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االغتراب النفسي في عالقته بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين
الوافدين بمدارس محافظة ظفار
د .ناصس سيد مجعة عبد السشيد
أستاذ مشازك  -جامعة ظفاز – سمطنة عمان
أستاذ مساعد – جامعة املنيا  -مصس
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اختصاصي معمومات – مديسية الرتبية والتعميم

طالب ماجستري– جامعة ظفاز  -سمطنة عمان

ممخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي ودافعية االنجاز لدى المعمميف
الوافديف والمعممات الوافدات بمدارس محافظة ظفار بسمطنة عماف ،والتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف االغتراب
النفسي ودافعية اإلنجاز لديهـ .تمثمت عينة الدراسة في ( )832معمماً وافداً ومعممة وافدة مف العامميف بمدارس
محافظة ظفار بسمطنة عماف تـ اختيارهـ بطريقة عشوائية .تـ استخداـ مقياس االغتراب النفسي ومقياس دافعية
االنجاز لممعمميف مف إعداد الباحثيف إلكترونياً مف خالؿ  .Google Formsوقد تـ معالجة البيانات إحصائياً
باستخداـ الحزمة اإلحصائية في العموـ االجتماعية ) .(SPSSوقد بينت النتائج أف مستوى االغتراب النفسي
لدى المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات جاء بدرجة عالية ،بينما جاءت دافعية االنجاز بدرجة متوسطة .كما
وجدت فروؽ دالة إحصائياً بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عند مستوى ( )...0في االغتراب النفسي
لصالح المعممات الوافدات ،وفي دافعية االنجاز لصالح المعمميف الوافديف .كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف االغتراب النفسي ودافعية االنجاز.

الكممات المفتاحية :االغتراب النفسي  -دافعية اإلنجاز – المعمميف الوافديف – محافظة ظفار  -سمطنة
عماف.
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Abstract

The present study aimed at identifying the level of psychological alienation and

motivation of achievement among the incoming teachers in the schools of Dhofar
Governorate in the Sultanate of Oman a well as to explore the correlation relationship

between psychological alienation and motivation of achievement. The sample of the

study consisted of (238) expatriated teachers from Al- Dhofar Governorate in Oman
who were selected randomly. The psychological alienation scale and the motivation of
achievement scale for teachers were used by researchers and were conducted

electronically by google forms. The data were processed statistically using the

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results showed that the level of
psychological alienation among male and female incoming teachers was high but the

level of motivation of achievement was moderate. There were statistically significant
differences between the male incoming teachers and the female incoming teachers at

the level of (0.01) in the psychological alienation in favor of the male. As for the
motivation of achievement, it was in favor of the female teachers. The results also

indicated that there was a negative correlation relationship between the psychological
alienation and the motivation of achievement at the level of (0.01).
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مقدمة الدراسة:
لقد انعكس التطور والتغير الذي حدث ويحدث في العالـ عمى واقع المجتمعات وحياة األفراد بما فيهـ المعمميف
والمعممات ،مما أتاح فرصة االطالع عمى أفكار متعددة ومختمفة أدت إلى حدوث تغير في الكثير مف مفاهيـ
الحياة االجتماعية والثقافية والمعرفية .وقد نتج عف ذلؾ ظهور مصطمح االغتراب النفسي كأحد المشكالت
النفسية التي القت اهتماماً بحثياً منذ عقود طويمة مف قبؿ عمماء النفس واالجتماع والتربية والفمسفة وغيرها.
ٍ
متناـ ومتصاعد خالؿ الربع األخير مف
وقد أزداد االهتماـ بالبحث في تمؾ الظاهرة النفسية كظاهرة مستقمة بشكؿ
القرف العشريف في أعقاب الثورات الصناعية التي شهدها العالـ .وتعود جذور الشعور باالغتراب النفسي إلى
الهجرة واالنتقاؿ مف رقعة جغرافية إلى أُخرى والتي كاف ُيمثمها بشكؿ رئيسي طبقة العماؿ والكادحيف الساعيف
لتحسيف ظروؼ حياتهـ المعيشية .إضافة إلى الفاريف مف ويالت الحروب والالجئيف إلى المناطؽ اآلمنة البعيدة
عف الصراعات الدامية.
وقد بينت عريؼ ( )8.08أف االغتراب النفسي ظاهرة نفسية فمسفية اجتماعية معقدة عكؼ الباحثوف في العموـ
الفمسفية والنفسية واالجتماعية لتفسيرها وضبطها وتوضيح أسبابها وعوامؿ تفاقمها .كما أشارت شقير ()8..8
أف االغتراب النفسي قضية هامة تستوجب مزيداً مف البحث والدراسة في مجتمعاتنا العربية؛ حيث أنها مشكمة

ُيعاني فيها الفرد عمى الصعيد العاـ مف حالة مف عدـ االتزاف واالستقرار ،والقمؽ ،والتوتر والتشاؤـ مف مجريات
العزلة وعدـ االحساس باستقالؿ الذات وتدني مستوى
الحياة .كما أنه يقاسي عمى الصعيد النفسي مف الوحدة و ُ
تقديرها ،وضعؼ في اتخاذ الق اررات مما يؤثر عمى حياته بشكؿ مباشر.

كما وضح خميفة ( )8..3إل ى أف االغتراب النفسي يظهر عمى سموؾ الفرد مف خالؿ انفصاله عف واقعه
المعاش ،وضعؼ اتصاله بذاته واآلخريف مف حوله ،وتتممؾ الفرد حالة مف الرفض والوحدة االختيارية وعدـ
االنسجاـ مع مجتمعه األسري والوظيفي واالجتماعي .وقد قسمت جديدي ( )8.08االغتراب إلى عدة أشكاؿ
مخت مفة هي :االغتراب النفسي ،االغتراب الثقافي ،االغتراب االجتماعي ،االغتراب االقتصادي ،االغتراب السياسي،
واالغتراب الديني .وأضاؼ كؿ مف الدسوقي وموسى ( )8...ثالثة أنواع أُخرى مف االغتراب وهي االغتراب
العاطفي ،واالغتراب المكاني ،واالغتراب الوظيفي.
وقد بينت جديدي ( )8.08أف أقساـ االغتراب ال يمكف فصمها عف بعضها بعضاً ألنها تُشكؿ وحدة واحدة
متكاممة مف المشاعر واألحاسيس والتفاعالت التي يحيا بها اإلنساف ويؤثر كؿ قسـ عمى اآلخر .أما زهراف
( )8..2فوضحت أف االغتراب النفسي ظاهرة نفسية تتمحور حوؿ أبعاد رئيسة هي الالمعنى ،الالمعيارية،
العجز ،الالهدؼ ،االغتراب الثقافي ،واالغتراب االجتماعي.
وتتضح مشكمة االغتراب أكثر لدى المعمميف الوافديف الذيف اضطرتهـ الظروؼ االقتصادية في بمػدانهـ إلػى السػفر
إلػػى بمػػداف أخػػرى بحثػاً عػػف تحسػػيف ظػػروفهـ ومسػػتواهـ االقتصػػادي واالجتمػػاعي .وينػػدرج تحػػت هػػذ الفئػة نسػػبة
كبيرة مف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات الذيف يعمموف بمػدارس سػمطنة عمػاف .حيػث تشػير التقػديرات إلػى
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أف نسػػبة المعممػػيف الوافػػديف فػػي السػػمطنة تصػػؿ إلػػى  %83.32وفػػي محافظػػة ظفػػار يمثػػؿ المعممػػوف الوافػػدوف
 %28.28مػػػػػػػػػػػف جممػػػػػػػػػػػة المعممػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػػػػة يمثمػػػػػػػػػػػوف جنسػػػػػػػػػػػيات مختمفػػػػػػػػػػػة
(المركز الوطني لإلحصاء والمعمومات.)38 ،8.02 ،
وقد فسر حافظ ( ) 0820أف االغتراب النفسي يؤثر عمى الصحة العامة لمفرد ،كما يمتد تأثير إلى التسبب في
ضعؼ األداء الوظيفي واالنتبا والكسؿ وضعؼ المهارات االجتماعية وانخفاض الدافعية لإلنجاز .وتبيف بعض
الدراسات السابقة أف االغتراب النفسي يؤثر عمى االنتاجية في العمؿ والدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح .فقد
أكدت نتائج دراسة عباس ( ) 8.02أف االغتراب النفس يؤثر عمى التحصيؿ الدراسي ويظهر عمى شكؿ انخفاض
في الدافع لإلنجاز والطموح .كما ترى السيد ( ) 0888أف االغتراب ظاهرة معقدة لـ يتـ االهتماـ بها في الدوؿ
العربية وتؤثر عمى حياة األفراد وأسرهـ وزمالئهـ في الوظيفة ،كما أنها تؤثر في مستوى طموح الفرد حيث يشعر
الفرد بعدـ االنتاجية وتحبط الفرد وتفرغه مف دافعيته لإلنجاز وتثبط عزيمته نحو تحقيؽ أهدافه .وترى نعيسة
( )8.08أف االغتراب النفسي يؤثر تأثي ارً مباش ارً في انخفاض األمف النفسي لدى الفرد وتدهور حالته النفسية.

كما يؤدي االغتراب إلى آثار سمبية بالنسبة لمفرد والمجتمع تظهر في اإلحجاـ عف المشاركة االجتماعية ،وزيادة

المعارضة ،واألداء ،والعنؼ ،ثـ الالمباالة والنفور ،واإلدماف (عسمية .)8..8 ،كما أشار سكستوف
) (Sexton, 1983إلى وجود عالقة موجبة بيف االغتراب وخصائص الشخصية ومنها اإلحساس بالوحدة
والعزلة .كما أكد صالح ( )0882عمى وجود عالقة سالبة بيف االغتراب ودافعية اإلنجاز.
وال شؾ أف مشاعر االغتراب النفسي لها تأثي ارت جانبية قد تشكؿ عقبة في حياة الفرد ومف بيف تأثيراتها
انخفاض دافعية اإلنجاز لدى األفراد .ويرى أبو شقة ( )8..2أف كؿ سموؾ يصدر عف الفرد وراء دافع،
ويضيؼ أف دافع اإلنجاز مف السموكيات المكتسبة والمتعممة والتي يسهؿ اكتسابها مف البيئة .مف ناحية أُخرى
عبر عف رغبة الفرد في المثابرة والسعي الدؤوب نحو
يرى عسكر والقنطار ( )8..2أف الدافعية لإلنجاز تُ ّ
الهدؼ .وتُعرؼ العناني ( )8..2دافعية اإلنجاز بتكويف فرضي داخمي ال يمكف مالحظته ،وانما يستدؿ عميه مف

ويعرؼ كؿ مف بمقيس ومرعي ( )0888دافعية اإلنجاز بالقوة الذاتية الداخمية التي
السموؾ الذي يظهر الفردُ .
تعمؿ عمى توجيه السموؾ والقدرات التي يمتمكها الفرد نحو األهداؼ التي يرغب بتحقيقها ،وتعمؿ هذ القوة عمى
المحافظة عمى ديمومة السموؾ واستمرار  ،وتستثار هذ القوة الداخمية بواسطة عوامؿ عدة تنبع مف ذات الفرد

كاالهتمامات والحاجات والميوؿ أو مف عوامؿ بيئية مختمفة كاألفراد ،العائمة ،الوسط االجتماعي وغيرها.
وتتأثر دافعية اإلنجاز لدى المعمميف ببيئة العمؿ التي يجب أف تمقى اهتماماً كبي ارً مف قبؿ المسئوليف عف
العممية التربوية لمعمؿ عمى تحسيف بيئة العمؿ لديهـ ) ،(Alugchaab, 2011كذلؾ فإنها تتأثر بعوامؿ أخرى

مثؿ العوامؿ الشخصية /االجتماعية ،البيئة الصفية ،الوضع االجتماعي واالقتصادي ،سموؾ الطالب ،إجراء
االمتحانات ،المكافآت والحوافز ،الثقة بالنفس ).(Alam, 2011
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ومف خالؿ ما تقدَّـ مف أبحاث ودراسات سابقة يتضح ندرة الدراسات السابقة التي تناولت االغتراب النفسي
وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى المعمميف وخاصة المعمميف الوافديف سواء في السمطنة أو خارجها ،ومف المعموـ
أف دوؿ الخميج تستقطب الكفاءات التعميمية مف الخارج لسد العجز التي تعاني منه في مؤسساتها التعميمية.

ومعظـ الدراسات كانت تسمِّط الضوء عمى االغتراب عامة أو االغتراب النفسي لدى األطفاؿ ،وفئات أُخرى كالطمبة
الجامعييف والمهاجريف والالجئيف .ومف هذا المنطمؽ رأى الباحثاف أهمية دراسة االغتراب النفسي وعالقته
بالدافعية لإلنجاز لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة ظفار كأوؿ دراسة ُعمانية تبحث هذيف المتغيريف.

مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة الحالة في تعدد مصادر مشكمة االغتراب النفسي في المجتمع التربوي لدى المعمميف
الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار وتأثير ذلؾ عمى دافعية اإلنجاز لديهـ ،ورغـ التبايف
العمري عمى مستوى
الواضح بيف الفئة التي تستهدفها الدراسة مف حيث المستوى الثقافي والفكري والديني و ُ
الجنسيف (ذكور واناث) ،والبيئات المختمفة التي قدموا منها إال أف طرائؽ تعبير اإلنساف عف مشاعر تظؿ
متقاربة ومتشابهة بيف كافة الجنس البشري ،ويشترؾ البشر في كثير مف الصفات وطرائؽ التعبير عنها مثؿ حب
الوطف والشعور بالغربة بعيداً عنه والشوؽ إلى العودة إليه.

