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  :ملخص

الغیر و  بین متحملي الغموضكانت هناك فروق  إنمعرفة إلى  هده الدراسة  تهدف

 .حسب المنطقة السكنیة لإلطار، الجنس، حسب األقدمیة االغترابمتحملین للغموض في 

عدم تحمل / هناك عالقة بین األسلوب المعرفي تحمل :النتائج التالیة إلى  لت الدراسةتوص

غیر و  بین متحملي الغموضات داللة إحصائیة ذ واالغتراب، لیست هناك فروق الغموض

حسب األقدمیة حسب متغیر المنطقة السكنیة ، حسب الجنس االغترابمتحملین للغموض في 

   .األصلیة لإلطار

   االغترابعدم تحمل الغموض؛ / األسلوب المعرفي تحمل : لمفتاحیةالكلمات ا

SUMMARY 
 The study is entitled as the Sustaining / Non-sustaining of 

Alienation among members in Sport and Youth administration.  
It results on a number of conclusions: first, there is a relation 

between cognitive methods. There is no statistical differences exist 
between the oppositional variants based on sex. Moreover, there are no 
differences recorded at the level of seniority. Finally, the research comes 
up with a conclusion that  no differences on the residential area have been 
observed. 
Key wordes : cognitive style Tolerance /untolerance Ambiguity ; feeling 
of alienation ; 
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I اإلشــــــكـالـیة  

ادورنو، ( عدم تحمل الغموض جاء كنتیجة ألعمال / إن مفهوم تحمل الغموض

Adorno( و)، فرنكل برونشفیكFrenkel-Brunswik - لوفیسون ،Levison  - 

، ) 1950الشخصیة التسلطیة، ادورنو ،( المنـــشورة في في كتاب )  Sanfortسانفور،

 رات تـتمثل في الشخصیة، المواقف التسلطیة حیث درسوا العالقة بین ثـالث متغـی

غیر محتمل و  بشكل قطعي ان الشخص المتسلط متصلبو  حیث وجدو انه، السلوكو 

من  امهم اجزء)  Frenkel-Brunswik .1949 ،برونشفیك( قد خصصت و  للغموض

 و یقصد.السلوك التسلطيو  أبحاثها الكتشاف مدى االرتباط بین عدم تحمل الغموض

استعداد الفرد لقبول و  تقبلإلى  یشیر دلكو  ؛ تحمل الخبرات غیر واقعیةوضبتحمل الغم

المألوفة لدیه في مقابل فرد لیست له  أو أفكار متباینة عن الخبرات التقلیدیة أو مدركات

  .القدرة على تحمل الخبرات الغیر واقعیة

التي تمس فئات مختلفة من المجتمع  المشكالت النفسیةأحد  االغترابیعد و 

فهو یتفاعل مع العدید من المتغیرات النفسیة ، بشكل خاص العمالبشكل عام ووسط 

یحتوي على ثالثة  االغترابالتحلیل البنائي لظاهرة ف .المتغیرات االجتماعیةو  الشخصیة

 الجانب الشخصيأخیرا و  الجانب االجتماعيو  الجانب الحضاري  ،جوانب تتمثل في

مل على نسق القیم الموجهة وبعد المعرفة باألهداف یش االغترابلظاهرة  فالجانب األول

یشمل  ؛لظاهرة االغتراب أما الجانب الثاني.  وبعد الالمعیاریة، وبعد الالمعنى، والوسائل

 بعد سلب الحریة في النسق االجتماعي على مستوى حریة المبادأة وحریة التنفیذ باإلضافة

 االغترابلظاهرة  الجانب الثالثو  ،النسقالتكیفات المغتربة للمواقف االجتماعیة في إلى 

   .فإنه یتعین بتحلیلنا لصراع األهداف

قدرات مختلفة و  وبناء على ما سبق البد من تقدیر ما لدى العامل من خصائص

الشخصیة للعامل و  حتى یمكننا من استخالص بیانات هامة توضح الخصائص النفسیة

امه، وتعطینا نظرة عن إمكانیة ممارسة تسمح لنا بالتنبؤ بإمكانیة تطور العامل في مه
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 عملیاتو  متطلبات العمل من أداءاتإلى  مهنته من خالل جملة السلوكات بالنظر

الثقافیة و  مهارات خاصة، في ضل بیئة لها العدید من الخصائص االجتماعیةو  معلوماتو 

مام بتلك من الممكن أن یودي افتقاد العامل لإلل، و العكس من دلك أو التي قد ینتمي لها

أن مهام و  بعد مدة زمنیة من ممارسة مهامه، خاصة االغترابالشعور بإلى  الخصائص

تنشیط  فئات و  طیرتأو  الریاضة تتمحور في عمومها حول التكفلو  إطارات الشباب

ضمن  نجد اإلطار، في البیئةمعاني التعدد  وضمن .الشبابو  المجتمع خاصة األطفال

التعامل مع أبعاد البیئة إلى  اآلمر الذي یدفعهمتكاملة و  ةأبعاد مختلفة تشكل وحدة مجتمع

اندماجهم و  بطریقة مختلفة حسب إدراكه لتلك األبعاد مما قد یصعب علیهم أداء مهامهم

 أو أفكار متباینة عن الخبرات التقلیدیة أو نتیجة لعدم استعداد اإلطار لقبول مدركات

 الهدف لنفسه و  یضیع منه مفهوم المعنى ليبالتاو  المألوفة لدیه بمعنى عدم تحمل الغموض

 محاولة منا لمعرفة العالقة المحتملة بین هدا األسلوب المعرفيو  .لكل ما یحیط بهو 

  :الفرضیات التالیةصغنا  واالغتراب

II فرضیات الدراسة: 

واالغتراب لدى  عدم تحمل الغموض/ عالقة بین األسلوب المعرفي تحمل توجد -

  .بتمنراست d.j.sمدیریة طارات البیداغوجیة لاإل

لغموض اغیر متحملي و  توجد فروق فروق ذات داللة إحصائیة بین متحملي الغموض -

  .حسب الجنس االغترابفي 

 لغموضاغیر متحملي و  توجد فروق فروق ذات داللة إحصائیة بین متحملي الغموض -

  .قدمیة في العملفي االغتراب حسب األ

لغموض في غیر متحملي او  ین متحملي الغموضب توجد فروق ذات داللة إحصائیة - 

  .حسب المنطقة السكنیة األصلیة لإلطار االغتراب

III التناول النظري لمتغیرات الدراسة. 

