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 مستخمص
أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 

، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كما تـ استخداـ  المرحمة االبتدائية طمبة
( ;6ائية ك )( معمـ كمعممة لممرحمة االبتد=:االستبانة كأداة لمدراسة طبقت عمى عينة حجميا )

يؤثر الغياب المدرسي كلي أمر طالبان مف نفس المرحمة ، كتـ التكصؿ إلى عدة نتائج أىميا أف 
مف كجية نظر معممييـ كأكلياء  المرحمة االبتدائية عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة

المدرسي عمى  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثره الغيابأمكرىـ بدرجة كبيرة ، كما أنو 
، كما  الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية بيف المعمميف كأكلياء األمكر

تختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل 
 :6مف لصالح المعمميف أصحاب الخبرة أكثر طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ سنكات الخبرة 

تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب سنة ، كال 
ضػركرة ، كتكصي الدراسة ب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل التعميمي

،  لدييـكالندكات كعقد المقاءات الطبلبية بيدؼ تحقيؽ الطمأنينة النفسية  االىتمػاـ بالمحاضػرات
تفعيؿ دكر مجالس اآلباء كالعمؿ عمى تخفيؼ الشعكر باالغتراب النفسي لدل الطمبة ، ك 

جؿ أكاألميات مع المدرسيف كاإلدارة كتبادؿ المعمكمات كتعزيز الثقة بيف البيت كالمدرسة مف 
كتعتبر أحد مسببات  التخفيؼ مف حدة انتشار ظاىرة الغياب التي تعيؽ سير العممية التربكية

جؿ أمف في المدارس  لمعامميف باإلرشاد النفسيقامة دكرات االغتراب النفسي لدل الطمبة ، كا  
الطمبة الدراسات كاالساليب التربكية كفف التعامؿ مع  بأحدثككذلؾ تزكيدىـ  يـتنشيط معمكمات

 الذيف يعانكف مف االغتراب النفسي.
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of school absenteeism on 

the feeling of psychological alienation among primary school students. 

The study used the analytical descriptive approach. The questionnaire 

was used as a tool for the study and applied to a sample of (58) male 

teachers and female teachers for the primary stage and (16) parents from 

the same stage. The study concluded a number of findings, most 

importantly, that school absenteeism affects the feeling of psychological 

alienation among primary school students from the view point of their 

teachers and their parents to a great extent. Also, there are no statistically 

significant differences in the impact of school absenteeism on the feeling 

of psychological alienation among primary school students between 

teachers and parents. The teachers' view on the impact of school 

absenteeism differs from the feeling of psychological alienation among 

primary school students according to the years of experience in favor of 

teachers with more than 15 years of experience. Parents' viewpoints 

concerning the impact of school absenteeism on the feeling of 

psychological alienation among primary school students are not different 

according to educational level. The study recommends the need to pay 

attention to lectures, seminars and holding student meetings in order to 

achieve psychological reassurance to them, to alleviate the feeling of 

alienation among the students, to activate the role of parents' councils 

with teachers and management, exchange of information and enhance 

confidence between the home and the school in order to alleviate the 

spread of the phenomenon of absenteeism that hinder the functioning      

of the educational process and is one of the causes of psychological 

alienation among students. To conduct courses for employees concerned 

with psychological counseling in schools in order to activate their 

information and provide them with the latest educational studies               

and methods and art of dealing with students suffering from 

psychological alienation. 
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 االطار العام لمدراسة
 مقدمة: 

 جممة مف التحديات، كال سيما ما يتعمؽ منياالسعكدم تكاجو معظـ المدارس في مجتمعنا 
كلعؿ أبرزىا مشكمة  .بالمشكبلت التربكية كالتي تؤثر بشكؿ أك بآخر عمى العممية التدريسية 

ة ذات جكانب متعددة مشكم كىيالمتغيب ، بالطالب خاصة  يعتبر مشكمةالتغيب المدرسي الذم 
نفسو مف حيث قمقو عمى مستقبمو أك مف حيث قدرتو عمى التعايش كاالنسجاـ مع لمطالب بالنسبة 

 .المجتمع المدرسي
 تعد الحياة الدراسية بيئة مبلئمة لمنمك إذ تييئ المدرسة الفرص لطبلبيا الكتسابك 

 عممية ، كيعتبر النمك ك عمبلن  خبرات متنكعة تؤدم إلى تغيير مرغكب في سمككيـ فكران 
 معنى ذلؾ أف الطالبلـ يتكفر ليا عنصر االستمرار ، ك مستمرة يمكف أف تتعثر إذا 

 ت قد تعكقو عف النمك النفسي السميـاستو بانتظاـ فإنو يككف عرضة لعثر االذم ال يتابع در 
)طيباكم  . لممجتمع ككؿ ك ىذا بدكره ال ينعكس عمى الفرد فحسب بؿ إف آثاره تمتد لتمثؿ فاقدان 

كاحدة مف األسباب التي  االبتدائيةفي المرحمة  الطمبة(، كتعد ظاىرة غياب 6: >716، بمبكؿ ، 
 . الطالب في ىذه المرحمة الحساسة مف عمره قد تعرقؿ نمك
ككية المتزايدة في مميف عف الدراسة مف المشكبلت السمالبحكث أف غياب المتع كتشير

كاجتماعية  يمية في عدة نكاحي نفسية كتربكيةمية التعمى العممع الغياب المدرسي، كيؤثر  العالـ
 ؽما ما يتعيكمن  بالطالبؽ ما ما يتعي، من رةىذه الظاىناؾ عكامؿ تكمف كراء ىكاقتصادية، ك 
،  قاسـمب )      كقيمو كاتجاىاتو. ؽ بالمجتمعما ما يتعيؽ باألسرة كمنما ما يتعيبالمدرسة كمن

  (;716شتكاف ، 
، أف طالبان  (11;ا) يى عينة قكامم( ع7116الكريـ بدراف)  ت دراسة عبدمكقد تكص

بنسبة  لمطالبي: أسباب تعكد متتمثؿ في ما ي المدرسة عف الطمبةى غياب مالعكامؿ المسؤكلة ع
،  %( :6) بنسبة  مدرسمل أسباب ترجعك  ، %( 1:.>6) أسباب أسرية تمثؿ%( ، ك  1:.87)
%(  1:.67)مجتمع كتمثؿ مكأسباب ترجع ل% (  1:.67) نسبةبمناخ المدرسي مأسباب ترجع لك 
 %(.  61)الدراسية كتمثؿ  اىجتعكد إلى المن كأسباب، 

كترل الباحثة بأف ىذه األسباب جميعيا تدفع بالطالب إلى الشعكر باالغتراب النفسي 
 نتيجة الغياب سكاء كاف بصكرة متكررة أك متقطعة .

اسة االغتراب النفسي في المجتمعات، حيث تعد مشكمة ازداد اىتماـ الباحثيف بدر ليذا 
 ىـ مظاىرىا اغتراب االنساف عف ذاتو، كعفأكثر المشكبلت كضكحان، كالتي كاف مف أ االغتراب
 (Daughert & Lintor,2013:323كبيئتو التعميمية. ) مجتمعو
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كرر عف طمبة المرحمة االبتدائية الذيف لدييـ غياب متالكثير مف بأف  ةرل الباحثكت
كقمؽ كصراع داخمي في عالـ  مف بعض المشكبلت التي تظير في صكرة تكتر كفيعانالمدرسة 

أف انتمائنا الحقيقي لـ يعد لو  مشحكف بالخبلفات كالصراعات إلى الحد الذم يمكف القكؿ فيو
 .كجكد إال في إطار محدكد جدان 

مشاعر االغتراب يعانكف  الذيف يعانكف مف فرادأف األ (7167)شارت دراسة نعيسة كقد أ
مر الذم يكلد لدييـ حالة مف انخفاض التكافؽ النفسي العبلقات مع االخريف األ مف محدكدية
 .طرؽ أخرل إلثبات الذات كالبحث عف

 الدراسية بصكرة عف المدرسة أك بعض المكاد الطالبفالتغيب المدرسي يعني انقطاع 
 .الدراسيةانقطاع مفرط كمستمر عف الحصص غير منتظمة أك 
 مشكمة الدراسة:

مدارس تعتبر مشكمة التغيب المدرسي مف أىـ المشكبلت التي تعاني منيا العديد مف 
بسبب لمطالب لدراسية ة امسير الفي عرقمة كما أنو يساىـ في الكقت الحالي،  المرحمة االبتدائية

الب باالغتراب شعكر الطكينجـ عف ذلؾ ، تراكـ الدركس كفقداف الكثير مف الحصص الدراسية 
كمف ىنا جاءت إشكالية كعدـ القدرة االنخراط في العممية التعميمية بشكؿ صحيح ،  النفسي

كجية نظر معممي المرحمة االبتدائية كأكلياء أمكر الطمبة في ىذه لتسمط الضكء عمى  ةدراسال
رحمة الم لدل طمبة أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسيالمرحمة لمعرفة 

 .االبتدائية
 وتتمثل مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

مف  المرحمة االبتدائية أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبةما  .6
 كجية نظر معممييـ كأكلياء أمكرىـ؟

أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  .7
 بيف المعمميف كأكلياء األمكر؟ المرحمة االبتدائية لدل طمبة النفسي

أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي ىؿ يختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿ  .8
 باختبلؼ سنكات الخبرة ؟  المرحمة االبتدائية لدل طمبة

الغتراب أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باىؿ يختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ  .9
 باختبلؼ المستكل التعميمي؟  المرحمة االبتدائية النفسي لدل طمبة
 أىداف الدراسة:

 تتمثل أىداف الدراسة فيما يمي:
المرحمة  أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبةالتعرؼ عمى  .6

 مف كجية نظر معممييـ كأكلياء أمكرىـ. االبتدائية
أثره الغياب ائية في كجيات النظر بيف المعمميف كأكلياء األمكر حكؿ تحديد الفركؽ اإلحص .7

 . المرحمة االبتدائية المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة
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أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر اظيار مدل االختبلؼ في كجية نظر المعمميف حكؿ  .8
 سنكات الخبرة . باختبلؼ المرحمة االبتدائية باالغتراب النفسي لدل طمبة

أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر اظيار مدل االختبلؼ في كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ  .9
 باختبلؼ المستكل التعميمي. المرحمة االبتدائية باالغتراب النفسي لدل طمبة

 أىمية الدراسة: 
 تتمثل أىمية الدراسة فيما يمي:

أثر أية دراسة تناكلت بية في حدكد عمـ الباحثة العربية كاألجنال يكجد بيف الدراسات السابقة   .6
 .، مما يبيف أىمية إجراء مثؿ ىذه الدراسةالنفسي االغتراب الغياب المدرسي عمى 

النفسي بأسباب االغتراب  بكزارة التربية كالتعميـأصحاب القرار  تمد ىذه الدراسةف أيمكف  .7
لتخفيؼ مف حدة الشعكر جؿ محاكلة األدل الطمبة، مف  بالغياب المدرسي المرتبطة
 النفسي.  باالغتراب

 يفتح البحث الحالي أبعادان بحثية كثيرة لدراسات مستقبمية ذات عبلقة ببناء برامج إرشادية .8
، كالعمؿ عمى التخفيؼ مف ظاىرة كتعميمية لمتخفيؼ مف حدة ظاىرة االغتراب النفسي 

 .االغتراب النفسي اآلثار النفسية التي خمفتيا ظاىرة كدراسة ،الغياب المدرسي
 قد تفيد ىذه الدراسة المكتبات العربية بخمفية نظرية عف الغياب المدرسي كاالغتراب النفسي.  .9
تقدـ ىذه الدراسة أداة لقياس أثر الغياب المدرسي عمى االغتراب النفسي قد يستفيد منيا  .:

 باحثيف آخريف في دراسات مشابية.
راحؿ المختمفة مف أجؿ الكقكؼ عمى المشكبلت قد تفيد ىذه الدراسة مدراء المدارس بالم .;

 النفسية التي قد يسببيا الغياب المدرسي.
 فرضيات الدراسة:

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يمي:
أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  .6

 ألمكر.بيف المعمميف كأكلياء ا المرحمة االبتدائية لدل طمبة
أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل تختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿ  .7

 باختبلؼ سنكات الخبرة . المرحمة االبتدائية طمبة
أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ  .8

 التعميمي.  باختبلؼ المستكل المرحمة االبتدائية لدل طمبة
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 حدود الدراسة:
  ـ.=716-ق<698طبقت الدراسة في عاـ حدود زمانية :  -
مدارس المرحمة االبتدائية بمنطقة أبيا بالمممكة العربية  طبقت الدراسة عمىحدود مكانية:  -

 السعكدية.
المرحمة االبتدائية ، كأكلياء أمكر الطمبة  طبقت الدراسة عمى معممي كمعمماتحدود بشرية:  -

 المرحمة بمنطقة أبيا بالمممكة العربية السعكدية. ليذه

 مصطمحات الدراسة:
 تم تعرف مصطمحات الدراسة إجرائيًا عمى النحو التالي:

 الغياب المدرسي:  .2
ىك مشكمة سمككية تكاجو أطراؼ العممية التدريسية مف أباء كمدرسيف كمدراء كمرشديف 

حية كنفسية كدراسية( تمنع أك تحكؿ دكف تربكييف كليا عدة أسباب  )اقتصادية كاجتماعية كص
 حضكر الطالب الى قاعة الدرس كذلؾ بشكؿ منتظـ أك متقطع.

 االغتراب النفسي:  .1
، حيث التعميمي الذم يحيط بو كالعالـ ىك نكع مف االضطراب في عبلقة الفرد بنفسو

، كما لمدرسة التعميمي بابأنو غريب عف ذاتو منفصؿ عف كاقعو  طالب المرحمة االبتدائيةيشعر 
،  لديونقص متعمقة بالحصيمة المعرفية  الفاعمية كاالنسحاب مف الكاقع بسبب عكامؿ ـبعد يشعر

 التعميمي لمطالب. بيف الذات كالكاقع مما يعطؿ الحركة الديناميكية ما
 المحور األول: الغياب المدرسي 

 تمييد:
ا ألنيا تعقد عمييـ تيتـ المجتمعات عمى اختبلؼ درجات رقييا في الحضارة بطمبتي

في المجتمعات النامية لسببيف   الطمبةاآلماؿ في استقرارىا  كتطكيرىا كتقدميا كتزداد أىمية 
أكليما : حاجة ىذه المجتمعات إلى اإلسراع في عممية التنمية القكمية الشاممة التي تقع 

ئة العمرية  بالقياس عمى مسؤكليتيا بالدرجة األكلى عمى طمبتيا ، كثانييما : ارتفاع نسبة ىذه الف
بقية الفئات العمرية األخرل كىذا ما يجعمنا نرل في كجكه الجيؿ الجديد مستقبؿ األمـ 

 ( Boloz & Varrati ,  2015) .كالحضارات كمستقبؿ اإلنساف نفسو
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مجتمع الأصبحت مف الظكاىر الكاضحة في الغياب المدرسي ظاىرة  كترل الباحثتاف بأف
مما جعؿ منيا ظاىرة تستكجب مف  ،تشكؿ خطران كبيران عمي المجتمع كأصبحت ،  السعكدم

العامميف في الحقؿ االجتماعي الدراسة كمعرفة األسباب كالعكامؿ المؤدية إلييا ككضع نتائج ىذه 
الدراسة أماـ المسئكليف حتى يمكف كضع الحمكؿ المناسبة ليا مف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ 

، األمر الذم يتطمب ضركرة العمؿ عمى دراستيا لمتعرؼ عمى ذه الدراساتإلييا مف خبلؿ مثؿ ى
 األسباب المؤدية إلييا كتقديـ بعض المقترحات لمتخفيؼ مف حدتيا.

