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 ١٦٠

א א א א
  
  

  *حممد حممود اخلوالده. د.أ
 א

 الكشف عن املظاهر  السلطوية يف التعليم اجلامعي وعالقة ذلـك حبـاالت              إىلدف الدراسة   
 التصديق  إجراءات إىل علمية، خضعت    أداةاالغتراب لدى الطلبة يف جامعة الريموك، وصمم لذلك         

، وطبقت على عينة من طلبة جامعة الريموك يف العـام           أهدافها صادقة لتحقيق    أداةوالثبات لتكون   
  .طالباً وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية امليسرة) ٥١٨(قوامها  ٢٠٠٩/٢٠١٠

 الدراسة، واستعملت التقنيات     امليدانية على هذه   باإلحصائياتواستخدم املنهج الوصفي املدعم     
  : اآلتية النتائج إىل ومتغرياا، وتوصلت الدراسة أسئلتها اليت تعاجل اإلحصائية

يدرك الطلبة ان هناك املظاهر  سلطوية يف العملية التعليمية التعلمية داخل اجلامعة قدرت بدرجة                 
 . ما بني درجة متوسطة ودرجة عاليةتتراوح

 موجبة بني املظاهر  السلطوية وحـاالت االغتـراب   ارتباطيهناك عالقات  كما يدرك الطلبة ان ه      
ولوجيا التعلـيم مث    طرائق التدريس وتكن  تليها   واملناهج،   واألهداف يف الفلسفة    أعالهالدى الطلبة،   
 .طرائق التقومي

بدرجة تقدير عالية،   ) ٣٨ (أصلفقرة  من    ) ١٧(يرى الطلبة ام يدركون حاالت االغتراب يف          
 . فقرة بتقدير درجة متوسطة)٢١(دركون حاالت االغتراب يف وي
 حتليل االحندار املتعدد التدرجيي ان املتغريات املستقلة  والوسيطة قادرة على التنبؤ حبـاالت               أظهر  

 من حاالت التباين يف   )  ٪ ٥٨,٦(االغتراب لدى الطلبة بدرجات متفاوتة واا مجيعاً تفسر ما نسبة           
 .ب لدى الطلبةدرجة حاالت االغترا

من حيث قدرا على التنبؤ بدرجات حاالت       ) املستقلة والوسيطة (لقد رتبت متغريات الدراسة       
 : اآليتاالغتراب على النحو 

 واملناهج، طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم، وطرائق التقومي، السنة         واألهدافمتغري الفلسفة   
  .لألسرة االقتصادية ، اجلنس، احلالةاألكادمييالدراسية، املستوى 

  
  
  .، األردنجامعة الريموك ،كلية التربية* 
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:א−١
حينما يتأمل املرء، عمليات التعليم اليت متارس على الطلبة يف اجلامعات األردنية، من قبل أعضاء هيئة                

 غـري   التدريس، حيس ان هناك سلوكاً غري مقبول من األطراف الداخلة يف العملية التعليمية، فالطلبـة              
راضني عن الربامج اليت يدرسوا، ويزعمون اا ال ترضي ميوهلم، وال تواجه احتياجام احلقيقية، واا               
غري صادقة اجتماعية ألا ال ترتبط  مبشكالت الواقع االجتماعي، فضالً عن اا ال متكنهم من اكتساب                 

عل منهم قيمة مـضافة، أو قـدرات        معرفة حقيقية أو مهارات تساعدهم على القيام بأعمال إنتاجية جت         
  . اقتصاد املعرفةمنتجة يف إطار

وحينما يتبادل املشتغلون يف التعليم اجلامعي اآلراء حول الطلبة والتعليم اجلامعي وكفاياته الداخليـة              
واخلارجية، فأم يقدمون انطباعات سلبية عما حيدث داخل اجلامعة، سواء أكانت هذه السلبيات تتمثل              

لكفاية الداخلية داخل اجلامعة اليت ميكن رؤيتها بوضوح يف عدم احكام العالقات املتبادلـة،              يف ضعف ا  
بني الربامج والسياسات اليت توضع لتحقيق األهداف، وبني اإلجراءات اليت حتـدد لتنفيـذها، وبـني                

 التدريس،  مضمون الربامج و األهدافها، وبني طبيعة املعرفة وأساليب تعليم هذه املعارف، داخل قاعات            
كما ان أعضاء هيئة التـدريس يظهـرون        . وأخرياً بني طرائق التقومي وطبيعة اخلربات التعليمية املقدمة       

انطباعات سلبية عن أساليب قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية، ألن الطلبة ميثلون أهم عناصر املدخالت               
خصائصها اليت ستواجه متطلبات سـوق      يف نظام التعليم اجلامعي، كما أم ميثلون طبيعة املخرجات و         

العمل يف اتمع األردين، ولكن الواقع يكشف عن عجز يف خمرجات التعليم بسبب عـدم مواءمتـها                 
  .بطالة عالية لدى الشباب اجلامعيوقدرا على مواجهة املتطلبات ويترتب على ذلك، 

ات الشباب مـن املـوارد      وقد ينتج عن هذه احلالة إشكاليات عديدة، بعضها يرتبط بإضعاف قدر          
البشرية، وعدم حتويلهم إىل قيمة مضافة، عندئٍذ يفقد الشباب الكثري من إمكانام وقدرام، وتتعطـل               
أدوارهم االجتماعية خلدمة أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم، أضف إىل ذلك كله املظاهر  الـسلطوية الـيت            

ية واألهداف املرسومة هلا، وطرائق التـدريس،       متارس عليهم من طبيعة الفلسفة التربوية والربامج الدراس       
وقد يزيد الطني بله حينما متارس على الطلبة السلطوية من قبل أعضاء هيئة التدريس،              . وعمليات التقومي 

ألسباب تتصل بسوء العالقة بني األخطاء والتنشئة االجتماعية عندهم، وإعداد أعضاء هيئة التـدريس              
تسرب أعضاء هيئة تدريس غري املؤهلني شخـصياً ليكونـوا مـربني يف             ، أو    اخلدمة وتأهيلهم يف أثناء  

وقد يترتب على نقاط الضعف اليت تعانيها  البيئة التعليمية داخل جامعة الريمـوك              . املؤسسات اجلامعية 
إحساس الطلبة بألوان عديدة من املمارسات السلطوية عليهم، سواء أكانت هذه املمارسات الـسلطوية    

  . هيئة التدريسعليمية املادية أو من العناصر اإلنسانية اليت متثل أعضاءمن املناهج الت
وحينما متارس السلطوية على الطلبة يف اجلامعة، فأم يتعرضون إىل حاالت من االغتراب النفسي               -

واالجتماعي والفكري، جيعل منهم موارد بشرية غري قادرة على التكيف مـع الواقـع االجتمـاعي،                
 .، والعزلة والالمباالة وأحيانا التمرد أو االستسالم واإلحساس بالعجز



  ٢٠١٢ - العدد الثالث-المجلد العاشر .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
  

 ١٦٢

ان اإلحساس باإلشكاليات اليت تنعكس على طلبة اجلامعة نتيجة ممارسة السلطوية عليهم داخـل               -
البيئة التعليمية يف اجلامعة سواء أكانت هذه السلطوية قادمة من فلسفة اجلامعة وأهـدافها وخططهـا                

أضف إىل ذلـك    .  فيها أو من عمليات التقومي اليت متارس على الطلبة         الدراسية، أو من طرائق التدريس    
السلطوية اليت ميارسها أعضاء هيئة التدريس على الطلبة، كل ذلك جيعل املهتمني بالبحـث التربـوي                
حيسون ان هناك مشكلة جيب اإلسهام يف التصدي هلا عن طريق البحث العلمي املنهجي الذي يـدرس                 

ضوعية ويقدم معلومات ملعاجلتها، ميكن االعتماد عليهـا يف ان نـدلو بـدلونا              هذه الظاهرة دراسة مو   
لإلسهام يف مواجهة هذه املشكلة ومعاجلتها بطريقة منهجية ميكن االعتماد على نتائجها بصورة علمية،              
ومن هنا تأيت فكرة هذا البحث وقيام الباحث بدراسة هذه املشكلة اليت تتمثل يف معرفة السلطوية الـيت                  

  . متارس على الطلبة وحاالت االغتراب اليت ترتبط حباالت التسلط على الطلبة يف جامعة الريموك
א−٢  :א
يشعر الطلبة يف املؤسسات التربوية أم يعانون املظاهر  السلطوية عليهم يف عناصر النظام التربوي                -

فوق ...  التدريس وتكنولوجيا التعلم وعمليات التقومي       املتمثلة يف الفلسفة واألهداف واملناهج، وطرائق     
ذلك فان هذه النظم التربوية ال تراعي رغبات الطلبة  وإمكانام الشخصية يف اختيار الدراسـة الـيت                  

ونتيجة هلذه السلطوية فان عملية التربية تشكل حالة من القهر تتمثل يف التلقني واحلفـظ               ... يريدون    
 اللفظي، الذي ينتهي إىل إنتاج شخصيات سلبية ومستهلكة وغري قـادرة علـى              واالستظهار والتعليم 

يف حني ان التربية هي عمليات مناء معريف فعال، وتطوير شخصية الطلبة من حيـث الفكـر                 . اإلنتاج
والتفكري الناقد واكتساب املعرفة الفعالة اليت متكنهم من تفسري ظـواهر احليـاة وتعظـيم  أدوارهـم                  

 .لتكيف مع املستجدات واملتغريات يف احلياة االجتماعية ل
أضف إىل ذلك أن هذه السلطوية تنعكس على الطلبة يف حـاالت مـن االغتـراب النفـسي                   -

واالجتماعي والثقايف الذي يضعف شخصيام وحيول دون تكيفهم داخـل اتمـع، فيتحولـون إىل               
راب الذي يعانونه حيث جيهض كـل       شخصيات عاجزة، غري مبالية ال تنتمي إىل جمتمعاا بسبب االغت         

األهداف التربوية النبيلة اليت تعمل على تعظيم شخصيام وحتويلهم إىل قيمة مضافة تسهم يف تطـوير                
 .شخصيام وسلوكهم داخل اتمع الذي يعيشون فيه 

يت هذه  دفاعاً عن القيم التربوية  املهددة، اليت تسببها السلطوية يف التربية، وحاالت االغتراب، تأ              -
الدراسة  للكشف عن حالة السلطوية اليت متارس على الطلبة وارتباط هـذه الـسلطوية يف حـاالت                  

فضالً عن فحص جمموعة من املـتغريات الوسـيطة         . االغتراب اليت تعجز الطلبة بدالً من تعظيم قواهم       
 .لتفسري دورها يف ظاهريت السلطوية واالغتراب بني الطلبة 

  :  ا سوف جتيب إجرائياً عن األسئلة اآلتيةإرة أكثر وضوحاً فولتحديد اإلشكالية بصو
  ؟تعليم داخل جامعة الريموك اللمظاهر  السلطوية يفلطلبة ال إدراكما درجة  -١-٢
  م اجلامعي ـوالناجتة عن السلطوية يف التعلي الطلبة حلاالت االغتراب لديهم إدراكما درجة  -٢-٢
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 ؟"  الدراسة أداةعلى فقرات اال الرابع يف "أي 
يف العالقة بـني املظـاهر       ما القدرة التنبؤية ملتغريات الدراسة املستقلة والوسيطة على التنبؤ           -٣-٢

 درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة ؟السلطوية يف التعليم و
אא−٣ :א
  : اآلتية األهدافحتقيق إىل  الدراسة سعىت
ة يف التعلـيم داخـل جامعـة        يم اجلامعي املظاهر  السلطوي     طلبة التعل  إدراكمعرفة درجة    -١-٣
 .الريموك
م الذي ميارس    الطلبة حاالت االغتراب لديهم بسبب السلطوية يف التعلي        إدراكالكشف عن    -٢-٣

 .عليهم داخل اجلامعة
 الطلبة للسلطوية يف التعليم وعالقة ذلـك حبـاالت االغتـراب            إدراكالكشف عن درجة     -٣-٣

  .يف واالجتماعي لدى الطلبةوالثقاالنفسي 
  .ليم اجلامعي واقتراحات ملعاجلتهابيان أبعاد السلطوية يف التع -٤-٣
  .تراحات للدفاع النفسي واالجتماعيتفسري حاالت االغتراب النفسي واالجتماعي واق -٥-٣
א−٤ :א

العاملني يف التعليم العام    ميكن ان يترتب على هذه الدراسة فوائد عديدة يفيد منها جهات عديدة من              
 تطوير التعليم يف اجلامعات األردنية،       هيئة التدريس واملسؤولني عن    وأعضاء عن الطلبة    واجلامعي، فضالً 
املشتغلني يف جمـاالت الـصحة      فضالً عن   . األردين التنشئة السياسية للشباب يف اتمع       واملسؤولني عن 

 يف اتمعات اجلامعية وغري ذلك من العاملني        واألكادميي  النفسي والتكيف االجتماعي   واإلرشادالنفسية  
   .األردينيف دوائر شؤون الطلبة ورسم السياسات التربوية  لفئات الشباب يف اتمع 

אא−٥ :א
  :  وهياإلجرائيةودالالا لدراسة لتوضيح مفهوماا النظرية مصطلحات اهنا ألبرز نعرض 
 التعسف اليت متـارس علـى املـتعلمني يف          أوهي حاالت القهر      :אא−١−٥

مية حبجة تعليمهم من خالل عمليات التلقني واحلفظ واالستظهار والتعليم اللفظي والذي            ياملؤسسة التعل 
  تعليم بنكي خيزن املعرفة من اجل االسـتهالك إىليركز على الشكل وليس على املعىن والداللة، ويؤدي  

وتتمثل إجرائيا يف الفقرات اليت وردت يف اال األول والثاين          . واإلنتاجوليس من اجل الفهم والتطبيق      
  . الدراسةوالثالث من أداة

א−٢−٥ א هي جمموعة حـاالت العجـز  النفـسية والثقافيـة            :א
   عمليات أثناءوية، اليت متارس عليهم يف ة اليت يشعر ا طلبة اجلامعة نتيجة املظاهر  السلطـواالجتماعي

  ، باإلحباط حاالت من عدم القدرة على التكيف يف اتمع والشعور إىل، وتؤدي م  التعليم اجلامعي
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 ١٦٤

وتتمثل إجرائيا يف الفقرات    . وعدم القدرة على االجناز واالستسالم للسلوك السليب يف الواقع االجتماعي         
 . الدراسةن أداةاليت وردت يف اال الرابع م

 أداةكل فقرة مـن     ب إدراكهماختيار الطلبة للرقم الذي ميثل درجة        :אא−٣−٥
 كل فقرة،   نالدراسة، وفقاً لسلم القياس التدرجيي اخلماسي الذي مت اعتماده لقياس استجابات الطلبة ع            

