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  سالطنية بلقاسم  /د.أ
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Abstract: 
The purpose from this study was to know the level of cultural  Immigration on the students 

of chatmaas' annex university of  Biskra, by answering the following questions:  
• Are the students of chatmaas' annex university of  Biskra feel the  cultural Immigration?  
• Do you think that the aspects (Allamaaaria, social isolation, centralized self, no aim ) of the 

cultural Immigration change on them (the students of chatmaas' annex university of  Biskra)? 
•  Does the proportion of cultural Immigration change by Gender on them (the students of 

chatmaas' annex university of  Biskra)?  
• Does the proportion cultural Immigration change by variable of residential area?  

the Sample contains 400 male and female students, and  we have used the cultural 
Immigration tool as a measure in order to collect data, and the results was that the students of 
chatmaas' annex university of  Biskra are suffering from cultural Immigration in a high degree 
where the arithmetic  was 2.52. 

The study also showed a statistically significant differences in the cultural Immigration 
according to the variable of residential area between the inhabitants of the cities to rural areas. 

  :الكلمات المفتاحية للدراسة

  .االغتراب الثقافي،الثقافة ،االغتراب ،االنترنت ،االستعمال ،االستخدام 

  : تمهيد

إنسانية متعددة األبعاد، وإنه لتزداد حدته ومجال انتشـاره كلمـا تـوافرت العوامـل     يعد االغتراب ظاهرة  
  .واألسباب المهيأة للشعور باالغتراب نفسياً واجتماعياً ووجودياً

لذلك يمكن اعتبار االغتراب قضية بالغة األهمية لكونها سمة من سمات اإلنسان المعاصر، وهي تكثر لـدى  
  .م االستقرار والضياع والقلق، ويتميزون بقلة تفاؤلهم تجاه تحقيق طموحاتهمشبابنا الذين يعانون من عد

تـؤثر سـلباً    Phénoméneأو ظاهرة    Casحيث درس االغتراب كمتغير اجتماعي من حيث كونه حالة
على توافق الفرد مع محيطه ، ودرس فلسفياً لتأصيل وتوصيف المفهوم، وحاول النفسانيون توصيفه وتفسـيره فـي   

سات الصحة النفسية والتوافق كحالة متطورة لعدم التوافق وعدم السواء النفصال الذات عن الفـرد والمجتمـع،   درا
والتـي  _ هي موضوع البحث_وكتب فيه األدباء والمفكرون، وعمم هذا االستخدام للمصطلح لوصف ظاهرة سلبية 

ت فيها وتلجأ لتصحيح هذا االختالل لتبني اغتراب وحدة بشرية عن حضارتها وثقافتها التي ترعرع/ تتمثل بانفصال
  .طروحات ثقافية تمثل ثقافة مجتمع وحضارة  أخرى غالباً ما تكون طاغية
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لذا أصبحت إشكالية االغتراب الثقافي للطلبة الجامعيين تطرح نفسها في نسق المشكالت االجتماعية و الثقافية 
ميادين الحياة الثقافية و التكنولوجية و العلمية إلى تغيـرات  للعصر الذي نعيش فيه ،فقد أدت التغيرات العاصفة في 

عميقة في ذهن اإلنسان وفي نظرته إلى الوجود وفي عمق بنيته النفسية، و تجلى  االغتراب الثقافي من خالل العديد 
ي يترتب عليها من السلوكيات الغير مقبولة اجتماعيا ،مثل االنسحاب االجتماعي أو ما يسمى العزلة االجتماعية و الت

عدم المشاركة في المسؤولية االجتماعية و التمركز حول الذات و االنغالق حـول دائـرة األهـداف  و المصـالح     
  .الشخصية و رفض القوانين و المعايير االجتماعية و الثقافية 

ل دراسـة  و تحاول هذه الدراسة أن تميط اللثام عن ظاهرة االغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعيين من خال
  .استطالعية على عينة من طلبة القطب الجامعي شتمة جامعة بسكرة

  :تحديد مفاهيم الدراسة/1

  :االغتراب:1/1

، و في  aliénationو الكلمة الفرنسية   aliénationإن المقابل للكلمة العربية إغتراب هو الكلمة االنجليزية 
 aliénationو قد اشتقت كل من الكلمة االنجليزية و الفرنسية أصلها من الكلمة الالتينية   EntFremdunyاأللمانية 

و الذي يعني  نقل ملكية شيء ما إلى آخر أو يعني اإلنتـزاع أو    alienareو هي اسم مستمد من االسم الالتيني  
لى شخص آخر أو التعلق به و هـذه  أي االنتماء إ alienusاإلزالة، و هذا الفعل مستمد بدوره من كلمة أخرى هي 

   .1الذي يدل على أن اآلخر، سواء كإسم أو كصفة alinsالكلمة األخيرة مستمدة في النهاية من اللفظ 
تعنـي اإلغتـراب أو    alienationباريتو في المعجم النقدي لعلم االجتماع أن كلمة . بودون وف. يرى رو 