ذا كاف غياب الطالب في بعض األحياف بسبب مقبكؿ لدل أسرة الطالب كالغياب ألجؿك   ا 
ىا أك بسبب عكامؿ أخرل تأثير  مياـ منزلية بسيطة أك بسبب عكامؿ صحية يمكف التغمب عمييا

ألف  التربكية ناحيةالقكم كلكف يجدىا الطالب فرصة لمغياب ، فإف ذلؾ ال يعتبر مقبكالن مف  غير
سبيؿ الحضكر إلى  تمؾ الظركؼ الخاصة يمكف التغمب عمييا كمكاجيتا بحيث ال تككف عائقان في

 (8>: 7168جة، مبكف. )المدرسة
 مفيوم الغياب المدرسي:

لممدرسة دكف سبب شرعي أك عذر  الغياب المدرسي بأنو عدـ حضكر الطالبيعرؼ 
اليـك الدراسي  كجيو، كىناؾ مف يعرؼ غياب الطالب عف المدرسة بأنو ىك عدـ تكاجده بيا خبلؿ
كصكلو لممدرسة  الرسمي أك جزء منو ، سكاءن كاف ىذا الغياب مف بداية اليـك الدراسي ، أم قبؿ

حضكره لممدرسة  درسة كالتنسيؽ مع بعض زمبلئو حكؿ الغياب ، أكأك كاف بعد كصكلو لمم
، بكطكرة (.كاالنتظاـ بيا ثـ مغادرتو ليا قبؿ نياية اليـك الدراسي الرسمي دكف عذر مشركع 

7167 :8< )  
كما كيعرؼ بأنو تغيب الطالب عف المدرسة دكف كجكد عذر مقبكؿ سكاء كاف ىذا 

 (77: 7167تفرقة أك لحصص دراسية معينة ".) العمايرة، أك ألياـ م التغيب ألياـ متتالية
 كما يعرؼ بأنو عدـ حضكر الطالب إلى المدرسة دكف سبب شرعي أك عذر كجيو .

 (>61: >711)الطراكنة، 
بأنو انقطاع الطالب عف المدرسة أك بعض الحصص الدراسية بصكرة  كيعرؼ أيضان 

في كيتسبب في انخفاض مستكل تحصيمو كمتكررة أك منقطعة مما يضر بنمكه المعر  منتظمة
  (Stennett & Isaacs , 2013 ). رسكبو أك تسربو مف المدرسة كيؤدم إلى

نو انقطاع الطالب عف الذىاب إلى المدرسة دكف كجكد عذر قانكني أكما يعرؼ عمى 
 (>78: 7161، الحريرم. )لذلؾ
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 ضاه بظركؼ الدراسةإليو الطالب لمتعبير عف عدـ ر  أنو فعؿ قصدم يمجبأكيعرؼ كما 
المحيطة بو بشتى أنكاعيا سكاء كانت معاممة المعمـ أك بعد المدرسة عف مقر سكناه أك عدـ 

 (668: 7169حديبي كآخركف،  )البرامج الدراسية  تأقممو مع
بقرار مف الطالب، دكف تدخؿ  الغياب الذم يتـ اختياريان كتعرؼ الباحثتاف الغياب بأنو 

 .االشتراؾ في المسابقات الفكرية أك الرياضية... كغيره كالمرض، أك عكامؿ أخرل
  ي:أشكال الغياب المدرس

 (<69: 7169)التميمي ، المدرسي عدة أشكاؿ يمكف إجماليا فيما يمي: لمغياب
  : ممدرسةالحضور ل الغياب عن -2

كىك عنكاف االتصاؿ  ، كىك الغياب الذم ينصرؼ إليو الذىف إذا ما أطمؽ مفيـك الغياب
كيستدعى فيو كلي أمر  ، لمطالبكبسببو تتأثر درجة المكاظبة  ،ف البيت كالمدرسة اليكمي بي

الطبلب باإلدارة العامة إذا تعدل األسبكعيف  الطالب كقد يحاؿ الطالب فيو ككلي أمره إلى شئكف
 . بدكف سبب يستكجب الغياب غيابان 
 : الدراسي الغياب عن الفصل -1

الطالب عف النكع  كال يقؿ تأثيره عمى ،لدرس ألم سببكىك غياب الطالب عف قاعة ا
كعادة مف خبلؿ  ،المدرسة  األكؿ كربما يزيد اذ يكصؼ صاحبو بأنو ذا ضكضاء كدكراف بممرات

بالمتابعة مع المعمـ في الدرس  ال يستطيع االستمرار المبلحظة غالبا يتصؼ بو الطالب الذم
ينبغي أف تتنبو إدارة المدرسة في أف ال  ) ليذا أك معاقبة إدارة المدرسة لمطالب ،ألم سبب 

إلى الطالب أعماالن تبعده عف قاعة الدرس  تعاقب طالب بحرمانو مف دخكؿ الفصؿ أك تسند
 .)الطالب عف الفصؿ فتككف اإلدارة بيذا التصرؼ أداة لغياب

  : الغياب الذىني -3
 :ولمغياب الذىني عدة مظاىر وىي

كيتصؼ بو الطالب السيراف كلـ يأخذ كفايتو مف  ، اخؿ الفصؿكىك النـك د غياب النوم :  . أ
الغائب كلف يتمكف مف متابعة معممو كىك في ىذه الحالة  النـك ليبلن فالطالب ىنا الحاضر

 .الذىنية
... فيك لف يتمكف مف  ،كالكبلـ  ،بو الطالب كثير الحركة  كيتصؼ غياب الضوضاء :  . ب

كلـ يستمع لمدرس،  ،الضكضاء لـ يكتب الطالب  كبسبب ، تذكر ما تـ دراستو في الفصؿ
 .الفصؿ حتى يتمكف بقية الطمبة مف متابعة الدرس كقد يعرضو ضكضاؤه إلى الطرد مف

فالطالب السارح ىنا ىك الحاضر  ، حالة ذىنية مسيطرة غالبان  السرحاف غياب السرحان : . ت
سو باإللقاء فقط كخبل اتصؼ در  كقد يككف المعمـ أحد أسباب سرحاف الطالب إذا ،الغائب 

الطمبة في درسو بكتابة في دفتر  أك ال ُيشرؾ ،كاف المعمـ جالسان  أك ،مف كسائؿ اإليضاح 
  . أك تعميؽ عمى الكتاب لبياف فكرة ،الطالب الخاص 
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 : تتمثل فيما يميالغياب المدرسي ( بأن أشكال 25: 1026يرى )عباس ، و 
 :الغياب بسبب التأخر -2

جزت عمى عدد مف التبلميذ المراىقيف أف ىؤالء التبلميذ يحترفكف فكرة بينت دراسات أن
الى المدرسة متأخريف بعد الساعة األكلى مف بداية الدراسة، حيث أثبتت ىذه الدراسة أف  الذىاب
التبلميذ يفتعمكف التأخر في كقت الراحة ليحدثكا بذلؾ خمؿ في نظاـ المدرسة، كىذا النكع  بعض

 .عمى تنشيط الطالب كحثو عمى العمؿالمعمـ ي أغمب األحياف عف عدـ قدرة ناتج ف مف الغياب
 :الغياب المتواصل -1

 مف الكقت الذم يقضيو المتمدرس في65%عرؼ ىذا النكع مف الغياب بما يتناسب مع 
 المدرسة اجباريا في فترة ثبلثي مف العاـ الدراسي كما ىك يعرؼ بالغياب الثقيؿ، كىك آخر مرحمة

 .سرب النيائي مف المدرسة، كيتميز ىذا النكع مف التغيب بالمميزات التاليةقبؿ الت
 .اليركب التاـ مف المدرسة -
 .التأخر الدراسي -
 الصداقة مع الزمبلء الراغبيف في التغيب.  -

كما أف ىذا النكع مف الغياب يتزامف مع المشكبلت النفسية كاالجتماعية التي يعاني منيا 
رات، أك تناكؿ المشركبات دلمادية كحاالت أخرل كتعاطي المخكالصعكبات ا أحد األبكيف

في حالة     األسباب يمنع الطرد النيائي مف طرؼ المؤسسة حتى الكحكلية كرغـ كؿ ىذه
مجمس         فرصة كال يقع الطرد النيائي إال بعد انعقاد  الغياب المتكاصؿ بؿ تمنح لمتمميذ

 .التأديب
  :نالغياب تحت حماية الوالدي -3

حيث نجد فئة مف التبلميذ المتغيبيف يأتكف إلى المدرسة مصحكبيف بأحد األبكيف، أك 
ليبرركا غيابات أبنائيـ كنجد ىذا النكع مف الغيابات عند التبلميذ الذيف آبائيـ  كلي األمر

أجؿ البقاء معيـ في البيت لرعاية أبنائيـ الصغار أك مساعدتيـ في  يحتاجكف إلى أبنائيـ مف
 .ؿ خارج الدراسةأعما
  :الغياب الداخمي -4

" كغياب الطفؿ بؿ يعني  في المدرسة كغيابو معنكيان  يقصد بو كجكد الطالب ماديان 
عدـ حضكره لممدرسة كعدـ كجكده في القسـ بؿ ىناؾ الطفؿ الحاضر الغائب كىك  بالضركرة

غائب ذىنيا، ال بأنو غير ميتـ بما يدك حكلو فيك مكجكدا جسديا كلكنو  الطفؿ الذم يظير
         الخياؿ ليقضي كقتا ثـ يخرج دكف أف يستكعب أم شيء مما  يتحرؾ، ككأنو يعيش في عالـ

 .شرحو األستاذ
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 :األسباب والعوامل المؤدية إلى الغياب المدرسي

كىركبو مف المدرسة ألسباب كعكامؿ عدة منيا ما يعكد إلى الطالب  يرجع غياب الطالب
لممدرسة كمنيا ما يعكد ألسرتو كمنيا عكامؿ أخرل غير ىذه كتمؾ ،  نفسو كمنيا ما يعكد

التالية ألىـ تمؾ األسباب كالدكافع التي قد تككف كراء غياب الطالب  كسنتطرؽ في األسطر
  : المدرسة كىركبو مف

  : أواًل : العوامل الذاتية
 (233: 1008)بحري، والقطيشات،  : في وىي عوامل تعود لمطالب نفسو وتتمثل

تجعمو ال يتقبؿ  شخصية الطالب كتركيبتو النفسية بما يمتمكو مف استعدادات كقدرات كميكؿ .6
  .العمؿ المدرسي كال يقبؿ عميو 

كالنفسية المبلزمة لمطالب كالتي تمنعو عف مسايرة زمبلئو  اإلعاقات كالعاىات الصحية  .7
ة مما يدفعو إلى البحث فتصبح المدرسة بالنسبة لو خبرة غير سار  فتجعمو مكضعان لسخريتيـ
 .طريقيا إثبات ذاتو  عف كسائؿ يحاكؿ عف

االستذكار، مما يسبب لو  دـ قدرة الطالب عمى استغبلؿ كتنظيـ كقتو كجيؿ أفضؿ طرؽع  .8
  .إحباطان ك إحساسا بالعجز عف مسايرة زمبلئو تحصيميان 

ثبات الذات فيظير االستيتار كالعناد  .9 األنظمة  ك كسرالرغبة في تأكيد االستقبللية كا 
إلثبات  ضغط  يضعيا الكبار) المدرسة كالمنزؿ ( كالتي يمجأ إلييا ككسائؿكالقكانيف التي 

  .كجكده 
فيفقد الطالب االستثارة كمكاصمة  ضعؼ الدافعية لمتعمـ كىي حالة تتدنى فييا دكافع التعمـ  .:

  .نفسي التكيؼ الدراسي كال التقدـ مما يؤدم إلى اإلخفاؽ المستمر كعدـ تحقيؽ
  :ثانيًا : العوامل المدرسية

لطبيعة الجك المدرسي ك النظاـ القائـ كالظركؼ السائدة التي تحكـ  تعكد كىي عكامؿ
 (718: 7169)التميمي ، : المدرسي مثؿ عناصر المجتمعالعبلقة بيف 

كالقسكة كسيطرة عقاب ككسيمة لمتعامؿ  دـ سبلمة النظاـ المدرسي كتأرجحو بيف الصرامةع .6
  .الضبط المناسبة  الطبلب أك التراخي كاإلىماؿ كعدـ تكفر كسائؿ مع

الطالب بكتابة الكاجب  سيطرة بعض أنكاع العقاب بشكؿ عشكائي كغير مقنف مثؿ تكميؼ .7
 .الخ...العقابية  عدة مرات كالحرماف مف بعض الحصص الدراسية كالتيديد باإلجراءات

المدرسي حيث يبقى  قبؿ عناصر المجتمععدـ اإلحساس بالحب كالتقدير كاالحتراـ مف   .8
 .الطالب قمقان متكتران فاقدان األمف النفسي

  .بعدـ إيفاء التعميـ لمتطمباتو الشخصية كاالجتماعية  إحساس الطالب  .9
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الكافية كالمناسبة لميكؿ الطالب كقدراتو كاستعداداتو التي تساعده في  عدـ تكفر األنشطة .:
  .مف اإلشباع النفسي لديو كتحقيؽ المزيد  خفض التكتر

 .المنزلية التي يعجز الطالب عف اإليفاء بمتطمباتيا  كثرة األعباء كالكاجبات ، خاصة  .;

عمى مشكبلتو ككضع الحمكؿ المناسبة ليا مما أكجد فجكة بينو  عدـ تقبؿ الطالب كالتعرؼ  .>
ممية المدرسي فكاف ذلؾ سببان في فقد الثقة في مخرجات الع كبيف بقية عناصر المجتمع

 .إلى مصادر أخرل لتقّبمو التعميمية برمتيا كالمجكء

  : العوامل األسرية ثالثاً 

الحياة المنزلية كالظركؼ المختمفة التي تعيشيا كالركابط التي تحكـ  كتتمثؿ في طبيعة
 (;716، شتكاف ،  قاسـمب ) :أعضائيا ، كمما يبلحظ في ىذا الشأف ما يمي العبلقة بيف

يشكبيا مف عكامؿ التكتر كالفشؿ مف خبلؿ كثرة الخبلفات  األسرية كمااضطراب العبلقات   .6
  .لب بالحرماف كفقداف األمف النفسييشعر الطا كالمشاجرات بيف أعضائيا مما

طة في األبناء أك إىماليـ ر األسرية بسبب ثقة الكالديف المف ضعؼ عكامؿ الضبط ك الرقابة .7
المتابعة فرصة التخاذ قراراتيـ الفردية بعيدا عف  الذيف كجدكا في عدـ انشغاليـ عف متابعتيـك 