  .على وجهة نظرهم الذاتية املستقلةبناء 
א−٦ :א

  .دود املكانية والزمانية للدراسةوضح احلوهنا ت
  .لدراسات العليا يف جامعة الريموكلقد اقتصرت الدراسة على طلبة البكالوريوس وطلبة ا -
لقد طبقت الدراسة على عينة من طلبة جامعة الريموك، البكالوريوس والدراسات العليا، يف أثناء               -

  .٢٠٠٩/٢٠١٠الفصل الدراسي الثاين من العام األكادميي 
א−٧ :א
:א−١−٧

أن هناك تقارباً بني السلطوية والسلطة، ولكن احلقيقة فإن مقاربـة الـسلطة             الباحثني  يعتقد بعض   
فالسلطة قضية مطلوبة للنظام االجتماعي ومؤسساته، وهو حباجة ماسـة           ختتلف عن مقاربة السلطوية،   
  .غين عنهاإليها وال يستطيع أن يست

حيث تلزم السلطة واألسرة واملدرسة واجلامعة وغريها من املؤسـسات االجتماعيـة واالقتـصادية              
والسياسية والثقافية، من أجل احملافظة على هذه املؤسسات، ورعايتها وتصريف شـؤوا ومراقبتـها              

إلدارة الرشيدة،  لتحقيق أهدافها على أحسن وجه، عن طريق التشريعات والقوانني واألنظمة، وسلطة ا           
  .اليت حتكم العمل بقيم إنسانية عادلة تقوم على الشفافية واإلجناز واملساءلة

أما السلطوية فهي سلوك فوقي قاهر وممارسات من الصفوة التسلطية، تسلب قـوى اإلنـسان                ـ
  . املختلفةع احتياجاته احلقيقية، وهلذا فإا حتول دون إمناء شخصيته بأبعادهابوتضعف إمكانياته وال تش

ونود أن نوجه حديثنا عن السلطوية يف التربية اليت تغتال العقل وتضعف اإلدراك وال تساعد علـى                 
ل احلقيقي، بفضل ما متارسه السلطوية على املتعلمني مـن          عالفهم، وتقلل الوعي وتعجز اإلنسان عن الف      

  .إكراه وقمع وإمهال واستبعاد واستقواء
حيـث  . كاالً خمتلفة، حىت أا تطال أبعاد العملية التربوية كلـها         وتأخذ السلطوية يف التعليم أش     -

تظهر السلطوية يف الفلسفة التربوية وأهدافها ويف املناهج التربوية واملادة التعليمية وطرائـق التـدريس               
  .وطرائق التقومي

 تربوي أضف إىل ذلك السلطوية يف اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي، وإدارة الصف والتمييز ال -
 .وأخرياً السلطوية يف التسليع
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فظ والتلقني واحلفظ واالستظهار الذي     لوتتجلى السلطوية يف التربية يف التعليم الذي يقوم على ال          -
يفقد التصورات الذهنية فاعليتها الدينامية وخصائصها األصيلة سيطرة الفكر اخلـرايف علـى العقـل               

 .لبة من أجل االسترجاع وليس من أجل النماء اإلنساينالبشري، فضالً عن التعليم الذي يقدم إىل الط
  .والتعليم الذي خيلو من املعىن والداللة ويركز على لفظ الكلمات وليس على معناها ودالالا

إن السلطوية نقيض رئيس وعدو لدود للتربية احلقيقية، حيث تسعى التربية إىل تفجري طاقات الفرد               
  .)٢٠٠٩لسورطي، ا. (بينما يعمل القهر على قتلها

وأن السلطوية ظاهرة تتفشى يف الكثري من النظم التربوية والتعليمية يف الوطن العريب، وتعمل علـى                
  .)٢٠٠٩السورطي، . (احلد من كفايتها وفعاليتها وتسهم يف إعاقة حتقيق أهدافها

. واإلحـراج ومن صور السلطوية يف التربية، الشدة والعقاب وإلقاء األوامر، والتهديـد والتـوبيخ              
والعنف والتمييز واحلرمان من احلقوق والفرض بالقوة، ومصادرة احلركة، وعـدم           ) ١٩٨٢األشول،  (

والسلطوية يف التربية العربية بشكل عام ظاهرة تربوية متتد جذورها يف البيئـة             . مراعاة إنسانية اإلنسان  
كمـا تـشجع    . نكرها وحتاول كبتها  االجتماعية العربية التقليدية اليت ختشى إطالق القوى اإلبداعية وت        

االنقياد واالمتثال واإلذعان واالتكال والتقليد واحملاكاة يف البىن االجتماعية القائمة بغض النظـر عـن               
  .)١٩٩٩حممود، . (سلبيتها

وأن اتمع السلطوي كما تشري بعض الدراسات ينتج عن معلمني متسلطني، كمـا أن املعلمـني                
  .)١٩٩٥سارة، . (ج طالب سلطويني أيضاًالسلطويني يسهمون يف إنتا

شيوع قـسم   : أن عدداً من املظاهر  التسلط األسري يف الوطن العريب منها          ) ١٩٩٩( وطفة   ىوير
التسلط والعنف يف النسق التربوي لألسرة العربية، واستخدام أساليب التهديد والوعيد من الكبار ضـد               

أسلوب الضرب املباشر ضد األطفال والتأنيب املستمر       الصغار واعتماد الكثري من اآلباء واألمهات على        
الذي يستخدمه أفراد األسرة مع األطفال واألحكام السلبية اليت يصدرها األبوان ضد األطفال وضـبط               

  .سلوكهم من خالل التخويف عرب قصص خيالية يفوح منها رائحة املوت والذبح واحلرق واإلرهاب
 عائلة حول أساليب التنشئة     ٤٠٠ على عينة من     ة سوري أن دراسة أجريت يف   ) ١٩٩٩( وطفة   ىوير

٪ مـن اآلبـاء     ٥٧األسرية، فتبني أن األسلوب الرئيس املستخدم هو املزج بني الشدة والتـدليل وأن              
  .يستخدمون الضرب وسيلة أساسية يف تربية األطفال

ج اغتيال  حثني  الباوقد طغت السلطوية يف بعض جوانب التربية العربية كما يسودها ما أمساه بعض              
ويعتقد أن السلطوية قد تكون هي السبب الرئيس الذي يغيب          ).  ١٩٩١عبد الدامي،   (العقول والنفوس   

  .مؤشرات على ظاهرة السلطويةهي امللكات النقدية من حيث 
  :فاملناهج الدراسية تنطوي على حاالت من السلطوية، تتمثل يف

 . أعلى منوذج معريف يقدم إىل املتعلمنياملنهاج يفرغ يف كتل تعليمي وخيتزله، ويشكل -
 .وأن هذه املناهج تركز على املعرفة بدالً من املتعلم وأن هذه ملعرفة خمتلطة -
 .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف إطار التفاوت بني الذكاء -
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 . ضوء احتياجات املتعلمنييفغ املنهاج وعدم ص -
يف عمليات النقل والتلقني واحملاضرة، والنظرية القائمـة        أما السلطوية يف طرائق التدريس فتتمثل        -

على اللفظ وليس املعىن، وينتج عن ذلك حاالت من اإلذعان وعدم الفهم واالجتـرار واالسـتهالك،                
  .وغياب اإلنتاج واإلبداعات والتفكري الناقد

لـب احلفـظ    أمل السلطوية يف التقومي، فإا تتمثل يف تطبيق االمتحانات التقليديـة الـيت تتط              -
واالستظهار، ويرافقها القلق واخلوف وقياس حاالت القوى العقليـة الـدنيا والتـذكر، وتفـشي يف                

لذلك فإن التقومي يضعف األهداف     .  االمتحانات اليت تكرس حفظ املعلومات وليس استخدامها لإلنتاج       
 .التربوية األساسية يف العملية التعليمية

 اإلطارات اليت تفقد أمهية اإلدارة يف إجناح العملية التربوية، ألا        أما السلطوية يف اإلدارة فتظهر يف      -
تقوم على التسلط واملركزية يف القرارات واامالت، وحاالت السلطوية اليت تـستمد مـن الثقافـة                
السلطوية املستمرة من التراث العريب من أجل حتقيق األهداف، بل تقوم على سلوك يستمد من حركـة               

التخلف يف شؤون اإلدارة وال تتحرى اإلبداع، بسبب ما يتمثله اإلداريون من قيم الثقافة              تقليدية تكرس   
 .ليهم سلوكات سلطويةعاليت تفرض 

وآخر مؤشرات السلطوية يف التربية العربية هي السلطوية يف بنية العالقات املتبادلة بني املعلمـني                -
 على املعلمني ويضعف محاسهم ملتابعة التعليم وما        والطلبة اليت تتمثل يف سلوكات مترد الطلبة، واعتدائهم       

 .يشعرون به من ملل ومقاومة وغياب العالقة الدميقراطية بني الطلبة واملعلمني
عالوة على التمييز التربوي وعدم تكافؤ الفرص بني الطلبة، وتسليع التعليم حيث حتول إىل سـاعة                

ولت بعض اجلامعات إىل شركات هدفها الرحبيـة   العرض والطلب واملنافسة وحت  مبادئجتارية ختضع إىل    
  . ألا حولت التعليم إىل بضاعة تباع إىل الطالب القادر على الشراء

א−٢−٧  :א
حناول هنا أن نقدم تنظرياً يوضح ما نعنيه باالغتراب فيما يتعلق باملفهوم وما يترتب على االغتـراب                 

  .، بل تشمل السلبية بصورها املتعددة فقطاالجتماعيمن نتائج، ال تنحصر يف االنعزال النفسي أو 
فاالغتراب ظاهرة هلا عالقة بالظواهر االجتماعية األخرى والتوازن االجتماعي حىت يفهم االغتراب            

فاإلنسان قد حيس باالغتراب وهو يعيش وسط أسرته وقومه، ألنـه           . على املستوى الفردي واجلماعي   
  .وساط ألم حيملون أفكاراً خمتلفة عن السلوك الشائعحيمل أفكاراً ال تنتمي إىل هذه األ

ب أن يكـون  واالغتراب يف الفلسفة يشري إىل غربة اإلنسان عن جوهره وترتله عن املقام الذي جي     -
. وبالتايل فاالغتراب نقص وتشويه وانزياح عن الـصحيح       . فيه، وعن عدم التوافق بني املاهية والوجود      

 .)٢٠١١إقبال، (
  النفسي هي اليت ترجع إىل االحتكاكات اإلنسانية وسيطرة غريزة اجلنس والعدوان أما االغتراب -

  على السلوك ويرجع ذلك إىل الالشعور اليت جتعل الفرد يغترب عن جمتمعه ألنه ال يقدر مواجهة اتمع 
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 .حىت حيافظ على نفسه
.  غربة بسبب هذا احلرمان   وحينما ال يصل اإلنسان إىل القضايا األكثر حيوية للذات فإنه يشعر بال            -

وقد يكون االغتراب بسبب العالقات املتبادلة بني الشخصية وقيم اتمـع، فحينمـا تـسود الغربـة                 
والسيطرة واالستغالل والسيطرة بني الناس نتيجة املنافسة احلادة يف اتمـع يف اـاالت االقتـصادية                

دالً من الذاتية حلل املشكالت وحيـس باضـطراب         واالجتماعية والسياسية، فإنه يتمثل الصور املثالية ب      
 .داخلي يؤدي إىل اغتراب وقلقل وعجز جتاه القوى الطبيعية واالجتماعية

واالغتراب عند هورين هو ما يعانيه من انفصال عن الذات بسبب جمموعة األعـراض النفـسية                 -
فسه كأنه منفـصالً    كاخلزي والكراهية واالحتقار وتصبح عالقته مع نفسه غري شخصية يتحدث عن ن           

 .)١٩٩٣حممد، . (عن ذاته
ذاته الداخليـة ليتجنـب     بوقد يشعر بالغربة بسبب العالقات بني الفرد واملقربني منه، فينسحب            -

 .)٢٠١١إقبال،. (العالقات املؤملة اليت تنذره بالتهديد والفشل
ـ               - ون فكـرة   ويرى أركسون أن االغتراب يأيت من تشتت األنا بسبب فقداا القدرة على أن تك

متماسكة عن العامل، يف أثناء تطور هوية األنا مقابل نقيض تشتت األنا، فاملراهق الذي مير يف مرحلة بناء                 
 إىل   مييـل  املرحلةبناء اهلوية يف هذه     يفشل يف    الذي   اهلوية بنجاح فإنه يشعر باالنتماء إىل مجاعة يف حني        

 .يأس وعدم التواصلوهي شعور من الكراهية بال) ١٩٨٤توق، (حالة االغتراب 
 حاجاته،  وفقويرى روجرز أن االغتراب الذايت يأيت من التناقض الذي يأيت من تقدير الفرد لذاته                -

. وبني تقدير اآلخرين له، لذلك حياول أن يزيف قيمته لريي اآلخرين ليحافظ على النظـرة اإلجيابيـة                
 .)٢٠١١إقبال، (

ع وسائل اإلنتاج يف اتمعات الرأمساليـة،       ويرجع ماركس االغتراب إىل عدم انسجام العامل م        -
، حيث يقترب من نتـائج      )٢٠١١إقبال،  (حيث ال حيصل على أتعابه فيتباعد فيحل اجلفاء حمل املودة           

 .العمل، والعمل نفسه، وطبيعته اإلنسانية وعن الناس أنفسهم بسبب حتويلهم إىل عالقات سلعية
توازن بني حاجات اإلنـسان احلقيقيـة، وبـني         ويرى دوركهامي أن االغتراب يرجع إىل عدم ال        -

 هذه احلاجات، فإذا كانت الوسائل غري قادرة على إشباع احلاجات الالزمة            بإشباعالوسائل اليت ميلكها    
 .)٢٠١١إقبال، ) (١٩٧٩النوري، (له فإنه حيس باألمل وخيبة األمل 

 جتمعهم حيـاة مـشتركة،      أو قد يرجع االغتراب إىل ضعف التماسك االجتماعي بني األفراد اليت          
 والتحايـل  سلوكية غري مقبولة كالعـدوان       اًعندئذ حيدث االضطراب يف وظيفة اتمع ونشاهد أمناط       

  .)٢٠٠١حسن، . (واالنتحار
الـشعور  : وقد حدد ملفن سيمان الذي يرى أن مضامني االغتراب يتمثل يف مخسة أبعاد هـي               -

