

االنتماء 
االسرى

 16.00 24 16.09 14 15.87 10 19.3 29 25.0 22 11.3 7 منخفض 
 42.67 64 63.22 55 14.29 9 26.7 40 27.3 24 25.8 16 متوسط
 41.33 62 20.69 18 69.84 44 54.0 81 47.7 42 62.9 39 مرتفع

االنفتاح 
الجغرافى

 14.00 21 0.00 0 33.33 21 14.0 21 15.9 14 11.3 7 منخفض 
 42.67 64 47.13 41 36.51 23 42.7 64 44.3 39 40.3 25 متوسط
 43.33 65 52.87 46 30.16 19 43.3 65 39.8 35 48.4 30 مرتفع

االنفتاح الثقافى
 6.67 10 5.75 5 7.94 5 6.7 10 11.4 10 - - منخفض 

 52.67 79 52.87 46 52.38 33 52.7 79 43.2 38 66.1 41 متوسط
 40.67 61 41.38 36 39.68 25 40.7 61 45.5 40 33.9 21 مرتفع

 44.00 66 31.03 27 61.90 39 44.0 66 55.7 49 27.4 17 متوسط
 34.00 51 42.53 37 22.22 14 34.0 51 11.4 10 66.1 41 كثير

التفاعل االجتماعى
 12.67 19 10.34 9 15.87 10 12.70 19 5.70 5 22.60 14 منخفضة 

 53.33 80 55.17 48 50.79 32 53.30 80 61.40 54 41.90 26 متوسطة
 34.00 51 34.48 30 33.33 21 34.00 51 33.00 29 35.50 22 مرتفعة

 30.67 46 37.93 33 20.63 13 30.70 46 27.30 24 35.50 22 متوسطة
 56.00 84 57.47 50 53.97 34 56.00 84 67.00 59 40.30 25 مرتفعة

العدالة 
االجتماعية

 18.00 27 20.69 18 14.29 9 18.0 27 21.6 19 12.9 8 منخفضة 
 41.33 62 33.33 29 52.38 33 44.7 67 50.0 44 37.1 23 متوسطة
 40.67 61 45.98 40 33.33 21 37.3 56 28.4 25 50.0 31 مرتفعة

المشاركة 
فى االنشطة 

الجامعية
 26.00 39 24.14 21 28.57 18 26 39 21.59 19 32.25 20 منخفضة 

 28.00 42 31.03 27 23.81 15 28 42 26.36 23 30.64 19 متوسطة
 46.00 69 44.83 39 47.62 30 46 69 52.27 46 37.09 23 مرتفعة

الشعور 
باالنتماء 
للمجتمع 
المحلى

 16.67 25 11.49 10 23.81 15 16.7 25 17 15 16.1 10 ضعيف 
 51.33 77 72.41 63 22.22 14 28.0 42 31.8 28 22.6 14 متوسط

 32.00 48 16.09 14 53.97 34 55.3 83 51.1 45 61.3 38 قوى

اتجاهات 
الشباب نحو 
سلوكيات 

انماط حياتهم
 

 

 11.33 17 9.20 8 14.29 9 12 18 11.66 10 12.90 8 سلبى
 32.00 48 36.78 32 25.40 16 32 48 31.81 28 32.25 20 محايد

 56.67 85 54.02 47 60.32 38 56 84 56.81 50 54.83 34 ايجابى 

االتجاه نحو 
العمل 

التطوعى
 2.67 4 4.60 4 - - 10.66 16 4.54 4 19.35 12 سلبى 

 56.00 84 64.37 56 44.44 28 34.66 52 32.95 29 37.09 23 محايد
 41.33 62 31.03 27 55.56 35 55.33 83 3.63 56 43.54 27 ايجابى
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 ۲۰۱۷الخصائص الشخصية للشباب الجامعى فى عينة الدراسة  .۲جدول 

الخصائص 
 الشخصية

 Male الفئات
(n = 62) 

Female 
(n= 88) 

Total 
(n=150) 

Rural 
(n=63) 

Urban 
(n=87) 

Total 
(n=150) 

No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( 

السن
 ۹۲.۷ ۱۳۹ ۸۹.۱ ٤۱ ۹٤.۲ ۹۸ ۹۲.۷ ۱۳۹ ۹٤.۷ ۹۰ ۸۹.۱ ٤۹ صغار السن 

 ٦.۷ ۱۰ ۱۰.۹ ٥ ٤.۸ ٥ ٦.۷ ۱۰ ٥.۳ ٥ ۹.۱ ٥ متوسطى السن
 ۰.۷ ۱ - - ۱ ۱ ۰.۷ ۱ - - ۱.۸ ۱ كبار السن

االنتماء 
االسرى

 ٦.۷ ۱۰ ۸.۷ ٤ ٥.۸ ٦ ٦.۷ ۱۰ ٦.۳ ٦ ۷.۳ ٤ منخفض 
 ۸٦.۷ ۱۳۰ ۸۲.٦ ۳۸ ۸۸.٥ ۹۲ ۸٦.۷ ۱۳۰ ۸۷.٤ ۸۳ ۸٥.٥ ٤۷ متوسط
 ٦.۷ ۱۰ ۸.۷ ٤ ٥.۸ ٦ ٦.۷ ۱۰ ٦.۳ ٦ ۷.۳ ٤ مرتفع

التفاعل 
االجتماعى

 ٤۰ ٦۰ ۳۹.۱ ۱۸ ٤۰.٤ ٤۲ ٤۰ ٦۰ ٥۲.٦ ٥۰ ۱۸.۲ ۱۰ منخفض 
 ٤٦.۷ ۷۰ ٤٥.۷ ۲۱ ٤۷.۱ ٤۹ ٤٦.۷ ۷۰ ٤۰ ۳۸ ٥۸.۲ ۳۲ متوسط
 ۱۳.۳ ۲۰ ۱٥.۲ ۷ ۱۲.٥ ۱۳ ۱۳.۳ ۲۰ ۷.٤ ۷ ۲۳.٦ ۱۳ مرتفع

االنفتاح 
الجغرافى

 ۲۸ ٤۲ ۱٥.۲ ۷ ۳۳.۷ ۳٥ ۲۸ ٤۲ ۳۳.۷ ۳۲ ۱۸.۲ ۱۰ منخفض 
 ۲۸ ٤۲ ۱٥.۲ ۷ ٦۲.٥ ٦٥ ٦٦.۷ ۱۰۰ ٦۳.۲ ٦۰ ۷۲.۷ ٤۰ متوسط
 ٥.۳ ۸ ۸.۷ ٤ ۳.۸ ٤ ٥.۳ ۸ ۳.۲ ۳ ۹.۱ ٥ مرتفع

االنفتاح 
الثقافى

 ۱.۳ ۲ ۲.۲ ۱ ۱ ۱ ۱.۳ ۲ ۲.۱ ۲ - - قليل 
 ٥۱.۳ ۷۱ ۳۲.٦ ۱٥ ٥۳.۸ ٥٦ ٤۷.۳ ۷۱ ٤٥.۳ ٤۳ ٥۰.۹ ۲۸ متوسط

 ٥۱.۳ ۷۷ ٦٥.۲ ۳۰ ٤٥.۲ ٤۷ ٥۱.۳ ۷۷ ٥۲۲.٦ ٥۰ ٤۹.۱ ۲۷ كثير

التفاعل 
االجتماعى

 ٤۰ ٦۰ ۳۹.۱ ۱۸ ٤۰.٤ ٤۲ ٤۰ ٦۰ ٥۲.٦ ٥۰ ۱۸.۲ ۱۰ منخفضة 
 ٤٦.۷ ۷۰ ٤٥.۷ ۲۱ ٤۷.۱ ٤۹ ٤٦.۷ ۷۰ ٤۰ ۳۸ ٥۸.۲ ۳۲ متوسطة
 ۱۳.۳ ۲۰ ۱٥.۲ ۷ ۱۲.٥ ۱۳ ۱۳.۳ ۲۰ ۷.٤ ۷ ۲۳.٦ ۱۳ مرتفعة

اتجاهات 
الشباب نحو 

سلوكيات انماط 
حياتهم

 ۲٦.۷ ٤۰ ۳۷ ۱۷ ۲۲.۱ ۲۳ ۲٦.۷ ٤۰ ۲۷,٤ ۲٦ ۲٥.٥ ۱٤ منخفضة 
 ٦٤.۷ ۹۷ ٥۰ ۲۳ ۷۱.۲ ۷٤ ٦٤.۷ ۹۷ ٦٦.۳ ٦۳ ٦۱.۸ ۳٤ متوسطة
 ۸.۷ ۱۳ ۱۳ ٦ ٦.۷ ۷ ۸.۷ ۱۳ ٦.۳ ٦ ۱۲.۷ ۷ مرتفعة

العدالة 
االجتماعية

 ۱۲ ۱۸ ۱۰.۹ ٥ ۱۲.٥ ۱۳ ۱۲ ۱۸ ۱٤.۷ ۱٤ ۷.۳ ٤ منخفضة 
 ٤۳.۳ ٦٥ ۳۹.۱ ۱۸ ٤٥.۲ ٤۷ ٤۳.۳ ٦٥ ٤۸.٤ ٤٦ ۳٤.٥ ۱۹ متوسطة
 ٤٤.۷ ٦۷ ٥۰ ۲۳ ٤۲.۳ ٤٤ ٤٤.۷ ٦۷ ۳٦.۸ ۳٥ ٥۸.۲ ۳۲ مرتفعة

الشعور 
للباالنتماء 
مجتمع 
المحلى

 ۲۹.۳ ٤٤ ۲۱.۷ ۱۰ ۳۲.۷ ۳٤ ۲۹.۳ ٤٤ ۳۳.۷ ۳۲ ۲۱.۸ ۱۲ منخفضة 
 ٦۲.۷ ۹٤ ٦۹.٦ ۳۲ ٥۹.٦ ٦۲ ٦۲.۷ ۹٤ ٦۰ ٥۷ ٦۷.۳ ۳۷ متوسطة
 ۸ ۱۲ ۸.۷ ٤ ۷.۷ ۸ ۸ ۱۲ ٦.۳ ٦ ۱۰.۹ ٦ مرتفعة

المشاركة 
فى 

االنشطة 
الجامعية

 ٥۲.۷ ۷۹ ٦۳ ۲۹ ٤۸.۱ ٥۰ ٥۲.۷ ۷۹ ٤۲.۱ ٤۰ ۷۰.۹ ۳۹ ضعيف 
 ۳۰ ٤٥ ۱۹.٦ ۹ ۳٤.٦ ۳٦ ۳۰ ٤٥ ۳٦.۸ ۳٥ ۱۸.۲ ۱۰ متوسط

 ۱۷.۳ ۲٦ ۱۷.٤ ۸ ۱۷.۳ ۱۸ ۱۷.۳ ۲٦ ۲۱.۱ ۲۰ ۱۰.۹ ٦ قوى

االتجاه 
نحو العمل 
التطوعى

 ۱۱.۳ ۱۷ ٦.٥ ۳ ۱۳.٥ ۱٤ ۱۱.۳ ۱۷ ۱۱.٦ ۱۱ ۱۰.۹ ٦ سلبى 
 ٦۲.۷ ۹٤ ٥٤.۳ ۲٥ ٦٦.۳ ٦۹ ٦۲.۷ ۹٤ ٦۳.۲ ٦۰ ٦۱.۱ ۳٤ محايد