  .عيكف اآلباء

الطالب اتكاليان  سكء المعاممة األسرية كالتي تتأرجح بيف التدليؿ كالحماية الزائدة التي تجعؿ .8
كالضكابط الشديدة التي  سريع االنجذاب كسيؿ االنقياد لكؿ المغريات كبيف القسكة الزائدة

مما يجعؿ التكتر كالقمؽ ىك  األنظمة كالقكانيف المنزلية الصارمةتجعمو محاطان بسياج مف 
 .كالمدرسة  سمة الطالب الذم يجعمو يبحث عف متنفس آخر بعيد عف المنزؿ

، كحاجات الطالب بشكؿ عاـ عدـ قدرة األسرة عمى اإليفاء بمتطمبات كاحتياجات المدرسة ، .9
 .لمبحث عما يفي بمتطمباتو لةمما يدفع الطالب لتعمد الغياب منعان لئلحراج كمحاك 

  :رابعًا : عوامل أخرى
  : أعاله ومن أىميا وتتمثل في غير ما ذكر

لمجاراتيـ كاالنصياع  جماعة الرفاؽ كما يقدمو أعضاؤىا لمطالب مف مغريات تدفعو  .6
شغاؿ الكقت قضاء   .الممذات الكقتية لرغباتيـ في الغياب كاليركب مف المدرسة كا 

مف  يده بمجرد خركجو  تمفة التي تتكفر لمطالب كتصبح في متناكؿعكامؿ الجذب المخ  .7
اإلنترنت           المنزؿ مثؿ األسكاؽ العامة كشكاطئ البحر كأماكف التجمع كمقاىي

 . كالكازينكىات
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 :التغيب المدرسي وعالقتو ببعض المشكالت التربوية األخرى
 :التغيب والتأخر الدراسي -2

مشكمة مف أخطر الذم يعد  الدراسيالتأخر سببات يعتبر الغياب المدرسي أحد م
المجتمعات سكاء كانت ىذه المجتمعات معظـ يعاني منيا التي المشكبلت التربكية االجتماعية 

الشكؿ الذم تظير فيو، كمف حيث  متقدمة أك متأخرة لكنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر مف حيث
اإلنجاز في المكاد  عفالطالب عجز  كيعرؼ التأخر الدراسي عمى أنو الحدة التي تبرز بيا،

مخططات  عف مكاصمة الطالبالدراسية كالتي يتنج عف كجكد بعض المشكبلت كالتي تؤخر 
 ( ( Reid, 2015 .فصؿ دراسي ألخراالنتقاؿ مف 

  :التغيب والتسرب المدرسي -1
تعد ظاىرة التسرب المدرسي مف أىـ المشكبلت التعميمية كمف أكثرىا خطكرة، فيي 

كليس التسرب ظاىرة تخص التربية كالتعميـ فقط ، معقدة في أسبابيا عميقة في جكىرىا  مشكمة
نما ىي ظاىرة اجتماعية بالمعنى الكاسع، تمتد جذكرىا في النظاـ التربكم كمو كال يكجد تعريؼ  كا 

الختبلؼ مفيـك التسرب حسب كجية النظر التي ينظر بيا إليو،  الظاىرة نظران  محدد ليذه
نيائيا قبؿ أف يتـ المرحمة اإللزامية كىذه  الطالب عف المدرسة انقطاعان  ك انقطاعكالتسرب ى

أكثر منيا في البيئة الحضرية كأف كانت أخذت في  الظاىرة تبدك في الريؼ كالبيئة البدكية
الثقافي كاالجتماعي بيف أفراد المجتمع  بعد يـك بسبب انتشار التعميـ كازدياد الكعي التناقص يكمان 

كتدني المستكل التحصيمي  التسرب كالرسكب كاإلعادة فاقد لو جكانب معركفة مف أىميا:كال
: :716منصكرم، ) .المدرسةمف كارتفاع معدالت التكمفة لكؿ تمميذ كعدـ االستفادة الكاممة 

;>) 
 الغياب المدرسي: كيفية عالج مشكمة

درسة عمى الطالب نفسو لغياب الطالب كىركبو مف الم عمى الرغـ مف التأثير السمبي    
إال أف تأثيره عمى المدرسة أكثر كضكحان ، ذلؾ أنو عامؿ  كعمى أسرتو كالمجتمع بشكؿ عاـ ،

  .داخؿ المدرسة كاإلخبلؿ بنظاميا العاـ  كبير يساىـ في تفشي الفكضى
كبركزىا كظاىرة كاضحة في مدرسة ما  فتكرار حاالت الغياب كاليركب مف المدرسة      

التعميمي كالتربكم ، خاصة في ظؿ عجز   في نظاـ المدرسة كتدىكر مستكل طبلبيايسبب خمبلن 
 .كعبلجان ( المدرسة عف مكاجية مثؿ ىذه المشكبلت ) كقاية



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
 ريوضحى بجاد الياج /أ          
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كالتربكية المناسبة  كمف ىنا فعمى المدرسة أف تككف قادرة عمى اتخاذ اإلجراءات اإلدارية     
خطكرتيا كالتي قد تتجاكز أسكار  طبيقيا كالحد مفلعبلج مشكمة الغياب كاليركب ، كجاّدة في ت

يذاء اآلخريف كالتخريب  المدرسة إلى المجتمع الخارجي فتظير حاالت السرقة كالعنؼ كا 
إلى ذلؾ مف مشكبلت تصبح المدرسة  كاالعتداء عمى الممتمكات العامة ككسر األنظمة ، كما

 أن تقوم بو المدرسة في ىذا المجالما يمكن  ن أىمـك كالمنزؿ عاجزيف عف حّميا كمكاجيتيا،

: 
 : أواًل : اإلجراءات الفنية

تتمثل اإلجراءات التي يجب أن تتبعيا المدرسة لمتغمب عمى مشكمة الغياب أو اليروب 
 (Wright, 2017 )       من المدرسة فيما يمي:

عمى  التركيز دراسة المشكبلت الطبلبية الحقيقية كالتعرؼ عمى أسبابيا مع مراعاة عدـ .6
غفاؿ جكىرىا ، كاعتبار كؿ مشكمة حالة لكحدىا متفردة   أعراض المشكبلت كظكاىرىا كا 

 .بذاتيا 

 :كالتربكم لمطبلب عف طريؽ تييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ مزيد مف التكافؽ النفسي  .7

 . تييئة الفرص لبلستفادة مف التعميـ بأكبر قدر ممكف - أ

  .طبلب كتكجيييا بشكؿ جيد الكشؼ عف قدرات كميكؿ كاستعدادات ال -ب
  .الدافعية لدل الطبلب نحك التعميـ بشتى الكسائؿ  إثارة -ت
  .شخصية الطالب كالتعامؿ بحكمة مع الجكانب السمبية  تعزيز الجكانب اإليجابية في -ث

  .المدرسة طبلبيا كما يطيقكف تحممو  المكازنة بيف ما تكمؼ بو -ج
  .كتشجيع التعاكف كالعمؿ الجماعي بينيـ  لطبلبإثارة التنافس كالتسابؽ بيف ا -ح
المدرسة عف طريؽ كضع نظاـ مدرسي مناسب يدفع  خمؽ المزيد مف عكامؿ الضبط داخؿ. 8

يساعد عمى تبلفي المشكبلت المدرسية  الطبلب إلى مستكلن معيف مف ضبط النفس
ليس ضبطان عشكائيان نابعان مف الطبلب أنفسيـ ك  كعبلجيا، مع مبلحظة أف يككف ضبطان ذاتيان 
  .القانكف بفرض تعميمات شديدة بقكة النظاـ كسمطة

مساعدة الطبلب  دعـ برامج كخدمات التكجيو كاإلرشاد المدرسي كتفعيميا كذلؾ مف أجؿ. 9
يجاد شخصيات متزنة  لتحقيؽ أقصى حد ممكف مف التكافؽ النفسي كالتربكم كاالجتماعي كا 

أفضؿ           إيجابي كتستغؿ إمكاناتيا كقدراتيا مف الطبلب تتفاعؿ مع اآلخريف بشكؿ
 .استغبلؿ 

كالتعاكف المشترؾ بينيا حكؿ  تكثيؽ العبلقة بيف البيت كالمدرسة لخمؽ المزيد مف التفاىـ .:
ككضع الحمكؿ المناسبة لكؿ ما  أفضؿ الكسائؿ لمتعامؿ مع الطالب كالتعرؼ عمى مشكبلتو

 . يعكؽ مسيرة حياتو الدراسية كالعامة
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  : اإلجراءات اإلدارية : ثانياً 
  Fogelman, 2017 )   )تتمثل تمك اإلجراءات فيما يمي: 

تعكد عميـ بسبب الغياب كاليركب  كضع نظاـ كاضح لمطبلب لتعريفيـ بالنتائج الكخيمة التي .6
يتكرر غيابو مف الطبلب كأف تطبيؽ  مف المدرسة ، مع تكضيح اإلجراءات التي تنتظر مف

 . ءات ال يمكف التساىؿ فيو أك التقاضي عنوتمؾ اإلجرا

بشكؿ  التأكيد عمى ضركرة تسجيؿ الغياب في كؿ حصة عف طريؽ المعمميف كأف يتـ ذلؾ .7
 دقيؽ كداخؿ الحصص دكف االعتماد بشكؿ كامؿ عمى عر فاء الفصكؿ الذيف قد يستغمكف

  .عبلقاتيـ بزمبلئيـ

الخاصة بو لمتعرؼ عمى مف يتكرر  جبلتالمتابعة المستمرة لغياب الطبلب كتسجيمو في الس .8
صحة المبررات التي يحضرىا الطالب  بشكؿ يكمي مع التأكد مف المتابعةغيابو منيـ ، كتتـ 

كمحاضر التكقيؼ كما شابو ذلؾ كليكف  مف كلي أمره أك الجيات األخرل كالتقارير الطبية
  .رسمية  ذلؾ عف طريؽ أحد اإلدارييف إلعطائو صفة أكثر

عمى أسبابيا كدكافعيا  حاالت الغياب المتكررة إلى المرشد الطبلبي لدراستيا كالتعرؼتحكيؿ   .9
 .تمؾ المشكبلت كعبلجيا  ككضع البرامج كالخدمات التكجييية كاإلرشادية المناسبة لمكاجية

يكـ الغياب كحبذا لك يتـ ذلؾ  إببلغ كلي أمر الطالب بغياب ابنو بشكؿ فكرم كفي نفس  .:
بينة بغياب ابنو كبالتالي  لى أك الثانية عمى أقص حد لكي يككف عمىخبلؿ الحصة األك 

بضركرة الحضكر إلى المدرسة  إمكانية متابعتو لمتعرؼ عمى حالتو كالتأكيد عمي كلي األمر
 . لمناقشة الحالة

بااللتزاـ بعدـ تكرار الغياب ككتابة التعيدات الخطية عميو كعمى  التأكيد عمى الطالب الغائب  .;
  .بتطبيؽ المكائح في حالة تكرار الغياب  ره مع التأكيدكلي أم

غيابو كىركبو مف المدرسة كالحرماف مف حصص  إجراءات اشد قسكة لمف يتكرر إتباع  .>
  .المدرسية كالزيارات الخارجية التربية الرياضية أك المشاركة في الحفبلت

نظيـ المدارس كالتي تنص عمى البلئحة الداخمية لت تنفيذ التعميمات كالتنظيمات التي تضمنتيا .=
 .عند التعامؿ مع حاالت الغياب  التي يمـز العمؿ بيا اإلجراءاتبعض 

في تنفيذ إجراءاتيا ككسائميا التربكية  كميما يكف مف أمر فإنو ال يمكف أف تنجح المدرسة
يذ تمؾ إذا لـ تبد األسرة تعاكنان ممحكظان في تنف كاإلدارية لعبلج مشكمة غياب الطبلب كىركبيـ

ذا لـ تكف األسرة جّدية في ممارسة دكرىا التربكم فسيككف الفشؿ مصير  اإلجراءات كمتابعتيا ، كا 
 .كالكقاية كؿ محاكالت العبلج

 مقترحات لمتخفيف من حدة مشكمة الغياب المدرسي في المرحمة االبتدائية:



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
 ريوضحى بجاد الياج /أ          
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ي المرحمة تقترح الباحثتاف عدة مقترحات لمتخفيؼ مف حدة مشكمة الغياب المدرسي ف
 االبتدائية يمكف تقسيميا عمى النحك التالي:

  خاصة بمعممي ومعممات المرحمة االبتدائية: أواًل: مقترحات
 : توعية معممي ومعممات المرحمة االبتدائية وتدريبيم عمى األمور اآلتية من الضروري     
   . . العمؿ عمى عدـ إرىاؽ طالب المرحمة االبتدائية بالكاجب المنزلي6
  . . إدراؾ كمراعاة الفركؽ الفردية بيف طمبة المرحمة االبتدائية7
المرحمة  صعكبات التعمـ لدل بعض طمبة  . التعاكف مع إدارة المدرسة كأكلياء األمكر لعبلج8

 االبتدائية.
 أساليب التعزيز المناسبة ألعمار الطمبة في ىذه المرحمة. . العمؿ عمى استخداـ9
 جات التحصيؿ. الدقة في كضع در :

  :لممرحمة االبتدائية ثانيًا: مقترحات خاصة بالمناىج المدرسية
بالكيؼ كتخفيؼ الكـ في مناىج المرحمة االبتدائية حتى ال يككف ىناؾ عبء  . ينبغي االىتماـ6

 كبير عمى الطمبة في استيعابيا.
  . ائيةكميكؿ طمبة المرحمة االبتد . تبسيط المناىج الدراسية كمناسبتيا لقدرات7

 . بالبيئة المحمية . ربط مناىج المرحمة االبتدائية8
 . المكضكعات . ضركرة تقكيـ مناىج المرحمة االبتدائية مراجعتيا بشكؿ دكرم كتجديد9
. يجب أف تتضمف المناىج الدراسية بعض األنشطة التعميمية التي تحبب طمبة المرحمة :

 االبتدائية بالذىاب لممدرسة مف أجؿ التعمـ.
  : مقترحات خاصة ببيئة المدارس االبتدائية ثالثًا:

  في كافة مدارس المرحمة االبتدائية.  الطبلبي كتفعيؿ دكره . االىتماـ باإلرشاد6
  . تفيـ ظركؼ الطمبة الذيف يتغيبكف عف المدرسة كالمساعدة بشكؿ جدم عمى عبلجيا . 7
        كالتي تناسب الخصائص رحمةتحسيف الكسائؿ المساعدة لعممية التعميـ في ىذه الم .8

 النمائية ليـ.
         المناسبة كالمييأة كالتي تتكفر فييا كافة عناصر الراحة التكسع في إنشاء المباني . 9

 أثناء الدراسة. 
  . اإلسعافات األكلية تزكيد جميع مدارس المرحمة االبتدائية بممرض لتقديـ . :
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  . رس المرحمة االبتدائية كعمؿ بطاقات صحية. نشر التكعية الصحية داخؿ مدا; 
  : مقترحات خاصة بميول طمبة المرحمة االبتدائية نحو المدرسة رابعًا:

 . الجكائز لمطمبة المتفكقيف . منح العديد مف6
  . تكعية الطمبة بأىمية المدرسة كالمنفعة التي تعكد عمييـ مف التعمـ . 7
 لرحبلت العممية.. التكسع في الحفبلت الترفييية كا8 
  . لميكؿ الطمبة كرغباتيـ . التكسع باألنشطة المناسبة9
 . تحسيف العبلقة مع الطمبة كتخفيؼ العقاب البدني . :

 : مقترحات حول عالج األسباب النفسية لغياب طمبة المرحمة االبتدائية خامسًا:
 التخفيؼ مف قمؽ االمتحانات باستخداـ االختبارات الدكرية .6
المعمميف كالطمبة مف ناحية كبيف الطمبة كزمبلئيـ مف ناحية ثانية عف  ثيؽ العبلقة بيف. تك 7 

  االشتراؾ في األنظمة الجماعية طريؽ
. عدـ استخداـ العقاب المفظي ألنو يشكؿ خطر كبير عمى الحالة النفسية لطالب المرحمة 8 

 االبتدائية داخؿ الفصؿ كخارجو.
  : باألسرة المرتبطة بغياب الطمبة المتعمقةسادسًا: مقترحات حول األسباب 

 المدرسة تكعية اآلباء بأىمية انتظاـ أبنائيـ في .6
 . . أف يككف ىناؾ كسيمة اتصاؿ مستمرة بيف البيت كالمدرسة7
 . تكعية اآلباء بأخطار الغياب المتكرر ألبنائيـ في ىذه المرحمة.8
لى المد تكفير كسائؿ . 9   . رسةالمكاصبلت لمطمبة مف كا 
  المحور الثاني: االغتراب النفسي 

 تمييد:
يعتبر االغتراب خاصية مميزة لئلنساف، قديمة كمتأصمة في كجكده فاغترابو يعني قدرتو 
عمى االنفصاؿ عف كجكده اإلنساني، مف حيث ىك ىكية فريدة في نكعيا ال تتكرر مف حيث ىك 

حثا دكمان عما يعطي حياتو معنى ثراء إنساني، كمف حيث ىك كجكد يكمف في معنى كجكده، با
 (. 96: 7168قبلشة ، ) كىدفا كقيمة 

كحيث أف اإلنساف كائنان اجتماعيان ينتمي إلى جماعة يؤثر فييا كيتأثر بيا، فمف خبلؿ 
ىذه العبلقة التأثيرية المتبادلة تتخذ حياتو معنى، لذلؾ فإف الشعكر باالغتراب عف الذات كعف 
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ان يتسمؿ إلى نفس اإلنساف حتى يتمكف مف مفاىيمو كقيمو كأىدافو اآلخريف يمثؿ فيركسا فتاك
كسمككياتو، كيتركو أشبلء مبعثرة ببل ىدؼ كال معنى كال معيار كيحتاج أيضا إلى مف يخمصو مف 
التصكرات الخاطئة التي ألمت بو، حتى يزيؿ عنو ظممو حالت بينو كبيف الفيـ الصحيح كالتقدير 

 ( : :>711)زامؿ ، .الصائب لممكاقؼ
 :االغتراب النفسي مفيوم

 ( االغتراب بأنو حالة يفقد فييا الفرد نفسو، كيصبح غريبان <61 :7168،سرم )تعرؼ 
عف نشاطو كأعمالو، كيكاد يفقد إنسانيتو كميا، كىك فقداف لمذات، كذلؾ حيف يتعرض اإلنساف 

ب يستنكر أعمالو لقكل معادية قد تككف مف صنعو مثؿ األزمات كالحركب ففي حالة االغترا
 كيفقد شخصيتو. 
إلى أف االغتراب ىك  ( في ذخيرة عمـك النفس أيضان 688 :<711،دسكقي )كيشير 

حساس بفقداف األمؿ كالشعكر بالتفاىة، أك حالة يشعر فييا  شعكر متنامي بالبعد عف الحياة كا 
 الشخص بأف نفسو ال حقيقة ليا في الكاقع. 

نو انفصاؿ اإلنساف عف كجكده كيمثؿ ىذا أعمى  ( االغتراب:9 :<711،عيد )يعرؼ ك 
ممة مف األعراض المصاحبة كالتي تتمثؿ في "العزلة االجتماعية، التنبؤ، جاالنفصاؿ 

 البلمعيارية، العجز، البلمعنى، التمرد". 
( بأنو حالة مف االنفصاؿ تحدث بيف اإلنساف في ;; :7168، حماد )كما يعرفو 

عالو أك ما عداه مف بشر أك أشياء أك مؤسسات، كىك حالة تككف الجانب األكؿ كبيف ذاتو كأف
مسبكقة بكحدة حقيقية أك مفترضة أك متخيمة، كتتـ بطريقة كاعية أك ال كاعية، كيعقبيا نتائج 
يمكف أف تككف إيجابية كفعالة فتسير تجاه تحرير اإلنساف كتطكير ذاتو كممكاتو، أك قد تككف 

 الذات اإلنسانية. سمبية كمعكقة فتؤدم إلى تدمير
االغتراب ظاىرة نفسية كاجتماعية مكجكدة عند كؿ  ( أف== :7169،الخطيب )كترل 

الناس كلكف بصكرة متفاكتة مف فرد آلخر تختمؼ باختبلؼ المينة كمستكل التعميـ كمقدار 
الضغكط النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي يعيش فييا الفرد كيتكقؼ ذلؾ عمى التككيف 

 يكلكجي كالنفسي كالصحة النفسية التي يتمتع بيا. الب
( في القامكس الفمسفي أف االغتراب يعني كصؼ عممية 8:: 7161، المغربي )يرل 

كنتائج تحكؿ أعماؿ اإلنساف )إنتاج، الماؿ، العبلقات االجتماعية، ...الخ( كقدرات اإلنساف 
مكانياتو إلى أشياء مستقمة عنو كمسيطرة عميو.   كا 
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( في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي إلى أف >8 :>711، الحفني )ير كما يش
االغتراب النفسي يحد مف قدرة الفرد عمى االنتماء لآلخريف كيحد مف قدرة الفرد عمى اكتشاؼ 

 نفسو.
( في قامكس الخدمة االجتماعية إلى أف 86، <711،السكرم )كفي ىذا السياؽ يشير 

منفصؿ عف اآلخريف أك المعاناة مف الغربة في المجاالت الثقافية  نوأاالغتراب ىك شعكر الفرد 
 كالتي تبدك غير مقبكلة.

 الغتراب يشتمل عمى جانبين وىما:ا( أن 29: 1007،  زامل)وترى 
كيعرؼ بأنو الشعكر بنقص االستقرار كاالطمئناف إلى الغد نتيجة  :االغتراب االجتماعي  -

مكانية قياـ عبلقات حميمة بيف الناس، كعدـ لسرعة التغيير كالشؾ في العبلقات اإل نسانية كا 
الثقة في األخبلقيات كالقكاعد التي تحكـ السمكؾ كاالعتقاد باف القيـ المادية ىي المسيطرة 

 عمى المجتمع.
كيعرؼ بأنو الحالة التي يجد فييا اإلنساف نفسو كحياتو ببل معنى أك غرض  :االغتراب الذاتي -

 كأف كجكده ببل قيمو.
اتفاؽ عمى أف  لدل الباحثتاف كجكدمف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة يتضح ك 
،  ظاىرة اجتماعية نفسية حيث ال يكجد اغتراب بدكف ذات ألف الذات ىي التي تغترب االغتراب
، الرفض، كما أف  معظـ التعريفات تيتـ بكصؼ أبعاد االغتراب كالمتمثمة في الشعكر بالتشاـؤ

تشير معظـ التعريفات ، كما  معنى، العجز، العزلة االجتماعية، اغتراب الذاتالبلمعيارية، البل
إلى أف االغتراب في جكىره يقـك عمى فكرة االنفصاؿ سكاء انفصاؿ الفرد عف ذاتو أك عف 

 المجتمع المحيط أك عف كمييما.
 الطالب شعكركتعرؼ الباحثتاف االغتراب النفسي لطمبة المرحمة االبتدائية بأنو 

عف إرضاء حاجاتو النفسية  كالعزلة عنيـ، مما يجعمو عاجزان  زمبلئو اآلخريفالنفصاؿ عف با
مف فيمو لمدركس كالبيكلكجية، كىذا مف شأنو أف يحرر حياتو مف المعنى كيشعر بأف ما يريده 

التعميمي  مما يدفعو إلى الخركج عف المعيارية االجتماعية كعدـ تقبؿ كاقعو غير كاضحان التعميمية 
 .داخؿ الفصؿ الدراسي كخارجو
  :أسباب االغتراب النفسي

( أن أسباب االغتراب النفسي ترجع في أساسيا 239-238: 1009يذكر )الزعبي ،
 إلى عديد من العوامل منيا:

 غياب القيـ الدينية كاإلنسانية في حياة الطبلب الشباب .6
 الفجكة بيف ثقافة الطبلب الشباب كثقافة الراشديف مف حكليـ  .7
         دـ كجكد معنى أك أىداؼ لمحياة كعدـ تحقيؽ ذكاتيـ كبالتالي عدـ قدرتيـ عمىع .8

 تقبؿ ذكاتيـ 
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التناقضات المكجكدة داخؿ مجتمع الراشديف مف حكليـ مما يجعؿ الطبلب يفتقدكف المثؿ  .9
 األعمى التي يمكنيـ أف يحتذكا بيا 

 ي يحيكنيا.افتقاد الطبلب معنى كجكدىـ الفتقارىـ أىداؼ الحياة الت .:
( أن لالغتراب أسباب عديدة، قامت بتصنيفيا 219-216: 1023وترى )سري ، 

 عمى النحو التالي:
 أواًل: أسباب نفسية: ومن أىميا:

بيف الدكافع كالرغبات المتعارضة، كالحاجات التي ال يمكف إشباعيا في كقت كاحد  الصراع: .6
 خصية مما يؤدم إلى التكتر االنفعالي كالقمؽ كاضطراب الش

حيث تعاؽ الرغبات األساسية أك الحكافز أك المصالح الخاصة بالفرد أك يصبح  اإلحباط: .7
تحقؽ ىذه الرغبات أمرا مستحيبلن كيرتبط اإلحباط بالشعكر بخيبة األمؿ كالفشؿ كالشعكر 

 بالعجز التاـ كتحقير الذات 
ي حالة الحرماف مف حيث تنعدـ الفرصة لتحقيؽ الدكافع أك إشباع الحاجات كما ف الحرمان: .8

 الرعاية الكالدية كاالجتماعية، كعدـ إشباع الحاجات األساسية الحيكية كالنفسية كاالجتماعية 
كالخبرات السيئة أك الصادمة تحرؾ العكامؿ األخرل المسببة لبلغتراب،  الخبرات الصادمة: .9

 كالخبرات الصادمة األليمة كالعنيفة تؤدم إلى الحساسية النفسية
 أسباب اجتماعية: ومن أىمياثانيًا: 

كالفشؿ في مكاجية تمؾ الضغكط كتمؾ المطالب: كسيادة التفرقة  ضغوط البيئة االجتماعية: .6
 كالبلمساكاة، كالقير كاالستبداد كاألكتكقراطية

: كالتي تسكد فييا عكامؿ اليدـ كالتعقيد، كعدـ التكافؽ بيف الفرد كالثقافة التي الثقافة المريضة .7
عدـ تطابؽ شخصية الفرد مع النمط الثقافي كعدـ تطابؽ سمككو مع األكضاع يعيش فييا، ك 

 الثقافية المتغيرة 
كعدـ تكافر القدرة النفسية عمى التكافؽ معو،  التغيير االجتماعي والتطور الحضاري السريع: .8

 كىيمنة التكنكلكجيا 
تكافؽ األسرم، حيث تسكد االضطرابات في األسرة كيسكء ال اضطراب التنشئة االجتماعية: .9

 كتسكد االضطرابات في المدرسة كفي المجتمع كيسكء التكافؽ االجتماعي
مثؿ مشكمة نقص التفاعؿ االجتماعي، كاالتجاىات االجتماعية  المشكالت االجتماعية: .:

 السالبة، كالشعكر بالنقص كانعداـ األمف، ....كغيرىا
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ذه الفجكة كاسعة، مع اختفاء القيـ كخاصة إذا كانت ى الفجوة بين األجيال والفرد والمجتمع: .;
 التي كانت مكجكدة في الماضي مثؿ التعاطؼ كالتراحـ 

حيث يسكد اختيار العمؿ عمى أساس الصدفة كفرض العمؿ عمى  سوء التوافق الميني: .>
 الفرد، كعدـ مناسبة العمؿ لمقدرات كالميكؿ 

      في حاالت  كصعكبة الحصكؿ عمى ضركرات الحياة كما سوء األحوال االقتصادية: .=
 الفقر كالعجز 

تصارع القيـ بيف األجياؿ كالفركؽ بيف القيـ الخمقية المتعممة كالفعمية،  تدىور نظام القيم: .<
 .كالفركؽ بيف القيـ المثالية كالكاقع الفعمي

كالبعد عف الديف، كالضعؼ األخبلقي، كضعؼ الضمير كانتشار الشر كتفشي  الضالل: .61
 الرزيمة.

 ولوجية المفسرة لالغتراب النفسي:النظريات السيك
 Seemanأواًل: نظرية ميمفين سيمان 

( إلى أف مصطمح االغتراب يستخدـ اآلف في العمـك 76: 7168يشير )غيث ، 
االجتماعية كاإلنسانية بمعاف متعددة أبرزىا ما كتبو سيماف " في مقالو عف معنى االغتراب كذلؾ 

 مات ليذا المصطمح:حيث ميز فيو بيف خمسة استخدا <:<6عاـ 
كيعني شعكر الفرد بأنو ليست لديو القدرة عمى التأثير في المكاقؼ االجتماعية  العجز: .6

 المحيطة بو
كيعني عجز الفرد عف الكصكؿ إلى قرار أك معرفة ما ينبغي أف يفعمو، أك إدراؾ  الالمعنى: .7

 ما يجب أف يعتقده مكجيان لسمككو 
استخداـ أساليب غير مشركعة كغير مكافؽ عمييا  كيعني لجكء الفرد إلى الالمعيارية: .8

 اجتماعيان لتحقيؽ أىدافو
تعني انفصاؿ الفرد عف تيار الثقافة السائد، كتبني مبادئ أك مفيكمات مخالفة، مما  العزلة: .9

 يجعمو غير قادر عمى مسايرة األكضاع القائمة في المجتمع 
 ى عف ذاتو.كتعني إدراؾ الفرد انو أصبح مغتربان حت غربة الذات: .:

 Freudب( سيجموند فرويد 
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( أف فركيد تناكؿ الشعكر باالغتراب مف خبلؿ الحديث عف =68: 7161يشير )شتا ،
 الكعي، كالبلكعي كمحاكلة تفسير طبيعة كؿ منيـ ففي:

اغتراب الكعي )الشعكر( رأل أف معظـ الخبرات المؤلمة أمر يصعب التخمص منيا لذا  .6
الكعي عف حقيقة الشخصية كالحكادث الماضية مف خبلؿ  يكبتيا المرء كمف ىنا ينفصؿ

 عممية الكبت.
اغتراب البلكعي )البلشعكر( يككف في حبس الرغبة المكبكتة في البلكعي، كطالما أف عكامؿ  .7

 الكبت ظمت قائمة استمر البلكعي مغتربان عف الكعي.
كىي اليك، األنا، كما يرل فركيد أف الشخصية السميمة تككف فييا القكل النفسية الثبلث 

األنا األعمى متكازنة كعندما يضطرب ىذا التكازف بيف ىذه المككنات يظير عمى الفرد عدد مف 
 األعراض مف بينيا االغتراب. 