  .عدم تحمل الغموض/تناول مفهوم تحمل- أوال

هناك مقاربتان ) Frenkel-Brunswik .1949، برونشفیك( حسب   

عدم تحمل الغموض األولى تتناوله   /مختلفتان یمكن من خاللهما استكشاف مفهوم تحمل 
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هي المقاربة المتمركزة حول اإلدراك، أما المقاربة الثانیة التي تتمركز و  كأسلوب معرفي

 .عدم تحمل الغموض كأحد متغیرات الشخصیة/ حول الشخصیة فتعتبر مفهوم تحمل 

عدم / تحمل )  Frenkel-Brunswik .1949، برونشفیك( كما اعتبرت

عمیم لمفهوم عدم تحمل االزدواجیة االنفعالیة بمعنى ان الفرد الذي له تحمل الغموض ت

وهو ما  ، القدرة على تقبل انطباعاته عن ازدواجیة المعنى أكثر كفاءة على تحمل الغموض

بالتالي فان و  یمكننا من القول أن المفهومان متضمنان آلیا في خصائص الشخصیة،

علیه یمكن اعتباره احد و  ء من الشخصیةعدم تحمل الغموض یفسر جز / مفهوم تحمل 

  .متغیرات الشخصیة التي توضح الفروق الفردیة

  عدم تحمل الغموض / تعریف األسلوب المعرفي تحمل - 2

تحمل الخبرات  بأنهتحمل الغموض )  Messick، 1984میسیك، ( یعرف 

تباینة عن م أفكار أو استعداد الفرد لقبول مدركاتو  تقبلإلى  یشیر دلكو  الغیر واقعیة

المالوفة لدیه في مقابل فرد لیست له القدرة على تحمل الخبرات  أو الخبرات التقلیدیة

 .1الغیر واقعیة

إلى  تحمل الغموض هو المیل أنإلى  )Budner، 1962بودنر، ( كما یشیر 

تحمل الغموض على انه ، و مصدر للتهدید أنهاتفسیر المواقف الغامضة على  أو إدراك

بالتالي فان الفرد الذي یتحمل و  المواقف الغامضة على أنها مرغــوبة، إلدراكالمیل 

التفــوق في المهام التي تتصف و  االستمتاع بهو  الغموض یتصف بالبحث عن الغموض

                                                    . 2بالغموض

درة على فیعرف تحمل الغموض على انه الق)  1988كمال الدسوقي ( اما 

القدرة على تقبل األمور بما فیها من تفسیرات و  مواجهة المواقف المعقدة بغیر أالم نفسیة

على األقل عدم الشعور بعدم االرتیاح عندما یواجه الفرد  أو بدیلة مثل الشعور باالرتیاح

قضیة معینة معقدة تدخل فیها مبادئ متعارضة، أما عدم تحمل الغموض هو مجموع 

التي ال تخضع بسهولة و  ة تتمیز بعد االرتیاح عند مواجهة المواقف المعقدةأعراض سلوكی

 قد یأخذ، و اإلحاطة بالموقف أو التراجع بدال من محاولة الفهمإلى  المیل، و التحكمو  للفهم
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یوضح على األقل الغموض فیبسط بدلك  أو التراجع شكل مطالبة شخص آخر بان یحـــل

  . 3بالشخصیة التسلطیة من هنا یمكننا ربط دلكو  الموقف

  
 

 عدم تحمل الغموض/ خصائص األشخاص دوي األسلوب المعرفي تحمل -2

سنورد في الجدول الموالي بعض الخصائص الممیزة لإلفراد في األسلوب المعرفي تحمل 

عدم تحمل الغموض من كتابات بعض الباحثین الدین اهتموا بدراسة هدا األسلوب / 

   .المعرفي

عدم تحمل / خصائص األشخاص دوي األسلوب المعرفي تحمل ):  01(الجدول رقم 

  الغموض

  عدم تحمل الغموض/ بعض الدراسات التي تناولت األسلوب المعرفي تحمل-3

 "1980ي باندو  كاشور"دراسة   - أ

توضیح إلى  عدم تحمل الغموض، تهدف الدراسةو  القلقو  عنوان الدراسة؛ الجنس

 التروي عند أطفال المرحلة االبتدائیة، / كیفیة تحدید األسلوب المعرفي االندفاع 

التروي بمستویات الذكاء عند أطفال / توضیح العالقة بین األسلوب المعرفي االندفاع و 

كشفت الدراسة أن .طالبةو  طالب 132ة الدراسة عشوائیة بلغت عین. المرحلة االبتدائیة

عدم تحمل الغموض حیث آن األفراد األكثر قلقا اقل  –تحمل و  هناك ارتباط بین القلق

  خصائص الفرد الغیر متحمل للغموض  خصائص الفرد المتحمل للغموض

     5التمارین أو النجاح في األداء من خالل تكرار األنشطة  4تقبل العمل في بیئات ثقافیة مختلفةو  التعاون  