حيث تعد مهنة التعميـ بطبيعتها ،مف المهف الضاغطة التي يكثر فيها تعرض المعمميف والمعممات لمضغوط
النفسية واالحتراؽ النفسي ،مف خالؿ تنوع األعباء الوظيفية وكثرتها كالتدريس ،واإلشراؼ ،والتحضير ،وما

يترتب عمى ذلؾ مف آثار نفسية كالشعور باالغتراب النفسي وما يؤدي إليه مف تأثير عمى األداء الوظيفي
لممعمميف والمعممات .كما أشارت العديد مف الدراسات إلى ارتباط االغتراب النفسي لدى المعمميف والمعممات
بمستوى ونوعية الطموح ومستوى األداء المهاري (إبراهيـ.)8..2 ،
ويرى ألفرد وميرفيف ) (Alfred & Mervyn, 2005أف مف مسببات االغتراب نوع الثقافة التي ينتقؿ الفرد
لمعيش أو العمؿ بها ،والتمسؾ بطرائؽ التعبير عف الهوية والذات سواء لمفرد الوافد عمى المجتمع أو أفراد
المجتمع نفسه ،واختالؼ أساليب التعامؿ والتفاعؿ بيف األفراد عما ألفه الوافد في موطنه األصمي الذي نشأ فيه،
اضافة إلى أنماط السموؾ المقبولة وغير المقبولة في المجتمع الجديد.
وقد أجرى الباحثاف دراسة استطالعية عمى عينة مف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات بمدارس والية صاللة
ووالية ثمريت بمحافظة ظفار ،وقد تكونت العينة االستطالعية مف ( )28معمماً /ومعممة تـ اختيارهـ عشوائياً،

وقد تـ إجراء مقابالت مباشرة وغير مباشرة عف طريؽ وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ثـ تحميؿ هذ المقابالت وقد

تبيف مف خاللها وجود مشاعر وصعوبات تؤثر عمى حياة المعمـ والمعممة خصوصاً في السنوات الثالث األولى،

والشع ور بالغربة في بعض المناسبات االجتماعية واالحتفالية وعدـ القدرة عمى التعبير عف المشاعر بشكؿ
مناسب ،والشعور بعدـ االنسجاـ ،فضالًعف تأثير هذ المشاعر عمى صحة المعمـ والمعممة النفسية وانعكاسه
عمى إنتاجيته ودافعية اإلنجاز وتأثر مهارات التفاعؿ االجتماعي لديهـ ،كما أنها قد تؤثر عمى األداء الوظيفي
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فإف مشكمة هذ الدراسة تتمثَّؿ في محاولة التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية
لديهـ .لذلؾ َّ
لإلنجاز لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة ظفار .وتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عف التساؤالت
اآلتية:
 - 0ما مستوى االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار؟
 - 8ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار؟
 - 3هؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0في مستوى االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف

بمدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي ،عدد سنوات الخبرة).
 - 2هؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0في دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس
محافظة ظفار تُعزى لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي ،عدد سنوات الخبرة).

 – 2هؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف االغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى
المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار؟

أهداؼ الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:
 - 0التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار؟
 - 8الكشؼ عمى مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار؟
 – 3تحديد داللة الفروؽ في مستوى االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار والتي
تُعزى لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي ،عدد سنوات الخبرة).
 - 2الكشؼ عف الفروؽ في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار والتي تُعزى
لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي ،عدد سنوات الخبرة).
 – 2فحص طبيعة العالقة االرتباطية بيف االغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس
محافظة ظفار.

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:
 - 0تعد الدراسة الحالية مف الدراسات القميمة التي تُطبؽ حوؿ االغتراب النفسي لدى المعمميف وتـ التركيز عمى
المعمميف الوافديف في سمطنة عماف الذيف لـ تتعرض لهـ الدراسات باالهتماـ في الوطف العربي.
 – 8تناولها لموضوع االغتراب النفسي وعالقته بمستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات
الوافدات إذ يعد االغتراب النفسي مدخالً لفهـ المشكالت النفسية واالجتماعية التي يعاني منها بعض المعمميف

الوافديف ،ومف هنا تستمد الدراسة أهميتها في إعطاء تصور واضح عف طبيعة العالقة بيف االغتراب النفسي

ومستوى دافعية االنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات.

301

2069

اجمللد ()61

العدد ( )16

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 - 3تناولها لركف أساس مف أركاف العممية التعميمية والتربوية في البيئة المدرسية (المعمـ ،المعممة) ،وذلؾ لما
لهـ مف دور محوري ومهـ في نجاح العممية التعميمية بالمدارس والذيف لـ يحظوا باهتماـ ٍ
كاؼ في الدراسات
العمانية عمى وجه أخص.
النفسية العربية و ُ
ٍّ
بشكؿ عاـ
 - 2نرجو أف تساعد هذ الدراسة القائميف عمى قسـ شؤوف رعاية الموظفيف بوزارة التربية والتعميـ
في فهـ بعض العوامؿ المؤثرة عمى أداء عمؿ المعمـ الوافد والمعممة الوافدة والعمؿ عمى تذليؿ تأثيراتها.
 - 2نعتقد أف هذ الدراسة سوؼ تفيد المعمميف الوافديف مف خالؿ تسميط الضوء عمى احتياجاتهـ عمى المستوى
االجتماعي ،الوظيفي ،النفسي ،واألعباء التي تعترض انجاز عممهـ بصورة أفضؿ.

حدود الدراسة:

ُّ
الحد الموضوعيُ :حدِّدت هذ
– 0
(العزلة االجتماعية ،اإلنسحابية ،والعجز) وعالقته بالدافعية لإلنجاز باألبعاد( :الطموح ،المثابرة ،تحمؿ
ُ
بناء عمى الدراسات
المسئولية ،والثقة) لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار .وقد تـ اختيار هذ االبعاد ً
السابقة واألطر النظرية التي تـ االطالع عميها ،والتي رأى الباحثاف أنها أكثر ارتباطاً وتمثيالً لمشاعر المعمـ
الدراسة بموضوع« :مستوى االغتراب النفسي باألبعاد التالية:

والمعممة.

ُّ – 8
الحد الزمني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (.)8.08/8.02

ُّ – 3
الحد البشري :المعمموف الوافدوف والمعممات الوافدات بمختمؼ المراحؿ الدراسية بمدارس محافظة ظفار
الحكومية والخاصة.

ُّ – 2
الحد المكاني :جميع مدارس محافظة ظفار التي يعمؿ بها معمـ وافد /معممة وافدة.

مصطمحات الدراسة:

االغتراب النفسي:

ُيعرؼ الباحثاّف االغتراب النفسي في الدراسة الحالية بالشعور بالعزلة والوحدة ،والعجز وعدـ االنتماء ،وما
يصاحب ذلؾ مف انسحابية وانعزاؿ وعدـ تفاعؿ مع األسرة والمجتمع.
ويقاس االغتراب النفسي في الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عميها المعمـ الوافد عمى مقياس االغتراب النفسي.

الدافعية لإلنجاز:

هو الثقة في النجاح مف خالؿ المثابرة وااللتزاـ الوظيفي والتنظيمي والتي تؤدي في نهاية األمر إلى القياـ
بالمهاـ الصعبة في العمؿ ).(Aloysius, 2012
ويعرؼ الباحثاف الدافعية لإلنجاز في الدراسة الحالية بالرغبة والطموح في التغمب عمى العقبات ،والصبر والثقة
ُ
عمى بموغ األهداؼ ،والمثابرة مف أجؿ إنجاز األعماؿ بصورة جيدة ومتقنة .وتُقاس الدافعية لإلنجاز في الدراسة
بالدرجة التي يحصؿ عميها المعمـ الوافد عمى مقياس الدافعية لإلنجاز.
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المعمموف الوافدوف:
وهـ األفراد الحاصميف عمى إجازة تربوية مف إحدى كميات إعداد المعمميف (كميات التربية ،كميات التربية النوعية،
التأهيؿ التربوي) في الوطف العربي أو خارجه ويشغؿ حالياً وظيفة معمـ في وزارة التربية والتعميـ بمحافظة ظفار

بسمطنة ُعماف.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً :اإلطار النظري:

أ – االغتراب النفسي
ُيشكؿ االغتراب النفسي أحدى األزمات النفسية التي حظيت باهتماـ بالغ مف قبؿ الباحثيف في العموـ التربوية
وعمماء النفس واالجتماع والفمسفة منذ سنوات طويمة ماضية ،ويع ًد االغتراب اضطرابا نفسياً يمتد تأثير عمى
حياة الفرد ،وصحته النفسية والعقمية وا الدراكية .واالغتراب النفسي مشكمة إنسانية قديمة متجددة منذ عقود
وربما قروف حيث أف الحركة البشرية ال تتوقؼ وتيرتها ويصعب التحكـ بها ،وال شؾ أف اإلنساف يسعى لتحسيف
ظروؼ حياته مف خالؿ االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر لمبحث عف فرص أكثر وفرة ،وهذا االنتقاؿ قد يخمّؼ وراء

مشاعر اغتراب وعدـ انسجاـ وانتماء إلى المجتمع الجديد .ويرى عباس ( )8.02أف االغتراب النفسي مشكمة

نفسية إنسانية أكثر شيوعاً في مجتمعات العالـ الثالث وذلؾ بسبب اتساع الفجوة بيف مظاهر التقدـ المادي
بطئ مف نظير المادي.
والحضاري الذي ينمو بشكؿ كبير ومتسارع ،وبيف التقدـ ّ
القيمي الذي يسير بشكؿ أقؿ ً
البعد
مف ناحية أُخرى يورد خميفة ( )8..3أف االغتراب عبارة عف حالة مف شعور الفرد باالنفصاؿ عف ذاته ،و ُ

عف اآلخريف ،ويتممكه أحساس بالغربة عف مظاهر الحياة في محيطه ،وتناقض الفرد مع ذاته ،إضافة إلى

تناقض ما يعيشه وما يشعر به في الواقع .كما يرى دمنهوري ( )0888أف لالغتراب النفسي أشكاؿ عدة أهمها
االغتراب الوظيفي حيث يشعر فيه الفرد أنه عبد لعممه ،وأنه عمى الرغـ مف ذلؾ ال يشعر بالسعادة مع ما
يمارسه مف عمؿ ،ويشعر بالتهميش والظمـ وعدـ التقدير ،إضافة إلى شعور بضعؼ اإلنجاز وعدـ تناسب عممه
مع إمكانياته.
أما بايؾ وميشيؿ ( )Paik & Micheal, 2002فيعرفاف االغتراب النفسي عمى أنه مشاعر انفصاؿ تاـ أو
جزئي يشعر به المغترب عف المجتمع الذي يعيش فيه ويكوف مصحوباً بعدة أعراض كالتوتر والخوؼ مف

عرؼ بنات ( )8..2االغتراب النفسي بأنه حالة سيكولوجية اجتماعية
مواجهة األفراد واالنسحابية والعزلة .كما ُي ّ
تسيطر عمى الفرد بشكؿ تاـ ،بحيث يصبح غريباً عف ذاته ،أو أسرته أو مجتمعه ،ومنعزالً عف نواحي واقعه

االجتماعي.

لذلؾ يعد فقداف الفرد لقدرته عمى تحقيؽ ذاته المصدر األوؿ لمشعور باالغتراب النفسي؛ مف حيث انفصاؿ الفرد
عف مشاعر الخاصة وأفكار وذاته الحقيقية ،واألنشطة التي يقوـ بها ،مما يساعد عمى تكويف شخصية مفككة
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نتيجة لعدـ التوافؽ بيف أهدافه وطموحاته وتوقعاته ،وأهداؼ وتوقعات اآلخريف عنه مما يساعد عمى اغترابه عف
ذاته ) .(Bruno, 2004وحينما تزداد حدة ما يشعر به الفرد مف اغتراب وانفصاؿ عف نفسه أو عف مجتمعه
أو عالمه الموضوعي فإف حياته النفسية تختؿ ،ومعايير تهتز ،وتظهر عميه مجموعة مف األعراض المصاحبة
لمشعور باالغتراب النفسي.
وقد حاوؿ العديد مف الباحثيف ربط االغتراب النفسي بنظريات عمـ النفس وعمـ النفس االرشادي ومف هذ
المحاوالت نورد التالي:

 .0أزمة الهوية في نظرية إريكسوف:
ركز إريكسوف في نظريته عمى مراحؿ تطور األنا ،ويرى أبو سعد وعريبات ( )8..8أف المشكمة األساسية التي
تعترض الفرد هي مرحمة المراهقة ففيها تتشكؿ الهوية وتنمو معها جوانب الشخصية ،ويواجه الفرد مشكالت في
هذ المرحمة فإذا لـ يجد العوف والمساعدة المناسبة تحدث أزمة اضطراب الهوية لدى الفرد والتي تظهر غالباً
في شكؿ توتر وانسحابية وانفعاالت غير مناسبة وانقطاع عف التواصؿ والسوداوية في التفكير.

 .8التحميؿ النفسي:

(أ)  -االغتراب النفسي في الجانب الشعوري في نظرية التحميؿ النفسي لسيجموند فرويد:
ترى نعيسة ( ) 8.08أف سيجموند فرويد قد استطاع التوصؿ إلى أف الخبرات التي يكبتها الفرد باستخداـ
الميكانزمات الدفاعية المختمفة محاوالً التخفيؼ مف حدة الشعور أو اآلالـ النفسية الناتج عنها ،أو استخداـ

أساليب مقاومة لمحوؿ دوف ظهور هذ الخبرات يؤدي في نهاية المطاؼ إلى اغتراب الشعور حيث أف الفرد

عكؼ عمى إخفاء الشعور الحقيقي باستخداـ أساليب المقاومة.
(ب)  -االغتراب النفسي في الجانب الالشعوري:
أشار اسماعيؿ ( ) 8..0إلى أف الخبرات والمشاعر المكبوتة في ذات الفرد تبدأ بالتراكـ والتغمغؿ في الالشعور
مكونة جوانب شاذة في اتجاهات الفرد وادراكه الحسي والالحسي.
إلى أف ترسخ في العقؿ الباطف ّ

 .3النظرية السموكية:

بناء عمى ما يظهر الفرد مف سموؾ،
يرى السفاسفة ( )8..8أف النظرية السموكية تعمؿ عمى تفسير المشكالت ً
وبهذا تكوف المشكالت النفسية التي يتعرض لها الفرد عبارة عف خبرات متعممة بشكؿ خاطئ ويحتاج الفرد إلى
اع ومدرؾ أو العكس.
استبدالها بخبرات جديدة صحيحة أو استجابات خاطئة صدرت عف الفرد قد تكوف بشكؿ و ٍ
وتبعاً لمنظرية السموكية يرى الباحثاف أف االغتراب النفسي قد يحدث لمفرد نتيجة ألساليب التنشئة أو المعاممة

الوالدية الخاطئة والتي ال تمنح ط فمها مساحة مناسبة مف الثقة والتعبير عف الذات أو تبالغ في حماية طفمها

وبهذا ال يتعرض الطفؿ لخبرات كافية تُعينه عمى صعوبات الحياة ،ومف ثـ يكبر وينصاع لخيارات وق اررات
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اآلخريف بحكـ جوانب الضعؼ في شخصيته ،وهذا ما قد يسبب له اغتراباً في الشعور حيث أنه يمارس بكامؿ
رضا خيارات اآلخريف التي قد ال تناسبه وهذا ما يجعمه مغترباً نفسياً.

