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ـ     ) اجتماعية أو نفسية  (إن أي ظاهرة     د مـن   هي حصيلة تفاعـل العدي

األسباب، وإن االغتراب يحدث حتى في الحالة التي ال يكـون فيهـا اإلنـسان               
مستغال من الناحية االقتصادية وأن هناك أنواع متعـددة مـن االغتـراب، وإذا     
تعددت أنواع االغتراب فإن ذلك يعني إن لكل نوع سبب وأن معرفـة الـسبب               

  . تتطلب أن نحدد موضوع االغتراب لدى الفرد
فـي   - ل البحث أبعاد االغتراب المؤسسي عند جماعات العمل       لذا يتناو 

، إذا كان الهدف من البحث االستدالل       )ألبان الموصل واألثاث الجاهز   (مصنعي  
عن مستوى االغتراب عند جماعات العمل في هذين المصنعين، والتحقق مـن            

وحدة، واعتمد البحـث    ) ١٠٠(وكانت عينة البحث مؤلفة من      . فرضيات البحث 
 المسح االجتماعي بطريقة العينة والمنهج المقارن، وقد اسـتخدم مقيـاس            منهج

كأداة لجمع البيانات فضال عن استخدام عدد من الوسائل اإلحـصائية،           ) ليكرت(
وتوصل البحث إلى نتائج، عموما تتلخص في استجابات جماعات العمـل فـي             

ألبعاد االغتراب  المصنعين، إذ تبين أن ليس هناك فرقا ذو داللة إحصائية، وفقا            
عموماً، وأما بخصوص التحقق من فرضيات البحث، فتبين من المعطيات، أنـه            
توجد فروق ذو داللة إحصائية لدى جماعات العمل في المصنعين، لكـل مـن              

  . أبعاد االغتراب
Institutional dimensions of alienation when the working 

groups (A field study in the manufacturers Dairy Mosul and 
furniture ready) 

Dr. Jumaa Jassim Khalaf 
Abstract 

Any phenomenon (social or psychological) are the 
result of interaction of a variety of reasons, and that alienation 
occurs even in the case where it is not human, taking 
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advantage of the economically and there are multiple types of 
alienation, and if many types of alienation, it means that each 
type of reason and knowledge reason requires that we define 
the theme of alienation in an individual. So research deals 
with the institutional dimensions of alienation when the 
working groups - the manufacturers (Dairy Mosul and 
furniture ready), as was the aim of the research, reasoning on 
the level of alienation at work in these groups, manufacturers, 
and verification of hypotheses. The research sample is 
composed of (100) units. The research  and social survey 
method in a sample and the comparative method has been 
used a scale 
(Likert) as a tool to collect data as well as use a number of 
statistical tools. The results to the results. Responses are 
summarized in the working groups in the manufacturers, it is 
found that there was no statistically significant difference, 
according to the dimensions of alienation. With regard to 
verification of hypotheses, it is clear from the data, that there 
were statistically significant differences in the working groups 
in the manufacturers, each with a dimension of alienation. 

 
أدى التوسع في الصناعة واإلقبال على استخدام اآلليـة المتقدمـة فـي        
العملية اإلنتاجية إلى تزايد االهتمام بالعنصر البشري، والظواهر التي يتعـرض           

  . لها في هذا السياق
وإذا كان االهتمام بظاهرة االغتراب وأثرها على جماعات العمـل فـي    

ام المجتمعات الغربية فذلك يرجع لكونها مـن        الصناعة، قد القى مزيدا من اهتم     
أكثر الظواهر االجتماعية تأثيرا على طبيعة العنصر البشري وتماسك الجماعـة         

  . داخل المصنع
ولهذا يأتي البحث الذي نقدمه حول أبعاد االغتـراب المؤسـسي عنـد             
جماعات العمل، ليعكس مدى اتساع دائرة االهتمام بظـاهرة االغتـراب فـي             

   .الصناعة
وفي ضوء ذلك يتضمن البحث خمسة مباحث تعالج في مجملها أبعـاد            

اإلطـار  : االغتراب المؤسسي عند جماعات العمل إذ يتنـاول المبحـث األول         
تحديد مشكلة البحث، أهمية البحـث، وتحديـد        : النظري للبحث والذي يتضمن   

، أمـا   المصطلحات والمفاهيم، ثم يعالج المبحث الثاني أبعاد االغتراب المؤسسي        
اإلجراءات المنهجيـة   : البحث الثالث فيتناول اإلطار المنهجي الذي يتلخص في         

للبحث، نوع البحث ومنهجيته، ووسائل جمع البيانات،  عينة البحث، الوسـائل             
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اإلحصائية، ثم يتناول المبحث الرابع البيانات األساسـية لوحـدات الدراسـة،            
 ونتائج الدراسة وفقا ألهـدافها،      وأخيرا يتضمن المبحث الخامس نتائج الدراسة،     

  . وأخيرا التوصيات
 

 
 

تعد مشكلة االغتراب حالة مميزة لإلنسان فـي المجتمـع الحـديث، إذ             
تفرض نفسها على كثير من مجاالت النشاط الثقافي في الوقت الحاضر، وتظهر            

من الكتابات واألعمال والبحوث االجتماعية،     بوصفها موضوعة رئيسة في كثير      
إذ أصبح المنطوي على نفسه يظهر في هذه األعمال مغتربا عن النـاس، بـل               
ومن نفسه ومشاعره وعواطفه يعاني من عذاب الوحدة والعجز عن االتـصال             

  .باآلخرين، وعدم القدرة على التعامل مع غيره وكل ما يحيط به ال معنى له
راب أكثر أتساعا وانتشارا من أن تعد قاصرة علـى          كما ان حالة االغت   

إنـسانية توجـد   ) ظاهرة(المجتمع الصناعي الحديث، إذ يمكن اعتبار االغتراب   
في مختلف أنماط الحياة االجتماعية، وإن كانت قد زادت حدة أو علـى األقـل               
أزداد االنتباه إليها في المجتمع الصناعي الحديث نتيجة للظـروف االجتماعيـة            

قتصادية والسياسية التي ال بست التحول الصناعي في القرن التاسع عـشر،            واال
أن مـشكلة اغتـراب     . والتغيرات الجذرية العميقة التي نجمت عن ذلك التحول       

الفرد عن العمل، لم تكن فيما يبدو على هذه الحـدة والقـوة والوضـوح فـي                 
اهية االغتـراب   وبالتالي تتخذ مشكلة البحث معرفة م     ، المجتمعات األقل تطورا    

   ؟هالمؤسسي ؟ وما طبيعت
 

تتجلى أهمية البحث من أهمية العمال كعنصر منتج في المجتمع، وتبدو           
أهمية هذا البحث ومسوغاته من جملة معطيات، منها ما يتعلق بالعمال، ومنهـا             
ما يتعلق بالمجتمع العراقي، فقد لوحظ في السنوات األخيـرة تـدني مـستوى              

ية في المصانع العراقية، فيبدو أن إنسان اليوم أصبح يعيش حياة روتينية            اإلنتاج
رتيبة ابتعدت تدريجيا عن العالقات اإلنسانية الحميمة مع زمالئه، فمـع التقـدم         
التقني المتزايد أصبح اإلنسان يخترع اآللة ويعتمد عليها باإلنتاج بل أصبح هـو          

 أدى بالعامل إلى الـشعور بعـدم        اآلخر يعمل بصورة روتينية آلية، األمر الذي      
األمن والطمأنينة حيال واقع الحياة، بل ربما النظر إلى الحياة في هذا العـصر              

  . وكأنها غريبة عنه، أو بمعنى أخر بعدم االنتماء إليها
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وهكذا أصبح العامل مغتربا عن نفسه كما أصبح مغتربا عن اآلخـرين            
د أصبح االغتراب كما لو كـان       الذين قد يضحي بهم من أجل المادة ومن ثم فق         

  .  )١(نوعا من الوباء االجتماعي الذي يهدد استقرار المجتمعات الحديثة
 

  : االغتراب . ١
يعد االغتراب من أقدم المفاهيم التي تعرض لها الباحثون في العديد من            

قتصادية واالجتماعية،  الفلسفية والنفسية والسياسية واال   : فروع العلوم اإلنسانية    
إذ يكاد يمثل ميدان بحث مشترك لكثير من العلوم التي تتخذ اإلنـسان محـورا               

  . لها
الغرب (إن المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي واحد في اللغة العربية          

الـذهاب والتخلـي عـن      (كلها في اللغة بمعنى واحد هو       ) والغربة واالغتراب 
أكثر تحديدا لمضمونه من المـصطلح   ) غترابا(، وإن المصطلح العربي     )الناس

  .)٢(اإلنكليزي
) Alienation(وفي قاموس أكسفورد اللغوي يعطي جـذر المـصطلح      

الالمألوف والالصداقة والعدائيـة والالمقبـول      (عدة معاني هي    ) Alien(وهو  
ومختلف ومعزول وأجنبي أي ليس من مواطني البلد الذي يـسكن فيـه، وأمـا         

الحالـة التـي    (يعطي عدة معاني في القاموس ذاته، منهـا         ف) Aliente(الفعل  
هي الحالة التي يشعر فيهـا اإلنـسان     (أو  ) يصبح فيها الفرد غير ودود وعدائي     

  .)٣()بالعزلة والغربة عن أصدقائه ومجتمعه
  :  االغتراب المؤسسي . ٢

هو أحد أنواع االغتراب ينتمي لفلسفته ويتأثر مستجيبا لنتائج مفكريـه،           
تراب مالزم لنشأة المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة ومتـسقا     أنه اغ 