األعمال التي  عدم البحث عن ما یترتب عنإلى  المیل

              6یقوم بها إال ادا تعلق األمر بمجال تقدم العمل

كدا تقییم و  القلق،و  التعامل مع المواقف من خالل الخوف

     7 المثالیةو  الذات باالعتماد على القیم اإلنسانیة

العفو عند االخفاق، تحمل ، متعلق بایقاف العمل

   8المخاطر، التحكم في الذات

المساعدة إلى  مع المیلو  اسلوب السلطة في التسییرانتهاج 

  9من خالل تقدیم التوجیهات

.         11حل واحد فقط،إلى  االكتفاء عند الوصول أو التوقف   . 10التعامل مع الوضعیة بالنسبة إلیه رغبة
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ولم . كانوا أكثر تحمال للغموض تحمل للغموض على العكس من األفراد األقل قلقا حیث

 .12حمل الغموضعدم ت –تكشف الدراسة عن عالقة متغیر الجنس بتحمل 

 ")Chapelle )1983شابل،  "دراسة   - ب

عالقته بالنجاح في و  عدم تحمل الغموض/ عنوان الدراسة، العالقة بین تحمل

عدم / دراسة العالقة بین تحملإلى  تهدف الدراسة. اكتساب اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة

ة االنكلیزیة كلغة ي یحققه المتعلمون الراشدون في تعلم اللغالنجاح الذو  تحمل الغموض 

الدین ینحدرون من خلفیات  األجانبثانیة تكونت عینة الدراسة من مجموعة من الطلبة 

تحمل الغموض ارتبط ارتباطا ایجابیا بكفاءة  أنإلى  نتائج الدراسة أشارت ثقافیة مختلفة

 أنإلى  تحلیل االنحدار المتعدد أشارو ، األولالمتعلمین في االنكلیزیة في نهایة الفصل 

لكفاءة متعلمي االنكلیزیة في نهایة الفصل  أهمیة األكثرتحمل الغموض كان المتنبأ 

الطلبة الدین لهم خبرة سابقة في اللغة كان لدیهم تحمل  أن أیضاجد و و  الدراسي

 .13الغموض

 ")1989(عبده، عبد الهادي السید " دراسة   -ج

تغیرات الشخصیة عالقته ببعض مو  عدم تحمل الغموض/ عنوان الدراسة، تحمل

الكشف عن العالقة بین المتغیرات التالیة إلى  تهدف الدراسة. لدى طالب الجامعة

مستوى  –التكامل الشخصي  –التعبیر االنفعالي  –االنبساط االجتماعي  –التعقیدیة (

عدم / المعرفي تحمل  األسلوبو  )التسلطیة -االستجابات المتحیزة –التصلب  - القلق

 طالبة من جامعة المنوفیة توصلت الدراسةو  طالب 168نة الدراسة عی. تحمل الغموض

عدم تحمل الغموض هي على / المعرفي تحمل  باألسلوب العوامل المرتبطة أكثر أنإلى 

 –التكامل الشخصي  –التعبیر االنفعالي  –االنبساط االجتماعي  –التعقیدیة ( التوالي 

  .14)التسلطیة - االستجابات المتحیزة –التصلب  - مستوى القلق

  .االغترابتناول مفهوم  - ثانیا

نمط من التجربة یعیش اإلنسان فیها نفسه "بأنه  )Frommفروم  (عرفه -

كشيء غریب ویمكن القول أنه قد أصبح غریبا عن نفسه، إنه ال یعود نفسه كمركز للعالم 

  .15"وكمحرك ألفعاله لكن أفعاله ونتائجها قد أصبحت سادته الذین یطیعهم
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من خالل ما " االغترابالتي عرفت  )Horneyلهورني (ك األمر بالنسبة وكذل

یعانیه الفرد من انفصال عن ذاته، حیث ینفصل الفرد عن مشاعره الخاصة ورغباته 

ومعتقداته وطاقاته، وكذلك یفقد اإلحساس بالوجود الفعال، وبقوة التصمیم في حیاته 

كال عضویا ویصاحب هذا الشعور  الخاصة، ومن ثم یفقد اإلحساس بذاته، باعتباره

نفصال عن الذات مجموعة األعراض النفسیة التي تتمثل في اإلحساس باختالل باال

الشخصیة والخزي وكراهیة الذات واحتقارها وتصبح عالقة الفرد بنفسه عالقة غیر 

  ."16شخصیة، حیث یتحدث عن نفسه كما لو كانت موجودا آخر منفصال وغریبا عنه

لیة في اإلنسان وأن اغتراب أو  أن إرادة المعنى قوة") Frankleفرانكل (یرى و 

فشله في إیجاد معنى وهدف لحیاته وبالتالي معاناته من الفراغ إلى  اإلنسان یرجع

الوجودي الذي یظهر من خالل الشعور بالملل وفقدان الثقة بالذات واإلحساس 

 . 17"بالضیاع

  :االغترابأسباب - .1

عوامل نفسیة وذاتیة، إلى  مختلف فئات المجتمعى لد االغترابیمكن إرجاع  

   وعوامل اجتماعیة وثقافیة، وعوامل اقتصادیة

   :العوامل الذاتیة والنفسیة-11.

فإنها تكمن في داخل الفرد الذي توجهه تكویناته واستعداداته وقدراته البدنیة 

، وهذا ما أكدته راباالغتنحو الالتكیف و  أو والعقلیة والنفسیة نحو التكیف والسلوك السوي

هو اختالف معادلة طموحات  االغترابوجهة النظر النفسیة التي رأت أن مصدر 

 الشخص عن معادلة إمكاني أته، وأن غایة كل إنسان هي السیطرة والتفوق فإذا لم تمكنه

ینحرف، ویصاب الفرد  أو سهـقدراته من تحقیق ذلك فإنه یغترب وقد ینطوي على نف

تیجة لإلحباطات التي ت لتف حوله من كل جانب، من جراء التغیرات أیضا ن االغترابب

یس لك سلوكا  أو التواري واالنعزال،إلى  التي یتعرض لها الشخص بخیبة األمل ویمیل

  .18تعویضیا شاذا في تحد صارخ للمجتمع، وفي كلتا الحال تین یكون غریبا

  :االجتماعیة والثقافیة العوامل-1.2
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ومن  االغترابعة وتلعب دورا أساسي في شعور الشباب بفإنها متعددة ومتنو  