  .)٢٠١١إقبال، . (االجتماعية واالغتراب عن الذاتبالضجر، وفقدان املعىن، والالمعيارية، والعزلة 
 :أن االغتراب متعدد األنواع، وأرجعته إىل) ٢٠١١إقبال، ( وتلخص  -
  . ويتمثل باالنفصال عن اهللا والضالل واإلحلاد:االغتراب الديين -
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 . ال يتمثل يف قدرة الفرد على التأثري يف جمريات العملية السياسية:االغتراب السياسي -
 ويتمثل بشعور الفرد باالنفصال عن اتمع احمليط به واالنـسالخ عنـه،             : االجتماعي االغتراب -

 .والعجز عن التالؤم مع األوضاع السائدة
 ويتمثل يف أن املبدع حيس باالغتراب يف اتمع وهو بكامل وعيه، ولكنـه              :االغتراب اإلبداعي  -

 .ن املبدع نابض باحلياةميتلك وسائل اراته، فال يكون اغتراب املبدعني مدمراً أل
 أي شعور الفرد أنه غريب عن نفسه أو أن نفسه غريبة عنه، وهذا مـصدر                :االغتراب النفسي  -

 .شعوره بالشقاء
ـ  هو شعور الناس ببيئات احلياة التقليدية وإحالل األمتتة          :االغتراب التكنولوجي  - ل وسـائل   حم

 .اإلنتاج وما فيه من حتديات تكنولوجية متسارعة
 ويتمثل يف ضعف االنتماء إىل األصول احلضارية والثقافيـة بـسبب الغـزو              : الثقايف االغتراب -
 .األجنيب
 ويتمثل يف وضع أطراف العملية التعليمية من حيث الطالب واملعلمـني إىل             :االغتراب التعليمي  -

 عـن   دائرة االغتراب مع ما يصاحبه من شعور بالعجز وغياب املعىن والعزلة االجتماعية وغياب املعايري             
  .الذات

  .وأسباب االغتراب تتعدد إىل خصائص نفسية واجتماعية وثقافية
االنتحـار،  ) ٢٠١١إقبـال،   (وإن أبرز املظاهر  السلوكية الدالة على االغتراب يف اتمع العـريب             

واملشكالت الذاتية واالجتماعية وإشاعة التربية الشكلي والالمباالة واإلدمان على الكحول واملخدرات،           
ف االنتماء والوعي الوطين، واإلحساس، واالجتماع الصامت، والسخط، وانتظار الغائب، املنقذ           وضع

  .لتحقيق األهداف واخلالص من املشكالت اليت يعانيها
ومن املادة اليت عرضت سابقاً نستخلص أن االغتراب يرافق اإلنسان يف مسريته التارخييـة، حينمـا                

ة و السياسية واالقتصادية والدينية والتعليمية، مع حرية الفـرد يف           حتصل التناقضات يف البيئة االجتماعي    
البيئة اليت يعيش فيها، وحيثما خيلص العامل من حالة االغتراب علينا أن حنرر التـاريخ مـن حـاالت                   
االغتراب باستقبال التغيري وإدخال املستجدات على أبعاد الوجود اإلنساين احلسي والقيمي وامليتافيزيقي            

 .        مستمرة التوازن مع املتغرياتبصورة 
א٨ א :א

نعرض يف هذا اجلزء بعض الدراسات املرتبطة ذا البحث، لتشكل خربة معرفية سابقة حتت ثالثـة                
ىل حصاد ما توصلت إليه هذه      إلنتعرف  . السلطوية، واالغتراب، مث السلطوية واالغتراب معاً     : ابعاد هي 

 يف إطـار    واليت سـتعرض    . د الثالثة، دف تكامل الصورة يف الدراسات السابقة       الدراسات يف األبعا  
  موضوعاا، ما يتعلق بالسلطوية، مث ما يتعلق باالغتراب، مث ما يتعلق بالسلطوية واالغتراب معاً، وذلك 

  ؟.على الصعيد العريب، مث على الصعيد األجنيب، مرتبة يف اإلطار الزمين 
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א−١−٨ א :א
א−١−١−٨ א א :א
 دراسة تناولت طبيعة التفاعل التربوي بني الطلبة وبـني أعـضاء اهليئـة              :)١٩٩٣(أجنز وطفة    -

واستخدم الباحث املنهج الوصفي املدعم باإلحصائيات امليدانية،       . التدريسية يف جامعيت الكويت ودمشق    
 طالباً وطالبة، مت اختيارهـا      ٢٤٥الدراسة، وطبقها  على عينة قوامها       وقام ببناء استبانة لتحقيق أغراض      

 :  وتوصل إىل عدد من النتائج أبرزها. بالطريقة العشوائية
  .تنخفض وترية التفاعل بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية يف كل من اجلامعتني  -
يسية، بأا صورة مـن العالقـات       توصف حالة العالقات القائمة بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدر         -

  .التسلطية، وليست الدميقراطية 
  .غياب حالة العالقات الدميقراطية املتوازنة بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية  -
:  السلطوية يف التربيـة العربيـة     :  " دراسة نظرية، كانت بعنوان    :)١٩٩٨(وأجرى السورطي    -

املناهج وطرائق التدريس،   (لطوية يف أبعاد التربية العربية      يان الس دف إىل ب  "املظاهر واألسباب والنتائج    
واسـتخدم املنـهج    ). واإلدارة واإلشراف التربوي، والعالقات بني املعلم والطالب، والتقومي املدرسي        

وتوصل إىل ان من أهم اآلثار املترتبة على التسلط التربوي          . النوعي القائم على الوصف التحليلي اللغوي     
عادة إنتاج التسلط، وإضعاف النظام التربوي، وتسهيل حاالت الغزو الثقايف، وإضعاف التنمية،            إ:  هي

 .وإعاقة حاالت اإلبداع 
 دراسة أخرى، تناولت معاجلة األداء الدميقراطي جبامعـة  :)١٩٩٩(كما أجرى وطفة والشريع    -

.  باإلحـصائيات امليدانيـة    واستخدما املنهج الكمي الوصفي، القائم على االستبانة املدعمـة        . الكويت
تقيس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو املظـاهر         :  وصمما أداة للدراسة تتكون من استبانتني، األوىل      

وقد طبقت الدراسة علـى     . تقيس اجتاهات الطلبة حنو هذه املظاهر  نفسها       :  والثانية. احلياة الدميقراطية 
م بالطريقة العشوائية من كليات اجلامعة، وكان من ابـرز          طالباً وطالبة، مت اختياره   ) ٦٢٢(عينة قوامها   

 :  نتائجها
  .  ان املقررات الدراسية ال تؤدي دورها يف تشكيل وعي دميقراطي عند الطلبة-
  . هيمنة مبدأ التلقني يف التعليم اجلامعي -
  . غياب املنهجية العلمية اليت تعمل على بناء العقلية النقدية بصورة اجيابية -
  .٪ من الطلبة  يؤكدون ان اإلدارة متارس السلطوية يف تعاملها معهم  "٥٤ن  وا-
تصورات طلبة جامعة الريموك حنـو املمارسـات        : " دراسة بعنوان  )٢٠٠٠(وأجرت السواملة    -

. واستخدمت املنهج الوصفي املدعم باإلحـصائيات امليدانيـة       ". الدميقراطية ألعضاء هيئة التدريس فيها    
العدل واملـساواة وحريـة الـرأي       :  انة هلذا الغرض مكونة من أربعة جماالت هي       وقامت بتصميم استب  
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 ٪ من طلبة كل كلية يف       ٥ومت تطبيقها على عينة تساوي      . والتعبري، واملادة الدراسية وأسلوب التدريس    
 :  وان ابرز ما توصلت إليه الدراسة هي. ١٩٩٩/٢٠٠٠اجلامعة للعام الدراسي األكادميي 

-العدل واملساواة بني الطلبة: االت الدميقراطية ممارسة وفق تصور الطلبة هي ان أكثر ا.  
  . وان اقل هذه ااالت الدميقراطية ممارسة هي أساليب التدريس-
العدل واملساواة بني الطلبة    :  وان هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اجلنس مبجاالت           -

  .وذلك لصاحل اإلناث
אא−٢−١−٨ א א :א
دراسة لقياس درجة انتشار ظاهرة االغتراب بني طلبـة كليـات    ) ١٩٧٥(لقد أجرى األشول     -

واستخدم الباحث املنهج املسحي، وصمم     . خمتلفة يف اجلامعات املصرية، وارتباط ذلك ببعض املتغريات       
: والثانيـة . ة مرضية منتشرة بني الشباب    تقيس االغتراب من حيث هي ظاهر     :  الباحث أداتني، األوىل  

طالبـاً  ) ٣٧٦٥(وطبقت الدراسة على عينـة قوامهـا        . تقيس اجتاهات الشباب حنو التغري االجتماعي     
 :  ومن ابرز نتائج هذه الدراسة. وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية

  ). ٪٦٦,٨٤(ان ظاهرة االغتراب منتشرة لدى أفراد العينة بنسبة مرتفعة تساوي  -
وان ظاهرة االغتراب منتشرة بني طلبة الكليات النظرية أكثر من انتشارها بني طلبـة الكليـات                 - 

  .العلمية
  .وان الطلبة الذكور أكثر اغتراباً من الطلبة اإلناث - 

الشباب واالغتراب بني طلبة جامعة     "  حبثاً تناول دراسة     )١٩٨٦(كما أجرى الزغل وعضيبات      -
تخدما املنهج الوصفي املدعم باإلحصائيات امليدانية، وقاما بتصميم أداة هلذه الدراسـة،            واس" الريموك  

وبعد إخـضاع   . طالباً وطالبة ) ٥١٢(وخضعت للصدق والثبات، وطبقت على عينة عشوائية قوامها         
 :  البيانات إىل التحليل من خالل احلاسوب، توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها

  .ن بالغربة بدرجة عالية يف كل أبعاد أداة الدراسةان الطلبة يشعرو -
وان مستوى املشاركة السلوكية ألفراد العينة كانت بدرجة منخفضة جـداً بفقـرات األنـشطة                -

  .اجلامعية والقضايا العامة
دراسة ظاهرة االغتراب يف جمتمـع طلبـة اجلامعـة          :   تناولت فقد) ١٩٨٧(اما دراسة عزام     -
وطبقها علـى   . أخضعها إىل معامالت الصدق والثبات    . حث أداة هلذا الغرض   حيث صمم البا  . األردنية

 :  ومن ابرز نتائجها. طالب، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية) ٩٠٤(عينة قوامها 
  . ٪ من الطلبة يشعرون بغربة تامة عن الوسط اجلامعي ٢٠ان هناك نسبة  - 
ي عند اإلناث، حيث كانت عند    الذكور          وان ظاهرة االغتراب لدى الذكور أعلى نسبة مما ه         -
  ).  ٪ ١٥,٩(، يف حني كانت عند اإلناث بنسبة ) ٪٥٤,٤(بنسبة 
 ر فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسطات الطلبة تعزى إىل متغري ـة مل تظهـا ان الدراسـكم - 
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  .الكليات املختلفة
املظاهر  االغتراب وعوامله لدى     :  " بعنوان )١٩٩٠(يف حني ان الدراسة اليت أجراها احلديدي         -

حيث صمم أداة صادقة وثابتة هلذا الغرض، لتقيس ظاهرة االغتراب لدى الطلبة،            ". طلبة اجلامعة األردنية  
طالبـاً وطالبـة، مت   ) ٢٧٥(وطبقت على عينة من الطلبة قوامها . االجتماعي والتعليمي :  على النسقني 

 :  ز نتائجهاوكان من ابر. اختيارهم بالطريقة العشوائية
بوصـفها حـداً أعلـى يف       ) ٪٤٦( تنتشر ظاهرة االغتراب لدى عينة الدراسة بنسبة ال تتجاوز           -

  . النسقني التعليمي واالجتماعي
فقدان املعـايري، واالنعـزال     :   يتمثل الطلبة ظاهرة االغتراب يف ستة أبعاد من أداة الدراسة هي           -

  .عدم االنتماء، وفقدان املعىناالجتماعي، وفقدان السيطرة، والالمباالة، و
 ليس هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني االغتراب عند الذكور، واالغتراب عنـد اإلنـاث يف                 -

  .النسق الكلي لظاهرة االغتراب 
 وان طلبة الكليات العلمية أكثر اغتراباً من طلبة الكليات اإلنسانية وذلك يف النسق االجتمـاعي                -

  . لالغتراب
آثار االغتراب ومظـاهره يف ثـالث       "  فقد قام بدراسة استقصى فيها       )٢٠٠٠(ده  أما احلوام  -

جامعة الريموك، وجامعة مؤتة، وجامعة الزرقاء األهلية، وثالث جامعات سودانية          : جامعات أردنية هي  
وقد قام الباحث بتطوير استبانة لقياس االغتـراب، يف ثالثـة           ... اخلرطوم، والنيلني، وأم درمان     : هي
النسق االجتماعي، واألكادميي، والسياسي، كما اعتمد الباحث مؤشرات مخسة للداللـة           :  ق هي انسا

وطبقـت  . فقدان املعىن، واالنعزال االجتماعي، وفقدان السيطرة، الالمباالة      : على ظاهرة االغتراب هي   
 اليت توصـل    ومن ابرز النتائج  . طالباً وطالبة ) ٦٢٦٩٨(من جمتمع الدراسة البالغ     )  ٪ ١٥(األداة على   
 :  إليها الباحث

يف النسق االجتمـاعي،  ) ٪ ٤٦,٢(ان نسبة االغتراب لدى الطلبة كانت مرتفعة، حيث بلغت  -
  . العينة كلهايف النسق السياسي، وكان ذلك بني أفراد)  ٪٥١,٤(يف النسق األكادميي، و)  ٪٤٩,٢(و

، يف حـني بلغـت نـسبة        ) ٪ ٤٣(ان نسبة االغتراب لدى الطلبة يف اجلامعات السودانية بلغت           -
  ).  ٪٤٩(االغتراب عند طلبة اجلامعات األردنية بلغت 

مشاعر االغتراب لدى طلبة جامعة العـني يف اإلمـارات          :   بدراسة حول  )٢٠٠٠(وقام حممد    -
. واعد الباحث مقياساً ملشاعر االغتـراب لـدى الطلبـة    . العربية وعالقة ذلك ببعض مسات الشخصية     

طالباً وطالبة،  مت اختيـارهم بالطريقـة الطبقيـة          ) ١٦٤(عينة من الطلبة بلغت     وطبقت الدراسة على    
ان الطلبة يعـانون    : وان أهم نتائج هذه الدراسة هي     .  سنة ٣٠ – ٢٠العشوائية، تتراوح أعمارهم من     

 وان هناك فروقاً ذات داللة إحصائية، وباملقارنات البعدية تبني أا لصاحل          . مظاهر االغتراب بصورة عامة   
اإلناث على بعدي العجز، والعزلة االجتماعية، كما كانت لصاحل الذكور على فقرات بعـد فقـدان                