ب  -دافعية اإلنجاز:

يمثؿ دافع اإلنجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع اإلنسانية والتي اهتـ بدراستها الباحثوف في مجاؿ
عمـ النفس االجتماعي وبحوث الشخصية ،ويرجع االهتماـ بدراسة دافع اإلنجاز نظ ار ألهميته ليس فقط في
المجاؿ النفسي ولكف أيضا في العديد مف المجاالت والمياديف التطبيقية والعممية ،ويعد الدافع لإلنجاز عامال
مهما في توجيه سموؾ الفرد تجا ذاته ،وتأكيدها حيث يشعر الفرد بتحقيؽ ذاته مف خالؿ ما ينجز وفيما يحققه
مف أهداؼ وفيما يسعى إليه مف أسموب حياة أفضؿ ومستويات أعظـ لوجود اإلنساني .فالدافعية تمثؿ المحرؾ
الرئيسي لمسموكيات وتنظيمها نحو هدؼ محدد ،وبالنسبة لإلنساف فإف الدافعية تكتسب أهمية خاصة في كافة
المجاالت واألنشطة الحياتية التي يقوـ بها.
وهناؾ العديد مف التعريفات التي تناولت دافعية اإلنجاز حيث عرفها بتري وجوفرف
)(Petri & Govern, 2004عمى أنها الفوة التي تدفع الفرد ألف يقوـ بسموؾ مف أجؿ تحقيؽ حاجة أو هدؼ،
ويعتبر الدافع مف أشكاؿ االستثارة الممحة التي تخمؽ نوعاً مف النشاط أو الفعالية .كما عرفها قطامي وقطامي

( ) 8...بأنها القوة الذاتية التي تحرؾ سموؾ الفرد وتوجهه لتحقيؽ غاية معينة يشعر بالحاجة إليها ،أو
بأهميتها أو العادية أو المعنوية (النفسية) بالنسبة له.
وتختمؼ قوة الدافع لإلنجاز عند األفراد مثمما تختمؼ النشاطات في طبيعة التحدي الذي تفرضه والغرض الذي
تقدمة لم تعبير عف هذا الدافع لذلؾ ينبغي أف نأخذ بنظر االعتبار كؿ عوامؿ الشخصية وعوامؿ البيئة عندما
تحاوؿ تفسير قوة دافع اإلنجاز بالنسبة لفرد معيف يواجه تحديا محدد بصورة أقوى لإلنجاز في وقت معيف في
حالة محددة يمكف لمفرد نفسه أف يكوف مدفوعا عمى وجه العموـ لتحقيؽ منجزات عمى وقت آخر حتى عندما
يكوف في معظـ الظروؼ مياال قياسا لإلنجاز أكثر مف اآلخريف.
ويتفؽ عمماء النفس عمى أف دافعية اإلنجاز هي سمة ديناميكية في الشخصية تكتسب مف الطفولة وتظؿ ثابتة
في مرحؿ العمر التالية ،وهي مف السمات ذات البعديف وتمتد الدافعية نحو تحقيؽ النجاح في اإلنجاز
) (Motivation to achieve successوالدافعية نحو تجنب الفشؿ )(Motivation to avoid Failure
كما تسهـ الدافعية في تسهيؿ فهـ بعض الحقائؽ المحيرة في السموؾ اإلنساني .ويمكف القوؿ بشكؿ عاـ أف
الدافعية مهمة لتفسير عممية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السموؾ نحو هدؼ معيف ،والمساعدة في
التغييرات التي تط أر عمى عممية ضبط المثير (تحكـ المثيرات بالسموؾ) والمثابرة عمى سموؾ معيف حتى يتـ
إنجاز  .كما أف الدافعية تمعب الدور األهـ في مثابرة اإلنساف عمى انجاز عمؿ ما ،وربما كانت المثابرة مف أفضؿ
المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند اإلنساف .إف الدافعية بهذا المعنى تحقؽ أربع وظائؼ
رئيسة ،وهي:
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 - 0الدافعية تستثير السموؾ :فالدافعية هي التي تحث اإلنساف عمى القياـ بسموؾ معيف ،مع أنها قد ال تكوف
بيف عمماء النفس أف أفضؿ مستوى مف (الدافعية  -االستثارة) لتحقيؽ
السبب في حدوث ذلؾ السموؾ .وقد ّ
نتائج إيجابية هو المستوى المتوسط.
 - 8الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحممها الناس تبعا لذلؾ فإنها تؤثر في مستويات الطموح التي
يتميز بها كؿ واحد منهـ.
 - 3الدافعية تؤثر في توجيه السموؾ نحو المعمومات المهمة التي يتوجب عمى الفرد االهتماـ بها ومعالجتها،
وتدله عمى الطريقة المناسبة لفعؿ ذلؾ.
وتوجد العديد مف النظريات التي اهتمت بتفسير الدافعية لإلنجاز نذكر منها:

 .0نظرية اتكنسوف(Atkinson, 1960( :

سعى اتكنسوف في هذ النظرية إلى توقع سموؾ األفراد الذيف يمتمكوف مستوى عالياً مف الدافعية إلنجاز
األشياء ،ويرى أتكنسوف أف األفراد ذوي دافعية اإلنجاز العالية يميموف إلى اختيار األعماؿ الصعبة وتجنب

األعماؿ السهمة ،ويتميزوف بالصبر والمحاولة والتدريب عمى إتقاف األعماؿ الموكمة لهـ وانجازها (زايد،
 .)8..3ويؤكد اتكنسوف ) (Atkinson, 1960أف الدوافع لمتعمـ واإلنجاز أمر يمكف أف يتعممه الفرد ،وأف
الفرد الذي يممؾ دافعية كبيرة لإلنجاز يبذؿ جهود كبيرة في البحث عف حموؿ لممشكالت التي تواجهه .كما بيف
بيتري وجوفرف ) (Petri & Govern, 2004تأثر دافعية اإلنجاز بثالثة عوامؿ هي :الدافع لموصوؿ لمنجاح،
واحتماؿ النجاح المرتبطة بصعوبة المهمة ،والقيمة الباعثة لمنجاح.

 .8نظرية الحاجات الهرمية لماسمو (:)0823

تعد نظرية ماسمو لمحاجات إحدى النظريات التي سمطت الضوء عمى الرضا الوظيفي ،وهي مف أكثر النظريات
انتشا ارً في القرف العشريف ،وقد تدرجت هذ النظرية في تناوؿ حاجات الفرد مف األسفؿ حتى الوصوؿ إلى قمة

الهرـ في األعمى .وركز ماسمو في نظريته عمى إشباع حاجات الفرد األساسية ومف ثـ االنتقاؿ إلى مرحمة أعمى

حتى الوصوؿ إلى أقصى الهرـ (الفرماوي.)8..2 ،
وأشار العمري ( )8..2إلى أف هذ الحاجات تتمثؿ في رغبة اإلنساف وسعيه الدؤوب لمحصوؿ عمى مكانه
محترمة في سمـ المجتمع وشعور بأهمية الدور الذي يقوـ به واحتراـ اآلخريف له في إطار الجماعة التي يعيش
فيها ورغبته في الحصوؿ عمى اعتراؼ الناس وتقديرهـ لما يقوـ به.
وأخي ارً تأتي الحاجات إلى تحقيؽ الذات وهذ الحاجات تمثؿ أعمى مستوى في تصنيؼ وترتيب الحاجات .ويرى

الخيري ( ) 8..2أف حاجات تحقيؽ الذات تتمثؿ في بموغ اإلنساف األهداؼ التي سعى إلى تحقيقها في حياته،
والحصوؿ عمى مكانة اجتماعية تشعر باألهمية .ويرى الكندي ( )8.02أف حاجات تحقيؽ الذات تتوفر في
األفراد الذيف لديهـ اإلصرار عمى تحقيؽ أهدافهـ والرغبة في التحد ي وتجاوز العراقيؿ ،وأف عدـ تحقيؽ هذ
الحاجات تؤدي إلى العدوانية أو استخداـ الميكانيزمات الدفاعية الستعادة التوازف واألمف النفسي.
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 .3نظرية اإلنجاز أو دافع اإلنجاز لماكيالند ):(Mcklland
وضع العالـ األمريكي دايفيد ماكيالند عاـ ( )0880نظريته دافع اإلنجاز مف خالؿ كتابه الشهير
(مجتمع اإلنجاز) .يعرؼ ماكيالند دافعية اإلنجاز بأنها" :نظاـ شبكي مف العالقات المعرفية واالنفعالية الموجهة
أو المرتبطة بالسعي مف أجؿ بموغ مستوى االمتياز والتفوؽ" .ورأى ماكيالند في نظريته عكس ما رآ ماسمو
حيث أنه خالؼ ماسمو في تسمسؿ الحاجات ووافقه في الحاجات نفسها (ماهر .)8.02 ،وبيف الكندي
( ) 8.00بأف لإلنساف ثالث حاجات يسعى إلى تحقيقها ولكف يختمؼ تسمسمها مف فرد إلى آخر ،وهذ الحاجات
هي التي تدفع وتوجه سموؾ الفرد وهي عمى النحو اآلتي:
 حاجة السمطة :تنبع القوة أو السمطة في أحياف كثيرة مف المركز الذي يشغمه اإلنساف أو المسمى الوظيفيالذي يحممه ،أو الوظيفة التي يؤديها ،أو الخبرة التي يمتمكها.
 الحاجة إلى االنتماء :مثؿ العالقة الدافئة مع األسرة واألصدقاء واألقارب وزمالء العمؿ وتكويف عالقات طيبةمعهـ.
 الحاجة إلى اإلنجاز :تُمثؿ حاجة اإلنساف رغبة الفرد في إنجاز شيء ذي أهمية يحسب له ،ويصبح هذااإلنجاز مصدر فخر له والشعور بأنه ذا قيمة ومحط تقدير الناس مف حوله.

 - 2نظرية التنشيط (اإلثارة):

أف المبدأ الذي تقوـ عميه النظرية حسب وتني  Witneyأف كؿ فرد لديه مستوى معيف مف اإلثارة وأف السموؾ
يكوف موجها لالحتفاظ بهذا المستوى فإذا كانت مثيرات البيئة عالية لدرجة كبيرة فاف السموؾ موجها لمحاولة
التنشيط  -اإلثارة أما إذا كاف مستوى االستثارة منخفضا جداً فإف السموؾ عندئذ يكوف مدفوعا لمحاولة االرتقاء

بمستوى هذا األخير فكمما ارتفعت مستويات الدافعية (االستثارة -التنشيط) لدى الفرد كمما تحسف األداء

(آؿ زاهر.)8.02 ،

ثانياً :الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت موضوع االغتراب النفسي لدى المعمميف سواء في سمطنة عماف أو عمى المستوى الوطف
العربي تعد قميمة جداً ،وكما سبؽ ذكر فإف أغمب الدراسات تناولت االغتراب أو االغتراب النفسي لدى األطفاؿ
وطمبة الجامعات ،وفيما يأتي الدراسات التي تـ العثور عميها في هذا المجاؿ.

هدفت دراسة السالمي ( )8.02إلى التعرؼ عمى أثر االغتراب النفسي عمى مستوى أداء المعممات مف وجهة
نظرهف بمكتب التعميـ بالبرؾ في محايؿ عسير بالمممكة العربية السعودية ،وتكونت عينة الدراسة مف ()8.
معممة مف المعممات بمدارس التعميـ العاـ بمكتب التعميـ بالبرؾ في محايؿ عسير تـ اختيارهف بطريقة عشوائية،
تمثمت أداة الدراسة في مقي اس االغتراب النفسي مف إعداد الباحثة ،ومقياس األداء الوظيفي مف إعداد الباحثة.
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بينت نتائج الدراسة أف مستوى االغتراب النفسي لدى المعممات جاء بدرجة متوسطة ووجود عالقة ارتباطية
سالبة دالة إحصائياً بيف االغتراب النفسي ومستوى األداء الوظيفي لدى المعممات.

وقد أجرى كرماش ( ) 8.08دراسة هدفت إلى التعرؼ عمى عالقة االغتراب النفسي بقمؽ المستقبؿ لدى الطمبة
النازحيف في جامعة بابؿ .تكونت عينة الدراسة مف عدد ( )88طالباً وطالبة .اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي

اإلرتباطي ،وقامت بتصميـ أداتي الدراسة :مقياس االغتراب النفسي ،ومقياس قمؽ المستقبؿ .وعالجت البيانات

إحصائياً باستخداـ اختبار (ت) ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،معامؿ كيودر ريتشاردسوف ،ومعامؿ ألفا كرونباخ .وقد

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع مف االغتراب النفسي لدى الطمبة النازحيف .كما أشارت إلى وجود

فروؽ دالة إحصائياً بيف مست وى االغتراب النفسي لدى الطمبة النازحيف في الكميات العممية والكميات اإلنسانية
ولصالح طمبة الكميات العممية.

كما هدفت دراسة أبو صالحة ( )8.03إلى التعرؼ عمى االغتراب النفسي وعالقته بقمؽ الموت لدى عينة مف
المعمميف المسنيف ،تمثمت عينة الدراسة في ( )28معمماً مف المعمميف المسنيف ،تتراوح أعمارهـ بيف 22 – 82

سنة ،استخدمت الباحثة مقياس االغتراب النفسي مف إعداد محمد إبراهيـ عيد ومقياس قمؽ الموت مف إعداد

زينب شقير .أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف الشعور باالغتراب النفسي وقمؽ الموت لدى

المعمميف المسنيف ،كما أظهرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المعمميف والمعممات عمى مقياس
االغتراب النفسي.

كما أجرى عمواف ( ) 8.02دراسة هدفت إلى الكشؼ عف االغتراب النفسي لدى طمبة الجامعة .تكونت عينة
الدراسة مف عدد ( )0..طالب وطالبة .اعتمدت الباحثة عمى استخداـ المنهج الوصفي ،واستخدمت مقياس
الكبيسي لقياس االغتراب النفسي .وعالجت البيانات إحصائياً باستخداـ المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري،
وتحميؿ التبايف .وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً عمى مقياس االغتراب النفسي تبعاً لمتغير

الجنس ولصالح الذكور.

بينما هدفت دراسة عبد المطمب ( )8.03إلى التعرؼ عمى االغتراب الوظيفي وعالقته باالحتراؽ النفسي
واالضطرابات الجسمية لدى عينة مف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات بدولة الكويت .تكونت عينة الدراسة
مف عدد ( )08.معمماً ومعممة .اعتمد الباحث عمى استخداـ المنهج الوصفي االرتباطي ،واستخدـ الباحث
األدوات التالية :مقياس ماسالش لإلحتراؽ النفسي ،ومقياس االغتراب الوظيفي ،وقائمة كورناؿ الجديدة لمنواحي

العصابية واالضطرابات الجسمية ،وقائمة بالبيانات العامة .وتـ معالجة البيانات إحصائياً باستخداـ التك اررات،

واالنحرافات المعيارية ،وتحميؿ التبايف األحادي .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة

إحصائياً بيف درجات عينة الدراسة عمى مقياس االغتراب الوظيفي واالحتراؽ النفسي .كما أشارت إلى وجود

ال عف وجود عالقة ارتباطية موجبة
فروؽ دالة إحصائياً في االغتراب الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة الصحية ،فض ً

دالة إحصائياً عمى مقياس االحتراؽ النفسي ومقياس االضطرابات الجسمية.
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هدفت دراسة شحادة ( )8.08إلى دراسة العالقة بيف االغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى الطالب المعاقيف
بصرياً في محافظات قطاع غزة .تمثمت عينة الدراسة في ( )28طالباً وطالبة مف المعاقيف بصرياً بالجامعة

اإلسالمية بغزة ،و( )32مف المعاقيف بصرياً بمدرسة النور واألمؿ بغزة .استخدمت الباحثة مقياس االغتراب
النفسي مف إعداد الباحثة ،ومقياس الدافعية لإلنجاز إعداد إيماف أبو شعباف ( .)0882أظهرت نتائج الدراسة

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف الشعور باالغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز .كما

بينت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في مستوى الشعور باالغتراب النفسي تعزى لمنوع االجتماعي أو المرحمة

التعميمية.