 Boul(یربط بول جودمان  إد تشتت األدوارو  العوامل الشعور بأزمة الهویةبین هده 

Gudiman (  من خالل دور  االجتماعیةبین أزمة الهویة وبین فقدان المراهق للقیمة

إال إحساس بالضیاع إن أزمة الهویة ماهي " ویعبر عن ذلك صراحة في قوله  اجتماعي

یوفر له فرصا یمكن أن تعینه في  في مجتمع ال یساعد المراهق في فهم ذاته ،وال

 المثل فحسبو  ،والمجتمع الحدیث ال یحرم الشاب من القدوة االجتماعیةاإلحساس بقیمته 

ٕانما یعطلهم عن القیام بدور له معنى في الحیاةو 
19 .  

  
  : االغترابنتائج  -2

 االغترابات النفسیة أن الفرد الذي یعاني من الشعور بأظهرت بعض الدراس

یكون مستوى طموحه منخفضا، وقدرته على االبتكار منخفضة، والتوافق عنده بأبعاده 

االجتماعي واالنفعالي واألسري منخفضا، وتقدیره لذاته منخفضا، حیث ینفصل اإلنسان 

خص ذو تقدیر الذات یسعى إلیه، فالش أو المغترب عن ذاته، وال یشعر بما یرید

التكیف معها، وبالتالي یفقد  أو المنخفض یعیش في ظروف صعبة ویعجز عن مواجهتها

  20إحساسه بمعنى الحیاة ویفقد الغرض من الحیاة ومن سلوكه

  :ومظاهره االغتراب أبعاد-3

یوجد اتفاق تام بین الباحثین على معنى واحد محدد  على الرغم من انه ال

 توصلوا التي، و وأبعادهن هناك اتفاقا بینهم على العدید من مظاهره فا االغترابلمفهوم 

وكان من ابرز هذه المحاوالت  .للقیاس ٕاخضاعهو  من خالل تحلیل هذا المفهوم إلیها

لمفهوم  أبعادخمسة إلى  أشار الذي (seeman,1959 ;1990)محاولة میلفن سیمان 

واغتراب الذات ، العزلة االجتماعیةو ، الالمعیاریة، و المعنىلاو  العجز،: هي  االغتراب

  .الغربة إلى  باإلضافةالخمسة  األبعاددائرة المعارف البریطانیة ،هذه  في جاءتكما .

 
:العجز-3.1    
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المواقف  في یستطیع التأثیر وانه ،ال، الالقوةو  یقصد به شعور الفرد بالالحول 

 ال بالتالي ورغباته،و أفعالهو ویعجز عن السیطرة على تصرفاته ، یواجهها التياالجتماعیة 

لیسا بیده بل تحددهما عوامل وقوي خارجة عن  ٕارادتهو  مصیره، فمصیره یقرر أنیستطیع 

صنع القرارات المصیریة  أو األحداثمجري  يیؤثر ف أنكما ال یمكنه ، الذاتیة إرادته

 .21یشعر بحالة من االستسالم والخنوع أو وبالتالي یعجز عن تحقیق ذاته، الحیاتیة

لبعد العجز وخبرة افتقاد القدرة كنمط  إجرائیاتعریفا " احمد النكالوي "وقد وضع      

ظل سیاق مجتمعي محدد، یتوقعون  في یصبح فیها االفرادإلى  الحالة"بأنه ، اغترابي

 أو من نتائج إلیهتحقیق ما یتطلعون  أو ال یملكون تقریر أو نیستطیعو  مقدما انهم ال

یستشعرون افتقاد  إنهمبمعني  أي.فعالیتهم الخاصة  أو وكهمسل مخرجات من خالل 

یولد خبرة الشعور  الذي األمر، توجیهها أو القدرة على التحكم في مخرجات هذا السیاق

متغیرات السیاق والقوي المسیطرة  في التأثیر إمكانیةفي  األملوخیبة  واإلحباطبالعجز 

  " 22علیه

  :الالمعنى-3.2

 أحداثاستیعابه لما یدور حوله من  أو الفرد وفخمه دراكإویقصد به مدي      

بدرجة  بأنه یعني توقع الفرد انه لن یستطیع التنبؤ" سیمان"ویعرفه .خاصة أو عامة أمورو 

 عندما ال یكون واضحا لدیه ما فالفرد یغترب.عالیة من الكفاءة بالنتائج المستقبلیة للسلوك 

ع تحدید معني ما یقوم به وما ك عندما ال یستطییثق فیه، وكذل أو یجب علیه أن یؤمن به

 23ه من قراراتذیتخ

على أنه شعور الفرد بعدم وضوح ما یشعر به وما یعتقد فیه " كما عرف الالمعنى       

كذلك عدم توفر القدرة على اتخاذ القرار،وعدم وضوح األهداف االجتماعیة ،و قناعته بأن 

الوقت الحاضر من أهداف تتعارض مع القیم ما یسعى إلیه المجتمع في المجتمع في 

وأن الحیاة أصبحت رتبیة ال معنى لها ،وأن تطلعات األفراد تتمیز  تعالیم الدینو  اإلنسانیة

  . 24باألنانیة

 :)االنومیا(الالمعیاریة -3.3
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مغایرة إلى  الالمعیاریة هي غیاب نسق منظم للمعاییر االجتماعیة مما یؤدي