 ۲٦ ۳۹ ۳۹.۱ ۱۸ ۲۰.۲ ۲۱ ۲٦ ۳۹ ۲٥.۳ ۲٤ ۲۷.۳ ۱٥ ايجابى 
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 النتائج والمناقشة

ل�دى الش�باب الج�امعى ف�ى  اإلغت�راب اإلجتم�اعيأبعاد 
 ۲۰۱۷، و۲۰۱۲عامي عينة الدراسة 

بن�اء عل�ى النس�ب  اإلغتراب اإلجتم�اعيتم ترتيب أبعاد 
كان��ت  اإلغت��راب اإلجتم��اعيالمئوي��ة له��ا فاتض��ح ان أبع��اد 

ت، الالمعياري����ة، (االغت����راب ع����ن ال����ذا مرتب����ة كالت����الى:
  الالمعنى، العجز ، العزلة االجتماعية)

ل��دى الش��باب الج��امعى  اإلغت��راب اإلجتم��اعيوص��ف 
 ۳: كما تبين من نتائج جدول ۲۰۱۲

ل����دى الش����باب  اإلغت����راب اإلجتم����اعيأبع����اد وص����ف 
 معى  من الجنسين فى عينة الدراسةالجا

ال�ى  اإلغت�راب اإلجتم�اعيتم  تقسيم كل بعد من أبعاد   
ات وحس��بت التك��رارات والنس��ب المئوي��ة له��ا اظه��رت فئ��

أن األغت��راب  ۳النت��ائج م��ا يل��ى: أتض��ح م��ن بيان��ات ج��دول 
%، ٦۰ع��ن ال��ذات الق��وى بلغ��ت نس��بته ف��ى أجم��الى العين��ة 

ر اغتراب���ا ع���ن ال���ذات بنس���بة حي���ث كان���ت  اإلن���اث اكث���
ط الجم��الى العين��ة بلغ��ت ، بينم��ا العج��ز المتوس��۱۸.۱۸%
%، ٥۳.٤ ا بنس�بةكث�ر عج�زً أ اثن�وكان�ت اإل ،%٤٤نسبته 

للعين�ة  ي�ةجمالاإل تهتب�ين ان الالمعن�ى الق�وى بلغ�ت نس�بكما 
% وه�����ن اكث�����ر ش�����عورا ٦۲.٥% نس�����بة االن�����اث ٥۸.۷

ب����الالمعنى، بينم����ا الالمعياري����ة الق����وى الجم����الى العين����ة 
% وه��م اكث��ر ٤۸.۳۸ % حي��ث بلغ��ت نس��بة ال��ذكور٤۱.۳

 شعورا بالالمعيارية.

لة االجتماعية القوية بلغت ظهرت النتائج ان العزأو
%، حيث اتضح أن اإلناث  اكثر ٤۲.۷نسبة إجمالى العينة 

اإلغتراب اما  %،٤٥.٥عزلة اجتماعية بنسبة بلغت 
%  ٤۳.۳المتوسط الجمالى العينة كانت نسبته  اإلجتماعي

 %.٥۰حيث كان الذكور اكثر اغترابا بنسبة بلغت 

 ل����دى الش����باب اإلغت����راب اإلجتم����اعيوص����ف أبع����اد 
 لريفى والحضرى فى عينة الدراسةالجامعى ا

أتض��ح أن األغت��راب ع��ن ال��ذات  ۲م��ن بيان��ات ج��دول 
% حي��ث ك��ان ۷۲المتوس��ط بلغ��ت نس��بته الجم��الى العين��ة 

الشباب الجامعى الحضرى اكث�ر اغتراب�ا ع�ن ال�ذات بنس�بة 
% ، بينم��ا العج��ز المتوس��ط الجم��الى العين��ة نس��بته ۸٦.۷٥
الج���امعى الريف���ى  % حي���ث كان���ت نس���بة الش���باب٦۷.٥۰
% مم��ا ي��دل عل��ى انه��م اكث��ر ش��عورا ب��العجز، ام��ا  ٥٥.٥٦

% ٥۸.٦۷الالمعن��ى الق��وى بلغ��ت النس��بة الجم��الى العين��ة 
 وبه���ا الش���باب الج���امعى الريف���ى اكث���ر ش���عورا ب���الالمعنى

%، ام��ا بع��د الالمعياري��ة المتوس��ط الجم��الى العين��ة ٦۰.۳۲
 % حي��ث ك��ان الش��باب الج��امعى الريف��ى اكث��ر ش��عورا٤۲

، كما تبين ان العزل�ة االجتماعي�ة  ۳٦.٥بالالمعيارية بنسبة 

%، وك�ان الش�باب ٤۲.٦۷القوية بلغت نسبة إجمالى العين�ة 
كث�����ر ش�����عورا بالعزل�����ة االجتماعي�����ة أالج�����امعى الريف�����ى 

المتوس��ط الجم��الى  اإلغت��راب اإلجتم��اعي%، ام��ا ٥۰.۷۹
%  حيث بلغت الشباب الج�امعى ٤٦.٦۷العينة كانت نسبته 

 %.٥۲.۸۷ اإلغتراب اإلجتماعياكثر شعورا ب الحضرى

وصف اإلغتراب اإلجتماعي لدى الشباب الجامعى 
 ٤: كما تبين من نتائج جدول ۲۰۱۷

لدى الشباب أبعاد اإلغتراب اإلجتماعي وصف 
 معى من الجنسين فى عينة الدراسةالجا

لى إتم تقسيم كل بعد من أبعاد اإلغتراب اإلجتماعي 
والنسب المئوية لها اظهرت  فئات وحسبت التكرارات

أن األغتراب  ٤النتائج ما يلى: أتضح من بيانات جدول 
%، ۸٤عن الذات القوى بلغت نسبته فى أجمالى العينة 

%، ٥٤.۷حيث كانت اإلناث اكثر اغترابا عن الذات بنسبة 
%، ٦٦.۷بينما العجز المتوسط الجمالى العينة بلغت نسبته 

، كما %٤۲عجز بنسبة  بال حساساإاكثر  وكانت االناث
نسبة االجمالى للعينة  ن الالمعنى المتوسط بلغتأتبين 

% وهن اكثر شعورا ٤۲.۷ما نسبة االناث أ %،٦۸
بالالمعنى، بينما الالمعيارية المتوسط الجمالى العينة 

% وهن اكثر  ۳۳.۳% ، بينما االناث بلغت نسبتها  ۳.٥٥
 شعورا بالالمعيارية.

زلة االجتماعية المتوسطة بلغت ظهرت النتائج ان العأو
 كث��رأ %، حي��ث اتض��ح أن اإلن��اث٦۲العين��ة  نس��بة إجم��الى

م���ا اإلغت���راب أ%، ۳۹.۳عزل���ة اجتماعي���ة بنس���بة بلغ���ت 
% ٤۷.۳جم�الى العين�ة كان�ت نس�بته المتوسط إل اإلجتماعي

 %.۳۲كثر اغترابا بنسبة بلغت أناث اإل تحيث كان

ل����دى الش����باب أبع����اد اإلغت����راب اإلجتم����اعي وص����ف 
 الريفى والحضرى فى عينة الدراسةالجامعى 

أتض��ح أن اإلغت��راب اإلجتم��اعي  ٤ج��دول م��ن  بيان��ات 
% حي�ث ۸٤عن الذات القوي  بلغت نسبته الجم�الى العين�ة 

ثر اغترابا عن الذات بنسبة كان الشباب الجامعى الريفي  اك
، بينم���ا العج���ز المتوس���ط الجم���الى العين���ة نس���بته ۷%.٥٦
ث كان����ت نس����بة الش����باب الج����امعى الريف����ى % حي����۷.٦٦
% مم��ا ي��دل عل��ى انه��م اكث��ر ش��عورا ب��العجز، ام��ا ۳.٤٥

% وبها ٦۸الالمعنى المتوسط  بلغت النسبة الجمالى العينة 
% ، ٤۹.۳ الشباب الجامعى الريفى اكثر شعورا ب�الالمعنى

% حيث ٥٥.۳اما بعد الالمعيارية المتوسط الجمالى العينة 
ث��ر ش��عورا بالالمعياري��ة الريف��ى اك ك��ان الش��باب الج��امعى

، كما تبين ان العزل�ة االجتماعي�ة القوي�ة بلغ�ت %٤۲بنسبة 
%، وكان الش�باب الج�امعى الريف�ى ٦۲نسبة إجمالى العينة 

م��ا اإلغت��راب أ%، ٤٥.۳اكث��ر ش��عورا بالعزل��ة االجتماعي��ة 
%  ٤۷.۳اإلجتماعي المتوسط الجم�الى العين�ة كان�ت نس�بته 

امعى الحض���رى اكث���ر ش���عورا حي���ث بلغ���ت الش���باب الج���
 %.۳۳.۳باإلغتراب اإلجتماعي 
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 ۲۰۱۲لدى الشباب (الريفى والحضرى) من الجنسين بعينة الدراسة   اإلغتراب اإلجتماعيوصف أبعاد  .۳جدول 

أبعاد اإلغتراب 
اإلجتماعي

 

ألبعاد  )%(
اإلغتراب 
 اإلجتماعي

لالغتراب  بالنسبة
الكلى فى عينة 

 الدراسة

 Male الفئات
(n = 62) 

Female 
(n= 88) 

Total 
(n=150) 

Rural 
(n=63) 

Urban 
(n=87) 

Total 
(n=150) 

No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( 

االغتراب عن 
الذات

 

22.94% 

 12.00 18 10.34 9 14.29 9 12 18 10.22 9 14.51 9 ضعيف

 72.00 108 75.86 66 66.67 42 26.7 99 71.59 57 72.58 42 متوسط

 27.33 41 13.79 12 46.03 29 60.0 33 18.18 22 12.90 11 قوى

العجز
 

20.77% 

 15.33 23 14.94 13 15.87 10 15.33 23 12.5 11 19.35 12 ضعيف

 50.67 76 47.13 41 55.56 35 44 66 53.40 47 30.64 19 متوسط

 40.67 61 37.93 33 44.44 28 40.66 61 34.09 30 50 31 قوى

الالمعنى
 

20.55% 

 11.33 17 13.79 12 7.94 5 11.3 17 6.8 6 17.7 11 ضعيف

 30.00 45 28.74 25 31.75 20 30.0 45 30.7 27 29.0 18 متوسط

 58.67 88 57.47 50 60.32 38 58.7 88 62.5 55 53.2 33 قوى

الالمعيارية
 

19.08% 

 16.67 25 13.79 12 20.63 13 30.32 47 17.04 15 16.12 10 ضعيف

 42.00 63 45.98 40 36.51 23 27.3 41 45.45 40 35.48 22 متوسط

 41.33 62 40.23 35 42.86 27 41.3 62 37.5 33 48.38 30 قوى

العزلة 
االجتماعية

 