لذلؾ ىناؾ ثبلث أنكاع مف االغتراب البد أف يمر بأم منيا اإلنساف المعاصر كىي:  
 (.=68: 7166)الطارؽ، 

تحت         حريتو كذلؾ ألف حرية اليك تعني كقكع األنا يتمثؿ في سمب أما اغتراب اليو: .6
)سمب         ضغط األنا األعمى كالكاقع االجتماعي كمف ثـ يقـك األنا بعممية االنفصاؿ

حرية اليك( كيحقؽ األنا ذلؾ بطرؽ عدة أما بسمب حرية اليك كالقبض عمى زماـ الرغبات 
ما بإصدار حكمو بالسماح ليا باإلش باع أك تأجيؿ ىذا اإلشباع، كلما كاف اليك الغريزية كا 

يسعى لئلشباع دكف قيد أك شرط أك أخبلؽ لذلؾ فاف أداء األنا لكظائفو يعبر عف سمب حرية 
اليك كظيكر التكترات فيزداد اإلحساس باأللـ كىذه ىي أكؿ مظاىر االغتراب الناتجة عف 

  عبلقة األنا باليك كالتي تمثؿ بالضركرة اغتراب اليك ذاتو
يغترب األنا سكاء في عبلقتو باليك أك األنا األعمى كاغتراب األنا يجمع  أما اغتراب األنا: .7

 بيف الخضكع كاالنفصاؿ 
يتمثؿ في فقدانو السيطرة عمى األنا كىي الحالة التي تحدث نتيجة  اغتراب األنا األعمى: .8

ىك الجانب السمبي لسمب معرفة األنا بسمطة الماضي أك ازدياد ضغط اليك عمى األنا كىذا 
 الغتراب األنا 

عند اغتراب الكاقع عف األنا يتجو األنا مباشرة لزيادة سمطو اليك  اغتراب الواقع االجتماعي: .9
كاألنا األعمى بالقدر الذم يجعمو غير راغب في الكاقع كغير مفتتف بو كمف ثـ يعجز عف 

 اقع االجتماعي.مسايرة المجتمع كمعاييره كىذا ىك الجانب السمبي الغتراب الك 
 Erick Frommثالثًا: نظرية إريك فروم
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تتعدد أشكال االغتراب عند فروم تبعًا لمطرف اآلخر في عالقتو باإلنسان والتي يذكرىا 
 (:285-276، 1022)حسين ، 

يرل فرـك أف اغتراب اإلنساف يكمف في انفصالو عف الطبيعة كعف  عالقة اإلنسان بالطبيعة: .6
 الكعي بذاتو ككياف منفصؿ، مشيران بذلؾ إلى عممية التفرد األشياء المحيطة بو ك 

عبلقة اإلنساف باآلخريف: يرل فرـك أف جكىر مفيـك االغتراب ىك أف يصبح اآلخركف غرباء  .7
 بالنسبة لئلنساف كاالغتراب مف حيث عبلقة اإلنساف باآلخريف يتخذ أربعة أنماط مختمفة ىي:

ل فرـك أف أحد جكانب عممية التفرد يتمثؿ في أف كىنا ير  االغتراب والتميز عن اآلخرين: .8
المرء يصبح كاعيان بككنو كيانان منفصبلن عف اآلخريف، كىذه العممية تحدث بصكرة تمقائية أثناء 

 النمك كفي ىذه المرحمة ال يشعر الطفؿ باالنفصاؿ.
 يرل فرـك أف الشخص الذم يصبح كاعيان بانفصالو عف االغتراب واالرتباط باآلخرين: .9

اآلخريف، يستطيع أف يككف ركابط جديدة مع اآلخريف لتحؿ محؿ الركابط القديمة التي كانت 
تنظميا الغرائز، ىذه الركابط الجديدة ال تنيي تجربة االنفصاؿ، كلكنيا تجعؿ حدكث 
االغتراب محتمبلن، كذلؾ عندما تككف ىذه الركابط غير سميمة، كذلؾ الشخص الذم يفتقد في 

ف إلى ذات أصيمة تجعمو ال يستشعر اإلحساس بيكيتو كبتفرده، فيذا الشخص عبلقتو باآلخري
 في نظر فرـك شخص مغترب عمى الرغـ مف كجكد عبلقة حب كمكدة مع اآلخريف 

كىنا ينظر الفرد إلى اآلخريف في عبلقتو معيـ عمى إنيـ مجرد  االغتراب واستغالل اآلخرين: .:
استغبللية تؤدم إلى اغتراب اإلنساف عف  كسائؿ لتحقيؽ أىدافو الشخصية، فيي عبلقة

اإلنساف، فالشخص الذم يستغؿ اآلخريف إنما ىك شخص مغترب عنيـ ألنو يفتقد النمط 
 الصحيح لبلرتباط بيـ 

يرل فرـك أف االغتراب يسير جنبان إلى جنب مع التكافؽ فمف خبلؿ  االغتراب والتوافق: .;
فؽ التمقائي ليس ىك النمط الصحيح لمكحدة مع التكافؽ يصبح اإلنساف مغتربان عف ذاتو فالتكا

اآلخريف ألف الشخص المتكافؽ ليس لديو إحساس بالذات فيما عدا اإلحساس الذم يجعمو 
 متكافقان مع األغمبية

يرل فرـك أف انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو ىك مف أىـ صكر االنفصاؿ  عالقة اإلنسان بذاتو: .>
شاعره كتصرفاتو كالتي تبدك غريبة عنو حيث يصعب حيث يفتقد اإلنساف األلفة كالمكدة مع م

 عمى اإلنساف التكفيؽ بيف متطمبات ذاتو كبيف العبلقات كاالرتباطات باآلخريف.
  Kenistonرابعًا: نظرية االغتراب عند كينستون 

يرل كينستكف أف االغتراب ىك فقداف أك غياب عبلقة مرغكبة أك سابقة، كيتناكؿ  
 (. >7: <711مف خبلؿ أربعة جكانب تتمثؿ في: )عيد، كينستكف ىذه العبلقة 
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 : كيقصد بيا اتجاه الشعكر نحك الذات أك المكضكع.االغتراب بؤرة .6
 : كىك ما يحؿ محؿ العبلقة القديمة المفتقدة عند الشعكر باالغتراب.اإلحالل .7
 : يقصد بو الصكرة التي يظير عمييا الشعكر باالغتراب كىي الرفض كالثكرة.الشكل .8
 : كتشير إلى مصادر الشعكر باالغتراب.)الوسيمة( داةاأل .9

بعض مظاىر االغتراب منيا فقداف الثقة باآلخريف   Kenistonكقد حدد كينستكف 
كالنظرة التشاؤمية لمظركؼ اإلنسانية باعتبارىا سبب المشكبلت دكف االلتفات إلى أم مشكبلت 

فتقار إلى أىداؼ طكيمة المدل ترجع إلى أسباب شخصية مثؿ غياب الشعكر بالمسئكلية كاال
 (.=7: <711كظيكر مشاعر عدـ الرضا كاالحتكار لممخادعيف. )عيد، 

 :Eriksonنظرية االغتراب عند أريكسون  خامسًا:
": ليكية، أك ما يسميو "أزمة اليكيةيرل اريكسكف أف االغتراب ىك الشعكر بعدـ تعييف ا

ضكح كبذلؾ يدخؿ في فئة األشخاص منجزم يعني أف المرء نجح في فيـ ذاتو كحدد ىكيتو بك 
اليكية. أما الجانب السمبي: يعني أف الفرد فشؿ في فيـ نفسو كأنو يعاني مف عدـ كضكح اليكية 
فيك ال يعرؼ حاضره أك ما يمكف أف يككف عميو في المستقبؿ كبذلؾ يدخؿ في فئة مشتتي 

 (. ;<8-:<8 :=711اليكية )عبد الرحمف، 
محددات االغتراب تتمثؿ في افتقاد المعنى كاألنكمي فيما سبب كيذكر اريكسكف أف  

كنتيجة لبلغتراب في نفس الكقت كقد يككف االغتراب نتيجة لؤلزمات التي تعترض مراحؿ النمك 
 (.Brown,2011:35كتسفر عف عدد مف األعراض منيا القمؽ كاإلحساس بالسخط )

 الدراسات السابقة
قة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية كالتي اتيح فيما يمي عدد مف الدراسات الساب

لمباحثتيف االطبلع عمييا ، كقد قسمت الدراسات السابقة إلى محكريف إحداىما تناكؿ دراسات 
الغياب المدرسي ، كاآلخر تناكؿ االغتراب النفسي ، كقد تـ ترتيبيا حسب التسمسؿ التاريخي مف 

 الحديث لمقديـ. 
 ات السابقة التي تناولت الغياب المدرسيالمحور األول: الدراس 
 ((Wright , 2017دراسة رايت   .2
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لى المدرسة ككؿ مف إاستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى العبلقات بيف الحضكر 
المناىج كالنظاـ المدرسي كصفات المعمميف مف خبلؿ مجمكعة مف المدارس الثانكية المكجكدة 

بيف حضكر الطبلب  إحصائيان  داالن  ف ىناؾ ارتباطان أكتكصؿ البحث الى ، في كالية فيرجينيا 
تككف معدالت  أعمار المعمميف في مدارس المدينة ، فالمدارس ذات المعمميف األصغر سنان ك 

ف مدارس المدينة التي تككف فييا نسبة الطبلب صغيرة لكؿ معمـ أكما ، حضكر طبلبيـ أفضؿ 
المقارنة بالمدارس التي تزداد فييا نسبة تنزع الى كجكد معدالت أفضؿ لحضكر ىؤالء الطبلب ب

أم كمما زاد حجـ ، عدد الطبلب لكؿ معمـ كبذلؾ كجد اف حجـ المدرسة يرتبط بمعدؿ الحضكر 
ما المدارس المكجكدة في ضكاحي المدينة ذات أالمدرسة ازداد معدؿ الغياب كالعكس صحيح ، 

كالرياضية فقط ارتبطت بمعدالت  البرامج العممية كالنسب المرتفعة في حصص التربية الصحية
                      الغياب المنخفضة.

  (Fogelman , 2017)دراسة فوجيممان -7
 لى:إاستيدفت ىذه الدراسة 

 Schoolتقدير األىمية النسبية لمحضكر الضعيؼ في مرحمة مبكرة مف حياة الطفؿ المدرسية  -
life  . في كقت الحؽ 

افؽ المدرسي ، كقد اعتمد الباحث في قياسو لمغياب عمى معدالت فحص عبلقة الحضكر بالتك  -
ك قبكؿ أالحضكر الفعمية أخذ في اعتباره جميع أسباب الغياب عدا الغياب مف دكف معرفة 

سنكات مف كاقع دراسات سابقة  >الكالديف ، كقد استخدمت معدالت حضكر التبلميذ في سف 
كذلؾ تـ حساب درجات ىؤالء ، سنة  :6ألفراد مع حساب ىذه المعدالت كىـ في سف 

عف سمككيـ المدرسي  سنة فضبلن  ;6الطبلب في اختبارات لمقراءة كالرياضيات عندما بمغكا سف
 (،Rutter School Behavior Scale كما يقاس بمقياس )ركتر لمسمكؾ المدرسي
 كباستخداـ تحميؿ التبايف أشارت النتائج الى : 

النتائج ظيرت أكما ، دؿ حضكر المدرسة كالتحصيؿ كالسمكؾ كجكد عبلقة مباشرة بيف مع - 
حصكؿ األفراد ذكم معدالت الحضكر العالية عمى درجات مرتفعة في اختبارات القراءة 

 في سمككيـ. قؿ انحرافان أنيـ فئة أكالرياضيات كنظرة معممييـ إلييـ عمى 
رىـ المبكر في المرحمة كما كجدت عبلقة غير دالة بيف تحصيؿ أفراد الفئة كمعدالت حضك  -

االبتدائية كال يعني ىذا الغياب يمكف إىمالو حيث يتنبأ لحضكر ضعيؼ حيثما يعد كذلؾ يرتبط 
مثؿ ىذا الغياب المستمر بالتحصيؿ المنخفض كلكنيا نتيجة باعثة عمى التفاؤؿ حيث يمكف 

 ف يعكض الفرد ما فآتو .أالحضكر المنتظـ بعد ذلؾ 
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بينما ، لى الغياب أكثر مف الذككر في كؿ صؼ إعف نزعة البنات  ان كما كشفت الدراسة أيض -
أقرانيـ في الصفكؼ المتكسطة كقبؿ  فخيرة أكثر مكاف تغيب الطبلب في الصفكؼ األكلى كاأل

 . األخيرة
 (  (Stennett ,2016دراسة ستينث  -3

ذ لى المدرسة بجنس التبلميإلى التعرؼ عمى عبلقة الحضكر إاستيدفت ىذه الدراسة 
كمستكل الصؼ المقيديف بو كذلؾ مف خبلؿ عينة كبيرة مشتقة مف مدارس كالية مينسكتا 

ف نسبة  حضكر الصبية أفضؿ مف نسب حضكر الفتيات في أككجد الباحث ، األمريكية 
مف  ف معدالت الغياب لممجمكعتيف قد انخفضت عمى نحك سريع بدءان أمستكيات الفصكؿ كميا ك 

، كعندما فحصت ىذه المعدالت في الصؼ السابع كجد أنيا قد الركضة حتى الصؼ الرابع 
 .ي الصفيف الحادم عشر كالثاني عشرانخفضت عما سبؽ كلكنيا ارتفعت عمى نحك كبير ف

 (: 1026دراسة )عباس ،  -4
 عكامؿ التغيب المدرسي مف خبلؿ التعرؼ عمى العكامؿالتعرؼ عمى  ةدراسال ت ىذهدفى

كتـ تطبيؽ المنيج الكصفي ، كتـ استخداـ  .لمؤدية لمتغيب المدرسيالذاتية كاألسرية كالمدرسية ا
مف تبلميذ ثانكية العقيد  تمميذ كتمميذة 102كأداة محكرية عمى عينة قصدية مككنة مف االستبانة 

كمستشارة التربية كمجمكعة  سعيد عبيد، كتـ تدعيـ االستمارة ببعض المقاببلت مع مدير الثانكية
 .مف التبلميذ
 :إلى النتائج التاليةت الدراسة وتوصم

 .أف ىناؾ عكامؿ ذاتية تؤدم لمتغيب المدرسي لدل تبلميذ التعميـ الثانكم -
 .أف ىناؾ عكامؿ أسرية تؤدم لمتغيب المدرسي لدل تبلميذ التعميـ الثانكم -
 .أف ىناؾ عكامؿ مدرسية تؤدم لمتغيب المدرسي لدل تبلميذ التعميـ الثانكم -
 (Boloz & Varrati ,  2015) بولوز وفاراتي دراسة  -5

لى عدد مف المتغيرات المرتبطة بالتحصيؿ كمنيا الكضع إاستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
لى مجمكعات إاالجتماعي كاالقتصادم لمطالب كمتكسط حضكره السنكم حيث صنؼ الطبلب 

جتماعي ك المستكييف  االأأعمى مف المتكسط كاقؿ مف المتكسط ) سكاء بالنسبة لمعدؿ الحضكر 
( مدارس بكالية 9( طالبا اختيركا مف )671كاالقتصادم ككانت عينة الدراسة مؤلفة مف ) 

 اريزكنا مف الصفكؼ الثالث كالسادس كالثامف كالثانية عشرة .
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ف أك مكافقة الكالديف عمى الغياب ، ككجدا أكلـ يميز الباحثاف بيف الغياب بسبب المرض 
لو أثره القكم في  مستكل صفكؼ الدراسة األكلى ماعدا  معدؿ الحضكر فكؽ المتكسط لـ يكف

اختبارات المغة إذ كانت درجات أفراد الصفيف السادس كالثامف مف ذكم الحضكر فكؽ المتكسط 
أعمى مف أقرانو ذكم الحضكر األقؿ مف المتكسط في كؿ مف اختبارات القراءة كالمغة بينما 

كر عمى درجات أعمى في اختبارات القراءة حصؿ طبلب الصؼ الثاني عشر مف نفس فئة الحض
ثر ضئيؿ عمى تحصيؿ أالحضكر لـ يكف لو سكل  أفكالمغة كالرياضيات كذلؾ كجد الباحثاف 

الطبلب ذكم المستكل االجتماعي كاالقتصادم المرتفع كذلؾ في مقابؿ تأثيره الداؿ عمى تحصيؿ 
 الطبلب ذكم المستكل االجتماعي كاالقتصادم المنخفض .