  :لمعان ثالث یرتها ویستخدم مصطلح الالمعیاریةالعرف وعدم مسامعاییر الدین والقانون و 

وجود من یفتقدون إلى  التفكك الشخصي وخاصة هذا النوع الذي یؤدي - )1

  .اإلرشاد األخیر هو القانون،وذلك ما یهدد البناء والتماسك االجتماعي

د الموقف الذي یشهد صراع بین المعاییر وبین الجهود والتي یبذلها الفر  - )2

  .لمسایرة المعاییر

الموقف االجتماعي الذي تغیب فیه المعاییر نتیجة التغیرات االجتماعیة  -)3

     .25دوالثقافیة تغلب التوقعات السلوكیة العادیة للفر 

  :العزلة االجتماعیة--3.4 

والعالقات  األمنإلى  واالفتقاد النفسي،یقصد بها شعور الفرد بالوحدة والفراغ  و

كما قد یصاحب العزلة . بینهمحتى وان وجد  اآلخرینحمیمة، والبعد عن االجتماعیة ال

واالنفصال بین  للمجتمع،الثقافیة  األهدافاالجتماعي واالنعزال عن  بالرضاالشعور 

  .الفرد وبین قیم المجتمع ومعاییره أهداف

وشعوره  شعور الفرد بالوحدة وانسحابه وانفصاله عن تیار الثقافة السائدة أیضاوتعني      

مفاهیم مخالفة، مما یجعله غیر قادر على مسایرة  أو بعدم االندماج وتبني مبادئ

األوضاع القائمة بحیث یكون الفرد في حالة تناقض بین ما هو مادي وما هو نفسي، فهو 

  .26موجود في المجتمع من الناحیة المادیة ال من الناحیة النفسیة

 :  الالهدف  -3.5 

ویقصد به شعور المرء بان حیاته ، باطا وثیقا بالالمعنىویرتبط الالهدف ارت

ومن ثم یفقد الهدف من وجود ومن عمله ، غایة واضحة أو تمضى دون وجود هدف

  .27الحیاة في ونشاطه وفق معنى االستمرار

   : التمرد-3.6

ع  ئوالشا المألوفته الخروج عن لحاو مو ، وبقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع   

یحیط بالفرد  ولرفض والكراهیة والعداء لكل ما، نصیاع للعادات والتقالید السائدةم االدوع
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 أنظمةعلى المجتمع بما یحتویه من  أو ،من قیم ومعاییر وقد یكون التمرد على النفس

  . أخرىعلى موضوعات وقضایا  أو ،ومؤسسات

عجزه  هذا البعد یترجم إهدار الفرد لقیمته كإنسان وعضو في المجتمع من مطلق

مجرد التفكیر في حیاته ومستقبله ومصیره  أو عن المشاركة االیجابیة في اتخاذ القرارات

  .أداة مستخدمة ال قیمة لها في ذاتهاإلى  وبذلك یتحول

  االغتراببعض الدراسات التي تناولت -4

     ): 2007-2006"( بن زاهي منصور" ـ دراسة-1

الوظیفي  االغترابى الشعور بمحاولة التعرف على مستو إلى  هدفت الدراسة

وكذلك مستوى الدافعیة , الذي یتمیز به اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات الجزائري 

الوظیفي  االغتراببوداللتها بین الشعور  رتباطیةلإلنجاز لدیهم،ومعرفة العالقة اال

 راباالغتمقیاس  باستخدامإطار ) 231(والدافعیة لإلنجاز من جهة، بلغ قوام العینة 

الوظیفي ومقیاس الدافعیة لإلنجاز المهني ودلت النتائج على أن مستوى الشعور 

في حین مستوى الدافعیة , أقل بقلیل عن المتوسط  الوظیفي لدى أفرد العینة االغترابب

لإلنجاز كان مرتفعًا جدًا، وأن هناك فروق دالة إحصائیا بین أفراد العینة في الشعور 

 في حین ال, رضا عدم الو  م العمل والسن ماعدا الشعور بالتشاؤمنظا باختالف االغترابب

والعجز  باالنعزالیةتوجد فروق تبعًا لتقلد المسؤولیة وال الحالة العائلیة ما عدا الشعور 

 الوظیفي وعوامله بالدافعیة لإلنجاز االغترابرتباط سلبي ذو داللة بین الشعور با،یوجد 
28.  
  ): 2001-2000"( یب ساسيشاو  بن زاهي منصور" دراسة -2

والمتمثلة في  االغترابكان هدف الدراسة هو التعرف على بعض مظاهر 

مع تبیان درجة معانات الطلبة الجامعیین  االجتماعیةالالمعیاریة والشعور بالعزلة , العجز 

الجزائر من و  طالب من جامعات ورقلة 105تكونت العینة من و  ,بورقلة  من هذه الظاهرة 

 للدكتور جاسم یوسف الكندي االجتماعي االغترابمقیاس  باستعماللتخصصات مختلف ا

الكلي مرتفعة وأن هناك فروق دالة  االغترابكانت النتائج دالة على أن درجة الشعور و 
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یرجع لمتغیر الجنس ووجود فروق دالة على مستوى المظاهر التي  االغترابفي مستوى 

  .29الجنس باختالفتناولتها الدراسة 

       ):2009 -2008"(بحري صابر" دراسة-3

 االغترابمعرفة عالقة اإلجهاد المهني لدى األطباء بإلى  هدفت الدراسة 

طبق و  فرد 211قدر بمجتمع من طبیب عام  50المهني حیث تضمنت العینة 

 ارتباطیةوقد أظهرت النتائج وجود عالقة  .استمارتین للمتغیرین من تصمیم الباحث

ن العاملون بالمؤسسات یالمهني والدور لدى األطباء العاماإلجهاد متوسط بین عامل 

وعامل غربة  ضعیفة بین عامل اإلجهاد المهني ارتباطیةكذلك وجود عالقة , العمومیة 

قویة بین   ارتباطیةن بالمستشفیات العمومیة، ووجود عالقة ین العاملیالذات لألطباء العام