بدورة حياتها دخوال، ونموا ونضوجا وتراجعا، أنه انعكاس لمواطنة المؤسـسة           
وحيويتها في فضاء أعمالها العامة والخاصة، ويظهر بمستويات كلية مؤسـسية           

ات ومواردهـا   وأخرى جزئية جماعية وفردية، وهو أمر مرتبط بأداء المؤسـس         
  .)٤(البشرية

 مهو حالة الـرفض والـشعور بعـد       : أما االغتراب المؤسسي إجرائيا     
  . الرضا التي قد يعيشها العامل في المؤسسة التي يعمل فيها
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هي حصيلة تفاعـل العديـد مـن        ) اجتماعية أو نفسية  (إن أي ظاهرة    
سبابا متعددة قد يؤدي كل منها إلى مثل تلـك الظـاهرة،            األسباب أو أن هناك أ    

والمالحظة تبين أن االغتراب يحدث في الحالة التي ال يكـون فيهـا اإلنـسان               
مستغال من الناحية االقتصادية وأن هناك أنواعاً متعددة من االغتراب وهنـاك             

راب أكثر من سبب يؤدي إلى تكوين هذه الظاهرة، وعليه إذا تعددت أنواع االغت            
فإن ذلك يعني أن لكل نوع سبب، وإن معرفة السبب تتطلب أن نحدد موضوعة              
االغتراب لدى الفرد،هل أنه فرد مغترب عن عمله اوفرد مغترب عن مجتمعـه         

  .)٥(أو ذاته
ولقد تعاقب علماء االجتماع في تحليل االغتراب فـي ضـوء الواقـع             

، أن االغتـراب  )يبـر ماكس ف(االجتماعي للكشف عن معانيه العلمية، وقد وجد   
 هو نتيجة لتطور المجتمع من نظام اإلقطاع إلى النظـام           يفي المجتمع الرأسمال  

والحـظ  ) البروتستانتي(الرأسمالي الصناعي، وأرجح هذا التطور إلى المذهب        
أن التنظيمات ذات الطابع العلمي التي حلت محـل التنظيمـات التقليديـة قـد               

 فقتلت فيه روح اإلبداع وحولته إلـى        أصبحت في وضع المسيطر على اإلنسان     
إنسان سلبي وذلك بما تفرضه هذه التنظيمات من تمسك والتزام بقواعد العمـل             
مما ال يترك مجاال للمساهمة اإليجابية من جانب العاملين، ولم تقتصر سـيطرة             

  .)٦(التنظيم على العاملين فيها بل تعدتها إلى المتعاملين معها من أفراد المجتمع
أن المجتمع متغير بشكل مستمر، وبسبب وفرة المعلومات التي ال          وبما  

تنقطع يزداد تعقيدا، إذ يصبح من الصعوبة على اإلنسان أن يتحقق من صحتها،             
ثم ال يستطيع في خضم ذلك أن يقوم بالتمييز واالختيار بين هـذه المعلومـات               

طيع أن يفهم   والمعارف الختيار ما يناسبه ويشبع حاجاته، فضال عن ذلك ال يست          
التطورات التي تطرأ في المجتمع الحديث، وبالتالي يبدو الفرد غارقا فـي هـذا        

 وسط حقول   هالمحيط الذي خلقه المجتمع الصناعي الحديث، ويكون عاجزاًبحريت       
 التفاعل غير المحدود الذي ال يستطيع أن يفهم مغزاه بشكل دقيـق أو            نعديدة م 

  .)٧(ن بال قوة في بنية االغترابأن يكون معايير للحكم عليه، فهو أذ
ولقد استخدم االغتراب لوصف مجموعة مختلفة من الظواهر تتـضمن          
اإلحساس باالنفصال وعدم الرضا عن المجتمع واإلحـساس بوجـود انهيـار            
أخالقي في المجتمع وبالعجز في مواجهـة المؤسـسات االجتماعيـة والطبيـة         

قـع أن االسـتخدامين األوليـين    ألإلنسانية للمؤسسات البيروقراطية، وفـي الوا  
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، ويتشابه االستخدام األخيـر     )دوركايم لالنومي (لالغتراب يتشابهان مع مفهوم     
  .)٨(عن الميل البيروقراطي للمجتمع الحديث) ماكس فيبر(مع فكرة 

ومع ضخامة حجم ما كتب عن هذا الموضوع فإن هناك أسماء لمعـت             
ميز في بلورة هذا المفهـوم، ومـن        بوصفها تمثل الباحثين الذين لعبوا الدور الم      

: ، الذي أعطى لالغتراب معنـى مـزدوج         )ماركسي(بين رواد هذا الموضوع     
التخارج، ويتضمن تخارج نفس اإلنسان مع وجود نغمة بأن مثل هـذا            : األول  

النتاج الذي يبيعه اإلنسان    : التخارج يحدث مع عملية بيع عمل اإلنسان، والثاني       
مصدر االغتراب إلـى    ) ماركس(عن ذاته، ويرجع    كشيء، ويظل في استقالل     

، من المبـدأ  )ماركس(العمل في حد ذاته، ألن العمل في حد ذاته تخارج أنطلق            
القائل أن االغتراب يميز التناقضات في مرحلة معينة في تطور المجتمع، وربط            

  .)٩(مظاهر االغتراب بالملكية الخاصة والتقسيم المتطاحن للعمل
 :ني هذا المصطلح ندرج بعـض مـضامينه وأبعـاده         ولكي تتبلور معا  

ويصف هذا المعنى تلك الحـاالت الناتجـة عـن          : االغتراب بمعنى االنفصال    
. )١٠(االنفصال الحتمي المعرفي لكيانات أو عناصر معينـة فـي واقـع الحيـاة         

يقصد بهذا المعنى، نبذ أو مصادرة حقوق الملكيـة         : واالغتراب بمعنى االنتقال    
.  )١١(حد األفراد، أو نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد إلى شخص أخـر            المتعلقة بأ 

 يقصد به أحـساس المـرء أن إرادتـه    .Power Lessnessواإلحساس بالعجز
ومصيره ليسا بيده بل تحددهما قوى خارجة عن إرادته الذاتية ومن ثـم فهـو               

د أي شعور الفـر   . )١٢(عاجز تجاه الحياة ويشعر بحالة من االستسالم والخضوع       
  . بعدم قدرته على التأثير في المواقف االجتماعية التي يتفاعل معها

لهـذا المفهـوم، ويبـدو أن    ) مـاركس (وقد برز هذا المعنى في نظرة       
فـي هـذا    ) مـاركس (استعمال االغتراب بهذا المعنى هو حصيلة تأثير بحوث         

المجال، وهذا النمط من التعبير عن حقيقة االغتراب يمكن تصوره من خـالل              
وقع االحتماالت الجارية في أذهان األفراد فيما يتصل بالحصول علـى نتـائج             ت

  .)١٣(محددة يسعون إليها
وفي ثنايا تطبيق هذا المفهوم على عـالم الـصناعة الحديثـة، يؤكـد              

  : على ظواهر ثالث هي ) ماركس وأنجلز(
  .إن العامل قد تحول إلى مجرد أداة للداللة التي ليست سوى إنتاجا بشريا-أ

إن العامل قد أصبح عبدا لنتاج عمله، الذي بات يسيطر عليه فـي صـورة               -ب
 .رأس المال

إن العامل مع أنه يضطلع بالعبء الحقيقي في عملية اإلنتاج الـصناعي، إال             -ج
  .)١٤(أنه ال يمتلك شيئا
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عـن االغتـراب جديـة، ومستخلـصة مـن        ) ماركس(وجاءت أفكار   
 الفرد وعمله وبـين الفـرد ومجتمعـه         التناقضات الحادة بين الفرد وذاته وبين     

العمل المغترب، فإنه اختار مغزى العمـل فـي         ) ماركس (،المدني، وإذ اختار  
  .)١٥(وجود اإلنسان وفي شرطه الحياتي

في هذا النوع من االغتراب يتحول اإلنسان إلى قيمة إنتاجيـة ولكنـه             
ة اإلنتاجية هي   مسلوب اإلرادة والقيم العليا التي ترفع من مستواه، وتصبح السلع         

التي تتحكم في قيمة اإلنسان، بل يصبح نفسه سلعة ال قيمة لها إال بتحقيق مواد               
أي   ،Meaning less nessوالالمعنى أو فقـدان المعنـى   . )١٦(إنتاجية معينة

إحساس الفرد أن الحياة ال معنى لها وأنها خالية من األهداف التي تـستحق أن               
م قدرة العامل واإلدارة على فهم المواقف التـي         وعد. )١٧(يحيا ويسعى من أجلها   

. )١٨(تعتمد عليها حياة اإلنسان وسعادته والتي تشترك فيهـا فـي بيئـة العمـل              
يعنـي شـعور الفـرد أن الوسـائل غيـر      ، Norm lessnessوالالمعياريـة  

أي إحـساس الفـرد   . )١٩(مطلوبة، وأنه بحاجة لها النجاز األهـداف     ،المشروعة
بل القيم والمعايير السائدة في المجتمع وعـدم قدرتـه علـى            بالفشل في فهم وتق   

يشير هذا المفهوم بناء على ما      .االندماج فيها نتيجة عدم ثقته بمؤسسات المجتمع      
، )دوركايم(، إذ أن    Norms، إلى وضعيه تنعدم فيها المعايير       )دوركايم(طرحه  

 المجتمـع   أن،Norm less ness) الالمعيارية(أوضح في دراسته لالنوميا أو 
الذي وصل إلى تلك المرحلة يصبح مفتقرا إلى المعايير االجتماعيـة المطلوبـة        
لضبط السلوك، أو أن معاييره التي كانت تتمتع باحترام أعضائه لم تعد تـستأثر              