 ((Reid ,2015ة ريد دراس -6
استيدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف العكامؿ ذات الصمة بالمدرسة كالمؤثرة في غياب 

 الطمبة المستمر عف المدرسة كقسـ الطمبة عمى ثبلث مجمكعات :

 %( مف مجمؿ أياـ الفصؿ الدراسي . :;مجمكعة الغياب ممف بمغت نسبة غيابيـ ) -

 صميف عمى درجات تحصيمية منخفضة . مجمكعة ضابطة أكلى مف الطمبة الحا -

مجمكعة ضابطة ثانية مف الطمبة الحاصميف عمى درجات تحصيمية متكسطة كفكؽ  -
 المتكسطة.  

%( كقاـ  611ف تككف نسبة الحضكر في المجمكعتيف الضابطتيف حكالي )أكقد ركعي 
ارير المدرسية كتقارير عف التق بجمع البيانات باستخداـ المقابمة الشخصية مع أفراد العينة فضبلن 

 األخصائييف االجتماعييف مع تحميؿ البيانات باستخداـ مربع كام كقد أسفرت النتائج :

عف ظيكر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ الطمبة مجمكعة الغياب كطمبة المجمكعتيف  -
 الضابطتيف مف عشرة متغيرات مف متغيرات المدرسة السادسة عشرة التي تمت دراستيا

االستمتاع بالمدرسة غير داؿ الجكانب  كأقميا تفضيبلن  كشممت أكثر المكاد الدراسية تفضيبلن 
التي يكرىا الطالب في المدرسة ، العقاب الذم تستخدمو المدرسة في حالة الغياب غير دالة 
المشكبلت التي يكاجييا الطمبة في المدرسة الكاجب المنزلي غير داؿ الكاجبات المدرسية ، 

المعمـ الجيد ، التطمعات المينية في المستقبؿ غير داؿ األصدقاء في المدرسة غير  صفات
داؿ األصدقاء في نفس الصؼ غير دالة اىتماـ اآلباء بالعمؿ المدرسي زيارات الكالديف 

 لممدرسة التحسينات التي يمكف إدخاليا عمى المدرسة .
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 (1025دراسة )سممان ،  -7
اة تقيس أسباب ظاىرة الغياب لدل طمبة المرحمة ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد أد

اإلعدادية مف كجية نظرىـ كما ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيف متغير الغياب لدل 
طمبة المرحمة اإلعدادية كمتغيرم التحصيؿ الدراسي ، كالجنس ، أما عينة الدراسة فقط  تككنت 

 ،%( تقريبا مف المجتمع  البحث األصمي >>7.;كيمثمكف نسبة ) ( طالبا كطالبة  ،9=;مف )
 اآلتية : النتائجكقد تكصؿ البحث الحالي إلى 

لؤلداة الغياب بيف المتكسط المتحقؽ كالمتكسط النظرم  ة إحصائيان لالدذات  ؽك كجكد فر  -
 .لصالح القيمة المتحققةك 
التحصيؿ  متغيرك الغياب  متغير كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية دالة بيف -

الدراسي لدل طمبة المدارس اإلعدادية .

الجنس  متغيرالغياب ك  متغير كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية غير دالة بيف -
 كلصالح اإلناث .

 عنو نتائج ىذه الدراسة قدمت التوصيات والمقترحات الالزمة . أسفرتوفي ضوء ما        
 (Stennett & Isaacs , 2013 ) ستينث واسحاقدراسة  -8

، استيدفت الدراسة بحث العبلقة بيف الغياب كتحصيؿ الطبلب عمى المستكل الثانكم 
كقد استخدـ الباحثاف المعمكمات المتضمنة في ممفات الككمبيكتر مف التاريخ األكاديمي في 

في إحدل مدارس ، التحقكا في الصؼ التاسع  طالبان  (<>76) ػكالثانكية ل المرحمتيف االبتدائية
لى إالباحثاف  ألندف لعمؿ تحميؿ مفصؿ عف حضكر الطبلب كعبلقتو بتقدميـ األكاديمي كلج

الجنس كمقياس لمغياب ) متكسط عدد األياـ التي تغيب كؿ الصؼ كالجنس ك معيار الصؼ ، 
 غياب في أعكاـملى مجمكعتيف في ضكء النسب المئكية لإكقسمت العينة ، (  في كؿ عاـ دراسيان 

لى ذكم حضكر جيد كذكم حضكر ضعيؼ كقكرنت درجاتيـ إالدراسة بالمرحمة االبتدائية 
التحصيمية فكجد إنيا تضاءلت في الصؼ الثالث كحتى الثامف كلكف كاف معدؿ ىذا التضاؤؿ 

 .عدلة بالنسبة لذكم الحضكر الضعيؼقؿ بكثير مف مألذكم الحضكر 
ـ اآلثار السالبة لمغياب عف المدرسة ف عمؽ كحجأكالختبار ما افترضو الباحثاف مف 

لى ثبلث مجمكعات في ضكء إقسـ الطبلب ، ك عمى تحصيؿ الطالب يتكقؼ عمى قدراتو العقمية 
قسمت كؿ ، ك عدد أياـ الغياب في الصؼ الرابع ) غياب منخفض ، كمتكسط ، كمرتفع ( 

، فقسمت إلى ادىا مجمكعة مف ىذه المجمكعات بدكرىا عمى  مجمكعات كفقا لمعمر العقمي ألفر 
الصؼ السابع  يحسبت النسب المئكية لنجاحيـ ف، كقد عمر عقمي منخفض كمتكسط كمرتفع 

 القدرة العقمية كمما قمت زاد تأثير الغياب في  تحصيميـ. أفككجد 
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كمف دراسة الباحثيف لمعبلقة بيف الغياب كتحصيؿ الطبلب عمى المستكل الثانكم قكرف 
لمنسب المئكية  لى أربع مجمكعات كفقان إكنسب ذكائيـ بعد تصنيفيـ  النجاح األكاديمي لمطبلب

لغيابيـ في المرحمة االبتدائية ) تاريخ غيابيـ السابؽ ( ككجدت فركؽ دالة بيف المجمكعات 
متكسطات نسب  أفكما كجد ، صالح الطبلب ذكم نسبة الغياب األقؿ لاألربع في التحصيؿ 

الفركؽ  أفبيف مجمكعات الغياب األربع كذلؾ يعني الذكاء ال تختمؼ عمى نحك لو كزنو 
 المكجكدة بينيـ في التحصيؿ ال يمكف تفسيرىا في ضكء التبايف في القدرة العقمية ليؤالء األفراد .

 :في المحور األولتعقيب عمى الدراسات السابقة 
مختمفة مثؿ إف معظـ الدراسات ركزت عمى مكضكع أسباب الغياب كعبلقتو بمتغيرات  .6

، بينما رابط الدراسة الحالية الغياب المدرسي بمتغير آخر كىك االغتراب لتحصيؿ الدراسي ا
 النفسي كىذا ما لـ تتطرؽ إليو أم دراسة سابقة.

 تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي.  .7
     ألنيا كسيمة مناسبة ألجراء البحكث استخدمت معظـ الدراسات السابقة أداة االستفتاء  .8

لجمع  ، بينما استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة التي تتعمؽ باآلراء كمعرفة األسباب 
 البيانات.

في حجـ العينات كجنسيا كاقتصر عدد مف  الدراسات عمى جنس السابقة تباينت الدراسات  .9
يف كاعتمدت الدراسة الحالية كذلؾ عمى كبل كاحد كاعتمدت الدراسات األخرل عمى كبل الجنس

 الجنسيف.
اختمفت الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث النتائج التي تكصمت إلييا ك يعزل ىذا  .:

 االختبلؼ إلى اختبلؼ األطر الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية لمجتمعات الدراسة فضبلن 
بل عف اختبلؼ العينات مف حيث عف اختبلؼ المعالجات اإلحصائية التي عكلجت بيا فض

 أحجاميا كأنكاعيا.
اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في انيا طبقت عمى المعمميف كالمعممات  .;

 كأكلياء األمكر ، بينما الدراسات السابقة طبقت عمى الطمبة.
  المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت االغتراب النفسي 
  (1025،  ندريالك. دراسة )2

لدل طبلب التعميـ الثانكم في دكلة الككيت،  النفسيدراسة حكؿ المدرسة كاالغتراب 
حيث قاـ الباحث بتصميـ مقياس االغتراب كالذم تضمف ثبلثة أبعاد ىي )الشعكر بفقداف القيـ، 

 طبؽ المقياس عمى عينة عشكائية تككنت مفك (، االجتماعيةالشعكر بالعجز كالشعكر بالعزلة 
 .كطالبة طالبان  (>:61)
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بدرجة متكسطة  النفسيكتكصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا شعكر الطبلب باالغتراب 
باالغتراب مف الذككر كأف  ان حساسإخاصة عمى بعد الشعكر بفقداف القيـ، كما كأف اإلناث أكثر 

  .باالغتراب مف الذيف ىـ في الصفكؼ الدنيا إحساسان طمبة الصفكؼ العميا أقؿ 
 (:1023، خميفة )دراسة . 1

كاإلبداع كالتفاؤؿ النفسي الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االغتراب الدراسة استيدفت 
القائمة العربية لمتفاؤؿ  –النفسي كالتشاـؤ ، كقد تـ تطبيؽ األدكات التالية: مقياس االغتراب 

، كذلؾ عمى عينة قكاميا  كميات التربية كالعمـك طالب كطالبة بجامعة الككيت مف 711كالتشاـؤ
سنة كقد أسفرت أىـ النتائج عف عدـ 71 -=6االجتماعية كاآلداب كتتراكح األعمار ما بيف 

ثبت أف االغتراب يرتبط بالتشاـؤ  –كجكد عبلقة جكىرية بيف االغتراب كالقدرات اإلبداعية 
كما ثبت أف  – ارتباطا جكىرم إلى درجة اعتبره الباحث مككنان أساسيان مف مككنات االغتراب

 اإلبداع يرتبط بالتفاؤؿ ارتباطا جكىريان.
 :(1023براىيم )ادراسة . 3

الكشؼ عف العبلقة بيف اغتراب المراىقيف كالكعي ببعض التغيرات الدراسة استيدفت 
مقياس الكعي  – النفسي العالمية، كتحقيقان ليذا اليدؼ تـ تطبيؽ األدكات: مقياس االغتراب

استمارة المستكل االقتصادم  –مقياس االتجاه نحك التغيرات العالمية  – بالتغيرات العالمية
طالب كطالبة مف طبلب الصؼ األكؿ الجامعي  911االجتماعي، كذلؾ عمى عينة قكاميا 

سنة، كقد أسفرت أىـ النتائج عف: أف  =6-;6مف كميات نظرية كعممية كأعمارىـ تتراكح مف 
دم إلى ظيكر العديد مف المشكبلت لدل المراىؽ تتمثؿ الشعكر باالغتراب لدل المراىقيف يؤ 

في ضعؼ عبلقتو باآلخريف كبالتالي يؤدم إلى انخفاض مستكل الكعي كىناؾ اختبلفا في 
 الشعكر باالغتراب بيف الكعي المنخفض، كالمرتفع في اتجاه المراىقيف منخفضي الكعي. 