وأجرى محمود ) (Mahmoud, 2011دراسة هدفت إلى التعرؼ عمى مستوى دافعية اإلنجاز لدى معممي المغة
االنجميزية في منطقة طولكرـ في ضوء متغيرات :الجنس ،المؤهؿ العممي ،ومرحمة التعميـ ،والخبرة ،ولتحقيؽ هذا
الغرض ،تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )83معمماً ومعممة ،وأظهرت النتائج أف المستوى العاـ

لدافعية اإلنجاز لدى معممي المغة اإلنجميزية كاف متوسطاً ،وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات معممي

المغة اإلنجميزية في مستوى دافعية لإلنجاز تعزى لمتغيرات :الجنس ،والمؤهؿ العممي ،وذلؾ لصالح اإلناث،

والمعمميف الذيف يحمموف درجة الماجستير ،ولـ يكف هناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات معممي المغة

اإلنجميزية في مستوى دافعية لإلنجاز تعزى متغيرات :مرحمة التعميـ ،والخبرة.

هدفت دراسة زيادة ( ) 8.0.إلى التعرؼ عمى أبعاد االغتراب النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لمعممي ومعممات
التربية البدنية .تكونت عينة الدراسة مف ( )88معمماً و( )2.معممة لمتربية البدنية مف شعبية الجفارة – ليبيا.
استخدـ الباحث مقياس االغتراب النفسي مف إعداد كاميميا عبد الفتاح ( ،)0822ومقياس دافعية اإلنجاز

الرياضي مف إعداد محمد حسف عالوي ( .)0882أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً

ب يف الشعور باالغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى معممي ومعممات التربية البدنية .كما بينت النتائج وجود
فروؽ دالة إحصائياً بيف المعمميف والمعممات عمى مقياس االغتراب النفسي لصالح المعممات وعمى مقياس
دافعية اإلنجاز لصالج المعمميف.

وقد سعت دراسة موسى ( )8..3إلى ا لتعرؼ عمى درجة شيوع مظاهر االغتراب النفسي لدى معممي ومعممات
المدارس الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف .وبياف أثر كؿ مف متغيرات :المحافظة ،النوع االجتماعي،
العمر ،المؤهؿ األكاديمي ،الخبرة ،والتخصص والحالة االجتماعية عمى مظاهر االغتراب لديهـ .تكونت عينة
الدراسة مف ( )8.8معمماً ومعممة مف المدارس الحكومية ،أظهرت نتائج الدراسة أف درجة شيوع االغتراب

النفسي جاء بدرجة متوسطة ،وجاء بعد فقداف المعنى أعمى األبعاد في نسب الشيوع ،ثـ االنعزاؿ االجتماعي.

عدـ وجود فروؽ بيف المعمميف والمعممات في االغتراب النفسي تعزى لمتغير المحافظة ،والجنس والعمر والمؤهؿ
العممي ،والتخصص .ووجود فروؽ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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كما هدفت دراسة المتولي ( ) 088.إلى الكشؼ عف الشعور باالغتراب وعالقته بالتوافؽ النفسي لدى المعمميف
التربوييف وغير التربوييف .تكونت عينة الدراسة مف عدد ( )8.معمماً تربوياً ،و ( )8.معمماً غير تربوي .اعتمد

الباحث المنهج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث األدوات اال تية :مقياس االغتراب النفسي ،ومقياس التوافؽ
النفسي .وعالج البيانات إحصائياً باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ،اختبار (ت) ،وتحميؿ التبايف األحادي.
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المعمميف التربوييف والمعمميف غير التربوييف في

أبعاد االغتراب :العزلة االجتماعية ،الالمعيارية ،المعنى ،التمرد ،والدرجة الكمية لالغتراب .كما أشارت إلى وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية في بعد العجز لصالح المعمميف غير التربوييف .عدـ وجود فروؽ دالة احصائياً بيف

مجموعة المعمميف التربوييف وغير التربوييف في أبعاد التوافؽ( :التوافؽ الشخصي ،االجتماعي ،الزواجي،

األسري ،االنفعالي ،المهني ،والتوافؽ العاـ).

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

نالحظ مف خالؿ الدراسات السابقة أف أغمب الدراسات ركزت عمى االغتراب النفسي لدى فئة الطالب مثؿ دراسة
كرماش ( )8.08التي هدفت إلى الكشؼ عف مستوى االغتراب النفسي وعالقته بقمؽ المستقبؿ لدى الطمبة
النازحيف في جامعة بابؿ ،ودراسة عمواف ( )8.02والتي هدفت إلى معرفة االغتراب النفسي لدى طمبة الجامعة،
ودراسة شحادة ( )8.08التي هدفت إلى دراسة العالقة بيف االغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى الطالب
المعاقيف بصرياً .وتختمؼ الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية في اختالؼ عينة الدراسة حيث تناولت الدراسات
ٍ
أقطار مختم فة وهـ عمى مقاعد الدراسة ،بينما الدراسة الحالية تتناوؿ المعمميف
السابقة الطمبة الجامعييف في
الوافديف والمعممات الوافدات وهـ عمى رأس عممهـ ،كما أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة في
الفئة العمرية المستهدفة ،إضافة إلى اختالفها في ُبنية العينة البحثية حيث أف العينة سوؼ تتناوؿ معمميف
وافديف ومعممات وافدات مف عدة دوؿ منها جمهورية مصر العربية ،المممكة األردنية الهاشمية ،تونس،
السوداف.
تناولت بعض الدراسات السابقة االغتراب النفسي لدى المعمميف في عالقته ببعض المتغيرات األخرى مثؿ قمؽ
الموت لدى المعمميف المسنيف (أبو صالحة ،)8.03 ،ومستوى األداء لدى المعممات (السالمي،)8.02 ،
واالحتراؽ النفسي واالضطرابات الجسمية (عبد المطمب ،)8.02 ،ودافعية اإلنجاز لدى معممي ومعممات التربية
البدنية (زيادة ،)8.0. ،والتوافؽ النفسي (المتولي.)088. ،
تعد الدراسة الحالية الدراسة األولى التي تتناوؿ المعمميف الوافديف في سمطنة عماف؛ حيث توجد دراسة واحدة
(عبد المطمب ) 8.03 ،تناولت االغتراب النفسي وعالقته باالحتراؽ النفسي واالضطرابات الجسمية لدى المعمميف
الوافديف في دولة الكويت.
استفاد الباحثاف مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري ،وكذلؾ تصميـ أدوات الدراسة وتفسير النتائج.
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منهجية الدراسة واجراءاتها:
أوالً :منهج الدراسة:
استخدـ الباحثاف في الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي ،وتـ اختيار لجمع البيانات وتحميمها ،وذلؾ
لكوف هذا المنهج مناسباً لطبيعة الدراسة التي تتكوف مف أكثر مف متغير ،ولمعرفة نوع العالقات بيف البيانات،
وقد أشار نوفؿ وآخروف ( )8.08إلى أف المنهج الوصفي مف المناهج العممية الذي يعتمد عمى وصؼ الظاهرة
محؿ الدراسة وتحميمها ،كما يع ًد المنهج الوصفي مف المناهج العممية المناسبة في العموـ النفسية والتربوية وهو
ما ينطبؽ عمى الدراسة الحالية .وذلؾ كونها تهدؼ إلى الكشؼ عف مستوى االغتراب النفسي متمثالً في األبعاد
العزلة االجتماعية ،اإلنسحابية ،والعجز وعالقته بالدافعية لإلنجاز باألبعاد التالية :الطموح ،المثابرة،
االتيةُ :
تحمؿ المسئولية ،والثقة لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات بمدارس محافظة ظفار بمختمؼ مراحمها
ّ
وعمى مستوى مدارس الجنسيف.

ثالثاً :عينة الدراسة:
أ  -عينة الدراسة االستطالعية:
تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف ( )28معمماً ومعممة مف المعمميف الوافديف بمدارس التعميـ األساسي
بمحافظة ظفار في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  ،8.08/8.02تـ اختيارهـ عشوائياً مف مجتمع
الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية بهدؼ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.

ب  -عينة الدراسة األساسية:
تـ تطبيؽ أدوات الدراسة إليكترونياً مف خالؿ  GoogleFormsعمى عينة عشوائية مف معممي ومعممات
مدارس التعميـ األساسي بمغت ( )832مف المعمميف الوافديف بمحافظة ظفار بسمطنة عماف في العاـ الجامعي
 8.08/8.02الفصؿ الدراسي الثاني ،والجدوؿ اال تية يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المتغيرات
الديموجرافية.
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توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموجرافية
ـ

المتغير

0

الجنس

8

المؤهؿ العممي

3

الخبرة العممية

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

030

%22..2

أنثى

0.2

%22.88

832

%0..

بكالوريوس

023

%28.28

دراسات عميا

22

%83.00

832

%0..

أقؿ مف  0.سنوات

22

%38.22

 02 – 0.سنة

0.2

%22.32

أكثر مف  02سنة

23

%02..2

832

%0..

المجموع

المجموع

المجموع

يوضػػػػػػػػػػح جػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػـ ( )0السػػػػػػػػػػابؽ توزيػػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػب المتغيػػػػػػػػػػرات الديموجرافيػػػػػػػػػػة
(النوع االجتماعي ،سنوات الخبرة ،والمؤهؿ التعميمي).

رابعاً أدوات الدراسة

الباحثيف)
أ  -مقياس االغتراب النفسي( :إعداد
ّ
( – )0خطوات بناء المقياس:

(أ)  -بناء عمى طبيعة الدراسة والبيانات المتطمب جمعها تـ بناء مقياس الدراسة استخالصاً مف األطر النظرية

المختمفة ،فضالً عف الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصمة بالدراسة الحالية مثؿ دراسة ألفريد وميرفف
) ،(Alfred & Mervyn, 2005ودراسة كرماش ( ،)8.08ودراسة عباس ( ،)8.02ودراسة عمواف

( ،)8.02ودراسة عبد المطمب ( ،)8.03ودراسة نعيسة (.)8.08
(ب) – اال طالع عمى بعض المقاييس السابقة التي هدفت إلى قياس االغتراب النفسي مثؿ :دراسة كرماش
( ،)8.08ودراسة عباس ( ،)8.02ودراسة عمواف ( ،)8.02ود ارسة عبد المطمب ( ،)8.03ودراسة نعيسة
( ،)8.08مقياس عريؼ ( ،)8.08مقياس خميفة (.)8..8
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العزلة االجتماعية،
(ج) – صياغة عبارات المقياس :حيث تـ صياغة ( )38عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد هيُ :
( )08عبارة ،االنسحابية ( )08عبارة ،العجز ( )08عبارة.
(د) – تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف ( )0.في عمـ النفس ،واإلرشاد النفسي،
والصحة النفسية إلبداء آرائهـ حوؿ أبعاد المقياس وعباراته ومدى انتماء العبارات ألبعاد المقياس.
(هػ) – في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ المقياس؛ حيث تـ تعديؿ صياغة ( )2عبارات ،وتـ حذؼ ( )2عبارات،
وتـ إضافة عبارتيف.
 – 8وصؼ المقياس :يتكوف المقياس في صورته النهائية مف ( )3.عبارة تنوعت بيف عبارات إيجابية وعبارات
وبعد
العزلة االجتماعية ( )0.عباراتُ ،بعد االنسحابية ( )0.عباراتُ ،
سمبية متوزعة عمى ثالثة أبعاد هيُ :بعد ُ
العجز ( )0.عبارات.
 – 3طريقة تصحيح المقياس :يمكف اإلجابة عف كؿ عبارة عمى مقياس متدرج مف خمسة مستويات حسب
مقياس ليكرت الخماسي وهي :موافؽ جداً ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ إطالقاً ،وقد أعطيت الفقرات

الموجبة الدرجات ( )0 ،8 ،3 ،2 ،2عمى التوالي لتدرج اإلجابة ،وعكست الدرجات بحيث أصبحت
وبناء عميه ،فإف أعمى
( )2 ،2 ،3 ،8 ،0عمى الفقرات السمبية والتي تحمؿ األرقاـ اال تية)82 ،08 ،03 ،8( :
ً
درجة يمكف أف يحصؿ المعمـ الوافد /المعممة الوافدة عمى المقياس ( ،)02.وأدنى درجة هي (.)3.

 – 2الخصائص السيكومترية لممقياس
(أ) صدؽ المقياس:

( – )0صدؽ المحتوى:
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ عدة طرائؽ منها :صدؽ المحكميف؛ حيث قد تـ عرض المقياس قبؿ
تطبيقه في الدراسة عمى عدد ( )0.محكماً مف المتخصصيف األساتذة في عمـ النفس واإلرشاد النفسي والصحة

النفسية ممف لهـ إسهامات بحثية وعممية في السمطنة وعمى مستوى الوطف العربي ،وتـ االستفادة مف
مقترحاتهـ وآرائهـ في تحديد مدى وضوح العبارات ودقتها ،ومدى االرتباط الذي تنتمي إليه العبارة مف عدمه

واضافة أو تعديؿ بعض العبارات ومناسبتها ألهداؼ الدراسة ،وتـ أخذ محؾ نسبة االتفاؽ ( )%2.لإلبقاء عمى
العبارة .وتـ إجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ واضافة في ضوء مقترحاتهـ.
( – )8الصدؽ البنائي:
كما تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي (صدؽ التكويف الفرضي)؛ وذلؾ مف خالؿ إيجاد تجانس المقياس Test
 Homogeneity؛ حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالدرجة الكمية
لممقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )28معمماً ومعممة مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة

األساسية ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف ( ،)..80 – ..22كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
عبارة مف عبارات المقياس ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إلية وقدر تراوحت بيف ( )..82 – ..28كما تـ
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حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس وقد تراوحت بيف
( ،)..83 – ..20وهي معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)...0وهذ النتيجة توضح تماسؾ المقياس.
جدوؿ رقـ ()8

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس االغتراب النفسي
ـ

البعد

معامؿ االرتباط

0
8

العزلة االجتماعية
ُ

**..22

االنسحابية

3

العجز

**..20
**..83

** داؿ عند مستوى (.)...0
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود معامالت ارتباط دالة إحصائياً بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس االغتراب
النفسي والدرجة الكمية لممقياس عند مستوى داللة (.)...0

وبذلؾ يكوف الباحثاف قد تحققا مف أف المقياس يتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي ،حيث يبقى المقياس
في صورته النهائية يتكوف مف ( )3.عبارة تشترؾ جميعها في قياس االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف.
( – )3صدؽ المقارنة الطرفية (الصدؽ التمييزي)
تـ تطبيؽ مقياس االغتراب النفسي عمى عينة استطالعية بمغ حجمها ( )28معمما ومعممة مف المعمميف
الوافديف مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية ،ثـ تـ حساب داللة الفروؽ بيف اإلرباعي
األعمى (أعمى  )%82مف المعمميف واإلرباعي األدنى (أدنى  )%82مف المعمميف عمى مقياس االغتراب النفسي
وكذلؾ أبعاد الفرعية باستخداـ اختبار ماف ويتني  .Mann-Whitney testوالجدوؿ التالي يبيف نتائج ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()3
نتائج اختبار ماف ويتني لداللة الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واألرباعي األدنى عمى مقياس االغتراب النفسي
البعد
العزلة االجتماعية
االنسجابية
العجز

متوسط

مجموع

قيمة

قيمة

قيمة ( )Zمستوى

المجموعة

الرتب

الرتب

()U

()W

الداللة

اإلرباعي األعمى

8.83

28.2.