وفي هذه األنماط الفرعية التي وضـحت بعـد الالمعياريـة        . )٢٠( االحترام كبذل
ن يعدهما التنظيم وسـيلتين مـن ضـمن    يوجد هدفان من أهداف العاملين واللذا  

ترقية العاملين والحصول على المكافـآت      : وسائل تحقيق األهداف العامة وهما    
واالنعـزال  . )٢١(بغية التعرف على اتجاه العاملين على مستوى العمال واإلدارة        

يشير االغتراب هنا إلى شعور الفرد بالغربـة  . Social Isolationاالجتماعي 
ألهداف االجتماعية للمجتمع، وفي هذه الحالة ال يـشعر الفـرد           واالنعزال عن ا  

  .)٢٢(باالنتماء إلى المجتمع
ويعني هذا محاولة الفرد االبتعاد عن العالقات االجتماعية السائدة فـي           

لالغتراب التنظيمي عـن    ) أكن وهاج (وكشفت دراسة   . المجتمع الذي يعيش فيه   
للعمل، وتناقص فرص االتـصال   وجود عالقة قوية بين تسلسل السلطة الصارم        

بين أعضاء التنظيم، كما أبانت المعطيات وجود عالقة مباشـرة بـين درجـة              
واالغتـراب الثقـافي    . )٢٣(االعتماد على الئحة العمل واالغتراب عن العالقات      
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Cultural Estrangement،  هو حالة من الصراع ألقيمي كما يتجلى ذلك فـي
  .)٢٤لى المجتمع ومؤسساته وتنظيماتهحاالت التمرد لدى بعض المثقفين ع

إحساس الفرد وشعوره بتباعده عـن   ،Self Estrangementواالغتراب الذاتي 
  .)٢٥(ويمثل هذا البعد النتيجة النهائية لألبعاد األخرى، ذاته

بمعنى أن اإلنسان ال يستمد الكثير من الرضى واالكتفاء الذاتي مـن نـشاطاته              
  .ويفقد صلته بذاته الحقيقية

 مـن هـذا   )C. Wright Millsرايت، ميلز . س(وتقترب مالحظات 
التفسير، إذ يقول أنه في الظروف االعتيادية تكون الفتاة المشتغلة في المخـازن             
التجارية منفصلة عن نفسها ما دامت شخصيتها قد استحالت إلـى أداة لخدمـة              

  .)٢٦(غرض خارجي
: لنفس، أولهمـا  وفضال عن ما ذكر يوجد طريقان لفهم االغتراب عن ا         

أن الباحثين الذين تحدثوا عن هذا االغتراب لم يحددوا الكيفية التـي يـتم فيهـا      
انفصال اإلنسان عن نفسه، ويبدو على األرجح أن هذا التعبيـر يمثـل أسـلوبا              
تشبيهيا، والمقصود به في الواقع هو انفصال الفرد عن ظرف إنساني كما هـو              

تهالك قد بلـغ مـدى بعيـدا فـي مجـال            الحال في المجتمع عندما يكون االس     
اإلسراف، مما يجعل الناس يبذلون جهودا مضنيه ال تتناسـب ومـا يحتاجونـه      
فعال، بل يتجاوز حاجاتهم األساسية إلى حدود االحتياجـات المتـصاعدة مـع             
االستهالك المظهري، فاالستهالك غير العقالني لم يعد يسمح لألفراد بـالتوقف           

دلة، بل صار يجبرهم على مراعـاة معـايير االقتنـاء           عند حدود اإلنتاج المعت   
واإلسراف لغرض إرضاء اآلخرين، والمعنى اآلخر لهذا االغتراب هو افتقـاد           
المغزى الذاتي للعمل الذي يؤديه اإلنسان وما يـصاحبه مـن شـعور بـالفخر            

يخلـق شـعوراً   ، والرضا، وبديهي أن اختفاء هذه المزايا من العمـل الحـديث        
 النفس، وهذا ما يحصل في المجتمع الصناعي المتقـدم مقارنـة            باالغتراب عن 

بالمجتمع التقليدي البسيط، إذ يسود العمل التلقائي والعالقات الصحيحة نتيجة لما           
  .)٢٧(يتحقق للفرد من رضا وارتياح مما يقوم به من أعمال

فحسب بـل   ، ولم يقتصر االهتمام باغتراب العمل على المستوى الكيفي       
بـاغتراب العمـال عـن      ) بلونر(الهتمام إلى المستوى الكمي، فاهتم      امتد هذا ا  

ميشيل أكـن وجبـر     (لالغتراب، واهتم   ) ملفن سيمان (عملهم في ضوء معاني     
في دراستهما لالغتراب التنظيمي بالعالقة بين االغتراب عـن العمـل           ) الدهاج

 وبنائي التنظيم المتمثلين في التمركز والرسمية وفي ضوء ذلـك فحـصا فـي             
تنظيما جميعها ذات تمركز عالي ورسـمية عاليـة مـن       ) ستة عشر (دراستهما  

  .)٢٨(حيث التنظيم
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قد اهتم بالتكنولوجيا وعالقتها باالغتراب عن العمـل        ) بلونر(وإذا كان   
ومن ثم اهتم بتحليل مواقف ضغط العمل ونقص فرص االختيار لتكتيكات العمل            

يل وأثرها على اغتراب العاملين     وفقدان السيطرة على سير العمل في خط التشغ       
قد اهتم باغتراب العمل فـي عالقتـه بـإدراك          ) ملفن سيمان (عن العمل، فإن    

  .)٢٩(العاملين بأن العمل ال يكافئ بالقدر المعقول، ومن ثم فقد سلب معرفته
 
 

 
  نوع البحث ومنهجيته .١

ق منهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا المـنهج          يجري البحث وف  
من خطوات علمية ومنهجية، وغني عن البيان إن هذا المنهج يستجيب لطبيعـة             
القضية المطروحة التي تحتاج إلى خطة ميدانية تنطلق من تحديـد تـساؤالت              
البحث واإلجابة عن هذه التساؤالت التي يطرحها البحـث عبـر االختبـارات             

قادرة على الفصل بـين مختلـف الجوانـب اإلشـكالية للقـضية             اإلحصائية ال 
وبحثنا في هذا السياق بحث تحليلي وصفي سنعتمد فيه االختبـارات           . المدروسة

  . اإلحصائية القادرة على الفصل في داللة المعطيات اإلحصائية الخام
وانسجاما مع نوع بحثنا تطلب األمر إتباع منهج المـسح االجتمـاعي            

ة، وكذلك المنهج المقارن للوقوف على الفروقات بـين جماعـات           بطريقة العين 
  .العمل

  أ ـ عينة البحث 
العينة هي جزء من المجتمع أو مجموعة جزئية من المفردات الداخلـة            
في تركيب المجتمع يجري عليها البحث، والعينة اإلحصائية هي تلك التي تختار            

  .)٣٠(بشكل يجعلها ممثلة للمجتمع األصلي تمثيال صحيحا
ألبـان الموصـل   (من العاملين في مصنعي ) ١٠٠(وقد كان حجم العينة 

  .وحدة لكل مصنع) ٥٠(بواقع ) واألثاث الجاهز
  ب ـ مجاالت البحث 

مصنعي ألبـان الموصـل   ( انحصر المجال المكاني في  :المجال المكاني   : أوال  
  .في مدينة الموصل) ومصنع األثاث الجاهز

تمد البحث على عينة مسحوبة من مجتمع البحـث،          أع :المجال البشري   : ثانيا  
  . وحدة) ١٠٠(ممثال بـ 

 إلـى  ١/٦/٢٠١٠ أمتـد المجـال ألزمـاني مـن      :المجـال ألزمـاني     : ثالثا  
  .  بما فيه البيانات واستخالص النتائج١٥/١/٢٠١١
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  : ت ـ أداة البحث 
للتعرف على مستوى أبعاد االغتراب المؤسسي عند جماعـات العمـل           

حث مقياس ليكرت، والمؤلف من فقرات موزعة علـى أبعـاد هـي             أعتمد البا 
اإلحساس بالعجز، اإلحساس بالالمعيارية، اإلحـساس بالعزلـة االجتماعيـة،          (

  ).واإلحساس بالال معنى
أوافق جدا، أوافق إلـى حـد مـا، ال          (: وقد وضعت للمقياس خمسة بدائل هي       

يهـا الـدرجات علـى    تتـوزع عل  ). أدري، ال أوافق إلى حد ما، وال أوفق أبدا        
  .)٠، ١، ٢، ٣، ٤(التوالي

  : ث ـ صدق األداة 
 *)(عرض المقياس بصيغته األولية، على عدد من المختصين األسـاتذة         

لألخذ بآرائهم حول صالحية كل فقرة لقياس ما وضع من أجله، وبعـد تحليـل               
آراء الخبراء تم االتفاق حول تعديل بعض الفقرات، وحذف وإضـافة فقـرات             

وبهـذا  / فقرة) ٣٢(، وبهذا أصبح عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية         للمقياس
  . تحقق الصدق الظاهري لألداة

  :ج ـ ثبات األداة 
استخرج الثبات بطريقة إعادة االختبار بعد تطبيقه مرتين علـى عينـة            

عامالً بفارق زمني قدره أسبوعين وبعد حساب معامل ارتباط         ) ٢٠(مكونة من   
وهو ارتباط عالي يـدل  ) ٠,٨٩(ت التطبيق كان معامل الثبات سبيرمان من بيانا  
  . على ثبات األداة