16.89% 

 20.00 30 22.99 20 15.87 10 20.0 30 14.8 13 27.4 17 ضعيف

 37.33 56 40.23 35 33.33 21 37.3 56 39.8 35 33.9 21 متوسط

 42.67 64 36.78 32 50.79 32 42.7 64 45.5 40 38.7 24 قوى

اإلغتراب 
اإلجتماعي

 

 

 16.00 24 16.09 14 15.87 10 16.0 24 17.0 15 14.5 9 ضعيف

 46.67 70 52.87 46 38.10 24 43.3 65 38.6 34 50.0 31 متوسط

 37.33 56 31.03 27 46.03 29 40.7 61 44.3 39 35.5 22 قوى

 

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (6A) 2017 ۲۳٤۷ 

 ۲۰۱۷ لدى الشباب (الريفى والحضرى) من الجنسين بعينة الدراسة اإلغتراب اإلجتماعيوصف أبعاد  .٤جدول 

أبعاد اإلغتراب 
اإلجتماعي

ألبعاد  )%( 
 اإلغتراب اإلجتماعي

لالغتراب  بالنسبة
الكلى فى عينة 

 الدراسة

 الفئات

Male 
(n = 62) 

Female 
(n= 88) 

Total 
(n=150) 

Rural 
(n=63) 

Urban 
(n=87) 

Total 
(n=150) 

No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( No. )%( 

االغتراب عن 
الذات

 

۲٤.۸ 

 ۰.۷ ۱ - - ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ضعيف

 ۱٥.۳ ۲۳ ۳.۳ ٥ ۱۲ ۱۸ ۱٥.۳ ۲۳ ۸ ۱۲ ۷.۳ ۱۱ متوسط

 ۸٤ ۱۲٦ ۲۷.۳ ٤۱ ٥٦.۷ ۸٥ ۸٤ ۱۲٦ ٥٤.۷ ۸۲ ۲۹.۳ ٤٤ قوى

العجز
 

۱٦.۹ 

 ۰.۷ ۱ - - ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ضعيف

 ٦٦.۷ ۱۰۰ ۲۱.۳ ۳۲ ٤٥.۳ ٦۸ ٦٦.۷ ۱۰۰ ٤۲ ٦۳ ۲٤.۷ ۳۷ متوسط

 ۳۲.۷ ٤۹ ۹.۳ ۱٤ ۲۳.۳ ۳٥ ۳۲.۷ ٤۹ ۲۰.۷ ۳۱ ۱۲ ۱۸ قوى

الالمعنى
 

۲۰.٦ 

 ٦.۷ ۱۰ ۲ ۳ ٤.۷ ۷ ٦.۷ ۱۰ ۳.۳ ٥ ۳.۳ ٥ ضعيف

 ٦۸ ۱۰۲ ۱۸.۷ ۲۸ ٤۹.۳ ۷٤ ٦۸ ۱۰۲ ٤۲.۷ ٦٤ ۲٥.۳ ۳۸ متوسط

 ۲٥.۳ ۳۸ ۱۰ ۱٥ ۱٥.۳ ۲۳ ۲٥.۳ ۳۸ ۱۷.۳ ۲٦ ۸ ۱۲ قوى

الالمعيارية
 

۲۱.٥ 

 ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱  ۰ ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ضعيف

 ٥٥.۳ ۸۳ ۱۳.۳ ۲۰ ٤۲ ٦۳ ٥٥.۳ ۸۳ ۳۳.۳ ٥۰ ۲۲ ۳۳ متوسط

 ٤٤ ٦٦ ۱٦.۷ ۲٥ ۲۷.۳ ٤۱ ٤٤ ٦٦ ۲۹.۳ ٤٤ ۱٤.۷ ۲۲ قوى

العزلة االجتماعية
 

۱٥.۹ 

 ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ضعيف

 ٦۲ ۹۳ ۱٦.۷ ۲٥ ٤٥.۳ ٦۸ ٦۲ ۹۳ ۳۹.۳ ٥۹ ۲۲.۷ ۳٤ متوسط

 ۳۷.۳ ٥٦ ۱۳.۳ ۲۰ ۲٤ ۳٦ ۳۷.۳ ٥٦ ۲۳.۳ ۳٥ ۱٤ ۲۱ قوى

اإلغتراب 
اإلجتماعي

 

 

 ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ۰.۷ ۱ ۰.۷ ۱ - - ضعيف

 ٤۷.۳ ۷۱ ۱٤ ۲۱ ۳۳.۳ ٥۰ ٤۷.۳ ۷۱ ۳۲ ٤۸ ۱٥.۳ ۲۳ متوسط

 ٥۲ ۷۸ ۱٦ ۲٤ ۳٦ ٥٤ ٥۲ ۷۸ ۳۰.۷ ٤٦ ۲۱.۳ ۳۲ قوى
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العالق���ة االرتباطي���ة ب���ين أبع���اد اإلغت���راب اإلجتم���اعي 
 ۲۰۱۷، و۲۰۱۲للشباب الجامعى خالل عامى 

لتحقيق الهدف الثانى من الدراس�ة، ت�م ص�ياغة الف�رض 
البحث���ي األول الس���ابق ذك���ره والختب���ار ص���حة   الف���رض 

  .رتباط البسيطاالحصائي تم استخدام اختبار معامل اال

ع�ام  العالقة االرتباطية بين أبعاد اإلغتراب اإلجتم�اعي
۲۰۱۲ 

ما يلى:  اتضح   وجود عالقة  ٥تبين من بيانات جدول 
ب�ين اإلغت�راب  ۰.۰۱ارتباطية معنوية طردية عند مستوى 

اإلجتم��اعي ع��ن ال��ذات  وب��ين الش��عور باالنتم��اء للمجتم��ع 
، بينم�ا اتض�ح ۰.۳٦۸المحلي وبلغت قيمة معامل االرتب�اط 

ب���ين  ۰.۰۱وج���ود عالق���ة معنوي���ة عكس���ية عن���د مس���توى 
االغت��راب ع��ن ال��ذات وب��ين اتج��اه الش��باب نح��و س��لوكيات 

، كم�ا ۰.۲۸٤-انماط حي�اتهم وبلغ�ت قيم�ة معام�ل االرتب�اط 
ب�ين  ۰.۰٥اتضح وجود عالقه معنويه عكسية عند مس�توى 
ه بلغ�ت قيم�االغتراب عن الذات واالنفتاح الجغرافي  حيث 

، وبناء على م�ا س�بق يمك�ن قب�ول ۰.۱۹٥-معامل االرتباط 
الف��رض اإلحص��ائى القائ��ل ال توج��د عالق��ة ب��ين االغت��راب 

 .عن الذات وبين كل المتغيرات المستقلة
كم��ا اتض��ح م��ن بيان��ات نف��س الج��دول ان هن��اك عالق��ة 

ب��ين العزل��ه   ۰.۰۱معنوي��ة ارتباطي��ة طردي��ة عن��د مس��توى 
 تغي���رات المس���تقلة  التالي���ة:االجتماعي���ة وب���ين ك���ل م���ن الم

نشطة الجامعي�ة، المشاركة فى األ(السن، االنتماء األسرى، 
والتفاع���ل  الش���باب نح���و س���لوكيات انم���اط حي���اتهماتج���اه 

االجتم����اعى) وكان����ت ق����يم معام����ل االرتب����اط كم����ا يل����ي : 
) عل�������������ى ۰.۳٤۳، ۰.۲۲٤، ۰.۳٤۳، ۰.۳٦۰، ۰.۳۹۲(

ن��د الترتي��ب. كم��ا اتض��ح وج��ود عالق��ة معنوي��ة عكس��ية ع
بين العزل�ة االجتماعي�ة واالنفت�اح الجغراف�ي  ۰.۰۱مستوى 

 .۰.۲٦۱ –وبلغت قيمة معامل االرتباط 
تب���ين م���ن النت���ائج ان هن���اك عالق���ة معنوي���ة ارتباطي���ة 

ب��ين الالمعياري��ة وب�ين ك��ل م��ن  ۰.۰۱طردي�ة عن��د مس�توى 
 نش����طةالمتغي����رات المس����تقلة التالي����ة: (المش����اركة ف����ي األ

ماعي��ة و التفاع��ل االجتم��اعي) وق��د الجامعي��ة، العدال��ة االجت
) ۰.٥٤۸، ۰.۳۷۸، ۰.٤٤۸بلغ���ت ق���يم معام���ل االرتب���اط (

ج��ود عالق��ة معنوي��ة ارتباطي��ة عل��ى الترتي��ب، كم��ا اتض��ح و
ب���ين الالمعياري���ة و ك���ل م���ن  ۰.۰٥عن���د مس���توى  طردي���ة

االنتم���اء األس���رى، والش���عور باالنتم���اء للمجتم���ع المحل���ي 
) عل����ى ۰.۲٥۱، ۰.۱۷۲وبلغ����ت ق����يم معام����ل االرتب����اط (

الترتيب، بينما اتضح وجود عالقة معنوية ارتباطية عكسية 
ب��ين الالمعياري��ة واالنفت��اح الجغراف��ي  ۰.۰۱عن��د مس��توى 

، كم�ا اتض�ح وج�ود ۰.۲۸٤ - وبلغت قيمة معام�ل االرتب�اط
ب��ين  ۰.۰٥عالق��ة معنوي��ة ارتباطي��ة عكس��ية عن��د مس��توى 

اتهم  الالمعيارية واتجاهات الشباب نحو سلوكيات انم�اط حي�
 .۰.۱۷۲-وبلغت قيمة معامل االرتباط 

تب���ين م���ن النت���ائج ان هن���اك عالق���ة معنوي���ة ارتباطي���ة 
ب���ين العج���ز وب���ين ك���ل م���ن  ۰.۰۱طردي���ة عن���د مس���توى 

المتغي����رات المس����تقلة التالي����ة: (المش����اركة ف����ي االنش����طة 
الجامعي��ة، االنفت��اح الثق��افي، العدال��ة االجتماعي��ة، الش��عور 

والتفاع�ل االجتم�اعي) وق�د بلغ�ت  باالنتماء للمجتمع المحلي
، ۰.۳۸٦، ۰.۳٦۰، ۰.۲۳۰، ۰.٤۹۹قيم معامل االرتباط (

) على الترتي�ب ، كم�ا اتض�ح وج�ود عالق�ة معنوي�ة ٤۹۹.۰
ب�ين العج�ز واالنتم�اء  ۰.۰٥ارتباطية طردية  عند مس�توى 

) عل����ى ۰.۱۹٥األس����رى وبلغ����ت ق����يم معام����ل االرتب����اط (
ارتباطي�ة عكس�ية  الترتيب، كما اتضح وجود عالقة معنوي�ة

ب��ين العج��ز واتجاه��ات الش��باب نح��و  ۰.۰٥عن��د مس��توى 
-س��لوكيات انم��اط حي��اتهم  وبلغ��ت قيم��ة معام��ل االرتب��اط 