اإلرباعي األدنى

88..2. 02.32

اإلرباعي األعمى

8.2

22

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

اإلرباعي األعمى

8.2

22

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

313

0.2
.
.

28.2
22
22

2..82.022.02-

...0
...0
...0
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اإلرباعي األعمى

8.2

22

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

22

.

2.08-

...0

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )3السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف متوسطي رتب درجات
المعمميف الوافديف في االرباعي األعمى والمعمميف الوافديف في االرباعي األدنى عمى الدرجة الكمية لمقياس

االغتراب النفسي وأبعاد الفرعية مما يشير إلى أف المقياس وأبعاد الفرعية وعباراته لديها القدرة عمى التمييز
بيف المستويات المختمفة ويؤكد ذلؾ عمى إمكانية استخدامه مع العينة الحالية.
(ب) – ثبات المقياس
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقة معامؿ ألفا لكرونباخ وقد تراوح معامؿ ثبات ألفا لكرونباخ ألبعاد
المقياس والدرجة الكمية بيف ( )..22 – ..28وهو معامؿ ثبات عالي ومقبوؿ ،كما تـ حساب معامالت الثبات
باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ حساب معامالت االرتباط بيف نصفي االختبار ،ثـ تـ معالجتها
وتصحيحها باستخداـ معادلة جوتماف ،وقد تراوحت قيـ معامالت الثبات بهذ الطريقة بيف ()..80 – ..28
ألبعاد المقياس والدرجة الكمية.
جدوؿ رقـ ()2
معامالت الثبات لمقياس االغتراب النفسي وأبعاد الفرعية لدى المعمميف الوافديف
البعد
ُ

عدد الفقرات

قيمة ألفا

معامؿ االرتباط

معامؿ ثبات

العزلة االجتماعية
ُ

0.

..23

الجزئيف
بيف..22

جوتماف
..28

0.

..22

..20

..8.

العجز

0.

..28

..22

..80

الدرجة الكمية

3.

..28

..2.

..28

االنسحابية

يتضح مف جدوؿ رقـ ( ) 2السابؽ أف معامالت ثبات مقياس االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف في مدارس
محافظة ظفار جاءت مرتفعة وفي الحدود المقبولة مما يظهر تمتع المقياس بدرجة مقبولة مف الثبات .وبذلؾ
يمكف استخدامه في الدراسة الحالية.
الباحثيف)
ب  -مقياس دافعية اإلنجاز لممعمميف( :إعداد
ّ
 – 0خطوات بناء المقياس:

(أ)  -بناء عمى طبيعة الدراسة والبيانات المتطمب جمعها تـ بناء مقياس الدراسة استخالصاً مف األطر النظرية
المختمفة ،باإلضافة إلى الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية مثؿ دراسة
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حسيف ( ،)8.02دراسة غرطوط ( ،)8.08دراسة شحادة ( ،)8.08دراسة زاهي ( ،)8..2دراسة الخيري
( ،)8..2ودراسة الساعدي (.)8..8
(ب) – االطالع عمى بعض المقاييس السابقة التي هدفت إلى قياس دافعية اإلنجاز مثؿ :دراسة حسيف
( ،)8.02دراسة غرطوط ( ،)8.08دراسة شحادة ( ،(Alugchaab, 2011) ،)8.08دراسة زاهي
( ،(Bernaus & Gardner, 2008) ،)8..2دراسة الخيري ( ،)8..2ودراسة الساعدي (.)8..8
(ج) – صياغة عبارات المقياس :حيث تـ صياغة  38عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد هي :الطموح ( )8عبارات،
المثابرة ( )8عبارات ،تحمؿ المسئولية ( )8عبارات ،الثقة ( )8عبارات.
(د) – تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس التربوي إلبداء آرائهـ حوؿ
أبعاد المقياس وعباراته ومدى انتماء العبارات ألبعاد المقياس.
(هػ) – في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ المقياس حيث تـ تعديؿ صياغة ( )2عبارات ،وتـ حذؼ ( )2عبارات،
وتـ إضافة عبارة واحدة.
 – 8وصؼ المقياس :يتكوف المقياس في صورته النهائية مف ( )38عبارة تنوعت بيف عبارات إيجابية وعبارات
وبعد تحمؿ المسئولية
سمبية متوزعة عمى أربعة أبعاد هيُ :بعد الطموح ( )2عباراتُ ،بعد المثابرة ( )2عباراتُ ،
( )2عباراتُ ،بعد الثقة ( )2عبارات.

 – 3طريقة تصحيح المقياس :يمكف اإلجابة عف كؿ عبارة عمى مقياس متدرج مف خمسة مستويات حسب
مقياس ليكرت الخماسي وهي :موافؽ جداً ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ إطالقاً ،وقد أعطيت الفقرات

الموجبة الدرجات ( )0 ،8 ،3 ،2 ،2عمى التوالي لتدرج اإلجابة ،وعكست الدرجات بحيث أصبحت

( )2 ،2 ،3 ،8 ،0عمى الفقرات السمبية والتي تحمؿ األرقاـ التالية)30 ،82 ،83 ،08 ،08 ،02 ،00 ،2( :
وبناء عميه ،فإف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ المعمـ الوافد /المعممة الوافدة عمى المقياس ( ،)08.وأدنى درجة
ً
هي (.)38
 – 2الخصائص السيكومترية لممقياس
(أ) صدؽ المقياس:
( – )0صدؽ المحتوى :تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ عدة طرائؽ منها :صدؽ المحكميف؛ حيث قد تـ
عرض المقياس قبؿ تطبيقه في الدراسة عمى عدد ( )0.محكماً مف المتخصصيف األساتذة في عمـ النفس

واإلرشاد النفسي والصحة النفسية ممف لهـ إسهامات بحثية وعممية في السمطنة وعمى مستوى الوطف العربي،

وتـ االستفادة مف مقترحاتهـ وآرائهـ في تح ديد مدى وضوح العبارات ودقتها ،ومدى االرتباط الذي تنتمي إليه
العبارة مف عدمه واضافة أو تعديؿ بعض العبارات ومناسبتها ألهداؼ الدراسة ،وتـ أخذ محؾ نسبة االتفاؽ
( )%2.لإلبقاء عمى العبارة .وتـ إجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ واضافة في ضوء مقترحاتهـ.
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 – 8الصدؽ البنائ ي :كما تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي (صدؽ التكويف الفرضي)؛ وذلؾ مف خالؿ إيجاد تجانس
المقياس  Test Homogeneity؛ حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس
بالدرجة الكمية لممقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )28معمماً ومعممة مف مجتمع الدراسة ومف خارج

عينة الدراسة األساسية ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف ( ،)..28 – ..80كما تـ حساب معامالت االرتباط
بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إلية وقدر تراوحت بيف
( )..82 – ..23كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس
وقد تراوحت بيف ( ،)..8. – ..22وهي معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)...0وهذ النتيجة توضح

تماسؾ المقياس.

جدوؿ رقـ ()2
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز
ـ

البعد

معامؿ االرتباط

0

الطموح

**..22

8

المثابرة

**..8.

3

تحمؿ المسئولية

**..22

2

الثقة

**..22

** داؿ عند مستوى (.)...0
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود معامالت ارتباط دالة إحصائيا بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس دافعية
االنجاز والدرجة الكمية لممقياس عند مستوى داللة (.)...0
وبذلؾ يكوف الباحثاف قد تحققا مف أف المقياس يتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي ،حيث يبقى المقياس
في صورته النهائية يتكوف مف ( )38عبارة تشترؾ جميعها في قياس الدافعية لإلنجاز لدى المعمميف الوافديف.
( – )3صدؽ المقارنة الطرفية (الصدؽ التمييزي)
تـ تطبيؽ مقياس دافعية االنجاز عمى عينة استطالعية بمغ حجمها ( )28معمما ومعممة مف المعمميف الوافديف
مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية ،ثـ تـ حساب داللة الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى
(أعمى  )%82مف المعمميف واإلرباعي األدنى (أدنى  )%82مف المعمميف عمى مقياس دافعية االنجاز وكذلؾ
أبعاد الفرعية باستخداـ اختبار ماف ويتني  .Mann-Whitney testوالجدوؿ التالي يبيف نتائج ذلؾ.
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العدد ( )16
جدوؿ رقـ ()8

نتائج اختبار ماف ويتني لداللة الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واألرباعي األدنى عمى مقياس دافعية االنجاز
البعد

المجموعة

متوسط

مجموع

قيمة

قيمة

قيمة

مستوى

الرتب

الرتب

()U

()W

()Z

الداللة

اإلرباعي األعمى

8.2

22

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

اإلرباعي األعمى

2...

22

اإلرباعي األدنى

02...

808

اإلرباعي األعمى

2.03

82.2

اإلرباعي األدنى

08.33

8.8.2

اإلرباعي األعمى

8.2

22

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

الدرجة

اإلرباعي األعمى

8.2

22

الكمية

اإلرباعي األدنى

02.2.

888

الطموح
المثابرة
تحمؿ المسئولية
الثقة

.

22

2.08-

...0

8

22

3.22-

...0

08.2

82.2

3..8-

...0

.

22

2.02-

...0

.

22

2.02-

...0

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )8السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي رتب درجات المعمميف الوافديف في
االرباعي األعمى والمعمميف الوافديف في االرباعي األدنى عمى الدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز وأبعاد

الفرعية مما يشير إلى أف المقياس وأبعاد الفرعية وعباراته لديها القدرة عمى التمييز بيف المستويات المختمفة
ويؤكد ذلؾ عمى إمكانية استخدامه مع العينة الحالية.
(ب) – ثبات المقياس
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقة معامؿ ألفا لكرونباخ وقد كاف تراوح معامؿ ثبات ألفا لكرونباخ
ألبعاد المقياس والدرجة الكمية بيف ( )..28 – ..22وهو معامؿ ثبات عالي ومقبوؿ .كما تـ حساب معامالت
الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ حساب معامالت االرتباط بيف نصفي االختبار وقد تراوحت قيـ
معامالت الثبات بهذ الطريقة بيف ( )..80 – ..28ألبعاد المقياس والدرجة الكمية.
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العدد ( )16
جدوؿ رقـ ()2

معامالت الثبات لمقياس الدافعية لإلنجاز وأبعاد الفرعية لدى المعمميف الوافديف
معامؿ االرتباط

معامؿ ثبات

البعد
ُ

عدد الفقرات

قيمة ألفا

بيف الجزأيف

جوتماف
..23

الطموح

2

..20

..20

المثابرة

2

..22

..22

..88

تحمؿ المسئولية

2

..22

..88

..28

الثقة

2

..2.

..22

..22

الدرجة الكمية

38

..28

..23

..80

يتضح مف جدوؿ رقـ ( ) 2السابؽ اف معامالت ثبات مقياس دافعية االنجاز لدى المعمميف الوافديف في مدارس
محافظة ظفار كانت مرتفعة وفي الحدود المقبولة مما يظهر تمتع المقياس بدرجة مقبولة مف الثبات .وبذلؾ
يمكف استخدامه في الدراسة الحالية.

األساليب اإلحصائية:

تـ إدخاؿ البيانات إلى البرنامج اإلحصائي ) (SPSSإلجراء عممية التحميؿ اإلحصائي ،وتـ استخداـ األساليب
اإلحصائية التالية بناءاً عمى طبيعة البيانات لقياس العالقة بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع لموصوؿ إلى
نتائج الدراسة وهي كالتالي:

 - 0مقياس ليكرت الخماسي لتحويؿ اإلجابات إلى أرقاـ يتـ تحميمها إحصائياً.

 - 8معامؿ كرونباخ الفا ( )Cronbach's alpha Coefficientلمتأكد مف أف المقياس يعد صالحاً لو أعيد
استخدامه مرة أو مرات أخرى ويعطي نفس النتائج.

 - 3المتوسط الحسابي ( )Meanواإلنحراؼ المعياري (. )Standard Deviation
 - 2األوساط المرجحة (  )weighted meanلقياس قوة الفقرات.
 - 2اختبار (ت)  T-testلمجموعتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ التي تعزى لمتغير النوع االجتماعي
ومتغير المؤهؿ الدراسي.
 - 8تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ داللة التي تعزى لمتغير سنوات
الخبرة.
ويوضح الجدوؿ رقـ ( )2األهمية النسبية المقابمة لمدى المتوسط الحسابي.
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جدوؿ رقـ ()2

األهمية النسبية لممتوسطات الحسابية
ـ

حدود المتوسط المرجح

المستوى

مف

إلى

0

0

0.28

8

0.2.

8.28

منخفض جداً
منخفض

3

8.8.

3.38

متوسط

2

3.2.

2.08

مرتفع

2

2.8.