و تفسـير  ) انتقال أو بيع مال أو حق(و لها تفسير قانوني  alienation اإلستالب و هي ترجع إلى األصل الالتيني 
  .2)تعني إنحالل الرابطة بين الفرد و اآلخرين(و تفشي علم االجتماع ) الضعف الفكري العام(سيكولوجي يعني 

ة أما عبد الهادي الجوهري في قاموس علم االجتماع أن اإلغتراب هو الحالة التي تسيطر على الفرد سـيطر 
  .3تامة تجعله يحس بأنه غريب و بعيد عن بعض نواحي واقعه االجتماعي

  .4في حين يعرفه معجم العلوم االجتماعية أنه يعني ضياع المرء و غربته عن ذات نفسه و عن المجتمع
  :الثقافة:1/2

ور اللغوي و يعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم التي تثير الكثير من الغموض و الجدل، و يرجع ذلك إلى التط
الفكري للكلمة، مما يستدعي تتبع شجرة تطورهـا، و الوقـوف علـى أطوارهـا و تطـور دالالتهـا اللغويـة و        

  . 5االصطالحية
  .6الالتينية تعني حرث األرض و تنميتها Culturaإلى الالتينية ذلك أن  Culturaتعود كلمة ثقافة : لغة: 1/2/1

و إذ نظرنا إلى مادة ثقف في معاجم اللغة عندنا نجدها " ثقف"افة إلى المصدر أما في اللغة العربية فيرتد مصطلح الثق
الحذق و الفهم و الضبط و سرعة التعلم و الفطنة كما أن هناك معاني أخرى منها الذي يـدل علـى تسـوية    : تعني

فسي و التعليم الرمح و تهذيب العود و هي ذات معنى مادي حسي عكس األول الذي يعتبر معنى متعلق بالجانب الن
  .7و التدريب و التأديب
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علم اإلنسان و االجتماع على السواء لإلشارة إلى مجموعة رمـوز و  " الثقافة"يستخدم مصطلح  :إصطالحا: 1/2/2
اللغة و العادات و السلوك اإلنساني الذي يختلف عـن بـاقي المخلوقـات    : تعاليم ألوجه غير جسمانية لإلنسان مثل

  .8األخرى
  : تعريف بعض المهتمين بالمجال الثقافي:1/2/3

إن هذا التعريف يشـمل مفهـوم   ". كل السلوك المتعلم الذي يكتسبه الفرد من المجتمع : " يعرف فيرث الثقافة بأنها
الثقافة على كل نماذج السلوك المكتسب من المجتمع دون أن يخصص المجتمع البشري فنجد أنه ينسبها حتى إلـى  

  .– 9الغير بشرية –حيوانية المجتمعات ال
الكائنات البشرية هي التي على نقيض : " و على نقيض فيرث نجد موريس جودليبر يعرفها بقوله الحقيقة هي ما يلي

الحيوانات اإلجتماعية األخرى ال تقنع فقط بمجرد الحياة في عالقات، بل إنها تنتج العالقات لكي تعـيش، و تبتكـر   
ة للفعل و الفكر و تعمل سواء بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة للطبيعة المحيطة بها، على مدى وجودها سبال جديد

  .10"و من ثم فإن البشر ينتجون الثقافة 
مجموعة من الصفات الخلقية و القيم االجتماعية، التي تؤثر في : " و يعرفها مالك بن نبي بصورة عملية على أنها -

  ".العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه الفرد منذ والدته و تصبح الشعوريا 
  :االغتراب الثقافي:1/3

  :تعريف االغتراب الثقافي:1/3/1

أي تنازل لإلنسان عن حقه الطبيعي في امتالك ثقافته حـرة متطـورة،   " يعرف حازم خيري االغتراب الثقافي بأنه 
  :د بذلكموضحا ما يقص"  إراحة لذاته و إرضاء لمجتمع

أي تنازل اإلنسان طواعية عن حقه في النقد و تطوير ثقافته و تحويل آخرين بهذا الحـق نيابـة   : ـ إراحة الذات 
  .عنه

  .11حق الطبيعي في نقد ثقافته و تطويرها" تنازل اإلنسان عن : ـ إرضاء المجتمع 
أو أصحاب مرجعية حضارية معرفيـة  أما محمد عبد المختار فيري أن االغتراب الثقافي الذي يشعر به أي مجتمع 

معينة، إذ ينتابهم شعور أنهم يعيشون و يحيون بقيم و ممارسات ال يتوحدون معها ، األمر الذي يشعرهم في أعماق 
و من أهم مظاهره اضطراب الهوية الثقافية . نفوسهم بأنهم منفصلون عن هذه القيم و المرجعيات الحضارية الجديدة

نها عملية متعلمة من الواقع الثقافي و االجتماعي الذي يعيشه الفرد في مجتمعه و أن حـاالت  أ" و يعرفها إريكسون 
التمرد و الخروج عن األعراف و القيم إنما تعبر عن أساليب الرفض الثقافية المجتمع بـل و الشـعور بالغربـة و    