۰.۱۸۳. 
اتض��ح م��ن النت��ائج ان هن��اك عالق��ة معنوي��ة ارتباطي��ة 

ب��ين الالمعن��ي وب��ين ك��ل م��ن  ۰.۰۱طردي��ة عن��د مس��توى 
 المتغي����رات المس����تقلة التالي����ة: (المش����اركة ف����ي االنش����طة

التفاع��ل االجتم��اعي) وق��د و الجامعي��ة، العدال��ة االجتماعي��ة
) ۰.٤٥٥، ۰.۳٤۷، ۰.٤٦٥بلغ���ت ق���يم معام���ل االرتب���اط (

على الترتيب، بينم�ا اتض�ح وج�ود عالق�ة معنوي�ة ارتباطي�ة 
ب����ين الالمعن����ي واالنفت����اح  ۰.۰۱عكس����ية عن����د مس����توى 

، كم���ا ۰.۲۸٤ -الجغراف��ي وبلغ��ت قيم��ة معام��ل االرتب��اط 
قة معنوي�ة ارتباطي�ة عكس�ية عن�د مس�توى اتضح وجود عال

ب���ين الالمعن���ي واتجاه���ات الش���باب نح���و س���لوكيات  ۰.۰٥
 .۰.۱۸۰-انماط حياتهم  وبلغت قيمة معامل االرتباط 

كما تبين ان هناك عالقة معنوي�ة ارتباطي�ة طردي�ة عن�د 
وب��ين ك��ل م��ن  اإلغت��راب اإلجتم��اعيب��ين  ۰.۰۱مس��توى 

، االنفتاح الثقافي، االتج�اه المتغيرات المستقلة التالية: (السن
نح���و العم���ل التط���وعى) وق���د بلغ���ت ق���يم معام���ل االرتب���اط 

) عل��ى الترتي��ب، بينم��ا اتض��ح ۰.۲٤۳، ۰.۲٥٦، ۰.۲٥٤(
 ۰.۰۱وجود عالقة معنوي�ة ارتباطي�ة عكس�ية عن�د مس�توى 

ب��ين االغت��راب  واتجاه��ات الش��باب نح��و س��لوكيات انم��اط 
، كم�ا اتض�ح ۰.۲۸٦-حياتهم  وبلغت قيمة معامل االرتب�اط 

 ۰.۰٥وجود عالق�ة معنوي�ة ارتباطي�ة طردي�ة عن�د مس�توى 
والعدالة االجتماعية  وبلغت قيمة  اإلغتراب اإلجتماعيبين 

 .۰.۱٦۳معامل االرتباط 

وبن��اء عل��ى م��ا س��بق يمك��ن رف��ض الف��رض اإلحص��ائى 
وابع��اده  اإلغت��راب اإلجتم��اعيالقائ��ل ال توج��د عالق��ة ب��ين 

لمس�تقلة الت�ى ثب�ت معنويته�ا، وبين المتغيرات ا ۲۰۱۲لعام 
 بينما يمكن قبوله لباقي المتغيرات المستقلة المدروسة.

لع�ام  اإلغتراب اإلجتم�اعيلعالقة االرتباطية بين أبعاد ا
۲۰۱۷ 

اتض�ح وج�ود عالق�ة  :مايلى ٥اتضح من بيانات جدول 
ب�ين االغت�راب  ۰.۰۱ارتباطية معنوية طردية عند مستوى 

تغيرات المستقلة التالية (العدال�ة عن الذات  وبين كل من الم
االجتماعي�ة، اتجاه�ات الش�باب نح��و س�لوكيات انم�اطهم ف��ى 

عم�����ل التط�����وعى، والتفاع�����ل الحي�����اة، واالتج�����اه نح�����و ال
، ۰.۲۱٥) وبلغ����ت ق����يم معام����ل االرتب����اط  (االجتم����اعى

)عل���ى الترتي���ب، بينم���ا اتض���ح٤۱۰.۰، ۰.۳۱٥، ٤۱۳.۰
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 للشباب الجامعى  اإلغتراب اإلجتماعيرات المستقلة المؤثرة على نتائج العالقة االرتباطية للمتغي .٥جدول 
الشباب الجامعى من 

 الجنسين
۲۰۱۲ ۲۰۱۷ 

 المتغيرات التابعة    
 المتغيرات المستقلة

االغتراب 
 عن الذات

العزلة 
 االجتماعٮة

اإلغتراب  الالمعنى العجز الالمعيارية
 اإلجتماعي

االغتراب 
 عن الذات

العزلة 
 االجتماعٮة

 االغتراب  الالمعنى العجز الالمعيارية
 االجتماعي

**۰.۳۹۲ ۰.۰۱ السن  ۰.۰۱۹ -  ۰.۳۹۲  ۰.۰۱۹ ۰.۲٥٤**  ۰.۰۰۹ ۰.۰۱٥ ۰.۱٤٥ ۰.۱۹۲*  ۰.۱۹٥*  ۰.۱٥٦ 

**۰.۳٦۰ ۰.۱۳٤ االنتماء األسرى  ۰.۱۷۲*  ۰.۱۹٥*  ۰.۱۲۷ ۰.۰۷۹ ۰.۱۹۲*  ۰.۲٤٥*  ۰.۱٥۸ ۰.۱۳۱ ۰.۰۷۳ ۰.۱۸۸ 

المشاركة فى االنشطة 
**۰.۳٤۳ ۰.۱۳٥ ة الجامعي  ۰.٤٤۸**  ۰.٤۹۹**  ۰.٤٦٥**  ۰.۰۱٦ -۰.۲٦۰**  -۰.٤۱۳**  -۰.۲٥۷**  -

۰.۳٥٦**  -۰.۳۳۱**  -۰.٤۰۹**  

*۰.۱۹٥- الجغرافى االنفتاح  -۰.۲٦۱**  -.۲۸٤**  -۰.۱۲٤  -.۲۸٤**  ۰.۱۲۳ ۰.۱٥٥ ۰.۱۱۹ ۰.۰٥۷ ۰.۱٦۰ ۰.۰٥۳ ۰.۱۰۱ 

۰.۰٦٦- الثقافى االنفتاح  -۰.۰٦۷  ۰.۰۳۰ ۰۰.۲۳۰**  ۰.۰۸۲ ۰.۲٥٦**  ۰.۰٥٥ ۰.۰۱٥ -۰.۰۲٥  ۰.۰٤٤ -۰.۰۱۲  ۰.۰۰۹ 

**۰.۳۷۸ ۰.۲۰٥ ۰.۰٤۸ االجتماعية العدالة  ۰.۳٦۰**  ۰.۳٤۷**  ۰.۱٦۳*  ۰.۲۱٥**  ۰.۲٦۳**  ۰.۲٤٤**  ۰.۳٤٥**  ۰.۲٤٥**  ۰.۳٤۸**  

للمجتمع  باالنتماء الشعور
**۰.۳٦۸ المحلى   ۰.۰٦۲ ۰.۲٥۱*  ۰.۳۸٦**  -۰.۲٥۸  ۰.۰۳٤ ۰.۰٦٥ ۰.۰٦۳ ۰.۱۸٦*  ۰.۰۹٦ ۰.۱٥۷ ۰.۱٦۰ 

اتجاهات الشباب نحو 
**۰.۲۸٤ - سلوكيات انماط حياتهم  ۰.۲۲٤**  -.۱۷۲*  -.۱۸۳*  -.۱۸۰*  -۰.۲۸٦**  ۰.٤۱۳**  ۰.٤٥٥**  ۰.٤٦٦**  ۰.٤٥۲**  ۰.٥۹٥**  ۰.٤٤٤**  

االتجاه نحو العمل 
**۰.۲٤۳ ۰.۰۱٦ ۰.۱۰۸ ۰.۰۱٥ ۰.۰۷۸ ۰.۰۳۳ التطوعى  ۰.۳۱٥**  ۰.۳۷۰**  ۰.۳۷٥**  ۰.٤٦٤**  ۰.٤۲٤**  ۰.٥۲٦**  

**۰.۳٤۳ ۰.۱۳٥ التفاعل االجتماعي   ۰.٥٤۸**  ۰.٤۹۹**  ۰.٤٥٥**  ۰.۰۱٦ ۰.٤۱۰**  ۰.٤۰۳**  ۰.۲۸۹**  ۰.۳۱۲**  ۰.۲۳٦**  ۰.٤۰۷**  
 

ب���ين  ۰.۰۱وج���ود عالق���ة معنوي���ة عكس���ية عن���د مس���توى 
االغتراب عن الذات وبين المشاركة فى االنش�طة الجامعي�ة 

اتض�ح وج�ود  . ، كم�ا۰.۲٦۰-وبلغت قيمة معامل االرتباط 
غت��راب ب��ين اال ۰.۰٥عالق��ه معنوي��ه طردي��ة عن��د مس��توى 

حي��ث بلغ���ت قيم���ه معام���ل  ع��ن ال���ذات واالنتم���اء األس���رى
 .۰.۱۹۲االرتباط  

كم��ا اتض��ح م��ن بيان��ات نف��س الج��دول ان هن��اك عالق��ة 
ب��ين العزل��ه   ۰.۰۱معنوي��ة ارتباطي��ة طردي��ة عن��د مس��توى 

 :التالي���ةم���ن المتغي���رات المس���تقلة   االجتماعي���ة وب���ين ك���ل
(العدال��ة االجتماعي��ة، و اتجاه��ات الش��باب نح��و س��لوكيات 
انم���اطهم ف���ى الحي���اة،  واالتج���اه نح���و العم���ل التط���وعى، 
والتفاعل االجتماعى) وكانت قيم معامل االرتباط كم�ا يل�ي: 

كم�ا  .) على الترتيب٤۰۳.۰، ۰.۳۷۰، ٤٥٥.۰،  ۰.۲٦۳(
ب�ين  ۰.۰۱اتضح وجود عالقة معنوية عكسية عند مس�توى 

العزلة االجتماعية والمشاركة فى االنشطة الجامعية وبلغت 
، كم�ا اتض�ح وج�ود عالق�ة ۰.٤۱۳ –قيمة معامل االرتب�اط 

ب��ين العزل��ة  ۰.۰٥طردي��ة ارتباطي��ة معنوي��ة عن��د مس��توى 
االجتماعي��ة واالنتم��اء األس��رى حي���ث بلغ��ت قيم��ة معام���ل 

 . ۰.۲٤٥االرتباط 

باطي���ة تب���ين م���ن النت���ائج ان هن���اك عالق���ة معنوي���ة ارت
ب��ين الالمعياري��ة وب�ين ك��ل م��ن  ۰.۰۱طردي�ة عن��د مس�توى 

المتغيرات المستقلة التالية: (العدالة االجتماعية، واتجاه�ات 
الشباب نحو س�لوكيات انم�اط حي�اتهم، واالنج�اه نح�و العم�ل 
التط��وعى، والتفاع��ل االجتم��اعي) وق��د بلغ��ت ق��يم معام��ل 

) عل�������ى ۰.۲۸۹، ۰.۳۷٥، ۰.٤٦٦، ۰.۲٤٤االرتب�������اط (
ترتيب، كما اتضح وجود عالقة معنوي�ة ارتباطي�ة طردي�ة  ال