2

مرتفع جداً

نتائج الدراسة:
سوؼ يتـ عرض نتائج تحميؿ آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ متغيرات الدراسة وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة
الدراسة ،وقد جاءت النتائج عمى النحو اال تي:
أ  -نتائج السؤاؿ األوؿ:
نص السؤاؿ األوؿ عمى ما يأتي " :ما مستوى االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة
ظفار؟" .لإلجابة عمى هذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقد جاءت النتائج
عمى النحو اال تي:
جدوؿ رقـ ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة عمى مقياس االغتراب النفسي لدى المعمميف
الوافديف
البعد الفرعي والدرجة الكمية

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

ترتيب المحور

مستوى الموافقة

العزلة االجتماعية
ُ
االنسحابية

3.88

..88

8

عالية

3.23

0.83

0

عالية

العجز

8.28

0.20

3

متوسطة

الدرجة الكمية

3.20

0..2

-

عالية

يتضح مف جدوؿ رقـ ( ) 8السابؽ أف مستوى االغتراب النفسي جاء بدرجة عالية لدى المعمميف الوافديف
والمعممات الوافدات حيث كانت متوسطة االستجابة ( )3.20وهي درجة موافقة عالية ،بينما تراوحت متوسط
االستجابة عمى أبعاد المقياس ما بيف متوسطة إلى عالية ،وقد جاء بعد اإلنسحابية كأعمى بعد ( )3.23بدرجة

311

2069

اجمللد ()61

العدد ( )16

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

موافقة عالية ،يميه العزلة االجتماعية ( )3.88بدرجة موافقة عالية ،بينما جاء بعد العجز ( )8.28بدرجة
متوسطة.
وتتفؽ هذ النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( ،)8.03ودراسة عويدات ( )8..0والتي أشارت إلى أف االغتراب
النفسي جاء بدرجة فوؽ المتوسطة ،بينما تختمؼ مع نتائج دراسة بشايرة ( ،)8.00ودراسة عبد المطمب
( ،)8.03ودراسة منصور ( ،)8..2ودراسة السالمي ( )8.02والتي أشارت جميعها إلى أف مستوى االغتراب
النفسي لدى المعمميف والمعممات جاء بدرجة متوسطة ،كما تختمؼ مع نتائج دراسة السبيعي ( )8.0.والتي
أظهرت وجود مستوى منخفض مف االغتراب النفسي.
وقد يعزى ذلؾ إلى طبيعة مهنة التدريس واألعباء الوظيفية الكثيرة ،والممارسات المهنية اإلدارية التي تسند إلى
المعمـ ،فضالً عف أف بعد المعمميف الوافديف عف بمدانهـ وأهمهـ ،مما يضاعؼ الشعور باالغتراب النفسي .كذلؾ
المشكالت ال تي تواجه المعمميف في إدارة الصؼ ،والضغوط التي قد يمارسها أولياء األمور أحيانا وخاصة عمى
المعمميف الوافديف.
ب  -نتائج السؤاؿ الثاني:
نص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي " :ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة
ظفار؟" .لإلجابة عمى هذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقد جاءت النتائج
عمى النحو اال تي:
جدوؿ رقـ ()0.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدى المعمميف
الوافديف
البعد الفرعي والدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

المحور

مستوى
الموافقة

الطموح

8.80

0.32

2

متوسط

المثابرة

3.23

..22

8

عالي

تحمؿ المسئولية

3.20

0.28

0

عالي

الثقة

3..0

0.22

3

متوسط

الدرجة الكمية

3.80

8.08

-

متوسط

يتضح مف جدوؿ ( ) 0.السابؽ أف دافعية االنجاز جاءت بدرجة متوسطة لدى المعمميف الوافديف والمعممات
الوافدات حيث كانت متوسطة االستجابة عمى الدرجة الكمية لممقياس ( )3.80وهي درجة موافقة متوسطة ،بينما
تراوحت متوسط االستجابة عمى أبعاد المقياس ما بيف متوسطة إلى عالية ،وقد جاء بعد تحمؿ المسئولية كأعمى
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بعد ( )3.20وهب درجة موافقة عالية ،يميه بعد المثابرة ( )3.23وهي درجة موافقة عالية ،ثـ بعد الثقة بالنفس
بدرجة موافقة متوسطة ( ،)3..0بينما جاء بعد الطموح كأقؿ بعد بدرجة موافقة متوسطة (.)8.80
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج شناؽ والخوالدة ( )8.08والتي أشارت إلى مستوى دافعية اإلنجاز لدى
معممي المدارس المهنية جاء بدرجة متوسطة .كما تتفؽ هذ النتيجة مع نتيجة دراسة أبو سمرة وحمارشة
( ) 8.02التي أشارت إلى أف دافعية االنجاز لممعمميف جاءت بدرجة متوسطة ،وتختمؼ هذ النتيجة مع نتيجة
دراسات اليس ) ،(Ellis, 2011و دراسة الشهري ) ،(8.02ودراسة العنزي ) (8.02التي أشارت إلى أف
مستوى االنجاز لدى معممي المدارس بدرجة مرتفعة.
وهذ النتيجة تعزى إلى وجود الدافع لدى المعمميف الوافديف ألداء أدوارهـ بكفاءة واقتدار ،فضالً عف برامج
التنمية المهنية والتدريب التي تعطيها وزارة التربية والتعميـ لمعامميف في تمؾ المدارس ،ووضوح األدوار التي
يتوجب عميهـ القياـ بها مف خالؿ الوصؼ الوظيفي؛ مما يحسف مف أدائهـ .وكذلؾ معرفة المعمميف بأدوارهـ
الوظيفية ،والشجاعة عمى تحمؿ المسؤولية والذي يسهـ في أدائهـ ألدوارهـ بإتقاف ،كؿ ذلؾ يزيد مف الثقة
بالنفس ،ولديهـ ايماف بالدور الذي يقوموف به ،ورغبتهـ في االنجاز بغض النظر عف الظروؼ التي تحد مف
ذلؾ ،وسعيهـ الدائـ لتحسيف قدراتهـ واكتساب خبرات جديدة ،واالطالع عمى كؿ ما هو جديد.
ج  -نتائج السؤاؿ الثالث:
نص السؤاؿ الثالث عمى ما يأتي " :هؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0في مستوى االغتراب
النفسي لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي،
سنوات الخبرة)؟"
 – 0الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس االغتراب النفسي:
ولمكشؼ عف الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس االغتراب النفسي في مدارس
محافظة ظفار تـ استخداـ اختبار ت  T-testلمعينات المستقمة وذلؾ بعد التحقؽ مف شروط استخدامه
والمتمثمة في اعتدالية التوزيع ومعامؿ االلتواء والتفمطح ،ويوضح الجدوؿ التالي نتائج هذا االختبار.
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العدد ( )16
جدوؿ رقـ ()00

داللة الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس االغتراب النفسي
البعد
العزلة
ُ

االجتماعية
اإلنسحابية

العجز
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

درجات

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

(ت)

اإلحصائية

2.8.

838

2.28-

...0

838

2.32-

...0

838

3.20-

...0

838

2.83-

...0

الجنس

العدد

ذكر

030

32.38

أنثى

0.2

32.2.

2.32

ذكر

030

32.2.

2.82

أنثى

0.2

38..2

2.23

ذكر

030

82.28

2.03

أنثى

0.2

3..08

2.08

ذكر

030

82.22

02.38

أنثى

0.2

0..2.28

02.88

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )00السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0عمى مقياس
االغتراب النفسي بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار عمى الدرجة الكمية
لممقياس وكذلؾ األبعاد الفرعية وهي (العزلة االجتماعية ،االنسحابية ،والعجز) لصالح المعممات الوافدات حيث
كانت متوسطاتهـ أعمى مف متوسطات المعمميف الوافديف.
وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبد المطمب ( )8.03والتي أشارت إلى وجود فروؽ دالة
إحصائياً بيف المعمميف الوافديف بالكويت والمعممات الوافدات في الشعور باالغتراب النفسي وكذلؾ أبعاد الفرعية

بينما تختمؼ معها في أف الفروؽ في دراسة عبد المطمب ( )8.03كانت لصالح المعمميف الوافديف.

ويمكف تفسير ذلؾ بأف المعممات الكثيرات منهف يكف بدوف أسرهف ،وبالتالي تقؿ فرصة خروجهف وتكويف
صداقات أو عالقات مع زميالتهف ،كما أف الضغوط المفروضة عميهف تكوف أكثر لبعدهف عف أسرهف ،بينما
يكوف المعمموف الوافدوف مع أسرهـ ،كما أف شبكة عالقاتهـ تكوف أكبر وبالتالي فهـ اقؿ شعو ارً باالغتراب مف

المعممات .وقد بينت دراسة كورت وروبرت ) (Kurt & Robert, 1998أف اإلناث أكثر حساسية بمنبهات

البيئة الخارجية بما فيها الضغوط النفسية وضغوط العمؿ.
 – 8الفروؽ عمى مقياس االغتراب النفسي في ضوء المؤهؿ الدراسي:

ولمكشؼ عف الفروؽ بيف الحاصميف عمى بكالوريوس والحاصميف عمى دراسات عميا مف المعمميف الوافديف عمى مقياس

االغتراب النفسي في مدارس محافظة ظفار ،تـ استخداـ اختبار "ت"  T-testلمعينات المستقمة وذلؾ بعد التحقؽ مف

شروط استخدامه والمتمثمة في اعتدالية التوزيع ومعامؿ االلتواء والتفمطح ،ويوضح الجدوؿ اال تي نتائج هذا االختبار.
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العدد ( )16
جدوؿ رقـ ()08

داللة الفروؽ بيف الحاصميف عمى بكالوريوس والحاصميف عمى دراسات عميا عمى مقياس االغتراب النفسي
البعد
العزلة
ُ

االجتماعية
اإلنسحابية

العجز
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

درجات

المؤهؿ

الحسابي

المعياري

الحرية

بكالوريوس

023

32.28

2.23

دراسات عميا

22

30.83

8..2

بكالوريوس

023

32.22

2.2.

دراسات عميا

22

38.82

2.82

بكالوريوس

023

88.28

2.23

دراسات عميا

22

82..8

2.00

بكالوريوس

023

0.2.22

03.02

دراسات عميا

22

28.88

02.20

الدراسي

العدد

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

838

2..0

...0

838

8.2.

...0

838

8.32

...0

838

2.28

...0

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )08السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0عمى مقياس
االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغير المؤهؿ الدراسي عمى الدرجة
الكمية لممقياس وكذلؾ األبعاد الفرعية وهي (العزلة االجتماعية ،االنسحابية ،والعجز) لصالح المعمميف الوافديف

ا لحاصميف عمى بكالوريوس حيث كانت درجاتهـ أعمى مف المعمميف الوافديف الحاصميف عمى دراسات عميا.
وتعد هذ النتيجة منطقية حيث أف المعمميف الوافديف الحاصميف عمى دراسات عميا أصبح لديهـ الخبرة والدراية
العممية والعممية لمتغمب عمى هذ المشاعر ،ويمتمكوف االستراتيحيات لمتعامؿ مع المواقؼ المختمفة مع طالبهـ
في الصفوؼ ،ومع زمالئهـ في المدرسة؛ مما يقمؿ لديهـ مف مشاعر االغتراب النفسي مقارنة بالمعمميف
الحاصميف عمى درجة البكالوريوس فقط والذيف يكوف أغمبهـ لديه عدد سنوات خبرة أقؿ في مهنة العمؿ
بالتدريس.
ج – الفروؽ عمى مقياس االغتراب النفسي وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة:
لمتعرؼ عمى الفروؽ عمى مقياس االغتراب النفسي وفقا لمغير سنوات الخبرة ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادي  One Way ANOVAلتحديد طبيعة الفروؽ .والجدوؿ اال تي يوضح نتيجة ذلؾ.
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العدد ( )16
جدوؿ ()03

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ عمى مقياس االغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف والمعممات
الوافدات في مدارس سمطنة ُعماف وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
البعد
ُ

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

0838.80

8

808.80

داخؿ المجموعات

8888.88

832

88.82

الكمي

22.2.8.

832

بيف المجموعات

0830.2.

8

802.22

داخؿ المجموعات

2022.28

832

3..22

الكمي

2328.88

832

بيف المجموعات

0.32.2.

8

208.82

داخؿ المجموعات

2283.03

832

83.2.

الكمي

8830.28

832

بيف المجموعات

8 0.283.28

82.28 2830.2.

داخؿ المجموعات

832 22282.20

028.82

الكمي

832 22.38.3.

مصدر التبايف

العزلة االجتماعية

االنسحابية

العجز

الدرجة الكمية

قيمة (ؼ)
83.88

8..88

80.28

الداللة
اإلحصائية
...0

...0

...0

...0

يتضح مف جدوؿ ( )03السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0في مستوى االغتراب
النفسي لدى المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
عمى الدرجة الكمية لمقياس االغتراب النفسي وكذلؾ األبعاد الفرعية وهي (العزلة االجتماعية ،االنسحابية،
العجز) .ولمتعرؼ عمى اتجا الفروؽ فقد قاـ الباحثاف بحساب داللة الفروؽ باستخداـ التحميالت البعدية بطريقة
 ،LSDوالجدوؿ التالي يوضح نتائج ذلؾ.
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جدوؿ ()02
نتائج اختبار  LSDلداللة الفروؽ بيف المعمميف الوافديف عمى مقياس االغتراب النفسي والتي تعزى إلى عدد
سنوات الخبرة
المتغير
العزلة االجتماعية

عدد سنوات الخبرة
أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

االنسحابية

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

العجز

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

الدرجة الكمية

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

الفرؽ المتوسط

الداللة اإلحصائية

عدد سنوات الخبرة
 02 - 0.سنة

8.22

...0

أكثر مف  02سنة

2.83

...0

أكثر مف  02سنة

3..8

...0

 02 - 0.سنة

3..0

...0

أكثر مف  02سنة

2.22

...0

أكثر مف  02سنة

8.22

...0

 02 - 0.سنة

8.28

...0

أكثر مف  02سنة

2.03

...0

أكثر مف  02سنة

8.23

...0

 02 - 0.سنة

2.02

...0

أكثر مف  02سنة

08.82

...0

أكثر مف  02سنة

2.00

...0

أظهرت نتائج جدوؿ رقـ ( )02السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف المعمميف الوافديف
والمعممات الوافدات عمى مقياس االغتراب النفسي وكذلؾ أبعاد الفرعية (العزلة االجتماعية ،االنسحابية ،العجز)
تعزى لعدد سنوات الخبرة ،وقد جاءت الفروؽ بيف ذوي سنوات الخبرة أقؿ مف  2سنوات وذوي سنوات الخبرة
 02 – 0.سنة ،وكاف األفضمية لصالح سنوات الخبرة مف  02 – 0.سنة ،كما وجدت فروؽ بيف ذوي الخبرة
أقؿ مف  2سنوات وذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة ،وكاف األفضمية لصالح سنوات الخبرة أكثر مف 02
سنة ،كما وجدت فروؽ بيف ذوي الخبرة  02 – 0.سنة وذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة ،وكاف األفضمية
لصالح ذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة؛ مما يوضح أف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات الذيف لديهـ
عدد سنوات خبرة أقؿ كانوا أكثر شعو ار باالغتراب النفسي مف ذوي سنوات الخبرة األكثر .وقد تعود هذ النتيجة
إلى أف المعمميف ذوي عدد سنوات الخبرة األكثر يكوف لديهـ قدرة عمى التكيؼ مع ظروؼ الغربة والعمؿ خارج
بالدهـ ،وتكوف لديهـ قدرة أكبر عمى تقبؿ الظروؼ المحيطة المتغيرة.
تتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الطريفي ( )8..3التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في
الرضا الوظيفي لدى المرشديف والمرشدات في مدينة عماف تُعزى لمتغير الخبرة .وتتفؽ نتيجة الدراسة نتيجة
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العدد ( )16

دراسة أبو رحمة ( )8.08التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً في ُبعد المهاـ الوظيفية وطبيعة العمؿ
لدى المعمميف تعزى لعدد سنوات الخبرة.
وهذ النتيجة تعني أف تراكـ الخبرة العممية ُيشكؿ فرؽ في ارتفاع أو انخفاض مستوى االغتراب النفسي لدى
المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار .وقد تعود هذ النتيجة إلى التعميـ الجيد
والصقؿ الذي تمقا المعمـ والذي ينعكس عمى قدرته عمى ممارسة أداء وظيفته حيث يسهؿ عميه أداء مهامها
ومتطمباتها.
د  -نتائج السؤاؿ الرابع:
نص السؤاؿ الرابع عمى ما يأتي " :هؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0في مستوى دافعية

االنجاز لدى المعمميف الوافديف بمدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغيرات (النوع االجتماعي ،المؤهؿ الدراسي،
سنوات الخبرة)؟"

أ – الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس دافعية االنجاز:
ولمكشؼ عف الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس دافعية اإلنجاز في مدارس محافظة
ظفار تـ استخداـ اختبار ت  T-testلمعينات المستقمة وذلؾ بعد التحقؽ مف شروط استخدامه والمتمثمة في
اعتدالية التوزيع ومعامؿ االلتواء والتفمطح ،ويوضح الجدوؿ التالي نتائج هذا االختبار.
جدوؿ ()02
داللة الفروؽ بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى مقياس دافعية االنجاز
البعد

الطموح
المثابرة
تحمؿ المسؤولية
الثقة
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

ذكر

030

83.88

2..8

أنثى

0.2

88.2.