  :ح ـ تكوين الجداول اإلحصائية وعملية التحليل اإلحصائي 
تتجلى هذه العملية بتفسير األرقام واإلحصاءات في الجـداول تفـسيرا           
يفضي إلى نتائج يمكن تفسيرها علميا، واستخدمت فـي هـذا البحـث وسـائل           

ومـن  : ية عدة في تحليل البيانات للوقوف على أهداف البحث ونتائجـه            إحصائ
  ـ : هذه الوسائل 

  ك ×                                  مجـ س 
  = س : الوسط الحسابي .١

                                     مجـ ك
                             

  
   ك ٢    جـ ح                                    

  =    ع :     االنحراف المعياري.٢
                                  مجـ ك 
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  : معامل ارتباط سبيرمان وينص على .٣
        ٢ مجـ ف٦             

   - ١= ر 
  )١-ن(       ن

   Spssاختبار مربع كاي باستخدام البرنامج اإلحصائي .٤
  ٢│ م –ح │                              

         م   ∑= اختبار مربع كاي .٥
                      

                         الجزء
       ١٠٠× =             النسبة المئوية .٦

                الكل
 

  ـ : توخى البحث لتحقيق ما يأتي 
  . ت العملاالستدالل على مستوى أبعاد االغتراب المؤسسي عند جماعا .١
هل يوجد فروق فردية في مستوى أبعاد االغتـراب المؤسـسي عنـد              .٢

  ).ألبان الموصل واألثاث الجاهز(جماعات العمل في مصنعي 
  ـ : فرضيات البحث 

تعد الفروض العلمية مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الباحـث عـن طريـق               
ختبـار العلمـي    المالحظة والتجربة، وهذه األفكار ينبغي أن تكـون قابلـة لال          

  .)٣١(الدقيق
  : الفرضية الرئيسة األولى .١

ألبـان الموصـل   (توجد فروق ذو داللة إحصائية لدى العاملين فـي مـصنعي    
وقد انبثقت من كل فرضية رئيسة      . وفقا لبعد اإلحساس بالعجز   ) واألثاث الجاهز 

  ـ: فرضيتان فرعيتان 
  : الفرضية الفرعية األولى -أ

) ألبان الموصل واألثاث الجـاهز    (لعاملين في مصنعي    توجد فروق فردية لدى ا    
  . في الحاجة إلى المساعدة النجاز األعمال

  : الفرضية الفرعية الثانية -ب
) ألبان الموصل واألثاث الجـاهز    (توجد فروق فردية لدى العاملين في مصنعي        

  . في مواجهة الحياة العملية
   : الفرضية الرئيسة الثانية.٢

ألبـان  (ية ذي داللة إحصائية لدى العاملين فـي مـصنعي           ال توجد فروق فرد   
  .وفقا لبعد اإلحساس بالالمعيارية) الموصل واألثاث الجاهز
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   : الفرضية الفرعية األولى-أ
) ألبان الموصل واألثاث الجاهز   (ال توجد فروق فردية بين العاملين في مصنعي         

  . في صعوبة االلتزام بمعايير المؤسسة
   : ة الثانيةالفرضية الفرعي-ب

) ألبان الموصل واألثاث الجاهز   (ال توجد فروق فردية بين العاملين في مصنعي         
  . في تحقيق أهدافهم في المؤسسة بأي وسيلة

  : الفرضية الرئيسة الثالثة .٣
ألبـان  (ال توجد فروق فردية ذي داللة إحصائية بين العاملين فـي مـصنعي              

  . اس بالعزلة االجتماعيةوفقا لبعد اإلحس) الموصل واألثاث الجاهز
   : الفرضية الفرعية األولى-أ

ألبـان  (توجد فروق ذي داللة إحصائية بين العـاملين فـي مـصنعي             
  . في الشعور بالعزلة االجتماعية) الموصل واألثاث الجاهز

  : الفرضية الفرعية الثانية -ب
ألبـان  (توجد فروق ذي داللة إحصائية بين العـاملين فـي مـصنعي             

  . في التواصل مع العاملين في المؤسسة) ألثاث الجاهزالموصل وا
  .الفرضية الرئيسة الرابعة.٤

ألبـان الموصـل    (ال توجد فروق ذي داللة إحصائية بين العاملين في مصنعي           
  . وفقا لبعد اإلحساس باال معنى) واألثاث الجاهز

   : الفرضية الفرعية األولى-أ
 العـاملين فـي مـصنعي    ال توجد فروق فردية ذي داللة إحصائية بين    

في أن الحياة العملية في المؤسسة ليست لهـا         ) ألبان الموصل واألثاث الجاهز   (
  . أهداف

   : الفرضية الفرعية الثانية-ب
ال توجد فروق فردية ذي داللة إحصائية بين العـاملين فـي مـصنعي        

  . في عدم االهتمام بالمؤسسة) ألبان الموصل واألثاث الجاهز(
 

مـن  %) ٥٩(مبحوثا أي بنـسبة     ) ٥٩(بينت المعلومات الميدانية أن     : الجنس.١
من اإلناث،  %) ٤١(مبحوثا أي بنسبة    ) ٤١(المجموع من الذكور، أما اآلخرين      

  ).١(أي أن عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث، وكما موضح في الجدول
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  يوضح جنس وحدات الدراسة) ١(الجدول 
  %  العدد  نسالج

   %٥٩  ٥٩  ذكر
  %٤١  ٤١  أنثى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
إن ألعمار المبحوثين مدلولها المعرفي واالجتماعي إذ تعتمد األفكار          : العمر.٢

واآلراء والمعرفة على التجربة والخبرة المتراكمة عند الفرد، لذا فقـد ضـمت             
يوضح ) ٢(ل  سنة فما فوق، والجدو   ) ٢٠(عينة البحث فئات عمرية مختلفة من       

  . أعمار وحدات العينة
  يوضح أعمار وحدات الدراسة) ٢(الجدول 

  %  العدد  فئات العمر
٣  ٣  ٢٤ – ٢٥%  
١٤  ١٤  ٢٩ – ٢٥%  
١٦  ١٦  ٣٤ - ٣٠%  
١٨  ١٨  ٣٩-٣٥%  
١٧  ١٧  ٤٤-٤٠%  
١١  ١١  ٤٩-٤٥%  
١٠  ١٠  ٥٤-٥٠%  
١١  ١١  ٥٩-٥٥%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
من وحدات الدراسة تنتمـي     ) %٣(يتضح من بيانات الجدول أعاله أن       

منهم ينتمون إلى الفئـة العمريـة   % ١٤سنة، وأن ) ٢٤-٢٠(إلى الفئة العمرية  
سـنة،  ) ٣٤-٣٠(منهم ينتمون إلى الفئة العمريـة       % ١٦سنة، وأن   ) ٢٩-٢٥(

مـنهم  % ١٧سـنة، وأن    ) ٣٩-٣٥(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١٨وأن  
منهم ينتمون إلـى الفئـة      % ١١نة، وإن   س) ٤٤-٤٠(ينتمون إلى الفئة العمرية     

) ٥٤-٥٠(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١٠سنة، وإن   ) ٤٩-٤٥(العمرية  
سنة، وقد بلغ الوسـط     ) ٥٩-٥٥(منهم ينتمون إلى الفئة العمرية      % ١١سنة، و 

) ١٠( سنة بانحراف معياري قـدره       ٤٠الحسابي لفئات أعمار وحدات الدراسة      
  . سنوات
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  زوجية الحالة ال.٣
تؤثر الحالة الزوجية في طبيعة الروابط األسرية إذ أن قوة الـروابط األسـرية              

يوضح الحالـة  ) ٣(تقلل من حدة مشاعر االغتراب التي يعيشها الفرد، والجدول  
  .  الزوجية لعينة البحث

  يوضح الحالة الزوجية لوحدات الدراسة) ٣(الجدول 
  %  العدد  الحالة الزوجية

  %٦٩  ٦٩  متزوج
  %٣١  ٣١  عزبأ

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
مـن عينـة   % ٦٩وبنـسبة  ) ٦٩(يتبين من بيانات الجدول أعـاله أن       

منهم غير متزوجين، ويتضح أنه     % ٣١وبنسبة  ) ٣١(الدراسة متزوجون، وأن    
  . يوجد فرق كبير بين المتزوجين وغير المتزوجين

أهمية فـي   ، لفردإن للبيئة االجتماعية التي ينشأ منها ا       : االنحدار االجتماعي .٤
يوضح االنحدار االجتمـاعي    ) ٤(تحديد المواقف االجتماعية المتباينة، والجدول      

  . لعينة البحث
  يوضح االنحدار االجتماعي لوحدات الدراسة) ٤(الجدول 

  %  العدد  االنحدار االجتماعي
  %٢٥  ٢٥  عمالي
  %٧٥  ٧٥  وظيفي
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من وحـدات   %) ٢٥(وبنسبة  ) ٢٥( تشير بيانات الجدول أعاله إلى أن     
مـن العينـة    %) ٧٥(وبنسبة  ) ٧٥(العينة، ذات انحدار اجتماعي عمالي، وإن       

انحدارها االجتماعي وظيفي، ويتبين من هذا أن أغلب انحدار وحدات العينة هو            
  . وظيفي
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  الدخل الشهري .٥
  يوضح الدخل الشهري لوحدات الدراسة) ٥(الجدول 

  %  العدد  لدنانير باأللفالدخل الشهري با
٣٥  ٣٥  ٣٩٩-١٥٠%  
٤٥  ٤٥  ٦٤٩-٤٠٠%  
١٢  ١٢  ٨٩٩-٦٥٠%  
٥  ٥  ١١٤٩-٩٠٠%  
٣  ٣  ١٣٩٩-١١٥٠%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
توضح معطيات الجدول أعاله، اختالف في مقـدار الـدخل الـشهري            
والذي نقصد به الراتب فضال عن الحوافز إذ تنحصر الدخول الـشهرية بـين              