 .املعايري 
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إىل درجة شيوع ظاهرة االغتراب لدى      : دراسة هدفها التعرف  ) ٢٠٠٥(وأجرى بنان وخملوف     -
ـ              ة اجلامعـة،   طلبة جامعة القدس املفتوحة، وقد طور الباحثان استبانة لقياس ظاهرة االغتراب لدى طلب

طالباً وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العـشوائية،       ) ١٧٤٩(وطبقت على عينة من طلبة اجلامعة، قوامها        
 :  وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها

شيوع ظاهرة االغتراب بني طلبة اجلامعة بدرجة متوسطة، وان الطلبة يعانون فقدان القيم بدرجة               -
 .ألخرىاكرب من معانام يف األبعاد ا

א−٢−٨ א א :א
א−١−٢−٨ א א :א
التعلـيم والدميقراطيـة والتطـور      : " دراسة بعنوان  )Harbor) 1997لقد أجرى هاربر،     -

:  واستخدم الباحث املنهج املسحي جلمع البيانات يف أربـع دول افريقيـة هـي             ". السياسي يف أفريقيا  
وذلك عن اهلياكل التعليمية القائمة يف هذه الـدول، وفـق           . ، واريتريا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا    ترتانيا

 :  استبانة حمددة هلذا الغرض، وكان من ابرز النتائج اليت توصل إليها هي
  . ان النظم التعليمية يف هذه البالد األربعة تتوجه إىل إعادة إنتاج النظام االستبدادي فيها-
  .دراسة هذه البالد إىل  زيادة قاعات الدرس املفتوحة اليت تقوم على األسس الدميقراطية ودعت ال-
  . واستخدام أساليب احلوار يف التعليم-
  . واحلد من أساليب التسلط يف املدارس واجلامعات -
 تطوير منوذج املعرفة اليت تقدم يف اإلطار السياسي لتحسني مستوى املعرفة، والوعي الـسياسي يف       -

  .هذه البالد
دراسة ـدف إىل استقـصاء اثـر        ) Larsen  ،atal)1998كما أجرى الرسن وآخرون      -

السلطوية يف اختالف وجهات نظر طلبة علم االجتماع بني اتمعات الغربيـة واتمعـات الـشرقية                
دراسـة  واستخدم املنهج املسحي يف هذه الدراسة، وطبقت أداة ال        . االشتراكية، حنو قيمة العمل والبيئة    

من هـذه العينـة     ) ٢٢٥(منهم أي   )  ٪ ٣٠.  (من الطلبة اجلامعيني  ) ٧٥٠(على عينة عشوائية قوامها     
 .من اإلناث) ٥٢٥(أي )  ٪٧٠(ذكوراً و

 ان هناك تفاوتاً جوهرياً يف مستوى السلطوية، فضالً عن وجهات نظر اجيابيـة     :وقد أظهرت النتائج  
ويف املقابل، أظهرت النتائج تفاوتاً جوهريـاً يف مـستوى           . يةوذلك لصاحل طلبة الدول الغرب    . حنو البيئة 

  .السلطوية وقيم العمل املتوقعة من الشخص وصاحب العمل 
 قارنا فيها Iurtaikin & Diakonova) 2002 (وقد قام كل من ايرتايكن ودياكونوفا -

اطق البعيدة، وقد صـمما     املواقف السلطوية بني طلبة الكليات الروسية وطلبة الكليات األمريكية يف املن          
مقارنتـها كاخلـصائص االجتماعيـة      يت يرغبون يف    هلذه الدراسة استبانة تشتمل على بعض العناصر ال       

والنفسية للشخصية، وقد طبقت على عدد من هذه الكليات النائية الروسية واألمريكية، وبعـد مجـع                
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ان طلبة الكليات الروسية    : لدراسة هي تبني ان أهم نتائج هذه ا     . وتنظيمها وفق أهداف الدراسة   البيانات  
 . اقل ميالً إىل السلطوية وأكثر تساحماً حنو األقليات، واقل ميالً إلظهار العداء ضد األقليات

وعند مقارنة اخلصائص االجتماعية والنفسية للشخصية يف إطار الضبط وصلته بالثقافة وأثرمهـا يف              
كليات األمريكية ميالً للثقافة الغربية، أو الفهم الغـريب  حيث اظهر طلبة ال. السلطوية لدى عينة الدراسة  

ودرجـة اقـل مـيالً      هلذا العامل، فان طلبة الكليات الروسية اظهروا قرباً من مركز الضبط الداخلي،             
  .للسلطوية
א−٢−٢−٨ א א א :א
عية املؤدية إىل االغتراب بني      بدراسة تناولت دراسة االرتباطات االجتما     )Ma) 1993قام ما    -

وقد صمم الباحث أداة للدراسة ادخل فيها العديد من املتغريات الـيت            . ناطلبة الكليات اجلامعية يف تايو    
متت دراستها يف األحباث األمريكية، كالعمر واجلـنس، والـسكن، ووضـع العائلـة االقتـصادي،                

وقد طبقت الدراسة على عينة قوامهـا       . ألبوةواالجتماعي، ومهنة األب، ومهنة األم، فضالً عن نوع ا        
 :  طالب، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، وان أهم نتائجها هي) ٧٠٨(

  . ان نتائج الدراسة كانت متقاربة مع النتائج اليت توصلت إليها الدراسات األمريكية -
  .لالمعيارية واالنعزال  لقد كان لنوع األبوة الذي إضافه الباحث إىل دراسته اثر كبري يف بعدي ا-
 وان الطلبة الذين ينتمون إىل آباء متسلطني كانوا أكثر ميالً إىل االنعزالية، من الطلبة الذين ينتمون                 -

  . إىل آباء دميقراطيني
:   دراسـة بعنـوان  )Rodney & Mandzuk) 1994وقد أجرى رودين ومانـدزك   -

وكانـت أداة   . ة الذين هم يف سـنة التخـرج       االغتراب يف اجلامعات الكندية لدى طلبة كليات التربي       
تبني ان  :  وبعد حتليل مضامني التعليقات   . الدراسة تتكون من حمتوى تعليقات الطلبة، وهي دراسة نوعية        

وحالة العجـز،   ،حالة الوهن   :  من هذه التعليقات تعكس ثالثة أبعاد لالغتراب وهي       )  ٪ ٩٠(أكثر من   
 . وحالة الال معىن، وحالة االنعزال

 هـدفها معرفـة   )Daugherty &Lane) 1999  دراسة قام ا لني ودوغوريت   ويف -
األصل األمريكي، واألصـل    :  عالقة االغتراب االجتماعي بني الطلبة اجلامعيني من عرقني خمتلفني مها         

واستخدم الباحثان مقياس االغتراب االجتماعي، وطبق على عينة من طلبة علم النفس عددهم             . اليوناين
من اإلناث، مت اختيارهم من اجلامعـات األمريكيـة         ) ٥٨(من الذكور، و  ) ٢٩(، الباً وطالبة ط) ٨٧(

 سنة، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليهـا         ٢٧ – ١٧بالطريقة العشوائية، وتراوحت أعمارهم ما بني       
 : الدراسة هي

  . ان االغتراب االجتماعي لدى الطلبة الذكور أعلى منه لدى الطلبة اإلناث -
  راب لدى االمريكني من أصل يوناين، كان اقل من الطلبة الذين ينتمون إىل أصول ـوان االغت -
  .أمريكية
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 ١٧٤

ىل إ هدفها التعرف )Mahoney & Quick) 2001ويف دراسة قام ا ماهوين وكويك  -
امعة مشاعر االغتراب لدى طلبة اجلامعات يف الواليات املتحدة، وبيان اثر اجلنس، والدور الذي تلعبه اجل         

) Gould(واستخدم الباحثـان مقيـاس جولـد    . يف زيادة مشاعر االغتراب أو خفضها لدى طلبتها 
. طالبـاً ) ٨٥(طالبة و ) ١٣٦(طالباً وطالبة، منها    ) ٢٢١(وطبقت الدراسة على عينة بلغت      . لالغتراب

 :  وكان أهم النتائج هي
تلف عند الذكور عنـه عنـد       خي ذات داللة إحصائية تبني ان شعور االغتراب          ليس هناك فروق   -
  .اإلناث
 وان الدعم الذي يتلقاه الطلبة من املناخ اجلامعي يساعد على ختفيف الشعور بـاالغتراب عنـد                 -

  . درجة عالية من الشعور باالغترابهؤالء الطلبة الذين لديهم
لوك املنحرف   وان الطلبة الذين لديهم درجة عالية من االغتراب، فام يبدون تساحماً أكثر حنو الس              -

  . لدى املقاييس االجتماعية املتعارف عليها
א−٣−٢−٨ א א א :א
 دراسة هدفها استقصاء العالقة بني حاالت االغتراب وبعض املتغريات          )١٩٨٧(لقد أجرى عبد     -

. عداد مقياس لالغتراب  وقام الباحث بإ  . التسلطية، والقلق، وحتقيق الذات   :  النفسية عند الشباب، ومنها   
طالباً، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، من ثـالث جامعـات          ) ٢١٤(مث قام بتطبيقه على عينة قوامها       

وخلصت الدراسة إىل نتائج مـن      ) جامعة القاهرة، جامعة عني مشس، وجامعة الزقازيق      :  (مصرية هي 
 :  أمهها
  .متعددةالة مركبة تتكون من عوامل  متثل ظاهرة االغتراب ح-
 حينما يغترب الفرد فانه ال يغترب يف بعد واحد من ظاهرة االغتراب، ولكنه يغتـرب بـصورة                  -

  .ية النفسية واالجتماعية والعضويةكلية، من الناح
  .قالتسلط والقل:  ان ظاهرة االغتراب لدى الفرد ترتبط اجيابياً بكل من عوامل-
ة االغتراب حيث ان املغترب ال يستطيع حتقيـق          وان هناك عالقة سلبية بني حتقيق الذات وظاهر        -

 ومواهبـه يف حتقيـق      ذاته بسبب العجز اليت يشعر ا، وهي اليت ال متكنه من استثمار قدراته وإمكاناته             
  .ذاته

 دف إىل اكتشاف الرتعة التسلطية واالغتراب       )Batrik) 1980ويف دراسة أجراها باترك      -
صمم الباحث أداة مالئمة هلذا الغرض، وطبقها على عينـة مـن            و. بني الطلبة يف جامعة جنوب أفريقيا     

طالباً وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، وخلصت الدراسة إىل نتائج          ) ١٧١(طلبة اجلامعة قوامها    
تشري الدراسة إىل ان الرتعة التسلطية ليست حمصورة بعرق حمدد من البشر، بـل ميكـن ان                 : من أمهها 

 .ألعراق األخرى يف اتمعتنطبق على بقية ا
 القيم السلطوية واالغتراب :  "بعنوان) Surlin) 1988وهناك دراسة أخرى أجراها سورلني  -



  الخوالدة.د................................ ……...  ...................الغتراب بين طلبة جامعة اليرموكالسلطوية وا
  
  

 ١٧٥

واعد الباحث أداة صادقة هلذه الدراسة، مت تطبيقها على عينة قوامها           " لدى اجلمايكيني من أصول افريقية    
 العشوائية، وكشفت الدراسة عن نتائج كـان        مت اختيارهم بالطريقة  ،طالباً جامعياً من جامايكا     ) ١٦٨(

 :  من أمهها
  . ان الطلبة يعكسون هوية اجتماعية جتنح بصورة كبرية إىل ممارسة السلطوية -
 الن الطلبة الذين خيالفوم بالرأي ممن مشلهم االستطالع فان آراءهم تتسم بالعجز واالغتـراب،               -

  .وام يتوقعون التغري االجتماعي 
  . ان هؤالء الطلبة يرتعون بصورة واضحة إىل إبراز هويتهم األفريقية  فضالً عن-
 دف إىل التعرف عن إدراك طلبة جامعـة آل          )٢٠١٠(ويف دراسة قام ا اخلوالده، والزعيب        -

البيت للمظاهر  السلطوية يف التعليم اجلامعي وحاالت االغتراب بني الطلبـة، وصـمم الباحثـان أداة                 
مـن الطلبـة، مت     ) ٣٨٠(عامالت الصدق والثبات، وطبقت على عينة قوامها        للدراسة، خضعت إىل م   

ان الطلبة يف جامعة آل البيت يعانون التسلط        :  اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ومن ابرز نتائجها      
الً التربوي يف أبعاد املناهج الدراسية، واألهداف، وطرائق التدريس، والتكنولوجيا، وأخرياً التقومي، فـض            

عن ام يشعرون باملظاهر  االغتراب بدرجة كبرية، يف إطار البعد النفسي واالجتماعي كالقلق واليأس               
 . واالكتئاب واالنتهازية والنفعية وسوء التكيف وضعف االنتماء والالمباالة

א−٣−٨ א  :א
لدراسات كانت تتناول عالقـة     يتبني من استعراض الدراسات اليت عرضت سابقاً، ان بعض هذه ا          

السلطوية باالغتراب من الناحية النظرية، وكانت تعتمد على التحليل املنطقي اللغوي بني هذه الظواهر              
اليت تناولت العالقة بني السلطوية واالغتراب      ) ٢٠٠٠(ودراسة وطفة   ) ٢٠٠٩(ومنها دراسة السورطي    

خرى اليت أجريت على الطلبة يف اجلامعات العربية فقد         يف التربية العربية بصورة عامة، اما الدراسات األ       
كانت دراسات كمية، اعتمدت االستبانة واإلحصاء امليداين للتوصل إىل حاالت السلطوية أو حـاالت              
االغتراب أو حالة االرتباط بينها ودلت مجيعها على ظاهرة التسلط، وظاهرة االغتراب، بني الطلبة عينة               

ألجنبية فقد فحصت السلطوية اليت متارس على الطلبة، وحالة االغتراب الـيت            اما الدراسات ا  . الدراسة
يشعر ا الطلبة، سواء أكانت هناك حاالت بسبب تباين العروق أم األصول املختلفة، واعتمدت املناهج               

وأشارت إىل ان هناك حـاالت مـن التـسلط أو           الكمية اليت تستخدم االستبانات واإلحصاء امليداين،       
  .االغتراب بني الطلبة يف هذه البالد األجنبية بغض النظر عن اختالف األصول يف اتمع

ونستنتج من الدراسات السابقة كلها ان التعليم ميارس السلطوية على الطلبـة  يف داخـل التعلـيم                 
 الطلبة وإشعارهم بالعجز واالنسحاب والتفاعـل       اجلامعي، وان هذه السلطوية يف التربية تعمل على قهر        

عالوة على حاالت االغتراب اليت يعانوا بسبب السلطوية اليت متارس عليهم يف التعلـيم              . داخل اتمع 
رمبا ال يستجيب حلاجام النمائية وال ميكنهم من امتالك املعرفة الفعالة اليت تساعدهم على اداء أدوارهم                