ثقافة المجتمع  ، و مـن اآلثـار   إظهار سلوكيات غير مألوفة في " االغتراب و مد صور رفض الهوية الثقافية في 
السلبية المترتبة عن فقدان الهوية الشخصية أو الثقافية و ظهور العديد من السلوكيات غير المقبولة مثـل العزلـة و   
عدم المشاركة في المسؤولية الجماعية ، و تمركز حول الذات و االنغالق في دائرة األهداف و المصالح الشخصـية  

  12"رفض القوانين و المعايير االجتماعية و الثقافية دون المصالح العامة و
تعرفه فاطمة درويش بأنه تلك الظاهرة التي تظهر من جراء التناقض بين المثل االجتماعية و الواقع االجتماعي ،بين 

وحات قيم المجتمع الكامنة و التي تولد رغبات و طموحات لدى الفرد و البنية االجتماعية التي تمنع تحقيق هذه الطم
  .و التطلعات 
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  ينجم عن هذا أن يعيش األنا مجهوال يتأثر بالعوامل الخارجية دون أن يتمكن هو من التأثير بدوره 
على العالم الخارجي ،و منه يصبح االستالب يعبر عن تلك الحالة الذهنية الناتجة عن عدم الرضا من جـراء عـدم   

  .اجتماعية و الحاجة لتملك هوية خاصة  تلبية الحاجات الرئيسية كالحاجة إلى إقامة عالقات
  .و نحاول في دراستنا تبني التعريف التالي ألنه يتماشى و أهداف بحثنا

االغتراب الثقافي هو ابتعاد الفرد عن ثقافة مجتمعه و رفضها و النفور منها و وانبهاره و محاكاته لكـل مـا هـو    
ماعة و النظام االجتماعي و تفضيله علـى مـا هـو    غريب و أجنبي من عناصر الثقافة و خاصة أسلوب حياة الج

  . 13محلي
  .الالمعيارية و العزلة االجتماعية و الالهدفية و الفردية:و يحتوي على العناصر البنائية التالية 

  :ابعاد االغتراب الثقافي:1/3/2

جتماعية نتيجة التغيـرات  إن دوركايم يعتبر اآلنومي حالة طارئة تعبر عن فقدان المعايير اال¸:الالمعيارية:1/3/2/1
بينما يرى ميرتون أن اآلنومي حالة مالزمة و معبرة عن التناقضات التي يعيشها الفـرد فـي المجتمـع    .14السريعة

يعطي األهمية القصوى للنجاح في حين أن ذلك المجتمع ال يمنح الفرص بالتساوي فـي اسـتخدام الوسـائل التـي     
  .-النجاح–غاية المطلوبة اجتماعيا يرضاها لجميع أفراده للوصول إلى تلك ال

أن Gierveld-vanTilburg)-(deJongجيرفيلـدوفان نيليـورنج   -ترى دي يـونج : العزلة الجتماعية:1/3/2/2
العزلة االجتماعية هي مدى ما يشعر به الفرد من وحدة ،و انعزال عن اآلخرين و ابتعاد عـنهم و تجنـب لهـم و    

،ومن ثم 15عالقته بهم و قلة عدد معارفه وعدم وجود أصدقاء حميمين لهانخفاض معدل تواصله معهم ،واضطراب 
  .ضعف شبكة العالقات االجتماعية التي ينتمي إليها 

يعتبر اإلنسان بطبعه مخلوقا اجتماعيا يميل إلى العيش وسط جماعة معينة يشـعر بينهـا بـاألمن و االسـتقرار و     
ه من خاللها وتتشكل إلى حد كبيـر ويتشـرب منهـا المعـايير     الطمأنينة ،تشبع حاجته إلى االنتماء وتبرز شخصيت

االجتماعية ،والحلقية واالتجاهات النفسية الهامة ويتعلق بأعضائها ،ويقيم معهم عالقات متبادلة و حينما ال يسـتطيع  
  .أن يقيم هذا التعلق فان عالقته بأعضاء الجماعة تتأثر سلبا فينسحب بعيدا عنهم و يعيش في وحدة و عزلة 

مفهوم الفردية الذي نقصده في دراستنا هته بمعنى مركزية الذات أو الذاتية وهي ):الفردية(مركزية الذات :1/3/2/3
اللحظة التي يرى فيها الفرد أنه محور الوجود و مركز الكون في مسار حياته االجتماعية و أن يفهم األشـياء مـن   

  .16خالل مصلحته الذاتية
ردانية المشكالت التي تواجهها المجتمعات الحديثة مثل العزلة و الوحدة و األنانيـة  لذا كثيرا ما تعزى إلى الف

ففي المدن هناك دائما قصة الجيران الذين يعيشون سنين طويلة ال يعرفون فيها بعضهم بعضـا،وهناك  .و الالمباالة 
نـاك عنصـر الالمبـاالة    آالف القصص عن هؤالء الذين يموتون في منازلهم منفردين ال يعرف بحالتهم أحد ،وه