الش���عور باالنتم���اء وب���ين الالمعياري���ة  ۰.۰٥عن���د مس���توى 
، ۰.۱۸٦معام��ل االرتب��اط  ةللمجتم��ع المحل��ي وبلغ��ت قيم��

بينم��ا اتض��ح وج��ود عالق��ة معنوي��ة ارتباطي��ة عكس��ية عن��د 
ب��ين الالمعياري��ة والمش��اركة ف��ي االنش��طة  ۰.۰۱مس��توى 

 . ۰.۲٥۷-ت قيمة معامل االرتباط الجامعية وبلغ

تب���ين م���ن النت���ائج ان هن���اك عالق���ة معنوي���ة ارتباطي���ة 
ب���ين العج���ز وب���ين ك���ل م���ن  ۰.۰۱طردي���ة عن���د مس���توى 

المتغيرات المس�تقلة التالي�ة: (العدال�ة االجتماعي�ة، اتجاه�ات 
الش��باب نح��و س��لوكيات انم��اط حي��اتهم، االنج��اه نح��و العم��ل 

ق���د بلغ���ت ق���يم معام���ل التط���وعى والتفاع���ل االجتم���اعي) و
) عل�������ى ۰.۳۱۲، ۰.٤٦٤، ۰.٤٥۲، ۰.۳٤٥االرتب�������اط (

الترتيب ، كما اتضح وجود عالقة معنوية ارتباطية طردي�ة  
معام�ل  ةب�ين العج�ز والس�ن وبلغ�ت قيم� ۰.۰٥عند مستوى 
، كم���ا اتض���ح وج���ود عالق���ة معنوي���ة )۰.۱۹۲االرتب���اط (

بين العجز والمش�اركة  ۰.۰۱ارتباطية عكسية عند مستوى 
-ف���ى األنش���طة الجامعي���ة وبلغ���ت قيم���ة معام���ل االرتب���اط 

۰.۳٥٦. 

اتض��ح م��ن النت��ائج ان هن��اك عالق��ة معنوي��ة ارتباطي��ة 
ب��ين الالمعن��ي وب��ين ك��ل م��ن  ۰.۰۱طردي��ة عن��د مس��توى 

المتغيرات المس�تقلة التالي�ة: (العدال�ة االجتماعي�ة، اتجاه�ات 
االتج��اه نح��و العم��ل  ،الش��باب نح��و س��لوكيات انم��اط حي��اتهم

التفاع���ل االجتم���اعي) وق���د بلغ���ت ق���يم معام���ل و ط���وعىالت
) عل����ى ۰.۲۳٦، ۰.٤۲٤،۰، ۰.٥۹٥، ۰.۲٤٥االرتب����اط (

الترتيب، بينما اتضح وجود عالقة معنوية ارتباطية عكسية 
ب�ين الالمعن�ي والمش�اركة ف�ى االنش�طة  ۰.۰۱عند مستوى 
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، كم���ا ۰.۳۳۱ -الجامعي���ة وبلغ���ت قيم���ة معام���ل االرتب���اط 
نوي�ة ارتباطي�ة طردي�ة عن�د مس�توى اتضح وجود عالق�ة مع

ب��ين الالمعن��ي والس��ن وبلغ��ت قيم��ة معام��ل االرتب��اط  ۰.۰٥
۰.۱۹٥. 

كما تبين ان هناك عالقة معنوي�ة ارتباطي�ة طردي�ة عن�د 
وب��ين ك��ل م��ن اإلغت��راب اإلجتم��اعي ب��ين  ۰.۰۱مس��توى 

المتغيرات المس�تقلة التالي�ة: (العدال�ة االجتماعي�ة، اتجاه�ات 
االتج��اه نح��و العم��ل  ،انم��اط حي��اتهم الش��باب نح��و س��لوكيات

التفاع���ل االجتم���اعي) وق���د بلغ���ت ق���يم معام���ل و التط���وعى
) عل�������ى ۰.٤۰۷، ۰.٥۲٦، ۰.٤٤٤، ۰.۳٤۸االرتب�������اط (

الترتيب، بينما اتضح وجود عالقة معنوية ارتباطية عكسية 
والمش�اركة   اإلغت�راب اإلجتم�اعيب�ين  ۰.۰۱عند مستوى 

 عام����ل االرتب����اط بلغ����ت قيم����ة مف����ي االنش����طة الجامعي����ة و
-۰.٤۰۹. 

وبن��اء عل��ى م��ا س��بق يمك��ن رف��ض الف��رض اإلحص��ائى 
وابعاده ف�ى  اإلغتراب اإلجتماعيالقائل ال توجد عالقة بين 

، ي�رات المس�تقلة الت�ى ثب�ت معنويته�اوبين المتغ ۲۰۱۷عام 
 بينما يمكن قبوله لباقي المتغيرات المستقلة المدروسة.

متغيرات مثل  وبوجه عام اتضح من النتائج ان هناك
كان اثرها  ۲۰۱۷المشاركة فى االنشطة الجامعية فى عام 

وابعاده وربما يرجع  اإلغتراب اإلجتماعيعكسى على 
خل ذلك الى عدم اهتمام الجامعات باالنشطة الجامعية فى دا

نشطة الجامعية باأل ةالطلب الكليات مما يؤدى لعدم مشاركة
فى  ه التعليميةلدور االيجابي للمؤسسوربما يرجع ايضا ل

 .۲۰۱۷عام 
والمتغير االخر وهو اتجاهات الشباب نحو سلوكيات 

ثيره أكان ت ۲۰۱۲انماط حياتهم اتضح ان هذا المتغير فى 
وابعاده وربما يرجع ذلك  اإلغتراب اإلجتماعيسلبي على 

الوعي وارتفاع مستوى ثقافة الشباب الجامعى  ةيضا لزيادأ
باب باستخدام شبكات ، بينما انشغال الش۲۰۱۲في عام 

 .اإلغتراب اإلجتماعيالنت ممايزيد من 

اإلغت�راب اختبار معنوية الفروق ب�ين متوس�طى أبع�اد 
ب��ين الش��باب الج��امعى الريف��ي والحض��رى  اإلجتم��اعي

 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲ى عامى ف
من الدراسة،  تم صياغة الفرض  الثالث لتحقيق الهدف

ض السابق ذكره والختبار صحة الفرالثاني  البحثي
اإلحصائي حيث تم استخدام اختبار "ت" الختبار الفروق 

بين الريفيين  اإلغتراب اإلجتماعيبين متوسطي أبعاد 
ائج أتضح من نت - ۲۰۱۷، و۲۰۱۲والحضريين فى عامى 

 وجود فروق معنوية عند مستوى ٦جدول "ت" فى  اختبار
التالية: (االغتراب  اإلغتراب اإلجتماعيفى أبعاد  ۰.۰۱

العزلة االجتماعية، الالمعيارية، العجز،  عن الذات،
) بين الريفيين عامى اإلغتراب اإلجتماعيالالمعنى، و

كما يلي:  نت قيم "ت" المحسوبةوكا  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲
على  )٥۰۹.۲۹، ۷۷.۹۲-، ۳.۸٥-،۲۷.٥-، ٥.٥، ٤.۷(

الترتيب.  وبناء على ما سبق يمكن رفض الفرض 
وسطي الفروق بين اإلحصائى القائل ال توجد فروقا بين مت

 .وأبعاده الخمسة  للريفيين اإلغتراب اإلجتماعيمتوسطي 

وجود فروق  ٦أتضح من نتائج اختبار "ت" فى جدول 
 اإلغتراب اإلجتماعيفى أبعاد  ۰.۰۱معنوية عند مستوى 

التالية: (االغتراب عن الذات، العزلة االجتماعية، 
) بين اعياإلغتراب اإلجتمالالمعيارية، العجز، الالمعنى و

وكانت قيم "ت"  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲الحضريين عامى 
، ۲.۲-، ۳.۳٤-، ٥.۸۹، ۱۲.۰٤المحسوبة كما يلي: (

على الترتيب. وبناء على ما سبق يمكن  )۱۹.۲۲، ۰٤.٦٤
رفض الفرض اإلحصائى القائل ال توجد فروقا بين 

  اإلغتراب اإلجتماعيمتوسطي الفروق بين متوسطي 
 .وأبعاده الخمسة  للحضريين

تعبي�ر  نظري�ة (االغت�راب عن�د كينس�تونوهذا يتف�ق م�ع 
عن عدم االلتزام) والتى تنص على أن االغتراب يظهر في 
ثنايا المجتمعات تبعاً الختالف األنماط الثقافية واالجتماعي�ة 

وب��اختالف مح��ل االقام��ة لم��ا يص��احب ذل��ك م��ن  والسياس��ية
تغي��رات اقتص��ادية واجتماعي��ة ونفس��ية واخ��تالف ظ��روف 

جتم��ع والثقاف��ة والع��ادات والتقالي��د وه��ذا يظه��ر ف��ى ان الم
 اإلغتراب اإلجتم��اعيالش�باب الج�امعى الريف��ى اكث�ر ش��عورا ب�

كث�ر ارتباط�ا أمن الش�باب الج�امعى الحض�رى وذل�ك النه�م 
بمجتمع��اتهم واس��رهم ومك��ان دراس��تهم يختل��ف ع��ن مح��ل 

غرب�ة المكاني�ة بعي�دا ع�ن الاقامتهم مم�ا يزي�د م�ن ش�عورهم ب
 مجتمعهم ممايزيد من حجم الفروق بينهما.اهلهم و

اختبار معنوية الفروق ب�ين متوس�طى أبع�اد اإلغت�راب 
معى م�ن الجنس�ين ع�امى اإلجتماعي بين الش�باب الج�ا

 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲
لتحقيق الهدف الرابع من الدراسة،  تم ص�ياغة الف�رض 
البحث���ي الثال���ث الس���ابق ذك���ره والختب���ار ص���حة الف���رض 

م اختبار "ت"   الختبار الف�روق اإلحصائي حيث تم استخدا
ب���ين متوس���طي أبع���اد اإلغت���راب اإلجتم���اعي ب���ين ال���ذكور 

 .۲۰۱۷و ۲۰۱۲واالناث فى عامى 

وجود فروق  ۷"ت" فى جدول أتضح من نتائج اختبار 
فى أبعاد اإلغتراب اإلجتماعي  ۰.۰۱عند مستوى معنوية 

التالية: (االغتراب عن الذات،  العزلة االجتماعية، 
) بين  اإلغتراب اإلجتماعيارية،  الالمعنى، والالمعي

وكانت قيم "ت" المحسوبة  ۲۰۱۷و ۲۰۱۲االناث عامى 
)، ۲٤.۱۳، ۷٥.۲۸-، ۳.۷۷-، ۳.۹۰، ۸.۸۲كما يلي: (

فى العجز  ۰.۰٥وعدم وجود فروق معنوية عند مستوى 
وبلغت قيمة ت  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲بين االناث بين عامى 