 :(1022دراسة يونس ). 4
مدمني اإلنترنت كغير المدمنيف مف طبلب الجامعة مف المقارنة بيف الدراسة استيدفت 

الغتراب النفسي، كتحقيقان ليذا اليدؼ تـ تطبيؽ األدكات التالية: مقياس أثر ذلؾ عمى االجنسيف ك 
مقياس المستكل االقتصادم االجتماعي لؤلسرة،  –مقياس إدماف االنترنت  -االغتراب النفسي 

سنة، كقد  71-;6و مف الجامعة تتراكح أعمارىـ طالب كطالب 1::كذلؾ عمى عينة قكاميا 
أسفرت أىـ النتائج عف: كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب مدمني اإلنترنت كغير المدمنيف 

ال تكجد فركؽ ذات  –في االغتراب النفسي العاـ ككذلؾ أبعاده لصالح الطبلب مدمني االنترنت 
ت في االغتراب النفسي العاـ ككذلؾ داللة إحصائية بيف الجنسيف مف مدمني اإلنترن

البلمعنى( ماعدا البعد الخامس )التمرد( فإنو تكجد فركؽ دالة -البلمعيارية-العجز-أبعاده)العزلة
 إحصائيان بيف الجنسيف مف مدمني اإلنترنت لصالح الذككر.
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 (1022،بكر) . دراسة5
عدادية ككاف اليدؼ دراسة قياس مفيـك الذات كاالغتراب لدل طمبة المرحمة االىدفت ال

منيا التعرؼ عمى العبلقة بيف ىذيف المتغيريف لدل طمبة المرحمة االعدادية بشكؿ عاـ كلدل 
فقرة كمقياس مفيـك الذات المتككف  (:67)الجنسيف، حيث تـ بناء مقياس لبلغتراب كالمتككف 

ائية، كقد بمغت احص كإجراءاتستخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف كاالختبار التائي افقرة، ك  (;>) مف
كتكصمت الدراسة الى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية طالبان كطالبة،  (<<7) عينة الدراسة

أما في مقياس االغتراب فقد تبيف عدـ كجكد  .أكثر فيمان لذكاتيـ مف اإلناث بأنيـلصالح الذككر 
لى إل اإلناث أنو لكحظ كجكد نزعة لد الإفركؽ ذات داللة احصائية بيف الذككر كاإلناث، 

 .االغتراب بدرجة أكبر مما ىي عميو عند الذككر
 ( 1020االىواني، . دراسة )6

مظاىر الشعكر باالغتراب كعبلقتيا بالخمفية الثقافية كمستكل ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
طالبان مف طمبة جامعتي  (971عمى عينة مف) كاجتماعيةالى متغيرات نفسية  باإلضافةالتعميـ 

كأسفرت النتائج  شكؿ(عداد)عادؿ األاستخدـ مقياس االغتراب مف اكقد ،  كاألزىر عيف شمس
في تبايف مظاىر  تأثيرليا  األكاديميبأف مستكل كنكع التعميـ كالخمفية الثقافية كالتخصص 

الشعكر باالغتراب لدل أفراد العينة، حيث كاف طبلب السنكات النيائية كالكميات العممية أكثر 
مقارنة بطبلب        ككانت الفركؽ لصالح طبلب جامعة عيف شمس ، المظاىر تأثران بيذه
 .كقد عزل الباحث ذلؾ الى طبيعة الخمفية الثقافية لكؿ منيما كتأثير الدكر الحضارم األزىر
  (1009، عزام. )دراسة 7

بعض المتغيرات المصاحبة الغتراب الشباب عف إلى التعرؼ عمى دراسة ىدفت ال
ردنية كمف ىـ لى معرفة مشكمة االغتراب بيف طمبة الجامعة األإامعي، كالتي ىدفت المجتمع الج

التي  زاء المكاقؼاالمعرضكف لبلغتراب كبما يتميزكف ككيفية تصرؼ الشباب المغتربيف 
يرفضكنيا، كالعبلقة بيف االغتراب الخاص عف المجتمع الجامعي كاالغتراب العاـ عف المجتمع 

طالبان مف  (19<) فقرة كبمغت عينة الدراسة (;8ستبانو تحكم )االدراسة مف  كتككنت أداة  .العاـ
مف مجمكع عينة الدراسة حصمكا عمى  %( 71) لى أفإمختمؼ الكميات، حيث أشارت النتائج 

 .درجة عالية مف مقياس االغتراب كأف حدة االغتراب تزداد عند الذككر قياسان باإلناث
 ( (Lewis, 2009دراسة جوان لويس . 8
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الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االغتراب االجتماعي كالكفاءة الذاتية كالثقة ىدفت الدراسة 
في صنع القرار الكظيفي كبيف األداء األكاديمي لمطمبة بالسنة الثانية الجامعية، كتحقيقان ليذا 

الكفاءة الذاتية مقياس  –مقياس الكفاءة الذاتية  -اليدؼ تـ تطبيؽ األدكات التالية: مقياس العزلة 
مف طمبة السنة الثانية الجامعية مف ثبلث  (<77)لصنع القرار الكظيفي، كذلؾ عمى عينة قكاميا 

جامعات خاصة صغيرة في المنطقة األطمسية الكسطى لمكاليات المتحدة، كقد أسفرت أىـ النتائج 
كسط الطبلب التراكمي عف: عدـ ارتباط االغتراب أك فعالية الذات أك الكفاءة في صنع القرار بمت

تضمف االعتقاد لدل الطالب بقدرتو عمى التأثير في مستقبمو بتقميؿ اغتراب الطالب بالنسبة  –
 لؤلكساط األكاديمية كاآلثار المترتبة عمى ذلؾ.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور الثاني:
ستخدـ كىك المنيج الكصفي اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في المنيج الم .6

 التحميمي ، كذلؾ اتفقت في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.

تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في عينة الدراسة ، حيث أف معظـ الدراسات  .7
السابقة طبقت عمى الطمبة ، بينما الدراسة الحالية طبقت عمى معممي كمعممات المرحمة 

 لؾ أكلياء أمكر الطمبة في ىذه المرحمة.االبتدائية ككذ

طبقت الدراسات السابقة في بيئات مختمفة ، بينما طبقت الدراسة الحالية في المممكة العربية  .8
 السعكدية.

اختمفت المراحؿ التعميمة التي طبقت فييا الدراسات السابقة ، فمنيا طبؽ عمى المرحمة  .9
 يا عمى المرحمة الجامعية. االعدادية كمنيا عمى المرحمة الثانكية ، كمن

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لئلجراءات التي تـ اتباعيا في تنفيذ الدراسة ، كمف ذلؾ 
عداد أداة الدراسة  تعريؼ منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

ياف إجراءات الدراسة،ِ كاألساليب اإلحصائية التي )االستبانة(، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كب
 استخدمت في معالجة النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  8102مارس    - الخالج العدد   -  43  جمللدا         121
 

استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ، كيحاكؿ المنيج الكصفي التحميمي أف يقارف كيفسر 
 رفة عف المكضكع.كيقيـ أمبلن في التكصؿ إلى تعميمات ذات معنى يزيد بيا رصيد المع

 مجتمع الدراسة:
المرحمة االبتدائية ، كأكلياء أمكر الطمبة ليذه  شمؿ مجتمع الدراسة معممي كمعممات
 المرحمة بمنطقة أبيا بالمممكة العربية السعكدية.

 عينة الدراسة:
 ( مف معممي كمعممات9>تـ اختيار عينة عشكائية ممثمة لمجتمع الدراسة تتككف مف )

 بتدائية ، كأكلياء أمكر الطمبة ليذه المرحمة بمنطقة أبيا بالمممكة العربية السعكدية.المرحمة اال
 وكانت مواصفات العينة عمى النحو التالي:

 (2جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة بناًء عمى متغير النوع

 النسبة المئكية% التكرار 

 78.4 58 معمـ/ معممة
 21.6 16 كلي أمر طالب

 100.0 9> المجمكع
 

    

    

                                                     

                     

             

 

 (1جدول رقم )
 لممعمم / لممعممة سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة بناًء عمى متغير 



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
 ريوضحى بجاد الياج /أ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النسبة المئكية% التكرار 
 23 17 :-6مف 
 25.7 19 61-;مف 
 13.5 10 :6-66مف 

 37.8 288 :6أكثر مف 
 100.0 9> المجمكع

                                                            
                  

    -  

    -   

     -   

           

 (3جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة بناًء عمى متغير المؤىل العممي لولي أمر الطالب

 النسبة المئكية% التكرار 
 0 0 ثانكية عامة فما دكف       

 6.2 1 دبمكـ       
 37.5 6 بكالكريكس     

 0 0 ماجستير       
 12.5 2 دكتكراه   

 43.8 7  أخرل             
 100.0 ;6 المجمكع
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 أدوات الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى االستبانة مف خبلؿ مراجعة الدراسات 

 السابقة، كقد تككنت االستبانة مف قسميف رئيسيف ىما: 
 كىك عبارة عف السمات الشخصية لممستجيب.  القسم األول:
مى عالغياب المدرسي فقرة لقياس أثر  :6مقياس يتككف مف  كىك عبارة عف القسم الثاني:

 .الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية
 وقد تم تحديد طريقة االستجابة لفقرات االستبانة عمى النحو التالي:

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة

: 9 8 7 6 

 قرات السمبية .كقد أتبع العكس في حالة الف
 صدق وثبات االستبانة: 

ُيقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو، كتـ التأكد مف 
 صدؽ االستبانة بطريقة االتساؽ الداخمي .

 االتساق الداخمي لالستبانة: -
االستبانة مع مقياس ُيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

ة الكمية لبلستبانة، كقد تـ حساب االتساؽ لبلستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط الدرج
 بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لبلستبانة.



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
 ريوضحى بجاد الياج /أ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (4جدول )
 والدرجة الكمية لالستبانة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة

 لةمستكل الدال معامؿ االرتباط الفقرة الرقـ
 ٚتسثة انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانقهق يٍ شٙء يجٕٓل 6

 ينتظره في دراستو.
دالة عند  0.687

0.01 
دالة عند  0.782 بسبب الغياب المدرسي. ال ٚثق انطانة تُفسك فٙ يٕاجٓح اٜخشٍٚ 7

0.01 
ٚتسثة انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانتًشكض دٕل انزاخ ٔتعذِ  8

 ٛظ تّ.عٍ انٕاقع انًذ

دالة عند  0.663
0.01 

يكقع الغياب المدرسي الطالب في األخطاء العممية أثناء شرح  9
 المعمـ لمدرس مما يجعؿ زمبلئو يسخركف منو . 

دالة عند  0.749
0.01 

مما يؤثر عمى الحالة  ُٚتقذ انطهثح صيٛهٓى انز٘ ٚتغٛة عٍ انًذسسح :
دالة عند  0.745 النفسية لو.

0.01 
طالب المتغيب عف المدرسة إلى االعتماد عمى الغير يضطر ال ;

كانتظار المساعدة مف اآلخريف مما يؤدم إلى نزعة اتكالية كقد 
 يؤدم إلى ذلؾ فقداف الشخصية.

0.574 
دالة عند 

0.01 

ٚصثخ انطانة انغائة عٍ انًذسسح غٛش قادس عهٗ االستًشاس فٙ  >

عشِ تعذو يجاساج صيالئّ فٙ دسٔط انًُٓاج انذساسٙ يًا ٚش

 الشعكر بالطمأنينة النفسية.االَذياج 
0.578 

دالة عند 
0.01 

تسثة انغٛاب انًذسسٙ ٚصثخ انطانة تذاجحٍ نهذصٕل عهٗ  =

مما  ؛ دصٍص دساسّٛح ئضافّٛح، أٔ أٌ ٚعتًذ عهٗ انذساسح انزاتٛح
 يشعر الطالب بقمؽ اتجاه مستقبمو الدراسي.

0.587 
دالة عند 

0.01 

ِّ عهٗ دضٕس ٚتشاجع انًستٕٖ  < انذساسٙ نهطانة؛ تسثة عذو قذست

ِّ عهٗ انًعهٕياخ، ٔانُقاط  انذصص انذساسٛح، ٔتانتانٙ عذو دصٕن

 يًا ٚشعشِ تاإلدثاط انُفسٙ. انشئٛسّٛح انًتعهّقح تانذسٔط
دالة عند  0.711

0.01 
تظير عمى الطالب آثار االغتراب النفسي داخؿ الفصؿ كخارجو  61

دالة عند  0.547 بسبب الغياب المدرسي.
0.01 

ٚشعش انطانة انغائة عٍ انًذسسح تأٌ قذستّ أقم يٍ صيالئك ؛ يًا  66

 ٚشعشِ تانغٛشج يٍ صيالئّ.
دالة عند  0.985

0.01 
ٚتسثة انغٛاب انًتكشس فٙ سسٕب انطانة فٙ االيتذاَاخ ؛ يًا  67

دالة عند  0.912 ُٚفش صيالئّ يٍ انتعايم يعّ .
0.01 

ًذسسٙ تانعضنح االجتًاعٛح نهطانة ٔاَفصال ٚتسثة انغٛاب ان 68

انطانة عٍ اٜخشٍٚ ٔعذو انذخٕل فٙ عالقاخ اجتًاعٛح ٔاَخفاض 

 يستٕٖ انتفاعم ٔانًشاسكح.

دالة عند  0.851
0.01 

ٚساْى انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانتشاؤو ٔتٕقع انفشم فٙ  69

 كم يا ٚقٕو تّ.
دالة عند  0.621

0.01 
نًذسسٙ عهٗ شعٕس انطانة تانعجض ٔعذو انقذسج عهٗ ٚإثش انغٛاب ا :6

 انًٕاجٓح 
دالة عند  0.741

0.01 
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 =a يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 ، كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.0.05

 ثبات االستبانة:
فراد العينة االستطبلعية باستخداـ طريقة معامؿ ألفا تـ تقدير ثبات االستبانة عمى أ

 :كركنباخ. ككانت النتائج كما في الجدكؿ اآلتي
 (5جدول )

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 معامؿ الفا 

 ::<.1 الدرجة الكمية لبلستبانة

 الثبات= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ
أف قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات  السابؽ جدكؿالكضحة في يتضح مف النتائج الم

(، كىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع، كبذلؾ قد تـ التأكد مف صدؽ ::<.1كانت ) االستبانة
كصبلحيتو لتحميؿ النتائج كاإلجابة االستبانة مما يجعمنا عمى ثقة تامة بصحة  االستبانةكثبات 

 يا.عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضيات
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية بيدؼ إيجاد استجابات عينة  .6
 الدراسة عمى فقرات االستبانة كدرجتيا الكمية.

لمكشؼ عف استخدـ  :Pearson Correlation Coefficientبيرسكف  طاالرتبامعامؿ  .7
 لداخمي لؤلداة، كما استخدـ لدراسة العبلقة بيف متغيرات الدراسة.صدؽ االتساؽ ا

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة (Cronbach’s Alpha)معادلة كركنباخ الفا  .8
 . Splet half methodمعادلة سبيرماف براكف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .9
الفركؽ بيف متكسطات لمكشؼ عف داللة  Indpendnt samples T Test اختبار ت .:

 درجات عينتيف مستقمتيف.
لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف  One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادم  اختبار .;

 متكسطات درجات ثبلث عينات مستقمة فأكثر.

 لممقارنات الثنائية.    Scheffeاختبار شيفيو  .>



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
 ريوضحى بجاد الياج /أ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  8102مارس    - الخالج العدد   -  43  جمللدا         122
 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
ىـ النتائج االحصائية التي تـ التكصؿ الييا، كبناءن يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كتحميؿ أل

مشكمة      عمى تحميؿ نتائج الدراسة تـ مناقشة الدراسة كالتعميؽ عمييا كتفسيرىا بما يتناسب مع 
 الدراسة.