3.28

ذكر

030

82.22

3.22

أنثى

0.2

82...

3.0.

ذكر

030

82.02

3.82

أنثى

0.2

82.82

3.28

ذكر

030

82.28

3.80

أنثى

0.2

83.8.

2..2

ذكر

030

0.2.88

00.08

أنثى

0.2

0...28

08.08

الجنس

العدد
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قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

838

3.0.

...0

838

0.88

...8

838

..22

..88

838

3...

...0

838

8.28

...0
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يتضح مف جدوؿ ( )02السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0عمى مقياس دافعية
االنجاز بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار عمى الدرجة الكمية وكذلؾ األبعاد
الفرعية وهي (الطموح ،الثقة) لصالح المعمميف الوافديف حيث كانت متوسطاتهـ أعمى مف متوسطات المعممات
الوافدات ،بينما وجدت فروؽ غير دالة بيف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات عمى األبعاد التالية :المثابرة،
تحمؿ المسؤولية.
وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج شناؽ والخوالدة ( )8.08والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ في
دافعية اإلنجاز لدى معممي المدارس المهنية تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
ويمكف تفسير النتائج السابقة بأف المعمميف الوافديف لديهـ رغبة عالية في تحسيف مستواهـ االجتماعي
واالقتصادي ،وارضاء مدرائهـ في العمؿ مف أجؿ الرغبة في تمدي د عقودهـ لفترات طويمة ،لذلؾ تجدهـ حريصيف
عمى العمؿ باجتهاد وجد ،وتجنب أي أخطاء قد تظهر في العمؿ .هذا فضالً عف أف المعمميف الوافديف وفي ضوء
الثقافة العربية فهو رب أسرة مسئوؿ عف أسرته وعف سد احتياجاتهـ ،وتوفير المستمزمات الضرورية لهـ كؿ
ذلؾ يؤثر إيجابا عمى دافعية اإلنجاز لديهـ ،بينما المعممات الوافدات كثيرات منهف تكوف مرافقات ألزواجهف
وبالتالي فاألعباء المفروضة عميهـ أكثر ،وتعرضهـ لالغتراب النفسي أكثر وبالتالي يؤثر ذلؾ سمباً عمى مستوى
دافعية اإلنجاز لديهف.
ب – الفروؽ عمى مقياس دافعية االنجاز في ضوء المؤهؿ الدراسي:
ولمكشؼ عف الفروؽ بيف الحاصميف عمى بكالوريوس والحاصميف عمى دراسات عميا مف المعمميف الوافديف عمى
مقياس دافعية االنجاز في مدارس محافظة ظفار ،تـ استخداـ اختبار "ت"  T-testلمعينات المستقمة وذلؾ بعد
التحقؽ مف شروط استخدامه والمتمثمة في اعتدالية التوزيع ومعامؿ االلتواء والتفمطح ،ويوضح الجدوؿ التالي
نتائج هذا االختبار.
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جدوؿ ()08

داللة الفروؽ بيف الحاصميف عمى بكالوريوس والحاصميف عمى دراسات عميا عمى مقياس دافعية االنجاز
المتوسط

االنحراؼ

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

بكالوريوس

023

88.22

3.28

دراسات عميا

22

88..2

3.80

بكالوريوس

023

88.22

3.20

دراسات عميا

22

88.82

3..2

تحمؿ

بكالوريوس

023

82.28

3.22

المسؤولية

دراسات عميا

22

82.80

8.28

بكالوريوس

023

83.22

3.20

دراسات عميا

22

88.2.

3.23

بكالوريوس

023

0...28

00.23

دراسات عميا

22

00..80

8.22

البعد
الطموح
المثابرة

الثقة
الدرجة الكمية

المؤهؿ
الدراسي

العدد

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

838

8.82-

...0

838

2.28-

...0

838

0.3.-

..082

838

2.28-

...0

838

2.88-

...0

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )08السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0عمى مقياس دافعية
االنجاز لدى المعمميف الوافديف في مدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغير المؤهؿ الدراسي عمى الدرجة الكمية
لممقياس وكذلؾ األبعاد الفرعية وهي (الطموح ،المثابرة ،الثقة) لصالح المعمميف الوافديف الحاصميف عمى دراسات
عميا حيث كانت درجاتهـ أعمى مف المعمميف الوافديف الحاصميف عمى بكالوريوس ،بينما وجدت فروؽ غير دالة
عمى بعد تحمؿ المسئولية.
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج شناؽ والخوالدة ( )8.08والتي أشارت إلى وجود فروؽ في دافعية
اإلنجاز لدى معممي المدارس المهنية تعزى لمتغير المؤهؿ التعميمي ولصالح الحاصميف عمى دراسات عميا.
وقد تعزى هذ النتيجة إلى أف المعمميف الحاصميف عمى دراسات عميا أصبح لديهـ حصيمة عممية ومعرفية
واكتساب مهارات ومعمومات جديدة ،تجعمه يمتمكوف دافعية لالنجاز أكثر نتيجة الحصوؿ عمى مؤهؿ أعمى
(دراسات عميا) .واختمفت هذ النتيجة مع نتيجة دراسة العنزي ( )8.02التي أظهرت عدـ وجود فروؽ ذات
دال لّة إحصائية تعزى لمتغير المؤهؿ العممي.
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ج – الفروؽ عمى مقياس دافعية االنجاز وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة:
لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ عمى مقياس دافعية االنجاز وفقا لمغير سنوات الخبرة ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادي  One Way ANOVAلتحديد طبيعة الفروؽ .والجدوؿ التالي يوضح نتيجة ذلؾ.
جدوؿ ()02
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ عمى مقياس دافعية االنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات
الوافدات في مدارس سمطنة ُعماف وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
البعد
ُ

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

222.22

8

داخؿ المجموعات

3883.32

832

الكمي

328..8.

832

بيف المجموعات

088.22

8

داخؿ المجموعات

8222.28

832

الكمي

8822.82

832

بيف المجموعات

2..23

8

داخؿ المجموعات

8828.38

832

الكمي

3.08.88

832

بيف المجموعات

882.23

8

308.28

داخؿ المجموعات

3888.82

832

03.80

الكمي

3282.82

832

بيف المجموعات

22.3.82

8

داخؿ المجموعات

832 82328.23

الكمي

832 33.28.22

مصدر التبايف

الطموح

المثابرة

تحمؿ المسئولية

الثقة بالنفس

الدرجة الكمية

822.22
03.28
88.83
00.22
8..02
08.82

قيمة (ؼ)

8...2

2.23

0.28
88.22

الداللة
اإلحصائية
...0

...0

..80
...0

8320.88
08..82

08.28

...0

يتضح مف جدوؿ ( )02السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0في مستوى دافعية

االنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات في مدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
عمى الدرجة الكمية لدافعية االنجاز وكذلؾ األبعاد الفرعية وهي (الطموح ،المثابرة ،الثقة) .بينما ال توجد وجود
فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )...0في مستوى دافعية االنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات
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الوافدات في مدارس محافظة ظفار تُعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة عمى البعد الفرعي تحمؿ المسئولية .ولمتعرؼ

عمى اتجا الفروؽ فق د قاـ الباحثاف بحساب داللة الفروؽ باستخداـ التحميالت البعدية بطريقة  ،LSDوالجدوؿ
التالي يوضح نتائج ذلؾ.
جدوؿ ()02
نتائج اختبار  LSDلداللة الفروؽ بيف المعمميف الوافديف عمى مقياس دافعية االنجاز والتي تعزى إلى عدد
سنوات الخبرة
المتغير
الطموح

عدد سنوات الخبرة
أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

المثابرة

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

الثقة

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

الدرجة الكمية

أقؿ مف  0.سنوات
 02 - 0.سنة

الفرؽ المتوسط

الداللة اإلحصائية

عدد سنوات الخبرة
 02 - 0.سنة

0.8.-

...2

أكثر مف  02سنة

3.22-

...0

أكثر مف  02سنة

8.22-

...0

 02 - 0.سنة

..3.-

..22

أكثر مف  02سنة

8.02-

...0

أكثر مف  02سنة

0.22-

...0

 02 - 0.سنة

0.82-

...2

أكثر مف  02سنة

3.88-

...0

أكثر مف  02سنة

8.28-

...0

 02 - 0.سنة

8.22-

..0.

أكثر مف  02سنة

0..28-

...0

أكثر مف  02سنة

2.00-

...0

أظهرت نتائج جدوؿ ( )02السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف المعمميف الوافديف
والمعممات الوافدات عمى مقياس دافعية االنجاز وكذلؾ أبعاد الفرعية (الطموح ،المثابرة ،القفة) تعزى لعدد

سنوات الخبرة ،وقد جاءت الفروؽ بيف ذوي سنوات الخبرة أقؿ مف  2سنوات وذوي سنوات الخبرة 02 – 0.
سنة ،وكاف األفضمية لصالح سنوات الخبرة مف  02 – 0.سنة ،كما وجدت فروؽ بيف ذوي الخبرة أقؿ مف 2
سنوات وذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة ،وكاف األفضمية لصالح سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة ،كما
وجدت فروؽ بيف ذوي الخبرة  02 – 0.سنة وذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة ،وكاف األفضمية لصالح
ذوي سنوات الخبرة أكثر مف  02سنة؛ مما يوضح أف المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات الذيف لديهـ عدد
سنوات خبرة أقؿ كاف لديهـ مستوى أقممف دافعية اإلنجاز مف ذوي سنوات الخبرة األكثر .وقد تعود هذ النتيجة
إلى أف ا لمعمميف ذوي عدد سنوات الخبرة األكثر يكوف لديهـ معرفة أكثر بالطالب العمانييف وطبيعتهـ
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وخصائصهـ ،وكذلؾ معرفة بسمات الشخصية العمانية ،والتقدير واالحتراـ الذي يتمقونه مف أولياء األمور مما
يوجد لديهـ دافعية أكثر لمعمؿ.
نتائج السؤاؿ الخامس:
نص السؤاؿ الخامس عمى " هؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )...0بيف االغتراب

النفسي ودافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف والمعممات الوافدات بمدارس محافظة ظفار؟" ولمتعرؼ عمى
طبيعة العالقة بيف االغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز استخدـ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسوف لمتعرؼ عمى داللة
العالقة االرتباطية بينهما .والجدوؿ التالي يوضح نتائج هذا السؤاؿ.
جدوؿ ()08
معامالت االرتباط بيف االغتراب النفسي وأبعاد الفرعية ودافعية اإلنجاز وابعاد الفرعية لدة المعمميف الوافديف
دافعية االنجاز

الطموح

المثابرة

االغتراب النفسي

تحمؿ

الثقة بالنفس

المسئولية

الدرجة
الكمية

العزلة االجتماعية

**..38-

**..82-

**..32-

**..22-

**..32-

االنسحابية

**..32-

**..30-

**..22-

**..20-

**..28-

العجز

**..23-

**..32-

**..38-

**..28-

**..22-

الدرجة الكمية

**..28-

**..32-

**..22-

**..28-

**..28-

والمعممات الوافدات بمدارس محافظة ظفار
يتضح مف الجدوؿ ( )08السابؽ وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()...0

بيف االغتراب النفسي وأبعاد الفرعية (العزلة االجتماعية ،االنسحابية ،العجز) ودافعية اإلنجاز وأبعادها الفرعية
(الطموح ،المثابرة ،تحمؿ المسئولية ،الثقة بالنفس).
وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة صالح ( )0882والتي أكدت عمى وجود عالقة ارتباطية سالبة

بيف االغتراب ودافعية اإلنجاز ،ودراسة إيركاف وسيدي ( )Erkan & Seydi, 2011والتي أشارت إلى وجود عالقة

ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بيف االغتراب الوظيفي بأبعاد المختمفة والرضا الوظيفي ،كما أشار عسكر ( )8...إلى أنه

مف مظاهر االغتراب الوظيفي السمبية في مفهوـ الذات ،فقداف االهتماـ بالعمؿ ،ضعؼ العالقات االجتماعية ،والشعور

بالعجز مما يؤثر عمى دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف .كما تتفؽ مع نتيجة دراسة السالمي ( )8.02والتي أشارت
إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف االغتراب النفسي واألداء الوظيفي لدى المعممات ،والذي يؤثر عمى

دافعية اإلنجاز لديهف .كما تتفؽ مع نتائج دراسة زيادة ( )8.0.والتي أظهرت وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً

بيف الشعور باالغتراب النفسي ودافعية اإلنجاز لدى معممي ومعممات التربية البدنية.

وقد بينت بعض الدراسات السابقة أف االغتراب النفسي يؤثر عمى االنتاجية في العمؿ والدافعية لإلنجاز ومستوى

الطموح؛ حيث أشار حافظ ( )0820إلى أف االغتراب النفسي يؤدي إلى ضعؼ األداء الوظيفي ،وضعؼ االنتبا  ،والكسؿ،
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وضعؼ المهارات االجتماعية ،وانخفاض الدافعية لإلنجاز .فقد أكدت نتائج دراسة عباس ( )8.02أف االغتراب النفس

يؤثر عمى التحصيؿ الدراسي ويظهر عمى شكؿ انخفاض في الدافع لإلنجاز والطموح.