  .االجتماعية التي بدأت تزور مجتمعنا ،هذه المظاهر المخزية التي تعبر عن شكل جديد من أشكال الفردانية 
وهو عدم وضوح األهداف لدى الفرد، وعدم مقدرته على وضع أهداف لحياته،  :مفهوم الالهدفية تحديد::1/3/3/4

مع عدم معرفته الغاية من وجوده، وبالتالي فقد يكون سبب ذلك عدم مالءمة قيم المجتمع وضوابطه وأهدافـه مـع   
تمع الـذي  توجهات الفرد وأهدافه وقيمه، أي أن الهدف الذي يتجه عمل الفرد نحوه  غير مرغوب فيه، أو أن المج

يعيش في أجوائه ال يعطيه ما يستحقه من اهتمام، وذلك ألن حاجات الفرد ورغباته ال تحظي بالرعاية بل ال تستشعر 



<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥†�Â<ë�^£]<�‚ÃÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéÂ^Ûjqý] /á]çq 2013  

23 

من قبل اآلخرين، حيث يرتبط الالهدف ارتباطا وثيقا بالالمعنى ويقصد به شعور المرء بـأن حياتـه تمضـي دون    
  .17جوده ومن عمله ونشاطه وفق معنى االستمرار في الحياةوجود هدف أو غاية واضحة، ومن ثم يفقد الهدف من و

  :الدراسات السابقة:2

  .حول التغير االجتماعي واغتراب شباب الجامعة ) م  1985( دراسة األشول وآخرون :2/1

ـُدم صـدق   استخدم الباحثون مقياسين أحدهما لقياس اغتراب الشباب الجامعي من خمسة إبعاد ، وفي الصدق استخ
ـُرج بدرجات صدق عالية ، وتكونت عينة الدراسة من المحكمي طالباً وطالبـة مـن    3764ن والصدق الداخلي وخ

عدد من الجامعات المصرية وكانت أهم النتائج وجود عالقة عكسية بين االغتراب واالتجاه نحو التغير االجتماعي ، 
  .كما أن ثلثي العينة كانت درجة االغتراب لديهم فوق المتوسط 

  عن الشعور باالغتراب عن الذات واآلخرين  1990دراسة دمنهوري ، عبد اللطيف : 2/2

وقد طبقت مقياس االغتراب عن الذات واآلخرين الذي أعده الباحثان علـى عينتـين مـن الطـالب المصـريين       
جامعـة اإلسـكندرية   طالباً سعودياً من  50طالباً مصرياً و  50طالباً مناصفة بين البلدين  100والسعوديين قوامها 

وجامعة الملك عبد العزيز ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تشابه البنية العاملية لمقياس االغتراب في البلدين وذلـك  
عامالً في العينة السعودية ، كما تم المقارنة بين أثر عامل الحضارة بين  14عامالً في العينة المصرية ،  11بواقع 

غيرات األنا المغترب ، والدرجة الكلية لالغتراب عن الذات ، واالغتراب الفكري عـن  البلدين الذي انحصر في مت
  .اآلخرين واالغتراب الوجداني عن اآلخرين مع وجود بعض الفروق بين الذكور واإلناث في البلدين الشقيقين

  عن المشكالت السلوكية واالغتراب بين الشباب الكويتي  1995وفي دراسة اإلبراهيم : 2/3

أن أهم أسباب االغتراب في المجتمع يكمن في العمليات المصاحبة للتغير االجتماعي  وهو ما يطلـق   برز الباحثأ
عليها األزمة الثقافية أو االختالف الثقافي ، والذي نعني به حدوث التغير بسرعة تفوق النظام التقليدي ، أو بمعنـى  

من ثقافة المجتمع ، وما الصراع بين القديم والحديث وتضـارب  اختالل التوازن بين الجوانب المادية وغير المادية 
أساليب التفكير والقيم والعادات والسلوك وغير ذلك من الظواهر النفسية واالجتماعية المصاحبة للتغير السـريع إال  

  . صورة من هذا االختالل  
وسائل االتصال الجمعي السـريع   ومما يعزز ذلك أيضاً أخذ المجتمع بأساليب التكنولوجيا الحديثة وما فعلته

وكذلك وسائل اإلعالم ، مما أثر بدرجة كبيرة على الجوانب المعنوية بحيث أصبحت ال تستطيع مواكبـة الجوانـب   
المادية ، وذلك بالطبع أمر يضع أمام قطاعات المجتمع المسؤولة عن التربية مهاماً ومسئوليات يجب القيام بهـا وإال  

  .قراره وراحته واطمئنانه النفسي ، وظهرت المشكالت واالضطرابات السلوكية بين الشباب فقد المجتمع عناصر است
  االغتراب لدى طالب الجامعة السعوديين والعمانيين 2002دراسة الصنيع :2/4

وهدفت الدراسة إلى إعداد مقياس لالغتراب يكون مناسباً للبيئة العربية اإلسالمية  وكذلك التعرف على مدى وجود  
وعالقته ببعض متغيرات الشخصية ) سعوديين وعمانيين ( الغتراب لدى مجموعتين من طالب الجامعة الخليجيين ا