 .۱.۳۰٥-المحسوبة 
بق يمك��ن قب��ول الف��رض اإلحص��ائى وبن��اء عل��ى م��ا س��

القائل ال توجد فروق�ا ب�ين متوس�طي الف�روق ب�ين متوس�طي 
 .العجز  للشباب الجامعى من االناث
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يف���ي ب���ين الش��باب الج���امعى الر اإلغت���راب اإلجتم��اعيمتوس���طى أبع��اد  نت��ائج اختب���ار ت لمعنوي��ة الف���روق ب��ين .٦جدول 
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲والحضرى فى عامى 

 قيمة ت ۲۰۱۷ قيمة ت ۲۰۱۲ المتغيرات التابعة
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معى م�ن الجنس�ين ب�ين الش�باب الج�ا اإلغت�راب اإلجتم�اعيب�ين متوس�طى أبع�اد  نتائج اختبار ت لمعنوية الفروق .۷جدول 
 ۲۰۱۷، و۲۰۱۲عامى 

 قيمة ت ذكور ة تقيم اناث المتغيرات التابعة

۲۰۱۲ ۲۰۱۷ ۲۰۱۲ ۲۰۱۷ 
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 **٥.۷۲- ۲.٤۷ ۱۲.۲٦ ۱.۸۲ ۱٤.۳۳ **۳.۷۷- ۲.۳۹ ۱۳.۱۱ ۲.۱۹ ۱٤.٥۳ الالمعيارية

 **٤.۸۰ - ۳.٤۰ ۱۳.۱۰۷ ۱.٦٦ ۱٥.۱٦ ۱.۳۰٥- ۲.۳۹ ۱۳.٥۳ ۲.۱۹ ۱٤.۱۲ العجز

 **٦۹.۷۸- ٦.۳۰ ۷۱.۷۱ ۲.٥٥ ۹.۸٥ **۷٥.۲۸۰- ۷.۳۳ ۷۲.۰٦ ۲.٦٥ ۹.۸۷ الالمعنى

 **۲٥.۱۹ ۹.۹۷ ٦۱.۰۳ ۷.٥۱ ۲٤.۰۸ **۲٤.۱۳ ۹.٤۸ ٦۲.٦۳ ۹.۳٦ ۲٥.٥٥ اإلغتراب اإلجتماعي
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وجود فروق  ۷أتضح من نتائج اختبار "ت" فى جدول 
فى أبعاد االغتراب التالية:  ۰.۰۱عند مستوى  معنوية

ارية، (االغتراب عن الذات،  العزلة االجتماعية، الالمعي
 عامى الذكور) بين اإلغتراب اإلجتماعي العجز، الالمعنى، و

: وكانت قيم "ت" المحسوبة كانت كما يلي ۲۰۱۷، و۲۰۱۲
)۱۰.٦۷ ،۷.۹۹ ،-٥.۷۲ ،-٤.۸۰ ،-٦۹.۷۸ ،۲٥.۱۹(. 

وبناء على ما سبق يمكن رفض الفرض اإلحصائى 
القائل ال توجد فروقا بين متوسطي الفروق بين متوسطي 

 .اب الجامعى من الذكورالعجز  للشب

)، ۱۹۷۹بكر، دراسة كل من (وهذا يختلف مع 
 ، )۱۹۹۳(حسن،  ،)۱۹۹۳بو العنين، أ( ،)۱۹۹۰(الحديدي، 

 )،۱۹۹۹)، (عنوز، ۱۹۹۸ (عباده، ،)۱۹۹۷(الدسوقى، 
(Mohoney and Quick, 2001) ۲۰۰۸ (على،و(. 

 ،)۱۹۸٥، (االشلول يتفق مع الدراسات التالية: بينما
 )،۱۹۹۱ (الخطيب، )،۱۹۹۰ ،عبدالحميدودمنهوري (

 ،)۱۹۹۲لطراح والكندري، (ا )،۱۹۹۱(عبد اللطيف، 
 ،)Shoho, 1996)، (۱۹۹٥، )، (عويدات۱۹۹٤(المالكى، 

 ,Gordan، )۱۹۹۸)، (الكندري، ۱۹۹۷(الموسوي، 
 النعيمي،(  ،)۲۰۰۲ خليفة،، ()۲۰۰۲بو العال، أ)، ((1999
 محمداوى،(ال )،۲۰۰٦، ومنصور (الساسى ،)۲۰۰٥
 .)۲۰۰۷(كتلو، و )۲۰۰۷

تعبير  نظرية (االغتراب عند كينستونوهذا يتفق مع 
عن عدم االلتزام): التى تنص على أن االغتراب يظهر في 
ثنايا المجتمعات تبعاً الختالف األنماط الثقافية واالجتماعية 

التغيرات االجتماعية يناير فان  ۲٥بعد ثورة اما  والسياسية
الشباب من الجنسين  قتصادية التى يواجههاوالنفسية واال

واحدة مما يتيح لهم فرص متساوية فى والمجتمع بأسره 
التعبير عن أنفسهم التعبير عن رايهم ويخضعون لنفس 
الظروف والتغيرات التي تجعل الشباب من الجنسين 

  يشعرون باالغتراب بدرجة واحدة بينهما.

ب تعبير عن فرانكل (االغترا ويتفق مع نظرية فيكتور
غياب المعنى والجوع النفسي) التى تقوم على أساس أن 

خاللها  حياة الفرد تتمركز حول أرادة المعنى والتي من
يحقق الفرد المعنى والجدوى والهدف من الحياة حيث انه 
بعد الثورة وجد معنى للحياه خصوصا لدى الشباب الذى 

 يعد ضلع اساسى فى الثورة. 

اإلغتراب متوسطى أبعاد  ق بيناختبار معنوية الفرو
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲بين عامى  اإلجتماعي

من الدراسة،  تم صياغة  الخامسلتحقيق الهدف 
السابق ذكره والختبار صحة  الرابعالفرض البحثي 

الختبار الفرض اإلحصائي حيث تم استخدام اختبار "ت" 
بين  اإلغتراب اإلجتماعيالفروق بين متوسطي أبعاد 

 .۲۰۱۷، و۲۰۱۲فى عامى  الجامعي الشباب

وجود فروق  ۸جدول تضح من نتائج اختبار "ت" فى ا
فى أبعاد االغتراب التالية:  ۰.۰۱معنوية عند مستوى 

 (االغتراب عن الذات،  العزلة االجتماعية، الالمعيارية،
) بين عامى اإلغتراب اإلجتماعيالعجز، الالمعنى، و

ما وكانت قيم "ت" المحسوبة كانت ك ۲۰۱۷، و۲۰۱۲
، )٥۳.۸۰، ۱۰٥.۱٥، ٤.۲٥، ٦.۲۹، ۸.۷۷، ۱۳.۸يلي: (

وبناء على ما سبق يمكن رفض الفرض اإلحصائى القائل 
وابعاده  اإلغتراب اإلجتماعيال توجد فروقا بين متوسطي 

 .۲۰۱۷و ۲۰۱۲بين عامي 

اختب���ار معنوي���ة الف���روق ب���ين متوس���طى المتغي���رات 
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲ة المدروسة بين عامى المستقل

الهدف السادس من الدراسة، تم صياغة الفرض  لتحقيق
البحثي الخامس السابق ذكره والختبار صحة الفرض 
اإلحصائي تم استخدام اختبار "ت" الختبار الفروق بين 

، ۲۰۱۲متوسطي المتغيرات المستقلة المدروسة فى عامى 
 .۲۰۱۷و

وجود ف�روق  ۹أتضح من نتائج اختبار "ت" فى جدول 
ف�ى جمي��ع المتغي��رات المس��تقلة  ۰.۰۱معنوي�ة عن��د مس��توى 

االنفت�اح  ،التفاعل االجتم�اعي ،المدروسة (االنتماء األسرى
اب نح��و مش��اكل اتج��اه الش��ب ،االنفت��اح الثق��افي ،الجغراف��ي

 ،الش��عور باالنتم��اء للمجتم��ع المحل��ي ،العدال��ة االجتماعي��ة
المش���اركة ف���ى األنش���طة و االتج���اه نح���و العم���ل التط���وعي

وكان��ت ق��يم "ت"  ۲۰۱۷، و۲۰۱۲الجامعي��ة) ب��ين ع��امى 
-،۱٥.٦،  ۲۰.۰۳، ۲۰.۷،۱۸.٦۳-المحس��وبة كم��ا يل��ي: (

) عل����������ى ۰۱.۱٦-، ۳۰.۳۹، ٤۷.۸۸-، ۲۳.۰۱، ۳۰.۰٥
الترتي���ب، وبن���اء عل���ى م���ا س���بق يمك���ن رف���ض الف���رض 
اإلحصائى القائل ال توجد فروقا بين متوسطي الف�روق ب�ين 

، ۲۰۱۲متوسطي اإلغتراب اإلجتماعي وابعاده بين ع�امي 
 .۲۰۱۷و

الفجوة التطبيقية فيما يتعلق باإلغتراب اإلجتماعي 
 وأبعاده والمتغيرات المستقلة المدروسة وفقاً إلختالف

 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲عامى 

الفج��وة التطبيقي��ة فيم��ا يتعل��ق ب��اإلغتراب اإلجتم��اعي 
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲ده وفقا الختالف عامي وأبعا

للدراسة الراهنة، تم حساب  لتحقيق الهدف السابع
التطبيقية من خالل حساب المتوسط الحسابى،  الفجوة

وجود  ۸ل ويمكن توضيح النتائج فيما يلى: تبين من جدو
فيما يتعلق بدرجة اإلغتراب  فجوة تطبيقية للمبحوثين

، وهذه الفجوة فى ۲۰۱۷، و۲۰۱۲اإلجتماعي بين عامى 
حيث بلغت قيمة  ۲۰۱۷االغتراب عن الذات كانت لصالح 

، اما الفجوة التطبيقية فى العزلة ۲۷.۰۷-الفجوة التطبيقية 
حيث بلغت قيمة الفجوة  ۲۰۱۷االجتماعية كانت لصالح 

، اما عن الالمعيارية فكانت الفجوة ۲۰.٦۸-الطبيقية 
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وفق��اً  اإلغت��راب اإلجتم��اعينت��ائج اختب��ار ت لمعنوي��ة الف��روق والفج��وة التطبيقي��ة للمبح��وثين فيم��ا يتعل��ق بابع��اد  .۸جدول 
 ۲۰۱۷، ۲۰۱۲الدراسة إلختالف فترتي 

 الفجوة التطبيقية قيمة ت ۲۰۱۷ ۲۰۱۲ اإلغتراب اإلجتماعيابعاد 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ۲۷.۰۷۷- **۱۳.۸ ۲.۳٥ ۱٥.۳۹ ۱.۷ ۱۲.۱۱ االغتراب عن الذات

 ۲۰.٦۸- **۸.۷۷ ۲.۰٤ ۱۰.٥ ۱.٤٥ ۸.۷ ةيالعزلة االجتماع

 ۱۱.۲۳ **٦.۲۹ - ۲.٤٤ ۱۲.۸ ۱.۹۸ ۱٤.٤۲ الالمعيارية

 ۹.۱۸ **٤.٤٥ -  ۳.۲۷ ۱۳.۳۷ ۲.۱۱ ۱٤.۷۲ العجز

 ۸٦.۲٦ ** ۱۰٥.۱٤- ۲.٦۱ ۹.۸٦ ٦.۷۳ ۷۱.۸٦ الالمعنى

 ۱٥۱.۱۷٤- **٥۳.۸۰ ۹.٦۷ ٦۲.۰٤ ۸.۳٤ ۲٤.۷ الدرجة الكلية لالغتراب

 