  .30نيالمه االغترابعامل اإلجهاد المهني و 

III  - الدراسة المیدانیة:   
عدم تحمل / بهدف دراسة العالقة المحتملة بین األسلوب المعرفي تحمل    

، ا الصدد قام  الباحثتحقق من صحة الفرضیات المصاغة بهذمن اجل الو  الغموض

غموض في صورته عدم تحمل ال/ لألسلوب المعرفي تحمل  1962بتطبیق مقیاس بودنر 

كدالك مقیاس عبد اللطیف خلیفة  لقیاس ، و المعربة التي قام بتعریبها عبد العال عجوة

بیداغوجي بمؤسسة دیوان  إطار 68عشوائیة مكونة من على عینة  االغترابأبعاد 

االغتراب فبعد حساب هناك نسبة عالیة من  نأمؤسسات الشباب بتمنراست حیث تبین 

  . 280.77اد العینة تحصلنا عل متوسط قدر ب فر الدرجات الكلیة أل

المنطقة السكنیة  ،في العمل قدمیة، األالجنس:ات خصائص العینة حسب متغیر 
 صلیةاأل
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  جدول یوضح خصائص العینة:  02الجدول رقم 

  عدم تحمل الغموض/ تحمل : األسلوب المعرفي  -

یقوم  عدم تحمل الغموض،/ تصحیح  مقیاس األسلوب المعرفي تحمل  قصد

 المعارضة التامةو  المفحوص باختیار واحد من بین ستة بدائل تتدرج بین الموافقة التامة

حتى ، فقرات مصاغة بشكل سلبي 08و فقرات مصاغة بشـــكل موجب 08فقراته تتضمن و 

الحصول على الدرجات الكلیة للمفحوصین ثم نقوم بحساب المتوسط الحسابي قصد تمییز 

 األفراد الغیر متحملین للغموض حیث تشیر الدرجة العالیة و  الغموضأفراد العینة متحملي 

الدرجات المنخفضة تعبر و  عدم تحمل الغموضإلى  األكبر من المتوسط على المقیاس أو

   :كانت النتائج كما هو مبین في الجدول التاليو  .على تحمل الغموض
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  .عدم تحمل الغموض/ المعرفي تحمل توزیع العینة حسب األسلوب : 03الجدول رقم 

  

  .للتأكد من فرضیات هاته الدراسة استعملنا :األسالیب اإلحصائیة المستعملة

حساب العالقة بین   أيمعامل االرتباط التتابعي لبیرسون  لفحص الفرضیة األولى  -

/ الخام التي تحصل علیها المفحوصین في عینة الدراسة  على مقیاس تحمل  الدرجات

كانت النتائج االغتراب و درجاتهم التي تحصلوا علیها على مقیاس و  تحمل الغموض  عدم

  .04مبینة في الجدول 

 أسلوب تحلیل التباین في اتجاه واحد كونه األنسب لمعالجة الفرضیات الثانیة ،الثالثة -

 أو عدم تحمل الغموض، المتغیر المستقل/ حیث یعتبر األسلوب المعرفي تحمل  الرابعةو 

 )متحملي الغموض(مجموعتین إلى  متغیر العاملي الذي من خالله یمكن تقسیم العینةال

  .یراد مقارنة متوسطاتهما في المتغیر التابع )غیر متحملي الغموض(و

  :الفرضیة األولىنتائج مناقشة و  عرض

عدم / تحمل الغموض بین األسلوب المعرفي ارتباطیه توجد عالقة  :تذكیر بالفرضیة األولى

  .بتمنراست d.j.sلدى إطارات مدیریة  واالغتراب ل الغموضتحم

  ذ
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04الجدول رقم   

االغتراب و عدم تحمل الغموض/ تحمل الغموض عالقة بین األسلوب المعرفي نتائج ال  

ارتباط سالب " تظهر النتائج المبینة في الجدول السابق أن هناك عالقة عكسیة 

عند  االغترابمتغیر و  عدم تحمل الغموض/مل جد قویة بین األسلوب المعرفي تح"

هدا معناه انه كلما زادت قیم المتغیر األول قابلها نقص في و  0.01مستوى الداللة 

النقص في المتغیر األول یقابله زیادة في و  .النسبة تماما أو المتغیر الثاني بنفس الدرجة

عدم تحمل / معرفي تحمل قطبیة األسلوب الإلى  الثاني بنفس الدرجة كذلك، هدا بالنظر

غیر متحملي و  بحیث ادا نظرنا في خصائص كال  من متحملي الغموض. الغموض

فمثال  االغترابحد بعید مع مظاهر إلى  الغموض نجد أن خصائص هدا االخیر تتناغم

غیر متحملي الغموض مع المتطلبات االفراد  ادا تكلمنا على امكانیة التكیف لدى 

هو ما قد و  انه یدركها على أساس انها  تشكل مصدر للتهدیدو  سیما المختلفة في بیئته ال

نتكلم عن مدى القدرة على  أنالشعور بالعزلة حتى وان كانت نسبیة دون إلى  یدفع به

عدم االتساق داخل إلى  ودلك قد یعرضه، تحمل العزلة جراء سلوكه أمام بعض المواقف

 نفس السلوك قد یؤدي أنكما ، غترابیة كالقلقبالتالي قد تتولد لدیه مشاعر او  هده البیئة،

بالتالي یؤثر دلك على و  فحص مختلف المواقف التي یتعرض لها إمكانیةتقلیل إلى 

ل من مجا أياته في حتما لدیه شعور بعدم وجود معنى لذسیولد و  مستوى الفهم لدیه

  . هدف أو اته لیس له معنىمجاالت العمل وان العمل حد ذ

 :الثانیةالفرضیة  ئجنتا مناقشةو  عرض -

الغیر متحملین للغموض و  الجدول الموالي یوضح  اختبار الفروق بین متحملي الغموض 

  .حسب متغیر الجنس االغترابفي 
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حسب  االغترابالغیر متحملین للغموض في و  الفروق بین متحملي الغموض: 05الجدول رقم 