الف دينار، وتتراوح النسب بين الرقمين، لنجـد أن         ) ١،٣٩٩(ألفا إلى   ) ١٥٠(
) ٣٩٩-١٥٠(من وحدات الدراسة يتراوح دخلهم الشهري ضمن فئـة          %) ٣٥(

ألـف  ) ٦٤٩-٤٠٠(منهم يتراوح ضمن فئـة      %) ٤٥(ألف دينار عراقي، وإن     
ألـف  ) ٨٩٩ – ٦٥٠(من العينة يتراوح ضمن فئة      %) ١٢(دينار عراقي، وإن    
) ١١٤٩-٩٠٠(من العينة يتراوح دخلهم ضمن فئـة        %) ٥( دينار عراقي، وإن  

 – ١١٥٠(منهم يتـراوح دخلهـم ضـمن فئـة          %) ٣(ألف دينار عراقي، وإن   
ألف دينار عراقي، وقد بلغ الوسط الحسابي لدخل وحـدات الدراسـة            ) ١٣٩٩

  .ألف دينار) ٢٤٢,٥(ألف دينار بانحراف معياري قدره ) ٥١٤,٥(
  المستوى التعليمي .٦

ستوى التعليمي للفرد في استجابات المبحوثين إذ يجعل التعلـيم          يؤثر الم 
مستويات عينـة   ) ٦(اإلنسان واعيا ومدركا لما يجري حوله، ويوضح الجدول         

  . البحث
  يوضح المستوى التعليمي لوحدات الدراسة) ٦(الجدول 

  %  العدد  المستوى التعليمي 
  %٦٧  ٦٧  معهد / أعداديه

  %٣٣  ٣٣  ماجستير / بكالوريوس
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع 

مـن  % ٦٧فـردا وبنـسبة     ) ٦٧(يتضح من بيانات الجدول أعاله أن       
فـردا  ) ٣٣(وحدات العينة من حاملي شهادة األعداديه والمعهد، في حـين أن            

  . حاصلون على شهادة البكالوريوس والماجستير%) ٣٣(وبنسبة 
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ق الفردية في أبعاد االغتراب المؤسسي في مصنعي        النتائج المتعلقة بأثر الفرو   .أ
  ).ألبان الموصل واألثاث الجاهز(

تم تصنيف درجات وحدات العينة، كل مصنع على حدة، وألجل إجراء           
ـ (المقارنة بينهما  ،اذ أتضح من خالل استخدام اختبار ـ ت  )ـ٧ينظر الجدول 

بـانحراف  ) ٦٥(بين متوسطي قيم مـصنع األلبـان      ) ٠,٠٥(ـ بمستوى داللة    
بانحراف معياري قـدره    ) ٦٣(، وقيم مصنع األثاث الجاهز      )٢٦(معياري قدره   

وهي ) ٠,٤(، ليس له داللة إحصائية، إذ بلغت قيمة ـ ت ـ المستخرجة   )٢٢(
  ).١,٩٦(أصغر من القيمة الجدولية 

أي أن طبيعة العمل في المصنعين ال يؤثر في مستوى أبعاد االغتـراب      
  .  العملالمؤسسي عند جماعات

  يوضح المقارنة بين قيم المصنعين) ٧(جدول 
حجم   المصنع

  العينة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
اختبار 

T  

مستوى الداللة 
 وطبيعة ٠,٠٥

  الفرق
ــان  مــصنع ألب

  الموصل 
٢٦  ٦٥  ٥٠  

مصنع األثـاث   
  الجاهز 

٢٢  ٦٣  ٥٠  

  
٠,٤  
  

ليس للفرق داللـة    
  إحصائية 

 باالستدالل عن أبعاد االغتراب المؤسـسي عنـد جماعـات           النتائج المتعلقة .ب
  .العمل

بغية التعرف على أبعاد االغتراب المؤسسي عند جماعات العمـل، تـم    
  . خماسي االستجابة) ليكرت(استخراج الوزن الرياضي على مقياس 

 
فقـرات مـن فقـرات      ) ثمـاني (تجلى هذا البعد بصورة واضحة في       

، وقد شمل هذا المحور الفقرات التي تضمنت        )٨-١(س، ذي التسلسل من     المقيا
عنـدما  (،  )يصعب علي إقناع زميلي في العمل بوجهة نظري عن عمـل مـا            (

يطلب مني أداء عمل ما أشعر في الغالب بأنني في حاجة لمـساعدة اآلخـرين               
أرى أن (، )اعتمد على جماعتي في المؤسسة فـي أداء أعمـالي        (،  )حتى أنجزه 

أحس بعدم القـدرة علـى اتخـاذ أي    (، )لبعد عن العمال يجنبني المشاكل معهم  ا
حينمـا  (، )أشعر في معظم األحيان بحزن وال أعرف سببا له      (،  )قرار في عملي  
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أجد صـعوبة فـي   (، )أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه لي األيام القادمة    
  ). حسم األمور التي تواجهني في حياتي العملية

 – ٣٠( أوزان هذه الفقرات في مصنع ألبان الموصـل بـين            وتراوحت
على ) ، إذ حصلت الفقرة أعتمد على جماعتي في المؤسسة في أداء أعمالي           )٦١

حينما أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما      (في حين جاءت الفقرة     ) ٣٠(أقل وزن   
  ). ٦١(بأعلى وزن ) تخبؤه لي األيام القادمة

األثاث ( الفقرات نفسها لدى عينة مصنع       أما األوزان التي حصلت عليها    
أعتمـد علـى    (، وأيضا جـاءت الفقـرة       )٦٠ – ٤٢(، فتراوحت بين    )الجاهز

حينمـا أفكـر    (، وكذلك جاءت الفقـرة      )جماعتي في المؤسسة في أداء أعمالي     
، نستدل  )٦٠(بأعلى وزن   ) بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه لي األيام القادمة       

ر في هذا البعد عند جماعات العمال فـي المـصنعين،           من هذا وقوع تماثل كبي    
  ).١(وكما مبين في المحور 

  يوضح األوزان الرياضية واختبار مربع كاي لبعد) ١(المحور 
  اإلحساس بالعجز لكال المصنعين

ــصنع  مـ
ــان  ألبــ

  الموصل 

ــصنع  مـ
ــاث  األثـ

  الجاهز 

    ت
  الـعـبـارة 

ــوزن  الـ
  الرياضي 

ــوزن  الـ
   الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

يصعب علي إقناع زميلي في العمـل بوجهـة       ١
  نظري عن عمل ما

١٠,٨٥  ٤٥  ٤٨,٥  

عندما يطلب مني أداء عمل مـا أشـعر فـي             ٢
الغالب بأنني في حاجة لمساعدة اآلخرين حتى       

  أنجزه

١٥,٦١  ٤٥,٥  ٦١  

اعتمد على جماعتي في المؤسـسة فـي أداء           ٣
  أعمالي

١٣,٨٧  ٤٢  ٣٠  

نبنـي المـشاكل    أرى أن البعد عن العمال يج       ٤
  معهم

٢١,٠٢  ٤٧  ٤٨,٥  

أحس بعدم القدرة على اتخاذ أي قـرار فـي            ٥
  عملي

٨,٢٥  ٤٨  ٣٢  

أشعر في معظم األحيان بحـزن وال أعـرف           ٦
  سببا له

٥,٩٣  ٤٦  ٣٤  
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حينما أفكر بمستقبلي أشعر بالخوف مما تخبؤه         ٧
  لي األيام القادمة

١٤,٢٩  ٦٠  ٦١  

هني أجد صعوبة في حسم األمور التي تـواج         ٨
  في حياتي العملية

١١,٨٨  ٤٩,٥  ٤٨  

لمعرفة ، بين إجابات وحدات المصنعين   ) كاي(وبعد إجراء اختبار مربع     
هل هناك فرق معنوي ذو داللة إحصائية، باإلحساس بالعجز، تبـين أن هنـاك              

إذ ) ٦(،  )٥(فرقا معنويا ذا داللة إحصائية بين جميع الفقرات ما عدا الفقـرتين             
 نستنتج من هذا    ٠,٠٥عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩(مة الجدولية   أنهما أقل من القي   

  .أنه يوجد تماثل كبير في استجابات وحدات العينتين ببعد اإلحساس بالعجز
 

والتـي  ) ٦١-٩(فقرات ذي التسلسل من     ) ثماني(تضمن هذا البعد في     
، )نظمة السائدة في المؤسـسة    يصعب علي االلتزام بالمعايير واأل    (تمحورت في   

يتساوى (،  )تضيع حقوقي في المؤسسة بسبب عدم وجود معايير تتبع في العمل          (
عند تنافسي مع عامل ما، ال أعيـر اهتمامـا          (،  )لدي النجاح والفشل في عملي    

اعتقد أن تحقيق العامل لما يريـد       (،  )كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه      
أسعى لتحقيق أهدافي العملية في المؤسسة       (،)ة المؤسسة أهم من انصياعه ألنظم   

أشـعر  (،  )، أشعر باألسى على مستقبل العمال في حياتنا المعاصرة        )بأي وسيلة 
  ).بالفشل في فهم وتقبل القيـم والمعاييـر السائـدة فـي المؤسسـة

بعد استخراج االوزان الرياضية للفقرات، حصلت وحدات عينة مصنع         
، إذ كـان    )٧٣-٢٨(ى األوزان الرياضية والتي تراوحت بين       ألبان الموصل عل  