واقتدار، فيسقطون أسرى االغتراب النفسي واالجتماعي والثقايف، وضعف التكيف         االجتماعية بكفاءة   
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 ١٧٦

االجتماعي، فيتطلعون إىل اهلجرة أو اإلذعان للواقع االجتماعي، أو التمرد على الواقع وزيادة حـاالت               
  .االضطراب

وقد أفدت من هذه الدراسات يف تصميم هذا البحث، ولكين فحصت العالقـة بـني التـسلط                  -
ي وحاالت االغتراب، بسبب التالزم بني هذين املتغريين يف املؤسسات التربوية، لعل ذلك يسهم              التربو

يف وصف احلالة وتفسريها واقتراح إجراءات ملعاجلة السلطوية يف التربية العربية داخل اجلامعـات ومـا                
ملتعلمني وليس أداة   ينتج عنها من حاالت االغتراب بني الطلبة، حىت يصبح التعليم عملية إمناء لشخصية ا             

 . احلقيقية داخل اتمعتسلط قهري يؤدي إىل اغتراب الطلبة عن ذوام وإعجازهم عن القيام بأدوارهم
אא−٩ א :א

 الدراسـة، وصـدقها، وثباـا،       وأداةنعرض يف هذا اجلزء من الدراسة، جمتمع الدراسة، والعينة،          
 وفحص متغرياا، ومعيار    أسئلتها عن   لإلجابة اليت استخدمت    حصائيةاإلواملتغريات املدخلة، والتقنيات    

   .األداةاحلكم على استجابات الطلبة على كل فقرة من فقرات 
א−١−٩ :א

 حيث بلغ  .٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسة هذه على طلبة جامعة الريموك خالل العام الدراسي           أجريتلقد  
  .اً وطالبةطالب) ٣٠٠٢٣( الطلبة إعداد
تغريات الدراسة مـن    ليس هناك دراسات يف اجلامعة نستطيع ان نصنف ا جمتمع اجلامعة وفقاً مل             -

 .اجل املقاربات
يوضح )  أ ١(واجلدول رقم    .ولكن ميكن تصنيف جمتمع اجلامعة يف ضوء الكليات واجلنس فقط            -
  .ذلك

  توزيع جمتمع الدراسة وفق اجلنس واملستوى األكادميي ) أ/ ١(اجلدول رقم 
    دراسات عليا  اموع  جنس الطالب  نوع الكلية

  اموع دكتوراه  ماجستري بكالوريوس  إناث  ذكور  
 ٩٧٨ ٠ ٩٨  ٨٨٠ ٤٩٨ ٣٨٢  اآلثار واالنثربولوجيا

 ٥٤٦٧  ١٥٩ ٤٨٥ ٤٨٢٣  ٣٣٠٦ ١٤٦٣  اآلداب 
  ٣١٩ ٠ ٠ ٣١٩ ١٦٠ ١٥٩  اإلعالم

 ٥٩٣١ ٠ ٥٣١ ٥٤٠٠  ٢٠٩٦  ٣٣٠٤  االقتصاد والعلوم اإلدارية 
 ٣٩٦٧ ٣٨٦ ٩٠٨ ٢٦٧٣  ٢٣٢٢  ٣٥١  لتربيةا

 ١١٢٨ ٠  ٨١ ١٠٤٧ ٤٧٢ ٥٧٥  التربية الرياضية 
 ٢٦٨٢ ٠ ١٢٨ ٢٥٥٤  ١١٥٨  ١٣٩٦  احلجاوي للهندسة والتكنولوجيا
 ٢٠٨٩ ١٨١ ٣٢٥ ١٥٨٣ ١١٤٩  ٤٣٤  الشريعة والدراسات اإلسالمية

 ٣٢١٢ ٠ ٢٩٣ ٢٩١٩  ٢٠٤٩ ٨٧٠  العلوم
 ١١٢٢  ٠ ٥١ ١٠٧١ ٥٢٨ ٥٤٣  الفنون اجلميلة

 ٨٨٣  ٠ ١٦١ ٧٢٢ ٢٥١ ٤٧١  القانون
 ٢٢٤٥ ٠ ٢٧٣ ١٩٧٢ ١٢٣٣  ٧٣٩ تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب

 ٣٠٠٢٣ ٧٢٦ ٣٣٣٤ ٢٥٩٦٣ ١٥٢٧٦ ١٠٦٨٧  اموع الكلي للطلبة
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أخذت البيانات من النشرة اإلحصائية اليت تصدر عن دائرة التنمية والتخطيط، للسنة األكادمييـة              * 
  .  الريموك جامعة،٢٠٠٩/٢٠١
א−٢−٩ :א

طالباً وطالبة مت اختيارهم بالطريقـة      ) ٥١٨( طبقت الدراسة هذه على عينة من الطلبة، بلغ عددها          
 أي باختيار الطلبة املوجودين يف قاعات التدريس من سنة أوىل حىت رابعة، ممـن يرغبـون يف                  العشوائية

يوضح )  ب ١(رقم  واجلدول  .  تعبئة استبانات الدراسة   التعاون مع الدراسة، حينما يزورهم فريق إدارة      
  .ذلك

   ) ب١(رقم دول اجل
  . عينة الدراسة، ومتغرياا أفرادتوزيع 

  النسبة املئوية  العدد   الفئة/املستوى   املتغريات

  اجلنس
  ذكر
  أنثى

٢٣٠  
٢٨٨  

٤٤,٤ 
٥٥,٦ 

 ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع  

  السنة الدراسية

  أوىل
  ثانية
  ثالثة
  رابعة

١٣٧ 
١٦٣ 
١١١ 
١٠٧ 

٢٦,٤  
٢١,٥ 
٢١,٤ 
٢٠,٧ 

 ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع  
 ٣٨,٠ ١٩٧  مدينة
 ٤٢,٣ ٢١٩  ريف
 ١٩,٧ ١٠٢  بادية

   البيئة االجتماعيةأصل

  ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع
  ١٧,٠ ٨٨  مرتفعة
  احلالة االقتصادية ٦٢,٩ ٣٢٦  متوسطة

 ٢٠,١ ١٠٤  فقرية
  ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع  

 
  النسبة املئوية  العدد   الفئة/املستوى   املتغريات

 ١٣,٧ ٧١  ممتاز
 ٥٢,٩ ٢٧٤  جيد جدا

 ٢٥,٥ ١٣٢  جيد
  مستوى املعدل التراكمي

 ٧٠٩ ٤١  مقبول
  ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع  
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 ١٧٨

 ٥٣,٩ ٢٧٩  ريوسبكالو
  األكادميياملستوى  ٢٨,٠ ١٤٥  ماجستري

 ١٨,١ ٩٤  دكتوراه
  ١٠٠,٠ ٥١٨  اموع  

אא−٣−٩ :א
"  النظري، والدراسات السابقة، واملقاربة النظريـة        األدب الدراسة هذه يف ضوء      أداة لقد مت تصميم  

 اليت  "٣٦٢"يف كتاب سلسلة عامل املعرفة      ) ٢٠٠٩(رطي  واليت قدمها الس  " السلطوية يف التربية العربية     
ثل املقاربة   هذه الدراسة اليت مت    تأيت الكويت، ولكي    – واآلدابيصدرها الس الوطين للثقافة والفنون      

حيث مت اختيار الفقرات    .  املغاير مع املقاربة النظرية اليت ذكرت سابقاً       أوامليدانية، لفحص حالة املسايرة     
 جامعة الريموك من اجل تصديق البحث النظري الـذي          داخلاليت تفحص ظواهر السلطوية يف التعليم       

 وضـع لسلطوية يف التربية العربية، ولتحقيق ذلك      املقاربة النظرية املظاهر  ا    ميثل  على انه   أعاله   إليهاشرنا  
الفلـسفة  :  فقـرات جمـال   :   جماالت هـي   أربعة الدراسة، ونظمها يف     أداة فقرة لبناء    ٣٦٢الباحث  
 جمـال حالـة     وأخـريا  واملناهج، وجمال طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم وجمال التقومي،          واألهداف
  . لدى الطلبةاالغتراب 
 فقرة مرتبطة بالسلطوية وحاالت االغتراب لدى الطلبة        ٦٣الدراسة تتكون من     أداة أصبحتحيث  

  : اآليتعلى النحو 
  .ات فقر٨ واملناهج ويتكون من واألهدافجمال السلطوية يف الفلسفة  -
  .ات فقر٨جمال السلطوية يف طرائق التدريس وتكنولوجيا املعلومات ويتكون من  -
  .ات فقر٩ نيتكون مجمال السلطوية يف طرائق التقومي و -
 . فقرة ٣٨ نجمال حاالت االغتراب ويتكون م -

   فقرة ٦٣:  جمموع الفقرات
ولالطالع على كامل أداة الدراسة مبجاالا املختلفة ومضامني فقراا يف كل جمال من اـاالت                -

 ) .١(األربعة، انظر امللحق 
א−١−٣−٩ :א

، على جمموعة من ذوي االختصاص واالهتمام       ٧٠ن  كون م  اليت كانت تت   األداةلقد عرضت مسودة    
 من حيث   األداة فقرات   صدق علم االجتماع والسياسة وعلم النفس، من اجل         وأقساميف كليات التربية    

تغذية راجعة على مـشروع     بوصفها  الحظات  املاللغة، والشمول واالنتماء لكل جمال فيها، وبعد مجع         
٪ من عينة   ٦٠واليت كانت تعزز بنسبة     املوضوعية بعني االعتبار،    ركة  املشت املالحظات   أخذتاالستبانة،  

 يف صـيغتها    فأصبحت والتعديل اللغوي    واإلضافة من حيث احلذف     األداة على   وأدخلت صدق األداة 
  .)١( فقرة انظر امللحق ٦٣ من النهائية اليت بينت سابقاً
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 ١٧٩

א−٢−٣−٩ :א
ـ  إجراءات إىل الدراسة   أداةخضعت   ـ ات الـيت قامـت علـى االخت        الثب                 االختبـار  وإعـادة ار  ب

)Test  ـ(Retest  حيث طبقت على عينة قوامها)وطالبة من خارج عينة الدراسـة،  اًطالب) ٢٥ 
ذلـك مت فحـص االتـساق       فضالً عن   .  ذام  العينة أفراد االختبار على    إعادة مت   أسبوعنيوبعد مرور   

  ). ٢(والنتائج يف اجلدول . كرونباخألفا لدلة تطبيق معابفقرات الالداخلي بني 
  )٢(رقم دول اجل

   لكل جمال من جماالت األداة)نوبريس(واإلعادة ) كرونباخألفا ل (الداخلي تساقمعامل ثبات اال
  كرونباخألفا لمعامل ثبات   معامل ثبات االرتباط  اال  رقم اال

 ٠,٨٣  ٠,٨٧   واملناهجواألهدافالفلسفة  1
 ٠,٨٦  ٠,٨٩   التدريس وتكنولوجيا التعليمطرائق 2
 ٠,٨٢ ٠,٨٥  طرائق التقومي 3
 ٠,٩٢ ٠,٩٠  املظاهر  السلطوية ككل 4
 ٠,٩٤ ٠,٩٢  املظاهر  االغتراب   ـ

א−٤−٩ א :א
املظاهر  الـسلطوية يف الفلـسفة   :  حاولت الدراسة ان تفحص القدرة التنبؤية ملتغريات مستقلة هي       

طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم، واملظاهر  السلطوية       :  ناهج، واملظاهر  السلطوية يف     وامل واألهداف
اجلنس، والسنة الدراسـية، واصـل البيئـة        :  ست متغريات وسيطة هي   فضالً عن   . يف طرائق التقومي  

ت االغتراب  تنبؤ حلاال يف ال ) املؤهل العلمي  (األكادميي، واملستوى   لألسرةاالجتماعية، احلالة االقتصادية    
  .لدى الطلبة
:אא−٥−٩

 مخـسة   أعاله الدراسة، وفق سلم قياسي مخاسي التدريج،        أداةمت قياس استجابة الطلبة على فقرات       
  . واحدوأدناه

 الدراسة، مت اسـتخدام املعيـار       أداةوللحكم على درجة استجابة الطلبة على كل فقرة من فقرات           
  :  اآليت
 . درجة تقدير متدنية جداً ١,٥٠ قل من  اإىل ١,٠٠من  -
 . درجة تقدير متدنية ٢,٥٠ اقل من إىل ١,٥٠من  -
 . درجة تقدير متوسطة ٣,٥٠ اقل من إىل ٢,٥٠من  -
 . درجة تقدير عالية ٤,٥٠ اقل من إىل ٣,٥٠من  -
 . درجة تقدير عالية جداًَ ٥,٠٠ إىل ٤,٥٠من  -
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 ١٨٠

א−١٠ :א
، أسـئلتها  عـن    إجابات عينة الدراسة     إليهاالدراسة، النتائج اليت توصلت     نعرض يف هذا اجلزء من      

 أسـئلة  املالئمة، وقد نظمت النتائج وفقـاً لترتيـب          اإلحصائيةفحص متغرياا، بالتقنيات    وإجابام ل 
  :  اآليتعلى النحو وذلك ،  اليت تفحص فقرات ابعاد اداة الدراسة الدراسة
א−١−١٠ אאאא:אא
אאא א א א؟א א א א

א א אא .א
 لدرجة تقدير الطلبة     واالحنرافات املعيارية     عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية       ولإلجابة

 املتوسـطات   وفقمرتبة  يف جماالت أداة الدراسة     لمظاهر  السلطوية يف التعليم اجلامعي       ل إدراكهمجة  لدر
  ).٣(احلسابية، والنتائج يف اجلدول 

  )٣(رقم دول اجل
 الدراسة مرتبة أداة السلطوية يف جماالت إدراكهملتقديرات الطلبة على واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية 

   . املتوسطات احلسابيةوفقتنازلياً 
  الرتبة  درجة التقدير االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب   الدراسةأداةاال يف   رقم اال

 ١  عالية ٠,٨٩ ٣,٥٧   واملناهجواألهدافالفلسفة  1
 ٢  عالية ٠,٨٥ ٣,٥٠  طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم  2
 ٣  متوسطة ٠,٧٣ ٣,٣٩  طرائق التقومي 3

    متوسطة ٠,٧٢ ٣,٤٨  اهر  السلطوية يف ااالت كلهااملظ  
 الطلبة املظاهر  السلطوية يف ااالت الثالثـة         إدراكان درجة تقدير    ) ٣(رقم  من اجلدول   نستخلص  