  .متغیر الجنس

تساوي  P. value إن إذامل الجنس نتائج الجدول عدم داللة ع نالحظ من

القرار اإلحصائي المناسب هو قبول و   0.05ھي اكبر من مستوى الداللة و 0.596

/ اإلناث األسلوب المعرفي تحمل و  الفرض الصفري أي انه ال یوجد فرق دال بین الذكور

هو ما ینفي الفرضیة الثانیة التي صیغة على االغتراب و عدم تحمل الغموض في متغیر 

حسب  االغترابلغموض في غیر متحملي او  بین متحملي الغموض أساس أن هناك فروق

انه لیست هناك إلى  متغیر الجنس وتؤید هدا النتیجة العدید من الدراسات التي توصلت

عدم تحمل الغموض /فروق  حسب متغیر الجنس في األسلوب المعرفي تحمل الغموض

على سبیل المثال، وینطبق نفس الكالم  2012یونسي كریمة، (،دراسة كاشور وباندي،

انه لیست إلى  العام أد أن هناك العدید من الدراسات التي توصلت االغترابعلى متغیر 

رجاء الخطیب،  2000،حسن الحوامدة  االغترابهناك فروق بین الجنسین في متغیر 

1991.  

ثقافات اإلناث في الو  یعبر متغیر الجنس عن الصفات المرتبطة بكل من الذكور

غیر أن تمتع كال الجنسین بقدر . اتفاق بینهاو  حد أن هناك اتساق ملحوظإلى  المختلفة

التوافق داخل بیئة العمل بمختلف معطیاتها؛ یبقى و  جید من إمكانیة التكیف مع الواقع

سواء اتصفت ، مشاعره الفردیة تجاه ما یجري أثناء تأدیة المهامو  مرتبط بمدركات العامل

غیر دلك، بمعنى انه لیس هناك تباین بین الجنسین في التأثر بخصائص  أو بالغموض

في العمل على سبیل  عدم الرضامن  أو المعاناةجراء  العامل خبرة بیئة العمل حیث أن

كذلك لكل  المسطرة في منظمته،معارضا لالهتمامات یمكن ببساطة أن تجعله ، المثال

 أو لغضبمشاعر القلق وا مما یفرز، عملداخل بیئة ال الموضوعات والقیم والمعاییر
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 العامل دون تفرقة بین الجنسینتصیب  األعراض  والكراهیة واالستیاء وهي النسحابا

فشل في إیجاد الإلى  دالكیرجع . في العملمظاهر لالغتراب  هي سلوكات تدل علىو 

بالملل  ه ور شعبالتالي و   عدم القدرة على تبني أهدافها أو العامل لمعاني ثقافة المؤسسة

  . یتباین فیها العمال حسب الجنس أنوهي مظاهر ال یمكن وفقدان الثقة بالذات 

 :ةلثالفرضیة الثا نتائج مناقشةو  رضع -

غیر متحملي و  الجدول الموالي یوضح  اختبار الفروق بین متحملي الغموض 

  .قدمیة في العملاالغتراب حسب متغیر األفي  لغموضا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

حسب متغیر  االغترابلغموض في ا غیر متحمليو  فروق بین متحملي الغموضال: 06الجدول رقم 

  .الخبرة في العمل

نالحظ من النتائج المبینة في الجدول  عدم داللة  تاثیر متغیر االقدمیة في 

ھي قیمة اكبر من قیمة مستوى الداللة و 0.938تساوي P. valueالعمل حیث أن قیمة 

توجد فروق فروق ذات داللة إحصائیة بین ال ( لفرض الصفري قبول اإلى  مما یدفعنا 0.05

أي أن ) حسب الخبرة في العمل  االغترابفي  غیر متحملي الغموضو  متحملي الغموض

غیر متحملي الغموض و  توجد فروق فروق ذات داللة إحصائیة بین متحملي الغموض( فرضیتنا 

  ) حسب األقدمیة في العمل االغترابفي 

لعمل عنصر مهم جدا تمكن  العامل من إحداث الربط بین األقدمیة في ا

ما یولد لدیه ، مواقف جدیدة من بیئة العملو  الخبرات السابقة لدیه وما یستقبله من مثیرات
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تجعله و  التمتع بقدرات خاصةو  كفاءة بأكثرقدرة على التعامل مع متطلبات بیئة العمل 

ى سیطرة الفكر على الموقف الذي یتفوق في التحدید الجید لألهداف في مهامه بمعن

  .امتالكه تصورا للعملیات الواجب القیام بها و  یتواجد فیه العامل

الظاهر من النتائج التي تحصلنا علیها أن متغیر األقدمیة  في العمل ال یفرق و  

 أو لئك المتحملین للغموضأو  سواء االغترابالریاضة في متغیر و  بین إطارات الشباب

 ة التي كان یتصورها اإلطار قبل العملاألهداف القبلی كون أن، موضلغغیر متحملي ا

بالتالي و  یبني أهدف أخرى أو ما یعیشه في الواقع  تتخلف، بمعنى أن اإلطار قد یتحولو 

هناك نتائج أخرى لهذا، و  حقیقیة مما یشعر اإلطار بالالهدفیؤجل العمل على األهداف ال

روح إلى  تحقیق األهداف، وكذلك األمر بالنسبةالعمل في ظل العجز عن  كفقدان أهمیة

 معاییر مؤسستهمو  االنتماء للمؤسسة إد یؤثر دلك على مدى تمسكهم بمتطلبات العمل

التركیز على األشیاء المتعود إلى  من دلك التحولو  تغلیب المصلحة الذاتیةإلى  یدفعهمو 