لنفس  لفجوة التطبيقيةالمستقلة المدروسة، وا لمتغيراتنتائج اختبار ت لمعنوية الفروق بين متوسطي ا .۹جدول 
 المتغيرات

الفجوة  قيمة ت ۲۰۱۷ ۲۰۱۲ المتغيرات التابعة 
 المتوسط التطبيقية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ۱٥.۲۰+  **۲۰.۷- ۲.٥ ۳۷.۷ ۳.۰۹ ٤٤.٤٦ سرياالنتماء األ   

 ۱۳٥.۸٥- **۲۰.۰۳ ٥.۷ ۱۸.٦۸  ٤.۱ ۷.۹۲ ماعيالتفاعل االجت

 ۸۱.۹۹- **۱٥.٦۱ ۳.۱ ۱۸.٦ ٤ ۱۰.۲۲ االنفتاح الجغرافي

 ٥٦.۷۳- **۱٥.٦ ۳.۷۹ ۱٦.۳ ۲.٦٤ ۱۰.٤ االنفتاح الثقافي

 ۳۳.٥۸+ **۳۰.۰٥ - ۳.۹۹ ٤۱.۷٦ ۷.٦ ٦۲.۸۸ اتجاهات الشباب نحو سلوكيات انماط حياتهم

 ۷۰.۳ - **۲۳.۰۱ ٦.٥۹ ۳۱.۷۱ ۲.۲۳ ۱۸.٦۲ العدالة االجتماعية

 ٤۹.۹۱+ **٤۷.۸- ۲.٤۷ ۱۷.۹۳ ۳.۸۳ ۳٥.۸ الشعور باالنتماء 

 ۱۰۳.۹۹- **۳۰.۹ ٥.٤ ۳۱.٦٦ ٥.۳ ۱٥.٥۲ االتجاه نحو العمل التطوعي

 ٥٥.٦٤+  **۱٦.۰۱- ۲٥.٦ ۲۷.۸۹ ۷.٦ ٦۲.۸۸ نشطة الجامعيةاأل يالمشاركة ف

 

  

، ام�ا ۱۱.۲۳وبلغ�ت قيم�ة الفج�وة التطبيقي�ة  ۲۰۱۲لصالح 
وبلغت قيمة الفج�وة  ۲۰۱۲الفجوة فى العجز فكانت لصالح 

  ۲۰۱۲، اما الفج�وة لالمعن�ى كان�ت لص�الح ۹.۱۸التطبيقية 
اإلغت�راب م�ا ع�ن أ، ۸٦.۲٦غ�ت قيم�ة الفج�وة التطبيقي�ة وبل

وبلغ���ت قيم���ة  ۲۰۱۷فكان���ت الفج���وة لص���الح  اإلجتم���اعي
 .۱٥۱.۱۷٤الفجوة التطبيقية 

تعل���ق ب���المتغيرات المس���تقلة الفج���وة التطبيقي���ة فيم���ا ي
 ۲۰۱۷و ۲۰۱۲سة وفقا الختالف عامي المدرو

للدراس���ة الراهن���ة، ت���م حس���اب  الس���ابعلتحقي���ق اله���دف 
الفج���وة التطبيقي���ة م���ن خ���الل حس���اب المتوس���ط الحس���ابى 

، ۲۰۱۲لمس����تقلة المدروس����ة خ����الل ع����امي للمتغي����رات ا
 ۹، ويمكن توضيح النتائج فيما يلى: تبين من جدول ۲۰۱۷

وة تطبيقي��ة للمبح��وثين  فيم��ا يتعل��ق ب��المتغيرات وج��ود فج��
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، وه��ذه ۲۰۱۷، و۲۰۱۲المس��تقلة المدروس��ة  ب��ين ع��امى 
حي��ث  ۲۰۱۲االنتم��اء األس��رى كان��ت لص��الح  الفج��وة ف��ى

، ام����ا الفج����وة ۱٥.۲۰بلغ����ت قيم����ة الفج����وة التطبيقي����ة + 
حيث  ۲۰۱۷التطبيقية فى التفاعل االجتماعي كانت لصالح 

، ام��ا ع��ن االنفت��اح ۱۳٥.۸٥-قي��ة بلغ��ت قيم��ة الفج��وة الطبي
وبلغ�ت قيم�ة  ۲۰۱۷الجغرافي فكانت الفجوة كان�ت لص�الح 

، اما الفجوة فى االنفت�اح الثق�افي ۸۱.۹۹ –الفجوة التطبيقية 
 –حي�ث بلغ�ت قيم�ة الفج�وة التطبيقي�ة  ۲۰۱۷كانت لص�الح 

، اما الفجوة فى اتج�اه الش�باب نح�و مش�اكل  فكان�ت ۷۳.٥٦
، ام�ا ۳۳.۸٥الفج�وة التطبيقي�ة  وبلغ�ت قيم�ة ۲۰۱۲لصالح 

غ�ت وبل ۲۰۱۷الفجوة فى العدالة االجتماعية كان�ت لص�الح 
لش�عور باالنتم�اء ، ام�ا ع�ن ا۷۰.۳ –قيمة الفج�وة التطبيقي�ة 

وبلغ�ت قيم�ة  ۲۰۱۲فكانت الفجوة لص�الح للمجتمع المحلي 
، ام���ا ع���ن االتج���اه نح���و العم���ل ٤۹.۹۱الفج���وة التطبيقي���ة 

حي��ث  ۲۰۱۷لتطبيقي��ة  لص��الح التط��وعي  فكان��ت الفج��وة ا
، تي��بن ان الفج��وة ۱۰۳.۹۹ –بلغ��ت قيم��ة الفج��وة التطبيقي��ة 

 ۲۰۱۲في المش�اركة ف�ى األنش�طة الجامعي�ة كان�ت لص�الح 
 . ٥٥.٦٤حيث بلغت قيمة الفجوة التطبيقية +

ف��ي تق��ديم  دور المؤسس��ه التعليمي��ةل�� وربم��ا يرج��ع ذل��ك
ام وانه���ا كان���ت اوض���ح ف���ى ع���االنش���طة الجامعي���ة للطلب���ة 

 .۲۰۱۷عن عام  ۲۰۱۲

 التوصيات
ف��ي ض��وء م��ا ط��رح ف��ي الدراس��ة الحالي��ة وم��ا أس��فرت 

 نتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية :العنها 

التعرف على اهداف الشباب ورغباتهم وميولهم فى كل  -۱
مستوى دراسى وتوجيهها التوجيه الصحيح بما يحقق   

 تجابتهم، كما يحقق المرونة فى اسالتوافق النفسى لهم
االنفعالية خصوصا لما يحتمله الشباب الريفي من 
معاناه  ويواجههم من مشكالت وازمات فى حياتهم 

مما  وخاصة الذين يدرسون بعيدا عن اهلهم ومجتمعاتهم
 .يزيد معها شعورهم باالغتراب 

لتصحيح مشاعر  الصحة النفسية إرشادتنفيذ برنامج  -۲
ون الهدف منه ، ويكاإلغتراب اإلجتماعيومعتقدات 

 لدى فئة اإلغتراب اإلجتماعيهوخفض حدة مشاعر 
مرحلة المراهقة) ومن الذين يحصلون على ( الشباب

، مع  اإلغتراب اإلجتماعيدرجات مرتفعة على مقياس 
 .أشراك األسرة في ذلك

زيادة دور المؤسسات التعليمية وذلك من خالل زيادة  -۳
 االجتماعي اإلغتراباالنشطة الجامعية لتقليل حده 

عدم  نظرا لتقاعس دور الجامعة فى الفترة االخيرة و
 فيما يتعلق بتفعيل االنشطة الجامعية.قيامها بدورها 

زيادة  دور المؤسسات التعليمية (قبل الجامعي) والتاكيد  -٤
علي القيم والمعايير االيجابية بين الشباب  التى تساعد 

  .علي تقليل حدة االغتراب

كار لدى االباء واعضاء هيئة التدريس لكيفية تجديد االف -٥
التعامل مع الشباب الجامعي بما يتالءم مع مواكبة 

 .اإلغتراب اإلجتماعياالفكار العصرية وذلك لتقليل حده 

وتفعيل دور االزهر االهتمام بدور دور العبادة  -٦
 .والكنيسة  فى تقليل حدة االغتراب  بين الشباب

جتمع المدني وعمل المشروعات تفعيل دور منظمات الم -۷
التي تساعد علي  دمج الشباب  فى مجتمعهم ممايحد من 

 االحساس باالغتراب بين الشباب.

 عــالمراج

دراسة االغتراب النفسى . )۲۰۰۲أبو العال، حنان فوزى (
والتوجه الدينى لدى عينة من طالب الجامعة، رسالة 

 ماجستير، كلية التربية ، جامعة المنيا.

عالقة  .)۱۹۹۳العنين، عطيات فتحى ابراهيم (أبو 
 االجتماعية المعاصرة بمظاهر االتجاهات نحو المشكالت

االغتراب النفسى لدى طالب الجامعة فى ضوء 
المستوى االقتصادى واالجتماعى، مجلة علم النفس، 

 .)٤۱-٤۰)، العددان (۱۰السنة (
 عىالتغيير االجتما ).۱۹۸٥حمد عزالدين (أاألشلول، عادل 

واغتراب شباب الجامعة، اكاديمية البحث العلمى، 
 شعبة الدراسات ، القاهرة.
دراسة مقارنة بين  .)۱۹۹۷الدسوقى، محمد ابراهيم (

المهمشين وغير المهمشين من طالب الجامعة فى ابعاد 
االغتراب وبعض الخصائص الشخصية، دراسات 

 . ٤:  ۷نفسية، 
نويصر  أحمد أحمد وسحر محمد شلبى ى، هدالديب
الزواج المبكر وأثره على تنظيم عملية . )۲۰۱۷(

 (دراسة ميدانية فى قريتين بمحافظة الشرقية)، اإلنجاب
 ۲٥ ،للعلوم الزراعية جامعات العربيةمجلة اتحاد ال

)۱( :٤۱-٦٤. 
األغتراب وعوامله لدى  مظاهر .)۱۹۹۰الحديدي، فايز (

 ينطلبة الجامعة األردنية. رسالة دكتوراه، جامعة ع
 ، القاهرة.شمس

أغتراب الشباب . )۱۹۹۱رجاء عبد الرحمن ( الخطيب،
السابع لعلم النفس  وحاجاتهم النفسية. بحوث المؤتمر

  .الجمعية المصرية للدراسات النفسية في مصر،

). 2006الساسى، الشايب محمد وبن زاهى منصور (
 ورقلة، جامعة طلبة لدى اعيتماالج االغتراب مظاهر
  .جوان - 25عدد  - 69الجزائر، قسنطينة، ي،منتور جامعة