 فقرات اـال    يف للمظاهر  السلطوية     إدراكهمتراوحت بني درجة تقدير متوسطة وعالية، حيث جاء         
وباحنراف معيـاري   ) ٣,٥٧(ومبتوسط حسايب   . األوىليف املرتبة   " اهج   واملن واألهدافالفلسفة   "األول

طرائق " فقرات اال الثاين     يف ملظاهر  السلطوية     إدراكهم درجة   تهمث تل .وبدرجة تقدير عالية    ) ٠,٨٩(
 تقـدير وبدرجة  ) ٠,٨٥(وباحنراف معياري   ) ٣,٥٠(ومبتوسط حسايب   " التدريس وتكنولوجيا التعليم    

احتلـت  " طرائق التقومي   :  "  فقرات اال الثالث   يف للمظاهر  السلطوية     إدراكهم  كان يف حني . عالية
 أمـا وبدرجة متوسـطة ،     ) ٠,٧٣(وباحنراف معياري   ) ٣,٣٩(املرتبة الثالثة، وكانت مبتوسط حسايب      

 وبـاحنراف ) ٣,٤٨( فقرات ااالت الثالثة كلها فكانت مبتوسط        يفمظاهر  السلطوية    ل الطلبة ل  إدراك
  .وبدرجة تقدير متوسطة) ٠,٧٢(معياري 
א−٢−١٠ א אא:א א א

א א א א"א א א אא
א ؟"א
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 ١٨١

 لـدرجات تقـدير      املعيارية  واالحنرافات  عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية       ولإلجابة
الطلبة حلاالت االغتراب لديهم، على فقرات اال الرابع، وهي املتعلقة حباالت االغتراب لدى الطلبة يف               

  ) .٤(رقم والنتائج يف اجلدول .  الدراسةأداة
اب لديهم املتوسطات احلسابية لدرجة تقديرات الطلبة على فقرات اال الرابع حاالت االغتر )٤(رقم دول اجل

  .واالحنرافات املعيارية مرتبة وفق املتوسطات احلسابية 
رقم 
  الفقرة

  نص الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
 التقدير

  الرتبة

 إجياد تسهم يف    ألا القابلية للتغريب عند الطلبة      إجيادتسهم السلطوية يف      ٥٢
 ١  عالية  ١,١٥ ٣,٨٦  نتصرجيل منهزم يف ذاته وهويته وتفكريه وتبعيته للم

 هيئة التدريس للنظريات الغربية على واقع التربية العربيـة          أعضاءتطبيق   ٥٣
 ٢  عالية ١,١٧ ٣,٨١   االختالف الثقايف بني البيئتنيإىلدون االلتفات 

٥٨  
 األجنبيـة عدم تفعيل دور اللغة العربية يف التعليم واالهتمـام باللغـات     

انتماءات الطلبة للغة العربيـة وهويتـهم       العتقادهم بكفاءا فتدهورت    
  الثقافية

 ٣  عالية ١,١٤ ٣,٧٥

فر حاالت التحاق الطلبة  بالتخصصات اجلامعية اليت يرغبـون يف           اقلة تو  ٤٩
 ٤  عالية ١,٢٦ ٣,٦٩  دراستها

 ٥  عالية ١,١٨ ٣,٦٤   الطلبةأذهانسيطرة الفلسفة امليكافيلية الغاية ترب ر الوسيلة على  ٤٣
 ٦  عالية ١,٢٨ ٣,٦٢  .األعمى لدى الطلبة حنو معطيات احلضارة الغربية وثقافتها الرتوع  ٣٧
 ٧  عالية ١,٢٠ ٣,٦١  .فصل التفاعل بني الطلبة وإلغاء دورهم يف اختاذ القرار  ٤٧

يعاين الطلبة مشكالت اجتماعية ونفسية كالقلق واليـأس واالكتئـاب           ٥٩
 ٨  عالية ١,١٧ ٣,٥٩  .والنسيان وكثرة النوم واالحنرافات 

ازدياد مداهنة الطلبة وميلهم للنفاق والتكيف مع الواقـع عـن طريـق           ٦١
 ٩  عالية ١,٢١  ٣,٥٧  .املسايرة والغش وعدم الصدق واخلنوع 

ضعف احلرية األكادميية واملشاركة واحلوار وبالتايل ضـعف التنميـة يف            ٥٧
 ١٠  عالية ١,١٣ ٣,٥٦  .اتمع 

 ١١  عالية ١,٢٠ ٣,٥٥  .لى االختيار يف حيام اخلاصة والعامة عدم قدرة الشباب اجلامعي ع ٣٨

عدم رضا الطلبة عن اتمع ونظمه وقيمه والعقليات السائدة فيه ألنه ال              ٤٥
 ١١  عالية ١,١٣ ٣,٥٥  .يشبع احتياجام 

 ١٣  عالية ١,١٨ ٣,٥٥  .عدم قدرة الطلبة على تقرير املصري واملشاركة يف صناعة القرار   ٣٩
 ١٣  عالية ١,١٦ ٣,٥٤  .لبة الروح املتطرفة واالنتهازية والنفعية بني طلبة اجلامعات غ  ٦٣

يشعر أعضاء اهليئة التدريسية أن الطلبة ميتلكون تكنولوجيا احلاسـوب           ٥١
 ١٥  عالية ١,٠٨ ٣,٥٣  .بدرجة أعلى منهم بالرغم من إا ال تقدم إليهم بصورة  منهجية 

 ١٥  عالية ١,١١ ٣,٥٣  .ة يف الواقع االجتماعي للطلبة عدم توافر منظومة قيم راسخ ٦٠
 ١٧  عالية ١,٢٥  ٣,٥٠  .شعور الطلبة باخلضوع واإلذعان واالستسالم للقهر واالستالب  ٤٠

الشعور الذي يسيطر على العديد من الطلبة بقلة جـدوى التعلـيم يف              ٢٨
 ١٨ متوسطة ١,١٤ ٣,٤٩  .حتسني الواقع االجتماعي 

ظام التربوي من الدراسات العلمية اليت أجراهـا الطلبـة يف          مل يستفد الن   ٥٤
  ١٨ متوسطة ١,٢٤ ٣,٤٩  .اجلامعات الرتباطها بنظريات تربوية غربية 

الصراع الدائم بني ما يعتقده الطلبة والقيم الـسائدة يف واقـع احليـاة                ٢٦
 ٢٠ متوسطة ١,٠٧ ٣,٤٧  .االجتماعية 
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 ١٨٢

طفة االجتماعية وقلة املشاركة    ضعف الشعور بالتكيف االجتماعي والعا     ٤٦
  ٢٠ متوسطة ١,١٦ ٣,٤٧  .االجتماعية 

 ٢٠ متوسطة ١,١٣ ٣,٤٧  .إن معظم األحباث التربوية العربية ال متس املشكالت التربوية احلقيقية   ٥٥
 ٢٣ متوسطة ١,٢٥ ٣,٤٤  .شعور الطلبة حباالت السخط والقلق والعدوانية والتمرد ٢٩
 ٢٣ متوسطة  ١,١٧ ٣,٤٤  .ضعف املعايري األخالقية يف السلوك االجتماعي الشعور بفقدان القيم و ٣٠
 ٢٣ متوسطة ١,٢٤ ٣,٤٤  .ضعف الشعور باالنتماء االجتماعي لدى الطلبة  ٤٨

شعور الطلبة بالعجز بني الرغبة يف التغيري والصعوبات الـيت تـواجههم             ٢٧
 ٢٦ متوسطة ١,٠٩ ٣,٤١  .لتحقيق ذلك 

تربوية اليت ينجزها أعضاء اهليئة التدريسية ال متـس         إن معظم األحباث ال    ٥٦
 ٢٧ متوسطة ١,١١ ٣,٤٠  .املشكالت التربوية احلقيقية

 ٢٨ متوسطة ١,٢٤ ٣,٣٩ فقدان املعايري اليت ترشد الطلبةاالنفصال عن الذات وعدم التكيف معها و ٣٢

وك قم من ازديـاد سـل     تفاقم حالة امللل وقلة اإلبداع لدى الطلبة مما يفا         ٦٢
 ٢٩ متوسطة ١,٢٣ ٣,٣٨  .اجلرمية لديهم

شعور أعضاء اهليئة التدريسية بأن أدوارهم املهنية غري مقدرة مقابل املهن             ٥٠
 ٣٠ متوسطة ١,١٥ ٣,٣٦  . األخرى

الالمباالة السياسية وقلة الوعي السياسي وضعف املـشاركة للـشعور           ٣٥
 ٣١ متوسطة ١,٠٩ ٣,٣٠  .االجتماعييمة أدوارهم يف الواقع بالعجز الذايت وعدم اإلحساس بق

ها واختزاهلـا بالقيمـة     النفور من معىن احلياة واإلحساس بعدم جـدوا        ٣١
  ٣٢ متوسطة ١,٢٥ ٣,٢٧  .االقتصادية

 ٣٢ متوسطة ١,٢٥ ٣,٢٧  .اعتماد الطلبة على احلظ والصدفة يف حتقيق األهداف ٤٤

اجية يف حيام   شعور الطلبة بان القيم متناقضة وفيها حاالت من االزدو          ٤٢
  ٣٤ متوسطة ١,٢٠ ٣,٢٤  .اخلاصة

 األشياءشعور الطلبة حباالت الضعف يف متييز اخلطأ من الصواب، وتدبر            ٣٣
 ٣٥ متوسطة ١,٢٥ ٢,٢٣  .واملوازنة بينها

 ال  كـي  العلمية والية كتابتها     األحباثظهور اللويب اجلامعي الذي يقنن       ٣٤
 ٣٥ متوسطة  ١,٧٢ ٣,٢٣  .احل القائمني عليه املتعارف عليه ليخدم مصاإلطارخترج عن 

 النبيلة اليت تستحق العـيش      األهدافشعور الطلبة بان حيام خاوية من        ٤١
 ٣٧ متوسطة ١,٢٩ ٣,١٤  .من اجلها

  ٣٨ متوسطة ١,٢٣  ٣,٠١  . منفصلة عن شخصيامأشياءشعور الطلبة بان قدرام وذوام  ٣٦
 ـــ متوسطة ٠,٧٦ ٣,٤٧  تدرجة حاالت االغتراب لكل الفقرا ــــ

 إدراكهـم  املتوسطات احلسابية لتقديرات الطلبة علـى درجـة         أن) ٤(رقم  من اجلدول   نستخلص  
بـني  تتـراوح    تقابل تقـديرات     هي  و،  )٣,٨٦(و  ) ٣,٠١(حلاالت االغتراب لديهم، تراوحت بني      

بدرجة )٣٨ (أصلن  فقرة م ) ١٧( حاالت االغتراب لديهم على      ان الطلبة   إدراكحيث  . متوسطة وعالية 
. من فقرات جمال االغتـراب    ) ٪٤٤,٧(، وتشكل )٣,٨٦(و  ) ٣,٥(عالية، تتراوح متوسطاا ما بني      

، )٣,٤٩(و  ) ٣,٠١(فقرة بدرجة تقدير متوسطة، تتراوح  متوسطاا ما بني          ) ٢١( يدركون   امكما  
  .من فقرات جمال االغتراب) ٪٥٥,٣(وهي متثل 

، يف حني   )١ -١٧(لبة بدرجة تقدير عالية، هي اليت تقابل الرتب من          وان الفقرات اليت يدركها الط    
الـيت تقابـل     :  الفقرات اليت يدرك الطلبة فيها حاالت االغتراب بدرجة متوسطة هي الفقرات           تانك

 اليت يدرك فيها الطلبة     األوىل الفقرات اخلمس    أما. )٤(وملعرفتها انظر اجلدول    ) ١٨ - ٣٨(الرتب من   
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تـسهم  (٥٢وتقابل    . ٤٣ و ٤٩ و ٥٨ و ٥٣ و ٥٢ األرقامذوات  :  بدرجة عالية هي   حاالت االغتراب 
 جيل منهزم يف ذاته وهويته  إجياد تسهم يف    ألا عند الطلبة،    شعور باالغتراب  القابلية لل  إجيادالسلطوية يف   

 العربية   هيئة التدريس للنظريات الغربية على واقع التربية       أعضاءتطبيق   (٥٣و). وتفكريه وتبعيته للمنتصر  
عدم تفعيل دور اللغـة العربيـة يف التعلـيم           (٥٨و).  االختالف الثقايف بني البيئتني    إىلدون االلتفات   

تدهورت انتماءات الطلبة للغـة العربيـة وهويتـهم         ،   العتقادهم بكفاءا  األجنبيةواالهتمام باللغات   
 ٤٣و) ية اليت يرغبون يف دراستها    فر حاالت التحاق الطلبة  بالتخصصات اجلامع      اقلة تو  (٤٩و). الثقافية

  ) . الطلبةأذهانسيطرة الفلسفة امليكافيلية، الغاية تربر الوسيلة على (
ذوات :  ، اليت يدرك فيها الطلبة حاالت االغتراب بدرجة متوسطة هي         األخريةوان الفقرات اخلمس    

 أشـياء ذواـم   شعور الطلبة بان قدرام و    (٣٦وتقابل نصوص   . ٤٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٤١ و ٣٦:  األرقام
 النبيلة اليت تستحق العيش     األهدافشعور الطلبة بان حيام خاوية من        (٤١و). منفصلة عن شخصيام  

 الختـرج عـن      لكي  العلمية والية كتابتها   األحباثظهور اللويب اجلامعي الذي يقنن       (٣٤و). من اجلها 
لبة حباالت الضعف يف متييز اخلطأ      شعور الط  (٣٣و).  املتعارف عليه ليخدم مصاحل القائمني عليه      اإلطار

شعور الطلبة بان القيم متناقضة وفيها حاالت مـن          (٤٢و).  واملوازنة بينها  األشياءمن الصواب، وتدبر    
  ). االزدواجية يف حيام اخلاصة

א−٣−١٠ א א:א אא א א אא
אאא א א א א
؟ א

 عن هذا السؤال، مت حساب مصفوفة معامالت االرتباط بني متغريات املظاهر  الـسلطوية               ولإلجابة
 واملناهج، واملظاهر السلطوية يف طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم، واملظـاهر            واألهدافالفلسفة  : يف
اجلنس والـسنة الدراسـية واصـل البيئـة         ( املتغريات الوسيطة فضالً عن   سلطوية يف طرائق التقومي،     ال

وبني ) األكادمييى  و، ومستوى املعدل التراكمي، واملست    لألسرةاالجتماعية للطالب، واحلالة االقتصادية     
  .)٥(رقم والنتائج يف اجلدول . درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة

  )٥(رقم دول اجل
واملظاهر  السلطوية ،  واملناهجواألهدافالفلسفة : املظاهر  السلطوية يف(معامالت االرتباط بني املتغريات املستقلة 