غیر متحملي ألفراد االبتعاد على إمكانیة التفكیر من جدید كإحدى خصائص او  علیها

االبتعاد عن االیجابیة في التأثیر على األشخاص للتفكیر بطریقة انتقادیه،  أو ،لغموضا

هي إحدى خصائص األفراد المتحملین للغموض تكریس و  استقاللیة، و مرونةو  وانفتاح،

یقصد به إحساس الفرد أن مصیره متروك ، و منهم لعدم جدوى دلك ؛ بتعبیر آخر؛ العجز

  .تحدده مصادر خارجیةو  لغیره

  :الفرضیة الرابعة نتائجمناقشة و  عرض-

غیر متحملي و  اختبار الفروق بین متحملي الغموض الجدول الموالي یوضح   

  .األصلیة للعامل المنطقة السكنیةحسب متغیر  االغترابفي  لغموضا
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حسب  االغترابفي لغموض غیر متحملي او الفروق بین متحملي الغموض: 07الجدول رقم 

  .األصلیة للعامل المنطقة السكنیةمتغیر 

تاثیر متغیر المنطقة  عدم داللة) 05(ة في الجدول رقم نالحظ من النتائج المبین

ھي قیمة اكبر من قیمة و 0.314تساوي P. valueالسكنیة األصلیة حیث أن قیمة 

ق ذات توجد فروق فرو ال ( قبول الفرض الصفري إلى  مما یدفعنا 0.05مستوى الداللة 

حسب  االغترابفي لغموض غیر متحملي او  داللة إحصائیة بین متحملي الغموض

  ).المنطقة السكنیة األصلیة 

حیث ، في بناء شخصیة الفرد مهم كمتغیر للتنشئة االجتماعیة  تلعب البیئة دور

خصائص مهام إال طار إلى  بالنظرو  تمثل خصائصها جزءا كبیر في سلوكیاته،

) المراهقة ، طفولة( الریاضة التي تدور حول تاطیر فئات عمریة و  البیداغوجي الشباب

سهل ، اجتماعي( االنبساط الوجداني و  فهي تتطلب الكثیر من االستقرار االنفعالي

مدخل و  مختلف السمات التي تضمن تحقیق أهداف العملو  ) االختالط، حسن التوافق

  .والتفهم  أقصى درجات االنسجامإلى  دلك في هاته المهنة الوصول

عدم وجود التي مفادها و  تیجة المتوصل إلیها  في هاته الدراسةنیمكن تفسیر ال

لغموض حسب المنطقة السكنیة األصلیة في متغیر غیر متحملي او  فروق بین المتحملین

النفسیة في مجال العمل و  المهني من خالل مجموعة من المعطیات التنظیمیة االغتراب

كدا و  حتى لدى العاملو  قیمتها  في المجتمعو  صور المهنةو  كسوء التوافق االجتماعي
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عدم الشعور بالتقدم فهي متغیرات تلعب ، و الجماعة إطارانخفاض الروح المعنویة في 

  . االغترابدور جد مهم في تعزیز مظاهر 

ٕالى العكس من دلك تتسبب في  و  مقاومة اإلحباطإلى  فالروح المعنویة العالیة مثال تدفع 

تقبل العمل في و  على التعاون التأثیربالتالي و  منخفضةلجهود في حال ما تكون بعثرة ا

تقریبا على  األثرلها نفس و  هو ما یتصف به الفرد المتحمل للغموض،و  إطار تنظیمي

تكرار النجاح في األداء من خالل  كونها تقف عائقا أماملغموض غیر متحملي ااألفراد 

 أهدافاعیة وعدم المشاركة في العمل كفریق موحد له ٕاحساسه بالعزلة االجتمو  .األنشطة

بالتالي یكونون و  بین رؤساءهمو  ینجر عن دلك عدم الفهم المتبادل بین العمالو  مشتركة

اختالف  أنكما . على قدم المساواة من مفهوم التمرد ضد القیم الجماعیة في العمل

 تلفة بین األفراد في المدینةالبیئات من حیث العوامل االجتماعیة كطبیعة العالقات المخ

هي عوامل تزید من الشعور و  القلقو  الشعور بعدم االنتماءإلى  الریف تؤدي حتماو 

  .االغترابب
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دراسات في الصحة النفسیة، الهویة،االغتراب، االضطرابات  2006عبد اهللا محمد عادل - 3

  44ص. االنفسیة، دار الرشاد، القاهرة الطبعة االولى
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الشعور باالغتراب الوظیفي وعالقته بالدافعیة لالنجاز لدى  2007بن زاهي منصور  -5

دكتوراة جامعة .دراسة میدانیة بشركة سونطراك بالجنوب .اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات 

  قسنطینة

لدى طلبة جامعة ورقلة  مظاهر االغتراب الجامعي 2006بن زاهي منصور وشایب ساسي  - 6

  25- 12مجلة العلوم االنسانیة ص .

االجهاد المهني وعالقته باالغتراب المهني لدى االطباء العاملون  2009صابر بحري  -7

  جامعة قسنطینة.بالمستشفیات العمومیة رسالة ماجستیر 
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  108ص  1الكتب، القاهرة، ط
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  404ص
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االغتراب في المجتمع المصري المعاصر دار الثقافة العربیة القاهرة  1989احمد النكالوي  -12

  121ص 
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  50ص.القاهرة
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راهقة والحاجة لإلرشاد النفسي مكتبة أزمة الهویة في الم 2002أبو بكر مرسي محمد  -16

  85النهضة المصریة، القاهرة، الطبعة األولى ص 

بحوث المؤتمر السابع لبحوث علم النفس في مصر، / اعتراب الشباب وحاجاتهم النفسیة ،-17

  الجامعة المصریة للدراسات النفسیة باالشتراك مع كلیة التربیة جامعة عین شمس

  .83ص  1988.علوم النفس، المجلد االول، الدار الدولیة للنشر كمال الدسوفي  دخیرة -18
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