االغتراب بالعصابية  .)۱۹۹۲السيد، نعمات عبد الخالق (
والدافعية لالنجاز لدى طالب الجامعة، مجلة تربية 

 .۸  : ۱أسيوط، 
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دراسة عاملية  .)۲۰۰٤( آل سعودالجوهرة  ، ثناء ولضبعا
عة عن مشكلة االغتراب لدى عينة من طالبات الجام

، ندوة العولمة يات فى ضوء عصر العولمةالسعود
وأولويات التربية ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، 

 .۳/۳/۲۰۰٤-۱من 

 -الشباب واالغتراب). ۱۹۹۲( الطراح، علي وجاسم الكندري
دراسة تطبيقية على المجتمع الكويتي، جامعة الكويت، 
مجلس النشر العلمى مجلة دراسات الخليج والجزيرة 

 .۱۷ : ٦٥بية، العر

المدخل الي البحث في  .)۲۰۱۲( العساف، صالح محمد
 ، الرياض: دار الزهراء.۲العلوم السلوكية ط

الخصائص النفسية الفارقة  .)۲۰۰٤الفارس، مجدى (
والمتعلقة بكثافة التعرض لبرامج التلفزيون الفضائية 

رسالة ماجستير معهد الدراسات  ،لدى الشباب الجامعى
 بوية، جامعة القاهرة.والبحوث التر

، المدرسة واالغتراب االجتماعي. )۱۹۹۸الكندري، جاسم (
، دراسة ميدانية لطالب التعليم الثانوي بدولة الكويت

 .۱۲ : ٤٦ ،جامعة الكويت، المجلة التربوية

)، العالقة بين االغتراب ۱۹۹٤المالكى، سليمان عطية (
النفسى وبعض المتغيرات المتعلقة به لدى طلبة 

طالبات جامعة ام القرى بمكة المكرمة، جامعة ام و
 القرى.

العالقة بين االغتراب . )۲۰۰۷المحمداوي، حسن إبراهيم (
رسالة  والتوافق النفسي للجالية العراقية في السويد،

كاديمية العربية والتربية، باأل دابكلية اآل دكتوراة،
 المفتوحة بالدنمارك.

اب وأزمة االغتراب الشب ).۲۰۰٥المصطفى، عبدالعزيز (
االجتماعى، ندوة فى  الموسم السادس لمنتدى الثالثاء 

 الثقافى ، القطيف، المملكة العربية السعودية.

األغتراب النفسي لدى شرائح  .)۱۹۹۷الموسوي، حسن (
 مجلة البحث في .من المجتمع الكويتي: دراسة تحليلية

 .٤ :۱۰التربية وعلم النفس، كلية التربية جامعة المينا، 

بعض أنماط . )۲۰۰٥لطيفة ماجد محمود ( النعيمي،
لدى  بها األغتراب وعالقتها بالحاجات المرتبطة

 رسالة دكتوراه، كلية األداب الجامعة ت التدريسية.الهيئا
  .المستنصرية

 االغتراب فى الثقافة العربية، مركز. )۲۰۰٦، حليم (بركات
مراء، دراسات الوحدة العربية، الطبعة االولى، الح

 .لبنان –بيروت 

قياس مفهوم الذات واألغتراب  .)۱۹۷۹الياس (أحمد بكر، 
كلية األداب  دكتوراه، لدى طلبة الجامعة. رسالة

 .الجامعة المستنصرية

االغتراب وعالقته بالتدين  .)۱۹۹۳بركات حمزة (  ،حسن
لدى طالب الجامعة، رسالة واالتجاهات السياسية 

 عة عين شمس.جام، دابدكتوراة، كلية اآل

األغتراب وعالقته  ).۲۰۰۲خليفة، عبداللطيف محمد (
امعة. الج بالمفارقة القيمية لدى عينة من طالب

 . ۱ : ۱، دراسات عربية في علم النفس

 دراسات فى سيكولوجية. )۲۰۰۳( خليفة، عبداللطيف محمد
 االغتراب، دار غريب، القاهرة.

 ).۱۹۹۰دمنهوري، رشاد صالح ومدحت عبدالحميد (
(دراسة  خرينالذات واآل الشعور باألغتراب عن

 .۱۳عاملية حضارية مقارنة). مجلة علم النفس، عدد 

فاعلية برنامج ارشاد صحة  .)۲۰۰۲سناء حامد (زهران، 
اب نفسيية عقالنى انفعالى لتصحيح معتقدات االغتر

، كلية التربية بدمياط، لطالب الجامعة، رسالة دكتوراة
 نصورة.جامعة الم

ثار المواد أ .)۱۹۹۹( ليمان، صابر سليمان عسرانس
االعالمية الوافدة علي المنظمة العربية من خالل 
االقمار الصناعية، المؤتمر العربية من خالل االقمار 
الصناعية، المؤتمر العربي االول لمسئولي االعالم 

 االمني بتونس، ايلول.

 نظرية االغتراب من منظور .)۱۹۹۳شتاء، السيد على (
 االجتماع، الرياض، دار عالم الكتب.

 .)۱۹۸٦، نادية محمود ومحمد عودة محمد (شريف
مشكالت الطالب الجامعي وحاجاته اإلرشادية ، دراسة 

 .جامعة الكويت ،ميدانية

مظاهر األغتراب لدى طالب . )۱۹۹۸( عبادة، مديحة
دراسة مقارنة. مجلة علم   الجامعة في صعيد مصر

 . ٤٤عدد  )،۱۲السنة ( النفس،

 الشعور باألغتراب ).۱۹۹۱عبداللطيف، مدحت عبدالحميد (
والجنس والمؤهل  ضؤ عوامل السن المهني في

جزء،  والقطاع. المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر،
 .۲۲۷ـ ۲۰٤

مظاهر االغتراب لدى الطلبة . )۲۰۰۸على، بشرى (
السوريين فى الجامعات المصرية،مجلة جامعة دمشق، 

۲٤  :۱. 

: األغتراب الوظيفي ومصادره ).۱۹۹۹اللطيف (نوز، عبدع
المتغيرات  ببعض دراسة ميدانية حول عالقتهما

الشخصية والتنظيمية في القطاع الصحي األردني 
 .۲ :۳۹العامة،  بأقليم الشمال ـ األدارة

علمي مظاهر األغتراب عند م .)۱۹۹٥عويدات، عبد هللا (
األنسانية،  العلوم تدراسا المرحلة الثانوية في األردن:

۲۲. 
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، األنسان يبحث عن معنى: ترجمة ).۱۹۷۲فرانكل، فيكتور (
 .مكتبة اآلنجلو المصرية: القاهرة، طلعت منصور

المجتمع السليم، ، ترجمة: محمود  .)۱۹٦۰فروم، ايريك (
 محمود، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.

باب االغتراب النفسى لدى الش .)۲۰۰۷كتلو، كامل حسن (
وعالقته ببعض المتغيرات  لسطينىالجامعى الف

الديموغرافية، مجلد اعمال المؤتمر االقليمى لعلم 
رابطة األخصائيين  ۲۰۰۷نوفمبر  ۲۰ -۱۸النفس من 

 النفسيين المصرية .
 االغتراب المهنى للصحفيين. )۱۹۹۹محمد، صابر حارص (

المصريين وانعكاساته على االداء الصحفى، مجلة 
 )،  يناير، جامعة االزهر. ۱۰االعالمية، عدد (البحوث 

العالقة بين التعرض  .)۱۹۹۷نداء، أيمن منصور أحمد (
للمواد التلفزيونية األجنبية واالغتراب الثقافي لدي 
الشباب الجامعي المصرى، رسالة الماجستير، كلية 

 االعالم، جامعة القاهرة.
صية المظاهر االغترابية فى الشخ ).۱۹۹۸وطفة، على (

العربية، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطنى للثقافة 
 .۲:  ۲۷ والفنون واالداب، 
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A LONGITUDINAL STUDY OF SOCIAL ALIENATION AMONG 
UNIVERSITY YOUTH IN SHARKIA GOVERNORATE  

DURING 2012, 2017 

Huda A.E. El-Deeb 
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ABSTRACT: The study aimed to identify the dimensions of alienation for university youth 
during 2012 and 2017, and to determine the relationship between independent variables and 
between expatriates and their dimensions for university youth during 2012, 2017. In alitionto 
test  the significance of the differences between the average dimensions of expatriation and its 
dimensions for rural and urban university youth in the study sample during 2012, 2017, and to 
test the significance of the differences between the average expatriate and its dimensions for 
university youth of both sexes in the study sample during the years 2012 and 2017, and to test 
the significance of the differences between the average expatriate and its dimensions for 
university youth in the study sample during 2012, 2017, and the significance of the differences 
between the mean independent variables studied during 2012, 2017 and determining the 
applied gap for expatriates and their dimensions for university youth, and the independent 
variables studied during 2012 and 2017. The study was conducted according to the descriptive 
method (the longitudinal survey). The present study was conducted in Faculty of Agriculture, 
Zagazig University, Sharkia Governorate. A sample of 150 students from Zagazig University 
was randomly selected, representing 5% of the total number of students enrolled in the college 
for the academic year 2016-2017, which was 2933 students. The number was rounded to the 
nearest correct number to 150 students. The questionnaire was used in interviews with 
respondents to collect data from January to March 2017 after 5 years of past study. In the 
analysis of the study data, frequency tables, percentages, and Pearson correlation coefficient, 
the T test, the expense of applied gap, and the Cronbach alpha. The main findings of the study 
for 2017 were that the strong self-estrangement was 84% in the total sample, while the 
average deficit for the total sample was 66.7%. The average mean of the sample was 68%, 
while the average of the sample was 55.3%. The results showed that the average social 
isolation was 62%, while the average expatriate for the total sample was 47.3%. There were 
significant differences at the level of 0.01 in the following dimensions of alienation (self-
alienation, social isolation, inequality, disability, indifference and social alienation) between 
2012 and 2017. The calculated values of it were 13.8, 8.77, 6.29, 4.25, 105.15, 53.80). Based 
on the above, we can reject the statistical hypothesis that there are no differences between the 
average differences of expatriation and its distance between 2012 and 2017. There were 
significant differences at the level of 0.01 in all independent variables studied. Family 
affiliation social interaction geographical cosmopliteress cultural openness youth orientation 
towards social justice problems, sense of community orientation towards volunteering 
participation in university activities (2012-2017) The calculated values of "t" Were as 
follows: (-20.7, 18.63, 20.03, 15.6, -30.05, 23.01, -47.88, 30.39, -6.01). There was an 
application gap for the expatriates between 2012 and 2017. This gap in self-sufficiency was in 
favor of 2017 where the applied gap was 27.07. The applied gap in social isolation was in 
favor of 2017 with a gap of 20.68. The gap in the deficit was in favor of 2012 and the gap of 
the application gap was 9.18, the gap for meaning was in favor of 2012 and the value of the 
applied gap was 86.26, while the expatriate gap was in favor of 2017 and the value of the 
application gap was 151,174. 
Key words: Self-alienation, social isolation, inequality, disability, indifference and social alienation. 
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