والمتضمنة يتـساوى لـدي النجـاح       ) ١١(أقل وزن رياضي من نصيب الفقرة       
أشـعر  (والمتضمنة  ) ١٥(، وكان أعلى وزن رياضي للفقرة       )والفشل في عملي  

  ).باألسى على مستقبل العمال فـي حياتنـا المعاصـرة
تي عرضت على وحدات عينة مصنع      في حين حصلت الفقرات نفسها ال     

، وكان أقـل  )٥٣,٥ – ٣٨ (األثاث الجاهز، فقد تراوحت األوزان الرياضية بين      
عند تنافسي مع عامـل  (والتي تضمنت   ) ١٢(وزن رياضي حصلت عليه الفقرة      

نـستنتج مـن   ). ما، ال أعير اهتماما كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه          
لمعايير مع زمالئهـم، وأمـا أعلـى وزن رياضـي         ذلك أن العاملين يراعون ا    

أشعر باألسى على مستقبل العمـال فـي   (والمتضمنة ) ١٥(حصلت عليه الفقرة    
، أيضا نستنتج أن هناك إحساسا من قبل العمال تجاه زمالئهم،           )حياتنا المعاصرة 

  . وهذا يعد تضامنا معهم
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 علـى  بين إجابات وحدات المـصنعين   ) مربع كاي (وبعد إجراء اختبار    
، تبين أن هناك فرقـا معنويـا ذا داللـة           )اإلحساس بالالمعيارية (فقرات محور   

، إذ كانـت القـيم      )١٦(،  )١٥(،  )١٤(،  )١١(،  )٩(إحصائية عنـد الفقـرات      
ــوالي   ــى الت ــسوبة وعل ، )١٧،٥٤(، )٣١,٣٨(، )١٣,٥٤(، )٢٦,٣٢(المح

بدرجة ) ٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدولية     ) ١٠,٢٠(
  ).٤(حرية 

فـي حيـن ال يوجـد فرقـ معنوي ذو داللــة إحـصـائية عنـد             
والتـي حصلـت علــى القيمــة وعلــى        ) ١٣(،  )١٢(،  )١٠(الفـقرات  
والتـي هـي أصغـر مــن القيمــة       ) ٥,٥٢(،  )٤,٥٥(،  )٥,٩٠(التوالـي  
  ). ٢(، وكما مبين في المحـور )٩,٤٩(الجدولية 

  الرياضية وقيمة مربع كاي لبعديوضح األوزان ) ٢(محور 
  اإلحساس بالالمعيارية لكال المصنعين

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
األثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

يصعب علي االلتـزام بالمعـايير واألنظمـة       ٩
  السائدة في المؤسسة

٢٦,٣٢  ٤٢  ٣٣  

ؤسسة بسبب عدم وجود    تضيع حقوقي في الم     ١٠
  معايير تتبع في العمل

٥,٩٠  ٤٢  ٣٦,٥  

  ١٣,٥٤  ٣٩,٥  ٢٨  يتساوى لدي النجاح والفشل في عملي  ١١
عند تنافسي مع عامل ما، ال أعيـر اهتمامـا            ١٢

  كبيرا لبعض المعايير في سبيل تغلبي عليه
٤,٥٥  ٣٨  ٣٩  

اعتقد أن تحقيق العامل لما يريـد أهـم مـن            ١٣
  مؤسسةانصياعه ألنظمة ال

٥,٥٢  ٣٩,٥  ٣٨  

أسعى لتحقيق أهدافي العملية فـي المؤسـسة          ١٤
  بأي وسيلة

٣١,٣٨  ٤٣  ٤٨,٥  

أشعر باألسى على مستقبل العمال في حياتنـا          ١٥
  المعاصرة

١٧,٥٤  ٥٣,٥  ٧٣  

أشعر بالفشل في فهم وتقبل القـيم والمعـايير      ١٦
  السائدة في المؤسسة

١٠,٢٠  ٤٠,٥  ٥٠,٥  
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تبـاط بـين محـوري اإلحـساس بـالعجز          وبعد إجراء معامالت االر   
واإلحساس بالالمعيارية الستجابات وحدات عينة مـصنع ألبـان الموصـل، إذ            

-،  ٠,٣٣٤-،  ٠,٢٩٦،  ٠,٨٢٨ (جاءت معامالت االرتبـاط وعلـى التـوالي       
، لكـال المحـورين   ) أوافق جدا (وهذا يدل على أن استجابة      ) ٠,٤٣٠،  ٠,٢٢٧

لكـال المحـورين    )  أوافـق جـدا    ال(، في حين كانت استجابة      )٠,٨٢٨ (عالية
  ).٠,٤٣٠(متوسطة تقريبا 

وأما ما يخص معامالت االرتباط بـين محـوري اإلحـساس بـالعجز         
واإلحساس بالالمعيارية الستجابات وحدات عينة مصنع األثاث الجاهز فكانـت          

  ).٠,٣٧٨-، ٠,٠٧٠-، ٠,٢٠٦-، ٠,٣٠٩، ٠,٧٨٧(على التوالي 
انهاعاليـة وهـي     ،للمحـورين ) اأوافق جد (يتضح من ارتباط استجابة     

)  ٠,٣٧٨ -(كانت ضـعيفة    ) ال أوافق أبدا  (في حين ارتباط استجابة     ) ٠,٧٨٧(
  . فضال عن ذلك أنها كانت سالبة

وإذا ما قارنا بين ارتباطات المحورين المذكورين لكال المصنعين نجـد           
ـ      ذين أنهما جاءا قوة االرتباط نفسها لالستجابتين، نستنتج من هذا أن وحـدات ه

المصنعين يتشابهان إلى حد كبير في ميولهما ولـديهما قواسـم مـشتركة فـي          
  .رؤيتهما لطبيعة العمل في المصنعين اللذين يعمالن فيهما

 
) ٢٣ – ١٧ (فقرات، ذوات التسلسل مـن    ) سبعة(تمثل هذا المحور في     

أشعر بالعزلـة   (،  )مال على أمور العمل   ال أفهم لماذا يتنافس الع    (والتي تضمنت   
ألجأ أحيانا إلى التحايل حتى أتغلـب علـى         (،  )حتى وأنا مع جماعتي في العمل     

ال أود أن أتحدث أمـام زمالئـي فـي          (،  )المشكلة التي تواجهني في المؤسسة    
أتجنب قـدر   (،  )الشيء المؤكد في هذه المؤسسة أن ال شيء مؤكد        (،  )ةالمؤسس

فقدت الكثير من الفرص ألننـي      (،  )سط جماعتي في العمل   اإلمكان أن أتواجد و   
  ).لم استطع أن أتواصل مع جماعتي في العمل

ألبــان  (لقد تراوحت األوزان الرياضية في إجابات عينـة مـصنـع          
، وكان أقل وزنـاً رياضـياً حـصلتا عليهمـا           )٧٣ – ٣٠,٥(بيـن  ) الموصل
إلى التحايل حتى أتغلب علـى  ألجأ أحيانا (، والتي تضمنتا    )٢٠(،  )١٩(الفقرتان  

ال أود أن أتحدث أمـام زمالئـي فـي          (،  )المشكلة التي تواجهني في المؤسسة    
  ).المؤسسة

نستنتج من هذين الوزنين الرياضيين، إن جماعات العمل في المـصنع           
المذكور ضد التحايل، ومع التحدث أمام زمالئهم، وأما أعلى وزن رياضي فقـد    

أتجنب قدر اإلمكان أن أتوجد وسـط       (تي تضمنت   وال) ٢٢(حصلت عليه الفقرة    
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، وهذا ما يؤكـد أن  )٧٣(، إذ حصلت على الوزن الرياضي   )جماعتي في العمل  
  .هذه الجماعة ترغب في التواجد وسط جماعتهم

في حين حصلت ذات الفقرات في مصنع األثاث الجاهز علـى األوزان            
اضي حصلت عليه   ، وكان أقل وزن ري    )٦٠-٣٩(الرياضية والتي تراوحت بين     

، وأما أعلـى وزن رياضـي فقـد         )ال أود أن أتحدث أمام زمالئي     ) ٢٠(الفقرة  
أتجنب قدر اإلمكان أن أتواجد وسط جمـاعتي فـي         () ٢٢(حصلت عليه الفقرة    

  ).العمل
مصنع ألبان الموصل ومصنع    (يتضح من ذلك أيضا تماثل بين جماعتي        

عملون معها، وكمـا مبـين فـي      للجماعة التي ي   ا، في اتجاهاتهم  )األثاث الجاهز 
  ).٣(المحور 

  يوضح األوزان الرياضية وقيمة مربع كاي لبعداإلحساس) ٣(المحور 
   بالعزلة االجتماعية

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
األثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

ر ال أفهم لماذا يتنافس العمال علـى أمـو          ١٧
  العمل 

٥,٢٦  ٥٧,٥  ٥٨  

أشعر بالعزلة حتى وأنا مع جماعتي فـي          ١٨
  العمل

١٠,١٢  ٤٣,٥  ٣٧,٥  

ألجأ أحيانا إلى التحايل حتى أتغلب علـى          ١٩
  المشكلة التي تواجهني في المؤسسة