 األخرىواملتغريات الوسيطة ). يف طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم، واملظاهر  السلطوية يف طرائق التقومي
، ومستوى املعدل التراكمي، لألسرةية، واحلالة االقتصادية اجلنس، والسنة الدراسية، واصل البيئة االجتماع(

  .وبني درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة ) األكادمييواملستوى 
  درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة  املظاهر  السلطوية يف املتغريات املستقلة والوسيطة

  **٠,٧١   واملناهجواألهدافالفلسفة  -١
 **٠,٦٥  يا التعليمطرائق التدريس وتكنولوج -٢
  **٠,٥٦  طرائق التقومي -٣
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 **٠,١٤  اجلنس -٤
 ٠,٢٧ -**   السنة الدراسية -٥
 ٠,٠٣ -   البيئة االجتماعيةأصل -٦
  **٠,١٧  لألسرةاحلالة االقتصادية  -٧
  ٠,١٤ـ   **  مستوى املعدل التراكمي -٨
 ٠,٠٢  )املؤهل العلمي (األكادميياملستوى  -٩

  مـستوى  نـد  ع إحـصائية  موجبة، وذات داللـة      ارتباطيهعالقة  ) ٥(رقم   من اجلدول    نستخلص
)0.05=α (    يف اجلدول    الواردةبني املتغريات التسعة )الفلـسفة  :  املظاهر  الـسلطوية يف    :  وهي) ٥

واملظاهر السلطوية يف   . واملظاهر  السلطوية يف طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم       .  واملناهج واألهداف
، لألسرة، واجلنس، والسنة الدراسية، واصل البيئة االجتماعية للطالب، واحلالة االقتصادية           طرائق التقومي 

  . ودرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة" املؤهل العلمي "األكادمييومستوى املعدل التراكمي، واملستوى 
 هـداف واألبني متغري املظاهر  الـسلطوية يف الفلـسفة          ) ٠,٧١( هذه االرتباطات    أعلىحيث بلغ   

فجاءت بـني  ) ٠,٠٢( هذه االرتباطات وهي    أدىن أما.واملناهج، ودرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة       
  .ودرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة" املؤهل العلمي "األكادمييمتغري املستوى 

 بدرجـة  تنبؤال  على    قدرة أكثر) ٥(رقم   من هذه املتغريات التسعة املوجودة يف اجلدول         أيوملعرفة  
، علـى مـستوى     )Stepwise(استخدم حتليل االحندار املتعدد التدرجيي    . حالة االغتراب لدى الطلبة   

ــة  ــصائيةالدالل ــدخول يف املع) α  =0.05 (اإلح ــة الل ــستوى الدالل ــة، وم ــصائيةدل                   اإلح
)0.01  =α ( للخروج منها، والنتائج يف اجلدول)٦. (  

  )٦(رقم دول اجل
التنبؤ بدرجة على  املتغريات املستقلة والوسيطة وقدرا ألثر)" Stepwise(حندار املتعدد التدرجيي نتائج حتليل اال

  .حاالت االغتراب لدى الطلبة 

  
  املتغريات املتنبئة

معامل االحندار 
  غري العادي

معامل 
االحندار 
  املعياري

 التباين املفسر
)2 R( 

  التراكمي

التغري يف 
)R2 (

  لوحده

  
  قيمة ت

  
لة الدال

 اإلحصائية
  ٠,٠٠٠ ٤,٨٢٦  ـــ  ـــــ ـــــ  ٠,٨٣٨  الثابت

 ٠,٠٠٠ ١٠,٥٩٠ ٠,٥٠٢ ٠,٥٠٢ ٠,٤٤٦ ٠,٣٨٥   واملناهجواألهدافالفلسفة 
 ٠,٠٠٠ ٤,٥٥٩ ٠,٠٤٣ ٠,٥٤٥ ٠,٢٠٢ ٠,١٨١  طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم

 ٠,٠٠٠ ٣,٨٤١ ٠,٠١٢ ٠,٥٥٦ ٠,١٤٨ ٠,١٥٥  طرائق التقومي
 ٠,٠٠٠ ٣,٥٦٠ ٠,٠٠٨ ٠,٦٤ ٠,١١١ ٠,٠٧٨-  السنة الدراسية

  ٠,٠٠٢ ٣,١٥٧ ٠,٠٠٨ ٠,٥٧١ ٠,٠٩٦ ٠,٠٩٥-  "املؤهل العلمي"األكادمييملستوى ا
 ٠,٠٠١ ٣,٢٦١  ٠,٠٠٨ ٠,٥٧٩ ٠,٠٩٤ ٠,١٤٨  اجلنس

 ٠,٠٠٤ ٢,٨٥٩ ٠,٠٠٧ ٠,٥٨٦ ٠,٠٨٣ ٠,١٠٤  لألسرةاحلالة االقتصادية 

ات التسعة، اليت ادخلت يف املعادلة، ذات قـدرة         ان سبعة من املتغري   ) ٦(رقم   من اجلدول    نستخلص
 واملنـاهج، وطرائـق     واألهـداف  الفلسفة   : متغرياتوهي  . على التنبؤ حباالت االغتراب لدى الطلبة     
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املؤهـل  "    األكادمييالتدريس وتكنولوجيا التعليم، ومتغري طرائق التقومي، والسنة الدراسية، واملستوى          
مستوى املعدل التراكمي ، واصل ي ، ومل يظهر ملتغري  لألسرةالة االقتصادية    احل وأخرياواجلنس،  " العلمي  

  . قدرة على التنبؤ حباالت االغتراب لدى الطلبة أيالبيئة االجتماعية 
مـن  ) ٪٥٨,٦(ان تفسر معاً ما نسبته      ) ٦(رقم  واستطاعت املتغريات الستة اليت ظهرت يف اجلدول        

 املتغريات قدرة   أكثران  ) ٦(رقم  تبني من اجلدول    يكما  . الطلبةالتباين يف درجة حاالت االغتراب لدى       
 واألهـداف املظاهر  السلطوية يف متغري الفلسفة       :  على التنبؤ بدرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة هو       

مث تاله  . من التباين يف حاالت االغتراب لدى الطلبة      )  ٪ ٥٠,٢(واملناهج، حيث فسر لوحده ما نسبته       
 مـن   ) ٪ ٤,٣(حيث فسر ما نسبته     " طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم   " السلطوية يف    املظاهر: متغري

حيث " طرائق التقومي   " التباين يف درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة، مث جاء ثالثاً متغري السلطوية يف              
تغريات وبعد ذلك جاءت امل   . من التباين يف درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة       )  ٪ ١,٢(فسر ما نسبته  
)  ٪٠,٨(، ومتغري اجلنس، حيث فسر كل منـهما         األكادمييالسنة الدراسية، واملستوى    : الوسيطة وهي 

حيث " لألسرةاحلالة االقتصادية   :  " جاء متغري  أخرياً. من التباين يف درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة       
وان مجيع هذه النسب املئوية     . من التباين يف درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة       ) ٠,٧(فسر ما نسبته    

  ) .α=  0.05( مستوى الداللة ند عإحصائيةذات داللة 
  : ويقوم حتليل االحندار على افتراضني مها

  ) االغتراب( التوزيع الطبيعي للمتغري التابع -
  . وحاالت االغتراب املتنبأ ا) املستقلة( العالقة اخلطية بني املتنبئات -

  . تبني درجة حتقق افتراضات حتليل االحندار املتعددةاآلتي البيانية واألشكال

Regression Standardized Residual
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Dependent Variable:        االغتراب

 Mean =6.93E-15
 Std. Dev. =0.993

N =518

  
  

  ).التوزيع الطبيعي حلاالت االغتراب املتنبأ ا(يبني حتقق االفتراض األول )١(شكل رقم 
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وحـاالت  ) املـستقلة ( العالقة اخلطية بني املتنبئـات      (يبني حتقق االفتراض الثاين     ) ٢(شكل رقم   
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:א−١١
 الطلبة يف جامعة الريموك ملظاهر  السلطوية        إدراكدف الدراسة هذه الكشف عن درجة        -١-١١

يتمثـل     أسئلة عن ثالثة    اإلجابةيف التعليم اجلامعي، وعالقة ذلك حباالت االغتراب لديهم، من خالل           
يم اجلامعي، وحـاول الـسؤال       الطلبة ملظاهر  السلطوية يف التعل      إدراكالكشف عن درجة    :   يف األول
ان يظهر القدرة   ،   الطلبة حلاالت االغتراب لديهم، كما حاول السؤال الثالث        إدراك عن   ، اإلجابة الثاين
على التنبؤ بدرجة حاالت االغتـراب لـدى الطلبـة،          " املستقلة والوسيطة   " ية ملتغريات الدراسة    ئالتنب

 وفحص متغرياا، وتبني من النتائج يف       األسئلةعن هذه    لإلجابة املالئمة   اإلحصائيةواستخدمت التقنيات   
أوصـل   واملناهج الدراسية قدرة الطلبة بدرجة عاليـة،      واألهدافالفلسفة  " ان متغري   ) ٣(رقم  دول  اجل

، حيث  "طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم   "املرتبة األوىل يف إدراكهم ملظاهر  السلطوية، مث تاله متغري           
ة عالية أيضا، وأخريا جاء متغري طرائق التقومي، وقدرة الطلبة بدرجة متوسطة، وهـذا              قدرة الطلبة بدرج  

يعين ان املتوسطات احلسابية هلذه املتغريات تراوحت بني درجة تقدير متوسطة وعالية، ويدل ذلك على               
 يف إدراك   ان الطلبة يدركون املظاهر  السلطوية يف هذه املتغريات الثالثة، وقد ترجع درجة التقدير هذه              

تتفق هذه املتغريات، وإدراكهم اا ال    الطلبة ملظاهر  السلطوية يف هذه املتغريات إىل عدم رضا الطلبة عن             
مع حاجام  احلقيقية ومتطلبام النمائية، فوق أم ال يشاركون يف اختيارها، وال حيسون بأا تلـيب                 

د يف قدرم على مواجهـة املـشكالت الـيت          حاجام احلقيقية، أو تعمل على إمناء شخصيام أو تزي        
يقابلوا يف احلياة، وهلذا فان الطلبة يف اجلامعة يدركون املظاهر  السلطوية يف عناصر العملية التعليميـة                 

لمظـاهر    لداخل اجلامعة، ولكنهم يستسلمون هلذا التعليم ويستمرون يف طلبه، على الرغم من إدراكهم              
لبدائل املتاحة، واإلذعان لنموذج التعليم يف اجلامعات ومسايرته، بدالً مـن           السلطوية فيه، لعدم توافر ا    

نقده وتطويره، فمعظم الفلسفات التربوية هي أفكار لفلسفت غربية، صاغتها النخـب املـستغربة يف               
ثقافتها من أصول فكرية  براغماتية، لذلك فاا تزيد يف ظاهرة السلطوية يف التعليم اجلامعي، وتطبيـق                 

ظريات الغربية عليهم، وعدم اعتماد اللغة العربية  يف التدريس، وفرض التخصصات علـى الطلبـة،                الن
وخلو األهداف من الغايات النبيلة، وسيطرة الشللية على التعليم خلدمة مصاحلهم، فضالً عن املناهج اليت               

ودراسـة   ) ٢٠١٠لزعيب،  اخلوالده وا (ال تفيد الطلبة يف حيام العملية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة            
ألا دراسات أجريت على طلبة يف البيئة األردنيـة يف          ) ١٩٩٨السورطي،  (ودراسة  ) ١٩٩٣وطفة،  (

  . زمن متقارب، واستخدمت املنهج الوصفي نفسه املدعم باإلحصائيات امليدانية
א−٢−١١ א حلاالت   الذي عاجل درجة إدراك الطلبة يف جامعة الريموك           :א

، ويستخلص ان حاالت االغتراب لدى الطلبـة        )٤(والذي بينت نتائجه يف اجلدول      . االغتراب لديهم 
بدرجة تقدير عالية، كما اـم يـدركون        )  ٪ ٤٤,٧( وتشكل   ٣٨فقرة من أصل    ) ١٧(كانت على   

  .بدرجة تقدير متوسطة) ٪٥٥,٣(وتشكل ) ٣٨(فقرة من أصل ) ٢١(حاالت االغتراب لديهم على 
  ذا يعين ان الطلبة يف جامعة الريموك يدركون حاالت االغتراب املوجودة لديهم، بدرجة تقدير ـوه
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تتراوح بني متوسطة وعالية، وان حاالت االغتراب هذه تزيد يف االهدارات التربويـة، لـدى الطلبـة                 
الضـطرابات  واجلامعة، وتعمل على تقليل القيمة املضافة من التعليم اجلامعي لدى الشباب، وتزيد يف ا             

السلوكية لدى الطلبة، وتزيد يف حاالت القلق عند الطلبة، وإضعاف قدرم على التكيـف النفـسي                
واالجتماعي واألكادميي داخل األسرة واجلامعة واتمع، فضالً عن تعميق مشاعر اإلحباط واإلحساس            

بة من فراغ، ولكنها ترجع     بامللل، وعدم الرضا عن الواقع املعاش، وال حتدث حاالت االغتراب عند الطل           
إىل املظاهر السلطوية اليت متارس عليهم يف أثناء التعليم اجلامعي، من األطـراف املـشتركة يف العمليـة           
التعليمية داخل اجلامعة وخارجها، ويبدو ان العالقة بني املظاهر السلطوية يف التعليم وحاالت االغتراب              

د املظاهر السلطوية، وللتخفيف من حاالت االغتراب لدى        عالقة طردية، تتزايد حاالت االغتراب بتزاي     
الطلبة، جيب ان تم اجلامعات بالعمل على إلغاء املظاهر  السلطوية يف التعليم اجلامعي، سواء أكانـت                 
هذه السلطوية قادمة من الفلسفات التربوية املتبعة أم األهداف التعليمية املقصودة، أم اخلطط الدراسـية               

 عن ترقية طرائق التدريس يف اجلامعات لتتالءم مع حاجات الطلبة ورغبام يف الـتعلم،               فضالً، املقررة
وإمكانام وفروقهم الفردية، حبيث تنوع اجلامعات يف طرائق التدريس وأساليب التعليم مبا يتالءم مـع               

ي، الـذي   يقي وليس التعلم الـشكل    استعدادات الطلبة وحريتهم ورغبام، ومساعدم على التعلم احلق       
يتماشى مع إمناء شخصية اإلنسان، بل يركز على التلقني واحلفظ واالستظهار، هذا التعلـيم الـذي                ال

ينتهي مع االمتحانات وما تتطلبه من شروط االسترجاعات، وليس التعليم الذي يتكامل مع التربية إلمناء               
ربية أداة بنـاء وتنميـة لإلنـسان        ذكاء املتعلم وتطوير شخصيته بأبعادها اإلنسانية املختلفة لتصبح الت        