التوصيات:
مف خالؿ ما أسفرت عنه الدراسة الحالية مف نتائج وفي ضوء اإلطار النظري ،نعرض مجموعة مف التوصيات،
والتي يمكف إيجازها فيما يأتي:
 – 0زيادة االهتماـ بحاجات المعمميف الوافديف /المعممات الوافدات في محافظة ظفار.
 – 8تسهيؿ إجراءات استقطاب المعمميف الوافديف ألسرهـ العامميف في المدارس الخاصة.
 – 3تكثيؼ البرامج التوجيهية واإلرشادية التي توجه لممعمميف الوافديف والمعممات الوافدات ،وذلؾ بهدؼ التقميؿ
بقدر اإلمكاف مف مظاهر االغتراب التي كشفت عنها النتائج وهي :العزلة االجتماعية ،االنسحابية ،والعجز ،والتي
كاف لها التأثير عمى مستوى الطموح.
 – 2ضرورة العمؿ عمى إكساب المعمميف الوافديف بمدارس التعميـ العاـ بمحافظة ظفار األساليب النفسية
واإلرشادية لمتعامؿ مع حاالت االغتراب النفسي مف خالؿ التدريب العممي والميداني وتصميـ البرامج اإلرشادية
لمحد مف مشكالت االغتراب النفسي الذي ظهر بدرجة عالية.
 – 2حؿ الم شكالت المهنية المتعمقة بظروؼ وبيئة العمؿ ،حيث تعد هذ الظروؼ مف أكثر العوامؿ المسببة
لالغتراب النفسي لدى المعمميف الوافديف.
 – 8إعداد برامج لتنمية دافعية اإلنجاز لدى المعمميف الوافديف؛ فال بد أف تكوف هناؾ برامج إعداد وتهيئة تمكف
مف ربط المعمميف الوافديف بمهنتهـ ،فالدافعية لإلنجاز ال تنمو بشكؿ تمقائي لدى العديد منهـ.
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قائمة المراجع:
 .0إبراهيـ ،عال توفيؽ ( .) 8..2االغتراب النفسي وعالقته بمستوى ونوعية الطموح ومستوى األداء المهاري
لبعض المواد العممية لطالبات الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية لمبنات بالقاهرة .مجمة كمية التربية –
جامعة طنطا.082 – 022 ،)33(0 ،
 .8أبو رحمة ،محمد حسف خميس ( .)8.08ضغوط العمؿ وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المشرفيف التربوييف
بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية بغزة.
 .3أبو سعد ،أحمد وعريبات ،أحمد ( .)8..8نظريات االرشاد النفسي والتربوي .عماف – األردف :دار المسيرة.
 .2أبو سمرة ،محمود وحمارشة ،انعاـ محمد ( .)8.02العالقة بيف الممارسات القيادية لمديري المدارس
ودافعية اإلنجاز لممعمميف بفمسطيف (دراسة ميدانية في مدارس محافظة راـ اهلل والبيرة) .مجمة جامعة األزهر
(سمسمة العموـ اإلنسانية).3. -0 ،)0( 08 ،
 .2أبو شقة ،سعدة ( .)8..2دافعية اإلنجاز .القاهرة :مكتبة النهضة المصرية.
 .8أبو صالحة ،شريف أحمد عزت ( .) 8.03االغتراب النفسي وعالقته بقمؽ الموت لدى عينة مف المعمميف
لدى عينة مف المعمميف المسنيف .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
 .2اسماعيؿ ،أحمد السيد ( .)8..0التفاؤؿ والتشاؤـ وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة مف طمبة جامعة أـ
القرى ،المجمة التربوية.82-22 ،)8.( 2 ،
 .2آؿ زاهر ،عبداهلل أحمد محمد ( .)8.02دافعية اإلنجاز وعالقته بالذكاء الروحي لدى طالب كمية التربية في
جامعة الممؾ .المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية ،جامعة المجمعة  -معهد الممؾ سمماف
لمدراسات والخدمات االستشارية.832 - 803 ،)08( ،
 .8بشايرة ،خمدوف سعيد ( .)8.00الممؿ األكاديمي لدى معممي المرحمة الثانوية وعالقته باالغتراب االجتماعي
واألداء الوظيفي .رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عماف العربية ،عماف.
 .0.بمقيس ،أحمد ومرعي ،توفيؽ ( .)0888الميسر في عمـ النفس ،ط .8عماف :دار الفرقاف.
 .00بنات ،بساـ ( .) 8..2ظاهرة االغتراب لدى طمبة الثانوية العامة في مدينة الخميؿ وعالقتها ببعض
المتغيرات .مجمة جامعة بيت لحـ.002-8. )8( 08 ،
 .08جديدي ،زليخة ( .)8.08االغتراب .مجمة العموـ االنسانية والتربوية.380 - 328 ،)3( 2 ،
 .03حافظ ،أحمد خيري ( .)0820سيكولوجية االغتراب لدى طالب الجامعة .رسالة دكتوراة غير منشورة ،كمية
اآلداب ،جامعة عيف شمس ،القاهرة.
 .02حسيف ،آماؿ اسماعيؿ ( .)8.02دا فع اإلنجاز وعالقته باألفكار المستقبمية لدى طمبة الجامعة .مجمة كمية
التربية :الجامعة المستنصرية.022 - 080 ،)0( 8 ،
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 .02خميفة ،عبد المطيؼ ( .)8..8عالقة االغتراب بكؿ مف التوافؽ وتوكيد الذات ومركز التحكـ والقمؽ
واالكتئاب .مجمة دراسات عربية في عمـ النفس.032-0.8 ،)8( 8 ،
 .08خميفة ،عبد المطيؼ ( .)8..3دراسات في سيكولوجية االغتراب .القاهرة :دار غريب لمطباعة والنشر.
 .02الخيري ،حسف بف حسيف بف عطاس ( .) 8..2الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة المرشديف
المدرسييف بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظتي الميث والقنفذة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرى،
مكة المكرمة.
 .02الدسوقي ،مديحة وموسى ،رشاد ( .)8...المشكالت والصحة النفسية .القاهرة :الفاروؽ لمطباعة والنشر.
 .08دمنهوري ،رشاد صالح ( .)0888االغتراب وبعض مظاهر الشخصية .مكة المكرمة :مطابع أـ القرى.
 .8.زاهي ،منصور ( .)8..2الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات الوسطى
لقطاع المحروقات .أطروحة دكتوراة غير منشورة ،قسـ عمـ النفس والعموـ التربوية ،جامعة منتوري:
قسنطينة.
 .80زايد ،نبيؿ ( .)8..3الدافعية والتعمـ .القاهرة :مكتبة النهضة المصرية.
 .88زهراف ،سناء حامد ( .)8..2إرشاد الص حة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب .القاهرة :دار
الكتاب لمنشر.
 .83زيادة ،عادؿ عمي المبروؾ ( .)8.0.أبعاد االغتراب النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لمعممي ومعممات
التربية البدنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية عموـ التربية البدنية والرياضة ،جامعة الفاتح ،ليبيا.
 .82الساعدي ،سعاد أحمد ( .)8..8دافع اإلنجاز الدراسي بيف طمبة الكميات األهمية والرسمية .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة المستنصرية.
 .82السبيعي ،حسف ( .) 8.0.درجة فاعمية األداء وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية
بمكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى.
 .88السفاسفة ،محمد إبراهيـ ( .)8..8أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي .الكويت :مكتبة
الفالح.
 .82السالمي ،شمس عمي ( ،)8.02أثر االغتراب النفسي عمى مستوى أداء المعممات مف وجهة نظرهف بمكتب
التعميـ بالبرؾ في محايؿ عسير .مجمة كمية التربية – جامعة أسيوط.228 – 280 ،)3( 32 ،
 .82السيد ،نعمات عبد الخالؽ ( .)0888االغتراب وعالقته بالعصاب والدافعية لإلنجاز لدى طالب الجامعة.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أسيوط :جمهورية مصر العربية.
 .88شحادة ،أسماء محمد ( .)8.08االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقيف بصرياً .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الجامعة االسالمية :غزة.

 .3.شقير ،زينب محمود ( .)8..8العنؼ واالغتراب بيف النظرية والتطبيؽ .القاهرة :دار الفكر العربي.
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 .30شناؽ ،رزاف مرواف ،والخوالدة ،تيسير محمد ( .)8.08درجة ممارسة اإلدارة بالتجواؿ لدى مديري المدارس المهنية

بأقميـ الشماؿ في األردف وعالقتها بمستوى دافعية اإلنجاز لمعممي تمؾ المدارس .مجمة األكاديمية لمدراسات

االجتماعية واإلنسانية ،جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ.02 – 3 ،)80( ،

 .38الشهري ،محمد ( .) 8.02مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة وعالقتها بدافعية
االنجاز لدى المعمميف مف وجهة نظرهـ .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .33صالح ،صالح ( .)0882االغتراب والتطرؼ لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر وعالقة كؿ منها بالدافعية لإلنجاز.
رسالة دكتو ار غير منشورة .كمية التربية بقنا ،جامعة أسيوط.

 .32الطريفي ،منى عبد الرحمف ( .) 8..3الرضا الوظيفي لدى المرشديف والمرشدات في مدينة عماف .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية.

 .32العامري ،جعفر صادؽ عبيد ( .)8.03تأثير أسموب التحصيف التدريجي في خفض االغتراب لدى طالب معهد إعداد
المعمميف .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ.

 .38عباس ،دانياؿ عمي ( .)8.02االغتراب النفسي وعالقته بالتحصيؿ الدراسي "دراسة مقارنة بيف طمبة المرحمة
الثانوية النزالء في مراكز اإليواء والطمبة المقيميف في محافظة دمشؽ .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة دمشؽ.

 .32عبد المطمب ،عبد المطمب عبد القادر ( .)8.03االغتراب الوظيفي وعالقته باالحتراؽ النفسي واالضطرابات الجسمية

لدى عينة مف المعمميف الوافديف وال معممات الوافدات بدولة الكويت .مجمة العموـ االجتماعية .الصفاة :مجمس البحث

العممي.88 – 83 ،)8( 20 ،

 .32عريؼ ،فاطمة عبد اهلل محمد ( .)8.08الحرماف الوالدي في مرحمة المراهقة وأثر عمى االغتراب النفسي لدى عينة
مف المراهقات بالسعودية" ،دراسة مقارنة" .المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية.82 - 2 ،)0( 0 ،

 .38عسكر ،عمي ( .)8...ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها .القاهرة :دار الكتاب الحديث.

 .2.عسكر ،عمي ،والقنطار ،فايز ( .)8..2مدخؿ إلى عمـ النفس التربوي /التربية مف منظور نفسي .القاهرة :دار
الفالح لمنشر والتوزيع.

 .20عسمية ،محمد إبراهيـ ( .) 8..8البطالة وعالقتها بالقمؽ واالغتراب لدى الخريجيف الجامعييف الفمسطينييف بمحافظة
غزة .رسالة دكتور غير منشورة .جامعة عيف شمس ،القاهرة.

 .28عمواف ،رشا محمد ( .) 8.02االغتراب النفسي لدى طمبة الجامعة .مجمة كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ02 ،
(أيموؿ).2.2 - 328 ،

 .23العمري ،عمي أحمد ( .) 8..2الرضا المهني ،دراسة ميدانية لمتعميـ اإلبتدائي في المممكة العربية السعودية .جدة،
المممكة العربية السعودية :خوارزـ العممية ناشروف ومكتبات.

 .22العناني ،حناف ( .)8..2عمـ النفس التربوي .عماف :دار صفاء.
 .22العنزي ،عبد العزيز شاكر ( .) 8.02اإلدراؾ التنظيمي وعالقته بمستوى اإلنجاز الوظيفي لدى العامميف في وزارة
التربية والتعميـ في دولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،األردف.
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 .28عويدات ،عبد اهلل ( .)8..0مظاهر االغتراب عند معممي المرحمة الثانوية في األردف .دراسة العموـ اإلنسانية88 ،
(.322 – 322 ،)8

 .22غرطوط ،عاتكة ( .) 8.08الثقة بالنفس وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طمبة الجامعة "جامعة حمه لخضر بالوادي
أنموذجاً .مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية بجامعة حمه لخضر بالوادي( 02 ،مارس).80-22 ،

 .22الفرماوي ،حمدي عمي ( .)8..2الحاجات النفسية في حياة الناس اليومية .القاهرة :دار الفكر العربي.

 .28قطامي ،يوسؼ وقطامي ،نايؼ ( .)8...سيكولوجية التعميـ الصفي .عماف  -األردف :دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع.

ِ
المستقبؿ لدى الطمبة النازحيف في جامعة بابؿ.
 .2.كرماش ،حوراء عباس ( .)8.08االغتراب النفسي وعالقته بقمؽ ُ
مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية ،جامعة بابؿ.828 – 882 ،)3.( ،
 .20الكندي ،مصطفى هالؿ بدر ( .)8.02الرضا الوظيفي لدى المعمميف الوافديف في مدارس التعميـ األساسي بمحافظة
الداخمية في سمطنة عماف .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ واآلداب ،جامعة نزوى.

 .28الكندي ،يحيى سميماف سالـ ( .) 8.00الرضا الوظيفي لدى اخصائيي مصادر التعمـ العامميف بمدارس التعميـ
األساسي وما بعد األساسي بمحافظة مسقط .رسالة ماجستير غير منشورة ،مسقط :سمطنة عماف.

 .23ماهر ،أحمد ( .)8.02السموؾ التنظيمي (مدخؿ بناء المهارات) .اإلسكندرية :الدار الجامعية.

 .22المتولي ،محمد نبيه بدير ( .)088.الشعور باالغتراب وعالقته بالتوافؽ النفسي لدى المعمميف التربوييف وغير
التربوييف .مجمة كمية التربية بالمنصورة ،)02( ،ج.028 – 082 ،8

 .22المركز الوطني لإلحصاء والمعمومات ( .)8.02إحصاءات التعميـ العاـ .سمطنة عماف.
 .28المشعاف ،عويد سمطاف ( .)8..2الوالء التنظيمي وعالقته بسموؾ االغتراب والمعاناة النفسية .الكويت ،مجمة العموـ
االجتماعية.82 – 2 ،)2( 33 ،

 .22منصور ،عباس سميح ( .)8..2مستوى االغتراب النفسي وعالقته بكؿ مف التحصيؿ الدراسي ومفهوـ الذات لدى
طمبة المرحمة الثانوية في منطقة الناصرة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ التربوية ،جامعة اليرموؾ،

األردف.

 .22موسى ،محمود عوض محمود سالـ ( .)8..3مظاهر االغتراب النفسي لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في
محافظات شماؿ فمسطيف .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف.

 .28نعيسة ،رغداء ( .)8.08االغتراب النفسي وعالقته باألمف النفسي "دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ
القاطنيف بالمدينة الجامعية ،مجمة جامعة دمشؽ.022-003 ،)3( 82 ،

 .8.نوفؿ ،محمد بكر وعباس ،محمد والعبسي ،محمد وأبو عواد ،فلاير ( .)8.08مدخؿ إلى مناهج البحث في التربية
وعمـ النفس .عماف :دار المسيرة.
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