طالباً سعودياً من جامعة األمام محمد بن سعود ،  122من الطالب منهم  201لديهم ، وقد تكونت عينة الدراسة من 
اس لالغتراب يأخذ بأكثر األبعاد استخداماً في الدراسات طالباً عمانياً من جامعة السلطان قابوس وتم إعداد مقي 79و 

فقـدان  / العزلـة االجتماعيـة   / الشعور بالعجز / عدم االلتزام بالمعايير االجتماعية : وهي األبعاد األربعة التالية 
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ومن ثم أضيف لها بعد خامس هو ضعف التدين ، وخرجت نتائج الدراسة بأن متوسـط درجـات عينـة    . المعنى 
اسة بمجموعتيها على مقياس االغتراب لم تصل إلى المتوسط المعياري ، ووجد أن متوسط درجات مجموعـة  الدر

كما أن متوسط درجات الطالب العـزاب  . الطالب السعوديين أعلى من متوسط درجات مجموعة الطالب العمانيين 
لطالب األصغر سناً ومجموعـة  ولم توجد فروق بين مجموعة ا. كان أعلى من متوسط درجات الطالب المتزوجين 

وختمت الدراسة بخالصة ثم مجموعة من التوصيات التي قدمت بنـاء  . الطالب األكبر سناً على مقياس االغتراب 
  .على ما خرجت به الدراسة الحالية 

أوضح فيها أن مشكلة اغتراب الشباب مشكلة ثقافية تربوية أكثر من كونها  : Polk 1984قام بولك بدراسة :2/5
أو الصـراع الثــقافي    Cultural gapاجتماعية أو نفسية ، وبعبارة أخرى فإن ما يسمى بالفجــوة الثـقافيـة 

Cultural conflict المعتقدات وشبكة ما هو إال صراع بين القيم والعادات ، فالجيل الجديد من الشباب يرفض القيم و
العالقات التي قد تفرضها األسرة أو المدرسة كمؤسسات تربوية ، فهو من جهة يرفض القيم التي تفرضها األسرة ، 
ومن جهة أخرى يرفض أن تحدد اإلدارة المدرسية أنشطته وممارساته داخل المدرسة فينشأ مـن هنـا االغتـراب    

  .االجتماعي داخل المؤسسة التربوية وخارجها 

  :تساؤالت البحث:3

  ).بسكرة( مستوى انتشار ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة القطب الجامعي شتمة ما هو •
 ).بسكرة ( اكثر مظاهر االغتراب الثقافي شيوعا لدى طلبة القطب الجامعي شتمة هي ما •
الجنس (حسب متغيري ) بسكرة(فروق في شيوع االغتراب الثقافي عند طلبة القطب الجامعي شتمة هل هناك  •

  ).المنطقة السكنية،

  :اهداف الدراسة:4

  ).بسكرة( التعرف على مستوى انتشار ظاهرة االغتراب الثقافي لدى طلبة القطب الجامعي شتمة •
  ).بسكرة ( ة القطب الجامعي شتمةالتعرف على اكثر مظاهر االغتراب الثقافي شيوعا لدى طلب •
حسـب متغيـري   ) بسكرة(التعرف على الفروق في شيوع االغتراب الثقافي عند طلبة القطب الجامعي شتمة  •

  ).المنطقة السكنية,الجنس (

  :فرضيات الدراسة :5

  .نتوقع ان تكون درجة االغتراب الثقافي لدى طلبة جامعة بسكرة مرتفعة  .1
مركزيـة  ,العزلـة االجتماعيـة   ,الالمعيارية (احصائية في مظاهر االغتراب الثقافي توجد  فروق ذات داللة  .2

  .لدى طلبة القطب الجامعي شتمة بسكرة)الالهدف,الذات
توجد  فروق ذات داللة احصائية في شيوع االغتراب الثقافي حسب متغير الجنس لدى طلبة القطب الجـامعي   .3

  .شتمة بسكرة
في شيوع االغتراب الثقافي حسب متغير المنطقة السكنية لدى طلبة القطـب   توجد  فروق ذات داللة احصائية .4

  .الجامعي شتمة بسكرة



<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥†�Â<ë�^£]<�‚ÃÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéÂ^Ûjqý] /á]çq 2013  

25 

  :اهمية الدراسة:6

تعود أهمية الموضوع الهمية الثقافة و ذلك الن ثقافة أي مجتمع هي كينونته  وان لكل مجتمع ثقافته التي ال  
ة وصل بين جيلين وحامل مشعل المستقبل وتمسكه بثقافتـه  بد من الحفاظ عليها وتوريثها جيل الشباب باعتباره حلق

  إنما هو تمسك بوجوده واغترابه عنها  هو موت مؤجل له فإما أن يكون أو ال يكون

  :منهج الدراسة:7

ـ رجو تبرز قدرة المنهج الوصفي على تحقيق هذا المبتغى من خالل  تعريف   " لـه بأنـه  دري اء وحيد دوي
أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية ، فـالتعبير الكيفـي يصـف    وصف دقيق و تفصيلي لظاهرة 