٢٤,١٥  ٤٨  ٣٠,٥  

ــي   ٢٠ ــي ف ال أود أن أتحــدث أمــام زمالئ
  ةالمؤسس

٢٢,٠٨  ٣٩  ٣٠,٥  

سـسة أن ال    الشيء المؤكد في هـذه المؤ       ٢١
  شيء مؤكد

٣,٢٢  ٥٣,٥  ٥٥  

أتجنب قدر اإلمكـان أن أتواجـد وسـط           ٢٢
  جماعتي في العمل

١٣,٤٠  ٦٠  ٧٣  

فقدت الكثير من الفرص ألنني لم استطيع          ٢٣
  أن أتواصل مع جماعتي في العمل

١١,٩٣  ٥٤  ٦٤  
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وبعد إجراء اختبار مربع كاي بين استجابات وحدات المصنعين لمعرفة          
نويا ذو داللة إحصائية ببعد اإلحساس بالعزلـة االجتماعيـة،          هل هناك فرقا مع   

، )٢٠(،  )١٩(،  )١٨(تبين أن هناك فرقا معنويا ذو داللة إحصائية في الفقرات           
، إذ كانت القيمة المحسوبة لتلكم الفقرات أكبر من القيمة الجدوليـة          )٢٣(،  )٢٢(

معنويـا ذو   ، في حين أن ليس هناك فرقـا         )٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩
، ألن قيمتها المحسوبة أصـغر مـن        )٢١(،  )١٧(داللة إحصائية عند الفقرتين     

  . القيمة الجدولية
 

فقرات من فقرات المقياس ذوات التسلـسل     ) تسعة(تضمن هذا البعد في     
عنـدما  ) ال(أجد ال جدوى فـي أن أقـول         (، والتي اشتملت على     )٣٢–٢٤(من

لدي إحساس أن الحياة العملية في المؤسسة ال معنى لهـا           (،  )مر ذلك يتطلب األ 
أعتقد أن حياتنا العمليـة  (،  )وخالية من األهداف التي تستحق أن نعمل من أجلها        

الهـدف  (،  )ال شيء يستأثر اهتمامي في المؤسسة، فال شيء يهم        (،  )غير مجدية 
ف محدودة في   ليس لدي أهدا  (،  )من عملي في المؤسسة غير واضح بالنسبة لي       

اعتقد أن الظروف التي تحيط بي هي التـي تحـدد أهـدافي فـي               (،  )المؤسسة
إن (،  )لم يعد للعالقات االجتماعية مع العمال في مؤسستي أي معنـى          (،  )العمل

  ).تقدم أو تأخر مؤسستي ال يهمني
حصلت هذه الفقرات في مصنع ألبان الموصل على األوزان الرياضـية        

علـى أقـل وزن     ) ٣٢(، إذ حصلت الفقرة     )٥٣ – ١٧,٥(والتي تراوحت بين    
فـي  ). أن تقدم أو تأخر مؤسستي ال يهمنـي       (والتي تضمنت   ) ١٧,٥(رياضي  

، علـى أعلـى وزن      )أن حياتنا العملية غير مجدية    () ٢٦(حين حصلت الفقرة    
، يستدل من هذين الوزنين الرياضيين، أن العمال ال يوافقوا على الفقـرة             )٥٣(

خر المؤسسة بأنه غير مهم لكن في المقابل وافقت العينة على           الخاصة بتقدم وتأ  
  . أن حياتهم العملية غير مجدية

أما استجابات عينة مصنع األثاث الجاهز على ذات الفقرات فتراوحـت           
، وكان أقل وزناً رياضياً حصلت الفقـرة        )٦٤,٥ – ٣٧(األوزان الرياضية بين    

، وأما أعلى   )ما يتطلب األمر ذلك   عند) ال(أجد أن ال جدوى في أن أقول        () ٢٤(
اعتقـد أن حياتنـا العمليـة غيـر     () ٢٦(وزناً رياضياً فقد حصلت عليه الفقرة  

جـاءت  ) ٢٦(، يتضح من األوزان الرياضية لكال المصنعين، أن الفقرة          )مجدية
بأعلى وزن عند العينتين ونستنتج من ذلك، أن العمال في كـال المـصنعين ال               

م العملية غير مجدية، بل هم يرون العكس من ذلك، وكما           يوافقوا على أن حياته   
  ).٤(مبينة هذه األوزان في المحور 
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 لبعد ٢يوضح األوزان الرياضية وقيمة اختبار كا) ٤(المحور 
  اإلحساس بالالمعنى

مصنع 
ألبان 
  الموصل

مصنع 
األثاث 
  الجاهز

    ت
  الـعـبـارة 

الوزن 
  الرياضي

الوزن 
  الرياضي

اختبار 
مربع 
  كاي

) ال(أجد ال جـدوى فـي أن أقـول            ٢٤
  عندما يتطلب األمر ذلك

١٥,٥٩  ٣٧   ٤٨,٥  

لدي إحساس أن الحياة العمليـة فـي      ٢٥
المؤسسة ال معنى لها وخاليـة مـن        
األهداف التي تستحق أن نعمل مـن       

  أجلها

١٠,١٣  ٦٠,٥  ٣٧,٥  

  ١١,٢٣  ٦٤,٥  ٥٣  أعتقد أن حياتنا العملية غير مجدية  ٢٦
ــستأثر  ٢٧ ــي ال شــيء ي ــامي ف  اهتم

  المؤسسة، فال شيء يهم
١١,١٠  ٣٩,٥  ٣٧,٥  

الهدف من عملي في المؤسسة غيـر         ٢٨
  واضح بالنسبة لي

١٣,٤٠   ٤٤,٥  ٢٨  

ليس لـدي أهـداف محـدودة فـي           ٢٩
  المؤسسة

١٠,٦٧  ٥١  ٢٧,٥  

اعتقد أن الظروف التي تحـيط بـي          ٣٠
  هي التي تحدد أهدافي في العمل

٨,٣٣  ٤٢,٥  ٣٠  

ت االجتماعيـة مـع     لم يعد للعالقـا     ٣١
  العمال في مؤسستي أي معنى

٧,٧٤  ٤٣,٥  ٢٦,٥  

  ٢٧,١٦  ٤٠,٥  ١٧,٥  إن تقدم أو تأخر مؤسستي ال يهمني  ٣٢
وبعد إجراء اختبار مربع كاي بين استجابات العينتين، تبـين أن هنـاك          
فرقا معنويا ذو داللة إحصائية عند جميع الفقرات إذ كانت قيمـتهم المحـسوبة              

ودرجـة حريـة    ) ٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩( الجدولية   أكبر من القيمة  
ال يوجد فرق معنوي ذو داللة إحصائية ألن        ) ٣١(،  )٣٠(، ما عدا الفقرتين     )٤(

  .قيمتها المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية
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 التي حصل عليها كل بعـد مـن         **ن الرياضية يتبين من خالل األوزا   
ألبـان الموصـل   (أبعاد االغتراب المؤسسي عند جماعات العمل في مـصنعي          

، وبعد احتساب المعدل العام لألوزان الرياضـية التـي          )ومصنع األثاث الجاهز  
أبعـاد  * **حصلت عليها وحدات العينتين، يمكن أن نستدل علـى أم مـستوى        

عنـد  ) العزلة االجتماعي (ي جميع األبعاد، عدا بعد      االغتراب أقل من الوسط ف    
، في حين كانت    )٥٠,٧(عينة األثاث الجاهز، إذ تجاوزت مستوى الوسط وكان         

اإلحساس بالعجز، اإلحساس بالالمعيارية،    (المستويات األخرى ألبعاد االغتراب     
عند جماعات العمل فـي     ) اإلحساس بالعزلة االجتماعية، واإلحساس بالالمعنى    

، )٤٧,٨، ٤٥,٣(: وعلـى التـوالي     ) نعي ألبان الموصل واألثاث الجـاهز     مص
)٤٨,١، ٣٤(، )٥٠,٧، ٤٩,٧(، )٤٢,٢، ٤٣,٣.(  

وبهذا يتحقق الهدف األول وهو االستدالل عن مستوى أبعاد االغتـراب          
  .المؤسسي عند جماعات العمل

 أما عن إيجاد الفروق الفردية في مستوى أبعاد االغتـراب المؤسـسي          
ماعات العمل في المصنعين المذكورين أعاله أتضح لنـا بعـد تـصنيف       عند ج 

درجات وحدات العينتين وبعد إجراء المقارنة بينهما من خالل استخدام اختبـار            
بين متوسطي قيم مصنع األلبـان وقـيم مـصنع          ) ٠,٠٥( بمستوى داللة    -ت-

 هناك فرقا   األثاث الجاهز، وقيم االنحراف المعياري لكال العينتين، تبين أن ليس         
أصغر مـن القيمـة     ) ٠,٤( المستخرجة   -ت–ذو داللة إحصائية إذ بلغت قيمة       

  . ، وبهذا يمكن القول أن الهدف الثاني للبحث قد تحقق)١,٩٦(الجدولة 
 

 
ألبـان  (توجد فروق ذو داللة إحصائية لدى العـاملين فـي مـصنعي             

  . وفقا لبعد اإلحساس بالعجز) الجاهزالموصل واألثاث 
يتبين من خالل المعطيات التي جاءت بهـا اسـتجابات العـاملين فـي       
المصنعين المذكورين أعاله، أنه يوجد فرق معنوي ذو داللـة إحـصائية فـي              

مربـع  (الفرضيتين التي انبثقت من الفرضية الرئيسية األولى، من خالل اختبار           
للفرضيتين الفـرعيتين وعلـى التـوالي       ) بع كاي مر(إذ كان قيمة اختبار     ) كاي

عنـد مـستوى    ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدوليـة      ) ١١,٨٨،  ١٣,٨٧،  ١٥,٦(
  . وعليه نقبل فرضية اإلثبات ونرفض فرضية العدم) ٠,٠٥(الداللة 
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ألبـان  (ال توجد فروق ذو داللة إحصائية لدى العاملين فـي مـصنعي         