  .واتمع
وهذه النتائج تتفق مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات أخرى أجريت يف هذا السياق على طلبـة                 

) ١٩٩٤الـسورطي،   (ودراسـة   ) ١٩٩٥وطفـة،   (اجلامعات يف البيئة العربية واألردنية، مثل دراسة        
ألا دراسـات   ) ١٩٩٩وطفة،  (ودراسة  ) ١٩٨٥،األشول وآخرون   (و) ٢٠١٠اخلوالدة والزعيب،   (و

  .أجريت على البيئة العربية، وفحصت الغرض نفسه
א−٣−١١ א  الذي فحص القدرة التنبئية للمتغريات املستقلة واملتغريات :א

دول   الوسيطة على التنبؤ بدرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة، حيث تبني من النتائج اليت وردت يف اجل               
، ان هناك درجة ارتباط بني املظاهر  السلطوية يف املتغريات، ودرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة،                )(5

حيث جاءت أعلى درجة ارتباط بني املظاهر  السلطوية يف متغري الفلسفة واألهداف واملناهج ودرجـة                
التدريس وتكنولوجيا التعليم   مث بني متغري طرائق     ) ٠,٧١(حاالت االغتراب لدى الطلبة ومبعامل ارتباط       
مث بني متغري التقومي وحاالت االغتراب لـدى        ). ٠,٦٥(وحاالت االغتراب لدى الطلبة مبعامل ارتباط       

مث معامل املظاهر  السلطوية يف متغري اجلنس، وبني حاالت االغتـراب            ). ٠,٦٣(الطلبة، مبعامل ارتباط    
سنة الدراسية، مث متغري أصل البيئة االجتماعية، مث متغري         ال:  مث متغري ). ٠,١٤(لدى الطلبة مبعامل ارتباط     

  حيث ". املؤهل العلمي"احلالة االقتصادية، مث متغري املعدل التراكمي، وأخرياً متغري املستوى األكادميي 
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  ان هناك عالقة ارتباطيه موجبة بني املتغريات املستقلة والوسيطة التسعة، ودرجة ) ٥(اظهر اجلدول 
تراب لدى الطلبة، ولكن بدرجات ارتباطيه متباينة، وهذا يعـين ان املـتغريات املـستقلة               حاالت االغ 

والوسيطة ذات اثر يف حاالت االغتراب، ولكن بقدرات تنبئية خمتلفة، واستطاعت املتغريات التسعة معاً              
لنتائج من التباين يف درجة حاالت االغتراب لدى الطلبة، كما أظهرت ا          )  ٪ ٥٨,٦(ان تفسر ما نسبته     

استطاعت ان تتنبأ عن درجة االرتباط بـني        ) ٩(متغريات من أصل    ) ٧(، ان هناك    )٦(يف اجلدول رقم    
مـتغري  :  املظاهر  السلطوية يف هذه املتغريات ودرجة حاالت االغتراب لدى الطلبة، وهي على التوايل             

، مث متغري   متغري طرائق التقومي  ا التعليم، و  الفلسفة واألهداف واملناهج، ومتغري طرائق التدريس وتكنولوجي      
السنة الدراسية، مث متغري املستوى األكادميي، مث متغري اجلنس، وأخريا متغري احلالة االقتصادية لألسـرة،               
وان هذه املتغريات السبعة مجيعها على اختالف قدرا على تفسري نسب مئوية متفاوتـة، إال ان هـذه                  

  ) .α=0.05( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة النسب املئوية على اختالف مقدارها كانت
نستطيع القول ان   ) ٦(واجلدول  ) ٥(ومن النتائج اليت عرضت سابقاً، واليت استخلصت من اجلدول          

هناك عالقة طردية بني املظاهر  السلطوية ودرجة االغتراب لدى الطلبة، وان هناك عالقة موجبة بـني                 
 تعرب عن املظاهر  السلطوية يف التعليم والتربية، وبـني درجـة حـاالت               املتغريات املستقلة الثالثة اليت   

ولكن املتغريات الوسيطة مل تستطع ان تفسر من التباين مـا اسـتطاعت علـى               . االغتراب لدى الطلبة  
تفسريه املتغريات املستقلة، الن املتغريات املستقلة تشكل احد العناصر األساسية الداخلـة يف العمليـة               

لتعليمية، يف حني كانت املتغريات الوسيطة هي متغريات ال ترتبط بـني املظـاهر  الـسلطوية             التعلمية ا 
وحاالت االغتراب لدى الطلبة، باالرتباط نفسه بني املتغريات املستقلة وحاالت االغتراب لدى الطلبة،             

ـ          . ولكنها متغريات وسيطة حمتملة    دريس أي ان متغريات الفلسفة واألهداف واملنـاهج، وطرائـق الت
وتكنولوجيا التعليم، وطرائق التقومي، متغريات مرتبطة باملظاهر السلطوية يف العملية التعلمية التعليميـة             
داخل اجلامعة، وبالتايل فاا دالة على حاالت االغتراب لدى الطلبة، بفضل االرتباطات املوجبـة بـني                

ك علينا ان نفـك العمليـة التعلميـة         لذل. املظاهر السلطوية يف التعليم وحاالت االغتراب لدى الطلبة       
التعليمية من املظاهر  السلطوية بأبعادها املختلفة، حىت خنفف حاالت االغتراب اليت تنتقل إىل الطلبة عن                
طريق العناصر التسلطية يف العملية التربوية، وهي حاالت جتهض التعليم من فعالياته وتفشل التربية مـن                

) ١٩٩٩وطفة،(اسات كثرية منها    وتتفق هذه النتيجة مع در    . خصيتهتطوير إمكانات اإلنسان وتطوير ش    
ويرجع ذلك إىل   ). ١٩٩٠واحلديدي،  ) (١٩٨٧وعزام،  ) (١٩٨٥واالشول،  )  (١٩٩٤والسورطي،  (

  .ذات الظروف التعليمية املتشاةاا دراسات أجريت على الشباب يف البيئات اجلامعية العربية 
يت أجريت لغرض اختبار صدق املقاربة النظرية اليت قدمها الـسورطي           وان الدراسة امليدانية هذه، ال    

 ، الكويت، تؤكد صحة هذه املقاربة النظرية، وتشري إىل وجـود            ٣٦٢يف عامل املعرفة رقم       ) ٢٠٠٩(
  . عن السلطوية يف التربية العربيةالسلطوية يف التعليم اجلامعي، وحالة االغتراب لدى الطلبة الناجتة
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:א−١٢
ميكن ان تقدم الدراسة عدداً من التوصيات يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها يف اإلجابة عن أسئلتها                 

  : وفحص متغرياا
اظهر الطلبة أم يدركون املظاهر  السلطوية يف الفلسفة واألهداف واملناهج، ولذا فـان               -١-١٢

 األردنية عامة العمل على تطوير هـذه        واجلامعات، الباحث يوصي املسؤولني يف جامعة الريموك خاصة      
العناصر التعليمية، بوضع فلسفة تربوية تنطلق من الفلسفة االجتماعية األصلية، واختيار أهداف تعليمية             

وتنتمي إىل ثقافة اتمع وطموحاته، وتقدمي خربات تربويـة معاصـرة تـرتبط         ،بط حباجات الطلبة    تتر
 .تمع واملستجدات الثقافية يف اباألهداف
كما أظهرت النتائج ان متغري طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم تنطوي على املظـاهر               -٢-١٢

سلطوية عالية، لذا يقترح على املسؤولني يف اجلامعة إدخال طرائق تعليمية متنوعة، تتفق مع رغبة الطلبة                
التفكري ومهـارات اإلبـداع،     واستعدادام وحريتهم يف التعلم الذايت وتعزيز الفهم واالستيعاب وإمناء          

وختليص طرائق التدريس من التقليد والتلقني واجلمود، وإدخال التقنيات احلديثة إىل مهـارات الـتعلم               
الذايت، وتنويع مصادر التعليم، واالعتماد على النفس، واستخدام التفكري الناقد يف عمليـات املواجهـة           

 .لناقد مهارات التحليل والتفكري اوحل املشكالت وتطوير
ونظراً ألن الدراسة بينت ان هناك عالقة طردية بني املظاهر السلطوية وحاالت االغتراب              -٣-١٢

لدى الطلبة، فان الدراسة تقترح املسؤولني يف اجلامعة كل يف موقعه، اختاذ اإلجراءات اليت تعمل علـى                 
تراب لدى الطلبـة الذهنيـة      التخفيف من املظاهر  السلطوية يف التعليم واإلدارة، ومعاجلة حاالت االغ          

والنفسية واالجتماعية من اجل حتسني مشاعر االغتراب السلبية، وإعادة الثقـة النفـسية إىل الطلبـة                
للتخفيف من اإلهدار التربوي عندهم وجعلهم يتعلمون حبرية لعلهم يصبحون قيمة مـضافة صـحيحة               

 .أدوارها االجتماعية على أكمل وجهتقوم ب
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א א
אא :א
رسـالة  . ظاهرة االغتراب بني طالب اجلامعات يف مـصر        .)١٩٨٥(.األشول، عادل عز الدين     -

 .القاهرة ، جامعة عني مشسدكتوراه غري منشورة،
 دار صـفاء    :عمان . قلق املستقبل  -  التمرد –االغتراب   ).٢٠١١( .احلداين، أمثال حممد رشيد    -

 .للنشر والتوزيع
رسالة دكتوراه  . املظاهر  االغتراب وعوامله لدى طلبة اجلامعة األردنية        ).١٩٩٠(.حلديدي، فايز ا -

 .، القاهرةجامعة عني مشس، غري منشوره
. آثار االغتراب لدى طلبة اجلامعات الـسودانية واألردنيـة        .)٢٠٠٠ (.احلوامده، كمال حممود   -

 .، السودان جامعة أم درمان،رسالة دكتوراه
إدراك طلبة جامعة آل البيـت املظـاهر الـسلطوية           .)٢٠١٠ (.ورمي ، حممد  اخلوالده، الزعيب،  -

 .، األردنالتربية، جامعة آل البيتحبث غري منشور، كلية . وارتباطها حباالت االغتراب لدى الطلبة
مؤتـة للبحـوث      دراسة ميدانية من مشال األردن،     .الشباب واالغتراب  .)١٩٩٠( .الزغل، علي   -

 .٥ ،توالدراسا
 .الشباب واالغتراب بني طلبة جامعة الريموك .)١٩٨٦ (.ت الزغل وغصيبا -
تصورات طلبة جامعة الريموك حنو املمارسـات الدميقراطيـة         . )٢٠٠٢(.السواملة، وفاء طه حممد     -

 . ، جامعة الريموكرسالة ماجستري غري منشورة .ألعضاء هيئة التدريس فيها
. ملظاهر  واألسباب والنتـائج    ا:  ربيةالسلطوية يف التربية الع    .)١٩٩٨ (.السورطي، يزيد عيسى    -

 . الكويت.)٤٦(١٢ :الكويتجامعة  ،الة التربوية
جامعة ،  الة التربوية . الدور االغترايب للتربية يف الوطن العريب      .)٢٠٠٣ (.السورطي، يزيد عيسى    -

  ).٦٧(١الكويت 
ـ    .الشباب واالغتراب  .)١٩٩٢ (. والكندري، جاسم  الطراح، علي  - ة يف اتمـع    دراسـة تطبيقي

 ).٦٥ (١٧، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية .الكوييت
 .)١ (،١٠ ،عامل الفكر.االغتراب اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً .)١٩٧٩( .النوري، قيس -
 .)٥ (،١ ،مواقف .االغتراب والثورة يف احلياة العربية.)١٩٩٦ (.بركات، حليم -
 .منتدى الفكر العريب: عمان .١٩٥٠ منذ عام التربية العربية .)١٩٩٠(.سارة، نائر -
مكتبـة ومطبعـة    : القـاهرة  .االغتراب يف التنظيمات االجتماعية   . )١٩٩٧ (.شتا، السيد علي   -    

 .اإلشعاع الفنية
 .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت .حنو فلسفة تربوية عربية .)١٩٩١(.عبد الدامي، عبد اهللا -
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دراسة : عض املتغريات املصاحبة الغتراب الشباب عن اتمع اجلامعي       ب .)١٩٨٧ (.عزام، إدريس   -
 .الة العربية للعلوم اإلنسانية الكويت، .استطالعية على عينة من طلبة اجلامعات األردنية

دراسة حتليلية لالغتراب وعالقته ببعض املتغريات النفـسية لـدى           ).١٩٨٧(.عيد، حممد إبراهيم   -
 .، القاهرةالتربية، جامعة عني مشسكلية ، غري منشورةرسالة دكتوراه  .الشباب

نـدوة  . مشاعر االغتراب وعالقتها ببعض مسات الشخصية      .)٢٠٠٠(.حممد، يوسف عبد الفتاح    -
سلطان قابوس، كليـة    جامعة ال : مسقط .علم النفس وتطلعات املستقبل يف دول جملس التعاون اخلليجي        

  .التربية
كتـاب  مـن    .الواقع والطموح :  الثقافة العربية  الياتوإشكجوانب   .)١٩٩٥ (.حممود، حسين  -

 . االحتاد العام ألدباء والكتاب:وحدة الثقافة العربية، عمان
 .كتاب وحدة الثقافة العربية   من   .جوانب من إشكالية الثقافة العربية     .)١٩٩٥ (.حممود، حسين  -
 . االحتاد العام ألدباء والكتاب:عمان
 .ت طالب اجلامعة يف مصر وأسـاليبهم يف مواجهتـها         مشكال .)١٩٩٣ (.حممود، يوسف سيد   -

 ).٥٠(، ٨، دراسات تربوية
جملـة احتـاد    .  الطالب وأعضاء اهليئـة التدريـسية      التفاعل التربوي بني  . )١٩٩٣(.وطفة ، علي   -

  .)٢٨( اجلامعات العربية،
ركـز  م: بـريوت  .املظاهر  التسلط يف الثقافة والتربية العربية املعاصرة        .)١٩٩٩ (.وطفة، علي  -

 .دراسات الوحدة العربية
مركـز  : بـريوت  . التسلط يف الوطن العريب    وإشكاليةبنية السلطة    .)١٩٩٩ (.وطفة، علي  -١٠

  .دراسات الوحدة العربية
الفعاليات الدميقراطيـة ومظاهرهـا يف جامعـة         .)١٩٩٩ (.وطفة، والشريعة، علي وسعد    -١١
كليـة  : الكويـت  .ث لقسم أصول التربية   أعمال املؤمتر الثال  مركز دراسات الوحدة العربية،      .الكويت

 .التربية، جامعة
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