الظاهرة و يوضح خصائصها ، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا و    
دة أو ائم في فترة زمنية محـد وقد يقتصر هذا المنهج على وضع ق درجة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة األخرى ،

 "تطويرا يشمل عدة فترات زمنية 

  :عينة الدراسة:8

و الدراسة الحالية حددت مجتمعها االصلي في ،عادة ما تتحكم اهداف الدراسة بصفة عامة في اختيار العينة 
  .طلبة القطب الجامعي شتمة بسكرة 

االنسانية و االجتماعيـة و كليـة   فقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجموع طلبة الكليتين كلية العلوم 
  .طالب من مجموع طلبة الكليتين 400الحقوق و العلوم السياسية و قدر عدد مفردات العينة ب

  يبين توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس) 1(الجدول رقم 

 %%%%النسبة  التكرار  الجنس

  %33.75  135  ذكر

  %66.25  265  أنثى

  %100  400  المجموع

  يبين توزيع مفردات العينة حسب المنطقة السكنية) 2(الجدول رقم 

 %%%%النسبة  التكرار  المنطقة السكنية

  % 47.25  189  ريف

  % 52.75  211  حضر

  100%  400  المجموع

  :اداة البحث:09

استخدمنا المقياس الخاص باالغتراب الثقافي فبعد ان  قمنا بالمراجعة العلمية لعدة مقاييس الخاصة باالغتراب 
  .بما يتناسب و مجال بحثنا و ذلك
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  :اساليب التحليل االحصائي:10

  :كاالتيSPSSاجريت المعالجة االحصائية باستخدام نظام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
  .استخراج المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للتحقق من الفرضيتين االولى و الثانية  .1
المنطقة , الجنس(الفرضيتين الثالثة و الرابعة الخاصة كل منهما  بمتغيري لتحقق من   T.testاستخدام اختبار  .2

  ).السكنية 

  :عرض نتائج الدراسة الميدانية و مناقشتها 

اما المتوسـط المعيـاري للمقيـاس    ، 120- 40ان درجة االغتراب الثقافي على المقياس ككل تتراوح بين 
و قد اعتمدت كمحك للحكم على وجـود  ،)40x2=80(العبارات فيتمثل في درجة الخيار االوسط مضروبا في عدد 

اعراض االغتراب لدى افراد العينة من حيث شدة االعراض او انخفاضها و بذلك يعد كل من حصل على درجـة  
تساوي المتوسط او تزيد انه يعاني من اعراض االغتراب الثقافي بصورة واضحة ومن قلت درجته عن المتوسـط  

  .افي منخفض او انه ال يعاني من مظاهر اغترابية واضحةذو اغتراب ثق أنهب
  فيما يتعلق بالفرضية االولى: اوال

 .نتوقع ان تكون درجة االغتراب الثقافي لدى طلبة جامعة بسكرة مرتفعة   •
للتحقق من صحة هذه  الفرضية قمنا بحساب  كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعيـاري لحسـاب درجـة    

  .افي عند طلبة القطب الجامعي شتمة  حسب الجدول االتي االغتراب الثق
  :يوضح درجة االغتراب الثقافي عند طلبة القطب الجامعي شتمة) 3(الجدول رقم 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  0.33  2.51  االغتراب الثقافي

تبين النتائج بناءا على الدرجات الموجودة في سلم تصحيح المقياس ان معظم الطالب افراد العينة يعانون من 
كما نالحـط  .0.33بانحراف معياري ) 2.51(اغتراب ثقافي واضح و مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي للمقياس 

كان نسبيا مرتفعا اما االنحـراف المعيـاري   ان متوسط االغتراب الثقافي عند الطلبة قد ) 3(من خالل الجدول رقم
و هذه النتيجة تتفق مع دراسة كـل مـن   ،منخفض و هذا يعني ان طلبة جامعة بسكرة يعانون من االغتراب الثقافي 

  ).2006(و دراسة بن زاهي منصور  1998جاسم الكندري
  فيما يتعلق بالفرضية الثانية: ثانيا

مركزيـة  ،العزلة االجتماعيـة  ،الالمعيارية (توجد  فروق ذات داللة احصائية في مظاهر االغتراب الثقافي  •
  .لدى طلبة القطب الجامعي شتمة بسكرة)الالهدف،الذات

للتحقق من صحة الفرضية قمنا بحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل بعد من ابعاد االغتراب الثقافي 
  .بات عينة الدراسة و الجدول االتي يوضح ذلك حسب استجا
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  يوضح الفروق في مظاهر االغتراب عند طلبة جامعة بسكرة) 4(الجدول رقم 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد

  0.45  2.87  الالمعيارية

  0.21  2.14  العزلة االجتماعية

  0.27  2.78  مركزية الذات

  0.79  1.96  الالهدفية

بجالء ما خرج به التحليل االحصائي باستخدام المتوسـط الحسـابي و االنحـراف    ) 4(الجدول رقم يظهر 
وهذا يعني ان عينة الدراسـة   2.87و نالحظ ان بعد الالمعيارية قد جاء مسيطرا و بمتوسط حسابي قدره المعياري

و  2.78و جاء بعد مركزية الذات ثانيا بمتوسط قدره,من الطلبة يتميزون بالمعارضة للعادات و التقاليد و االعراف 
وهذا  1.96و بعد الالهدفية  2.14االجتماعية هو االخر مرتفع فيما نلحظ انخفاضا في متوسطي كل من بعد العزلة 

و منه نقبـل  ،يعني ان طلبة جامعة بسكرة ال يعانون من هذين المظهرين من مظاهر االغتراب الثقافي بشكل مرتفع 
  .الفرضية القائلة بوجود فروق في شيوع مظاهر االغتراب الثقافي لدى طلبة جامعة بسكرة

ة احصائية بين درجات الطالب على ابعاد و مظـاهر االغتـراب   من الجدول يتضح وجود فروق ذات دالل
و بناء على هذه النتيجة ترفض فرضية العدم االولى و لمعرفة موقع هذه الفروق و ترتيـب ابعـاد   ،الثقافي االربعة 

  . االغتراب الثقافي حسبت المتوسطات و االنحرافات
  ) 2x40=80(سط مضروبا في عدد العبارات و الن المتوسط المعياري للمقياس يمثل درجة الخيار االو

  )2x14 =28(و لبعد الالمعيارية 
  )02x 11 =22(لبعد العزلة االجتماعية 

  )08x 2 =16(لبعد مركزية الذات
  )x2 =14 07(و لبعد الالهدفية 

  فيما يتعلق بالفرضية الثالثة: ثالثا

 .متغير الجنستوجد  فروق ذات داللة احصائية في شيوع االغتراب الثقافي حسب  •
لحساب الفروق بين متوسطات الدرجات لمتغير االغتراب الثقافي  t testللتحقق من صحة الفرضية استخدمنا اختبار 

  .حسب الجدول االتي )0.05(حسب الجنس عند مستوى داللة 
  يوضح الداللة االحصائية للفروق في االغتراب الثقافي حسب متغير الجنس ) 5(الجدول رقم 

  الثقافي االغتراب
ــط  المتوســـ

  الحسابي
  القرار  )ت(قيمة  sigالداللة  االنحراف المعياري

  0.66  2.55  ذكور
  غير دالة  1.226  0.82

  0.70  2.48  اناث



<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥†�Â<ë�^£]<�‚ÃÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéÂ^Ûjqý] /á]çq 2013  

28 

مما يدل على عدم 0.05اكبر من مستوى الداللة  0.82يتبين ان مستوى الداللة ) 5(من خالل الجدول رقم 
و بناء على هذه النتيجة نـرفض  ،وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات كل من الذكور و االناث 

  .الفرضية الثالثة 
  فيما يتعلق بالفرضية الرابعة: رابعا

ذات داللة احصائية في شيوع االغتراب الثقافي عند طلبة جامعة بسكرة تعزى لمتغير المنطقة توجد  فروق  •
 .السكنية

لحساب الفروق بين متوسطات الدرجات لمتغير االغتراب الثقافي  t testللتحقق من صحة الفرضية استخدمنا اختبار 
  .ل االتي حسب الجدو)0.05(عند مستوى داللة ) حضر,ريف(حسب المنطقة السكنية 

  يوضح الداللة االحصائية للفروق في درجة االغتراب الثقافي) 6(الجدول رقم 

  حسب متغير المنطقة السكنية

 القرار )ت(قيمة  sigالداللة   االنحراف المعياري  الموسط الحسابي  االغتراب الثقافي

  0.31  2.76  حضر
  دالة  2.48  0.014

  0.67  2.25  ريف

) ت(ومن ثمة فـان قيمـة    0.05هو اصغر من  0.014أو مستوى الداللة   sigقيمةيتبين من الجدول ان 
و بذلك نقبل الفرض القائل بوجود فرق ذو داللـة احصـائية عنـد    ،المحسوبة دالة احصائيا لصالح سكان الحضر 

لمشـاعر  و هذا يعني ان الطلبة من سكان المدينة اكثـر تعرضـا   ،في مقياس االغتراب الثقافي % 5مستوى داللة 
  .االغتراب الثقافي وقد نعزو ذلك بدورنا الى انفتاح مجتمع المدينة على عكس سكان المناطق الريفية

  :نتائج الدراسة و مناقشتها

  :نتائج الدراسة

حاولت الدراسة الحالية االجابة على مجموعة من االسئلة تتعلق بمظاهر االغتراب الثقافي لدى طلبة القطب 
طالب و طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشـوائية   400بسكرة وقد اشتملت عينة الدراسة على  الجامعي بشتمة جامعة

  :من قطب شتمة وكانت االسئلة كاالتي
  :و بعد تطبيق ادة الدراسة و التي تمثلت في مقياس االغتراب الثقافي تم التوصل الى النتائج التالية 