  . وفقا لبعد اإلحساس بالالمعيارية) وصل ومصنع األثاث الجاهزالم
يتضح من خالل البيانات التي حصلت عليها الفرضيتين الفرعيتين التي          

بـين  ) مربـع كـاي   (انبثقت من الفرضية الرئيسية الثانية ومن خالل اختبـار          
استجابات عينيتي المصنعين المذكورين آنفا، أنه يوجد فرق معنـوي ذو داللـة            

، )٢٦,٣٢(للفرضـيتين وعلـى التـوالي       ) إحصائية إذ كان اختبار مربع كاي     
، لـذا   )٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩(، أكبر من القيمة الجدولية      )٣١,٣٨(

  . نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية اإلثبات
 

ن فـي  توجد فروق فردية ذو داللة إحصائية بـين اسـتجابات العـاملي      
وفقـا لبعـد اإلحـساس بالعزلـة        ) ألبان الموصل واألثاث الجـاهز    (مصنعي  

  . االجتماعية
يتبين من خالل البيانات التي حصلت عليهمـا الفرضـيتين الفـرعيتين         

بين اسـتجابات   ) كاي(للفرضية الرئيسية الثالثة ومن خالل إجراء اختبار مربع         
إحـصائية إذ كانـت قيمـة       عينيتي المصنعين، أنه يوجد فرق معنوي ذو داللة         

أكبر مـن القيمـة   ) ١١,٩٣(، )١٠,١٢(لهما وعلى التوالي  ) مربع كاي (اختبار  
، وعليه نقبل فرضـية اإلثبـات       )٠,٠٥(عند مستوى الداللة    ) ٩,٤٩(الجدولية  

  . ونرفض فرضية العدم
 

ابات مـصنعي   ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين العاملين في استج         
  . وفقا لبعد اإلحساس بالالمعنى) ألبان الموصل واألثاث الجاهز(

يتضح من خالل البيانات التي حصلت عليهما الفرضـيتين الفـرعيتين           
بينهما أنه يوجد فرق    ) مربع كاي (للفرضية الرئيسية الرابعة وبعد إجراء اختبار       

لهما وعلى التوالي   ) مربع كاي (معنوي ذو داللة إحصائية إذ كانت قيمة اختبار         
عند مـستوى الداللـة     ) ٩,٤٩(أكبر من القيمة الجدولية     ) ٢٧,١٦(،  )١١,١٠(
  . لذا نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية اإلثبات) ٠,٠٥(

 
  .ينبغي توفير المناخ االجتماعي المالئم للعامل لتحقيق األمن والطمأنينة. ١     

في أداء أعمالهم اليومية من دون مساعدة     زرع الثقة في نفوس العاملين      .٢  
 . زمالئهم باستمرار
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تسهم بتواصل جميع العاملين    ، القيام بإجراء فعاليات ونشاطات ترفيهية       .٣
 . في المؤسسة فيما بينهم

 .تحسين العالقة بين اإلدارة الصناعية والعاملين .٤
 . جعل أهداف العاملين في المؤسسة قابلة لالنجاز بوسائل مشروعة .٥
وازن بين الوسائل الرسمية لإلدارة الصناعية وطموحـات العـاملين          الت .٦

 . الالرسمية
 . تنميط أساليب تكيف الفرد مع المواقف على أساس األهداف الثقافية .٧
 

القريطي، عبد المطلب، ظاهرة االغتراب لدى عينة من طالب الجامعة السعوديين  )١(
، )١٢(السنة ) ٣٩(يج العربي، العدد وعالقتها ببعض المتغيرات األخرى، رسالة الخل

  . ٥٧، ص ١٩٩١
، )٣(، العدد )٢٩(حمزة بركات، االغتراب، المجلة االجتماعية القومية، المجلد  )٢(

  .١٥٢، ص ١٩٩٢القاهرة، 
(3) Swannell , Julla. Oxford Modern English Dictionary – New 

York. Oxford University Press Inc – 1993. P.30.  
والدكتور عدنان سليمان تأثير مخـاطر      ) الدكتور(، الخافجي، نعمة عباس     االنترنت )٤(

 :االغتراب المؤسسي وفقدان األمن الوظيفي في مستوى جاهزية المؤسسة، ضمن الموقع 
www.pdf books. net    ٢٠١٠/ ٥/ ٩في   

 محمد ذنون، الحصار االقتصادي واالغتراب االجتماعي وأثرهما في الصائغ، )٥(
 رسالة ماجستير، غير منشورة، مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة بغداد، سلوك الطلبة،

  . ٤٥ م، ص ١٩٩٨
، الكويت، جامعة )٤(بشاي، حليم، االغتراب، مجلة العلوم االجتماعية، العدد  )٦(

  . ١١٢، ص١٩٨١الكويت، 
غيير، فيليكس، االغتراب منحى المنظومات العامة، ترجمة خير اهللا عصار،  )٧(

  . ١١، ص ١٩٨٢ة عناية، المغرب، مطابع جامع
  . ٤٩الصائغ، محمد ذنون، مصدر سابق، ص  )٨(
، )٣(، العدد)٢٩(حمزة بركات، االغتراب، المجلة االجتماعية القومية، المجلد  )٩(

  . ١٥٦، ص١٩٩٢المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، 
 عالم الفكر، ، االغتراب اصطالحا ومفهوما وواقعا، مجلة)الدكتور(النوري، قيس  )١٠(

  . ١٤، ص ١٩٧٩المجلد العاشر، العدد األول، وزارة اإلعالم، الكويت، 
  . ١٤المصدر نفسه، ص  )١١(
، والجوهرة بنت فهد آل سعود، دراسة )الدكتور(االنترنت، الضبع، ثناء يوسف  )١٢(

عالمية عن مشكلة االغتراب لدى عينة من طالبات الجامعات السعودية في ضوء عصر 
  net.pdfbook.www: وقع العولمة، ضمن الم

 . ١٥، االغتراب، اصطالحا ومفهوما، مصدر سابق، ص)الدكتور(ألنوري، قيس  )١٣(
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، دار ١، علم االجتماعي الصناعي والتنظيم، ط)الدكتور(الجوهري، محمد محمود  )١٤(
 .٥٠، ص ٢٠٠٩المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 

م، عزيز السيد، تأمالت في الحضارة واالغتراب، دار الشؤون الثقافية العامة، جاس )١٥(
 . ٨٣،ص١٩٨٦العراق، 

عبد الرحمن، منى أبو القاسم جمعه، االغتراب الفكري واالجتماعي في الشخصية  )١٦(
 . ٣٤ م، ص ٢٠٠٨القومية العربية، منشورات جامعة فار يونس، بنغازي، ليبيا، 

والجوهرة بنت فهد آل سعود، مصدر ) الدكتور(وسف االنترنت، الضبع، ثناء ي )١٧(
 . سابق

، التنظيم وظاهرة االغتراب، دار اإلصالح للطباعة )الدكتور(شقا، السيد علي  )١٨(
 . ٢٧٢، ص ١٩٨٤والنشر السعودية، 

، والدكتور عاطف عضيبان، الشباب واالغتراب، دراسة )الدكتور(الزغل، علي  )١٩(
للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، العدد الثني، ميدانية في شمال األردن، مجلة مؤتة 

 . ٤٩، ص ١٩٩٠جامعة مؤتة، األردن، 
، االغتراب اصطالحا ومفهوما وواقعا، مصدر سابق، ص )الدكتور(ألنوري، قيس  )٢٠(

١٦ . 
 . ٢٦٩، التنظيم وظاهرة االغتراب، مصدر سابق، ص )الدكتور(شتا، السيد علي  )٢١(
ف عضيبان، الشباب واالغتراب، مصدر والدكتور عاط) الدكتور(الزغل، علي  )٢٢(

  . ٤٩سابق، ص 
 . ٣١٧ مصدر سابق، ص ،)الدكتور(شتا، السيد علي  )٢٣(
والجوهرة بنت فهد آل سعود، مصدر ) الدكتور(االنترنت، الضبع، ثناء يوسف  )٢٤(

 . سابق
 . المصدر نفسه )٢٥(
، االغتراب اصطالحا ومفهوما وواقعا، مصدر سابق، ص )الدكتور(ألنوري، قيس  )٢٦(

١٨ . 
 . ١٩ – ١٨مصدر نفسه، ص ال )٢٧(
، التنظيم االجتماعي وظاهرة االغتراب، دار اإلصالح )الدكتور(شتا، السيد علي  )٢٨(

  .٣١٠، ص ١٩٨٤للطباعة والنشر، السعودية، 
 . ٣١١المصدر نفسه، ص  )٢٩(
، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، )الدكتور(بدوي، أحمد زكي  )٣٠(

 . ٣٦٤، ص ١٩٧٧بيروت، 
  :راء الخب) *(

  . د عبد الفتاح محمد فتحي، جامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع.م.أ .١
   .د خليل محمد حسين، جامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع.م.أ .٢
  . جامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم علم االجتماعد شفيق إبراهيم صالح،.م.أ .٣
  .كلية اآلداب، قسم علم االجتماعد شالل حميد سليمان، جامعة الموصل، .م.أ .٤
  .الدكتور وعد إبراهيم خليل، جامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع .٢
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، مكتبة وهبة، القاهرة، ٨، أصول البحث العلمي، ط)الدكتور(حسن، عبد الباسط  )٣١(
  . ٣٧، ص١٩٨٢

 .  فيما لو أجابت جميع العينة بموافق جدا١٠٠= لوزن الرياضي الكلي ا**
 . كلما كان الوزن عالي يعني أن مستوى االغتراب عالي ***
 
  

 
 
 









 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  