ور باالغتراب الثقافي بدرجة مرتفعـة نسـبيا حيـث بلـغ     يعاني طلبة القطب الجامعي شتمة  بسكرة من الشع −
  .2.52المتوسط الحسابي للمقياس ككل

في مظاهر الشعور باالغتراب الثقافي متباينة حيث كانت ) بسكرة(كانت درجا ت طلبة القطب الجامعي بشتمة  −
ا في كل مـن  في حين كانت منخفضة نوعا م)2.78(و مركزية الذات )2.87(مرتفعة في مظهر الالمعيارية 

  ).1.96(و الالهدفية ) 2.14(بعدي العزلة االجتماعية
  .بينت هذه الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية حسب متغير الجنس في مدى الشعور باالغتراب الثقافي 

السكنية  كما اظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في الشعور باالغتراب الثقافي  تعزى لمتغير المنطقة
  .لصالح ساكني المدن على المناطق الريفية



<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥†�Â<ë�^£]<�‚ÃÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéÂ^Ûjqý] /á]çq 2013  

29 

  :مناقشة نتائج الدراسة 

هذه النتيجة تتفق الى حد كبير مع ما كشفت عنه نتائج البحوث و الدراسات السابقة و التي اوضـحت انـه   
ذه التغيـرات و  نتيجة للتغيرات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في مجتمعاتنا العربية عجز الفرد عن مواجهة ه

صعوبة التكيف معها او السيطرة عليها ونتيجة لذلك تزايد شعور االنسان باالغتراب الثقافي حيـث اكـدت دراسـة    
ان االغتراب موجود ما دامـت  )عن المشكالت السلوكية واالغتراب بين الشباب الكويتي )1995دراسة اإلبراهيم (

  .و مجتمعه هناك فجوة بين قيم الفرد و سلوكه او قيم الفرد
اما فيما يخص الفرضية الثانية فقد اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين ابعاد االغتراب 

عند طلبة القطب الجامعي بشتمة )الالمعيارية و العزلة االجتماعية و مركزية الذات و الالهدفية(المختلفة المتمثلة في 
على اعلى الدرجات الى ان الطلبة الجامعيين ينظرون فـي عـدم االلتـزام     و قد يرجع سبب حصول الالمعيارية،

وفي نفس الوقت ،وان تمسكه بقيم ال معيارية هو تحرر من اغالل الماضي ،بالمعايير و قيم المجتمع سلوكا  ايجابيا 
يظهرون عدم الرضا  اصبحوأنجد ان تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة قد امدتهم بقيم جديدة من ثقافات متعددة ف
  .عن الواقع بتقليد االخر و محاكاته و هذا ما عبر عنه ابن خلدون بتقليد المغلوب للغالب

كما يعكس هذا الترتيب لمظاهر االغتراب الثقافي مركزية الذات و شيوعه بين مفردات العينة و هذا المفهوم 
ى فيها الفرد أنه محور الوجود و مركز الكون في مسار كما تم تناوله في دراستنا يعني الذاتية وهي اللحظة التي ير

  .حياته االجتماعية و أن يفهم األشياء من خالل مصلحته الذاتية
جـد ان هـذه   الشعور بالفروق بين الجنسين في الشعور باالغتراب الثقافي فنفان فيما يتعلق بالفرضية الثالثة 

ومن جهـة  ،فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس  في انه ال توجد) 2002خليفة( ةالدراسة تتفق مع دراس
ذه الدراسات التي توصلت الى هاخرى تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من االشول و الكندري و جوردون 

  .ان هناك فروق تعزى لمتغير الجنس 
اث دون الـذكور خاصـة   و يمكن تفسير هذه النتيجة في ان التغيرات الحاصل في عالم اليوم لم تستثن االن

الطلبة منهم فاصبحوا يخضعون للتغيرات نفسها خاصة مع الجانب الكبير للحرية الذي اعطي لالناث في السـنوات  
  .االخيرة 

اما فيما يخص الفرضية الرابعة فقد وجدت فروق في الشعور باالغتراب الثقافي تعـزى لمتغيـر المنطقـة    
نرجع ذلك الى التغيرات الحاصلة في مجال االعالم و االتصال نجد البنـى  السكنية لصالح سكان المدينة و يمكن ان 

التحتية لها متوفرة في المدن اكثر و ايضا االطالع عليها و استخدامها و اقدمية ذلك فالطالب الجامعي مـن سـكان   
ـ ،المدينة نجد ان محيطه األسري و السكني يعطيانه فرصا اكبر  في االطالع على االخر  ب مـن سـكان   اما الطال

المناطق الريفية فحتى و ان حاول هو االنفتاح على االخر و تقليه و محاكاته فسيجد في محيطه السكني و االسـري  
  .تمسكا بالعادات و التقاليد ومن ثم نجد ان له شعورا باالنتماء اكبر من الطالب من المنطقة الحضرية 
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