 أواًل: معيار تصحيح االستبانة:
 قد استخدـ مقياس ليكرت الخماسي في إعداد االستبانة ، كقد بينت الدراسة المعيار

(، لمحكـ عمى اتجاه كؿ فقرة عند استخداـ مقياس خماسي، كذلؾ ;المكضح في الجدكؿ رقـ )
باالعتماد بشكؿ رئيسي عمى قيمة الكسط الحسابي كالكزف النسبي لتحديد مستكل المكافقة عمى 

 فقرات االستبانة.
 (6جدول رقم )

 سمم االستبانة المستخدم
 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة المستكل

 أقؿ مف  الكسط الحسابي
1.97 

إلى  1-80
2.59 

إلى  2.60
3.39 

% إلى 3.40
4.19 

 أكثر مف
 4.20 

% إلى 36 %35.8أقؿ مف  الكزف النسبي
51.9% 

% إلى 52
67.9% 

% إلى 68
 %84أكثر مف  83.9%

 وىذا يعطي داللة إحصائية عمى أن: 
 ( تدؿ عمى ك 1.79المتكسطات التي تقؿ عف ) جكد معارضة شديدة عمى الفقرة أك فقرات

 المحكر ككؿ.
 ( تدؿ عمى كجكد معارضة عمى الفقرة أك 2.59إلى  80-1المتكسطات المحصكرة بيف )

 فقرات المحكر ككؿ.
 ( تدؿ عمى حيادية عمى الفقرة أك فقرات 3.39إلى  2.60المتكسطات المحصكرة بيف )

 المحكر ككؿ.
 ( تدؿ عمى المكافقة عمى الفقرة أك فقرات 4.19إلى % 3.40المتكسطات المحصكرة بيف )

 المحكر ككؿ.
 ( تدؿ عمى المكافقة الشديدة عمى الفقرة أك فقرات 4.20المتكسطات التي تزيد عف )%

 المحكر ككؿ.
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 ثانيًا: تحميل فقرات االستبانة:
قامت الباحثة بإيجاد المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لفقرات 

 ستبانة، كذلؾ حسب ما يكضحو الجدكؿ التالي: اال
 (7جدول رقم )

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات االستبانة

 و
انًتٕسظ  انفقشج

 انذساتٙ
االَذشاف 
 انًعٛاس٘

انٕصٌ 
 انُسثٙ

ٚتسثة انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانقهق يٍ شٙء  1
 يجٕٓل ُٚتظشِ فٙ دساستّ.

3.811 1.0686 
76.22 

ال ٚثق انطانة تُفسك فٙ يٕاجٓح اٜخشٍٚ تسثة انغٛاب  2
 انًذسسٙ.

3.743 1.0345 
74.86 

ٚتسثة انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانتًشكض دٕل  3
 انزاخ ٔتعذِ عٍ انٕاقع انًذٛظ تّ.

3.838 1.0602 
76.76 

ٕٚقع انغٛاب انًذسسٙ انطانة فٙ األخطاء انعهًٛح أثُاء  4
 انًعهى نهذسط يًا ٚجعم صيالئّ ٚسخشٌٔ يُّ . ششح 

4.122 1.1098 
82.44 

ُٚتقذ انطهثح صيٛهٓى انز٘ ٚتغٛة عٍ انًذسسح يًا ٚإثش  5
 عهٗ انذانح انُفسٛح نّ.

3.635 1.1174 
72.7 

ٚضطش انطانة انًتغٛة عٍ انًذسسح ئنٗ االعتًاد عهٗ  6
ضعح انغٛش ٔاَتظاس انًساعذج يٍ اٜخشٍٚ يًا ٚإد٘ ئنٗ َ

 اتكانٛح ٔقذ ٚإد٘ ئنٗ رنك فقذاٌ انشخصٛح.
4.365 0.9301 

87.3 

ٚصثخ انطانة انغائة عٍ انًذسسح غٛش قادس عهٗ  7
االستًشاس فٙ يجاساج صيالئّ فٙ دسٔط انًُٓاج انذساسٙ 

 يًا ٚشعشِ تعذو االَذياج انشعٕس تانطًأَُٛح انُفسٛح.
4.27 0.9972 

85.4 

نطانة تذاجحٍ نهذصٕل تسثة انغٛاب انًذسسٙ ٚصثخ ا 8
عهٗ دصٍص دساسّٛح ئضافّٛح، أٔ أٌ ٚعتًذ عهٗ انذساسح 
 انزاتٛح ؛ يًا ٚشعش انطانة تقهق اتجاِ يستقثهّ انذساسٙ.

4.243 0.9766 
84.86 

ِّ عهٗ  9 ٚتشاجع انًستٕٖ انذساسٙ نهطانة؛ تسثة عذو قذست
ِّ عهٗ  دضٕس انذصص انذساسٛح، ٔتانتانٙ عذو دصٕن

ُقاط انشئٛسّٛح انًتعهّقح تانذسٔط يًا ٚشعشِ انًعهٕياخ، ٔان
 تاإلدثاط انُفسٙ.

4.378 0.9609 

87.56 

تظٓش عهٗ انطانة آثاس االغتشاب انُفسٙ داخم انفصم  11
 ٔخاسجّ تسثة انغٛاب انًذسسٙ.

3.838 1.034 
76.76 

ٚشعش انطانة انغائة عٍ انًذسسح تأٌ قذستّ أقم يٍ  11
 ٍ صيالئّ.صيالئك ؛ يًا ٚشعشِ تانغٛشج ي

4.041 0.9714 
80.82 

ٚتسثة انغٛاب انًتكشس فٙ سسٕب انطانة فٙ االيتذاَاخ  12
 ؛ يًا ُٚفش صيالئّ يٍ انتعايم يعّ .

3.892 0.9871 
77.84 

ٚتسثة انغٛاب انًذسسٙ تانعضنح االجتًاعٛح نهطانة  13
ٔاَفصال انطانة عٍ اٜخشٍٚ ٔعذو انذخٕل فٙ عالقاخ 

 ٕٖ انتفاعم ٔانًشاسكح.اجتًاعٛح ٔاَخفاض يست
3.946 1.0713 

78.92 

ٚساْى انغٛاب انًذسسٙ تشعٕس انطانة تانتشاؤو ٔتٕقع  14
 انفشم فٙ كم يا ٚقٕو تّ.

3.838 1.0602 
76.76 

ٚإثش انغٛاب انًذسسٙ عهٗ شعٕس انطانة تانعجض ٔعذو  15
 انقذسج عهٗ انًٕاجٓح 

4 1.0068 
80 

 79.946 0.80322 3.9973 انذسجح انكهٛح نالستثاَح
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 أشارت النتائج في الجدول السابق إلى:
المرحمة  ثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبةأف الكزف النسبي أل .6

، كىي نسبة مرتفعة.  %(79.946بمغ ) مف كجية نظر معممييـ كأكلياء أمكرىـ االبتدائية
 عكر الطالب باالغتراب النفسي.تدؿ عمى أف ىناؾ أثر كبير لمغياب المدرسي عمى ش

يتراجع المستكل الدراسي لمطالب؛ بسبب عدـ قدرتِو عمى ( كالتي نصيا " <حصمت الفقرة ) .7
حضكر الحصص الدراسية، كبالتالي عدـ حصكلِو عمى المعمكمات، كالنقاط الرئيسّية المتعّمقة 

النسبي، ككانت  " عمى الترتيب األكؿ حسب الكزفمما يشعره باإلحباط النفسي. بالدركس
 %(، كىي نسبة مرتفعة جدان.  ;:.>=نسبتيا المئكية )

مما يؤثر  ينتقد الطمبة زميميـ الذم يتغيب عف المدرسة( كالتي نصيا " :حصمت الفقرة رقـ ) .8
" عمى الترتيب األخير حسب الكزف النسبي، ككانت نسبتيا المئكية عمى الحالة النفسية لو.

 نكعان ما .كىي نسبة مرتفعة . %( >.7>)
 اختبار الفرضيات:ثالثًا: 

  نصت الفرضية األولى عمى:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثره الغياب المدرسي عمى الشعور باالغتراب 

 النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية بين المعممين وأولياء األمور.
 Indpendnt  لعينتيف مستقمتيف كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ت

samples T Test أثره الغياب المدرسي الدراسة في عف الفركؽ في تقديرات عينة  لمكشؼ
بيف المعمميف كأكلياء األمكر ،  عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 (8جدول )

 ثره الغيابالدراسة أل في تقديرات عينة لمعرفة الفروق لعينتين مستقمتين  اختبار تنتائج 
 المدرسي عمى الشعور باالغتراب النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية بين المعممين

 وأولياء األمور 

متكسط  المتكسط العدد النكع ؿالمجا
قيمة  "تقيمة " الفرؽ

 الداللة
مستكل 
 الداللة

  الدرجة الكمية
 8;:<.8 =: معمـ/ معممة

دالة غير  407. 834. 18951.
 =:9.69 ;6 كلي أمر إحصائيا

  74 المجمكع
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى الدرجة 
الكمية لممقياس، كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثره الغياب المدرسي عمى 

 كأكلياء األمكر.          دل طمبة المرحمة االبتدائية بيف المعمميف الشعكر باالغتراب النفسي ل
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثره كبذلؾ نرفض الفرضية التي تنص عمى " 

الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية بيف المعمميف 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أنو  "  تنص عمىونقبل الفرضية التي " كأكلياء األمكر.

أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية بيف المعمميف 
 ".كأكلياء األمكر

 عمى : الثانيةنصت الفرضية 
تختمف وجية نظر المعممين حول أثر الغياب المدرسي عمى الشعور باالغتراب النفسي 

 لدى طمبة المرحمة االبتدائية باختالف سنوات الخبرة .
 One Wayكلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA  نظر المعمميف حكؿ أثر  اتجيلك لمكشؼ عف الفركؽ في تقديرات عينة الدراسة
االبتدائية باختبلؼ سنكات الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة 

 الخبرة ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 (9جدول )

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين تقديرات عينة الدراسة لوجيات نظر المعممين 
ثر الغياب المدرسي عمى الشعور باالغتراب النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية باختالف أل 

 سنوات الخبرة

مجمكع  مصدر التبايف جاؿالم
 المربعات

متكسط 
مستكل  قيمة الداللة قيمة "ؼ" المربعات

 الداللة

 الدرجة الكمية 
 2.046 <68.; بيف المجمكعات

دالة  020. 3.497
 585. 40.958 داخؿ المجمكعات إحصائيا

  47.097 المجمكع

مف قيمة "ؼ" الجدكلية عمى الدرجة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسكبة أكبر       
، كىذا يعني أنو تختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى ستبانةالكمية لبل

 الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ سنكات الخبرة .
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        تختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿأنو  "  الفرضية التي تنص عمى نقبلكبذلؾ 
أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ 

 "سنكات الخبرة .
لممقارنات البعدية كما ىك  scheffeكلتحديد الفركؽ لصالح مف نستخدـ اختبار شيفيو 

 :مكضح في الجدكؿ التالي
 (20جدول )

لمعرفة الفروق بين تقديرات عينة الثنائية  لممقارنات    Scheffeاختبار شيفيو نتائج 
ألثر الغياب المدرسي عمى الشعور باالغتراب النفسي لدى الدراسة لوجيات نظر المعممين 

 طمبة المرحمة االبتدائية باختالف سنوات الخبرة لصالح من

 سنكات الخبرة سنكات الخبرة قيمة الداللة متكسط الفركؽ

 :-6مف  61-;مف  208. -55191.-
  :6-66مف  270. -60980.-
  :6أكثر مف  023. *-74790.-

 61-;مف  :-6مف  208. 55191.
  :6-66مف  998. -05789.-
  :6أكثر مف  863. -19599.-
 :6-66مف  :-6مف  270. 60980.
  61-;مف  998. 05789.

  :6أكثر مف  971. -13810.-
 :6أكثر مف  :-6مف  023. *74790.
  61-;مف  863. 19599.
  :6-66مف  971. 13810.

ثر الغياب أل المعممين يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ في كجات نظر 
  المدرسي عمى الشعور باالغتراب النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية باختالف سنوات الخبرة

ف تزيد حيث يتضح أف المعمميف الذي 25ولصالح أكثر من  25و أكثر من  5-2بين من 
سنة يككف لدييـ معرفة أكبر بأثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب  :6خيرتيـ عف 

 النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية.
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 عمى:الثالثة نصت الفرضية 
تختمف وجية نظر أولياء األمور حول أثر الغياب المدرسي عمى الشعور باالغتراب 

 باختالف المستوى التعميمي. النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية 
 One Wayكلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA  لمكشؼ عف الفركؽ في تقديرات أكلياء األمكر حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى
كؿ الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل التعميمي ، كالجد

 التالي يكضح ذلؾ:
 (22جدول )

 ثر الغياب المدرسيأل نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين تقديرات عينة الدراسة 
 عمى الشعور باالغتراب النفسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية باختالف 

 سنوات الخبرة

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متكسط 
يمة ق قيمة "ؼ" المربعات

 الداللة
مستكل 
 الداللة

 الدرجة الكمية 
 577. ;7.81 بيف المجمكعات

غير دالة  476. 888.
 649. 44.791 داخؿ المجمكعات إحصائيا

  47.097 المجمكع

عمى " الجدكلية ؼمف قيمة " أقؿ" المحسكبة ؼأف قيـ "السابؽ يتضح مف الجدكؿ 
تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ أثر الغياب أنو ال الدرجة الكمية لبلستبانة  ، كىذا يعني 

المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل 
 التعميمي. 

تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ أثر الغياب كبذلؾ نرفض الفرضية التي تنص عمى " 
لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي 

تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ أثر " كنقبؿ الفرضية التي تنص عمى أنو  " ال  التعميمي
الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل 

 ". التعميمي
 



 ىبة عبد الوارث األصبحي  /أ           الغياب المدرسي وأثره عمى الشعور باالغتراب
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 النتائج والتوصيات
 خص نتائج الدراسة: أواًل: مم

 أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
مف كجية  المرحمة االبتدائية الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل طمبةيؤثر  .6

، كىي  %(79.946بدرجة كبيرة ، حيث بمغ الكزف النسبي ) نظر معممييـ كأكلياء أمكرىـ
 نسبة عالية.

في أثره الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .7
 .لدل طمبة المرحمة االبتدائية بيف المعمميف كأكلياء األمكر

تختمؼ كجية نظر المعمميف حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب النفسي لدل  .8
برة أكثر مف لصالح المعمميف أصحاب الخطمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ سنكات الخبرة 

 .سنة :6
تختمؼ كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ أثر الغياب المدرسي عمى الشعكر باالغتراب ال  .9

 . النفسي لدل طمبة المرحمة االبتدائية باختبلؼ المستكل التعميمي

يتراجع المستكل الدراسي لمطالب؛ بسبب عدـ قدرتِو عمى حضكر الحصص الدراسية،  .:
مما يشعره  معمكمات، كالنقاط الرئيسّية المتعّمقة بالدركسكبالتالي عدـ حصكلِو عمى ال

 باإلحباط النفسي.
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 التوصيات:ثانيًا: 
 :تقترح الدراسة عدد من التوصيات كما يمي

كالندكات كعقد المقاءات الطبلبية بيدؼ تحقيؽ الطمأنينة  ضػركرة االىتمػاـ بالمحاضػرات .6
 .كر باالغتراب النفسي لدل الطمبة، كالعمؿ عمى تخفيؼ الشع النفسية لدييـ

تفعيؿ دكر مجالس اآلباء كاألميات مع المدرسيف كاإلدارة كتبادؿ المعمكمات كتعزيز الثقة بيف  .7
جؿ التخفيؼ مف حدة انتشار ظاىرة الغياب التي تعيؽ سير العممية أالبيت كالمدرسة مف 

  .كتعتبر أحد مسببات االغتراب النفسي لدل الطمبة التربكية
وكذلك  يمجل تنشيط معموماتأمن في المدارس  لمعاممين باإلرشاد النفسيامة دورات قإ .8

الطمبة الذين يعانون من الدراسات واالساليب التربوية وفن التعامل مع  بأحدثتزويدىم 
 االغتراب النفسي.

عمى السياسة التي تنتيجيا المدرسة إزاء كأكلياء أمكرىـ  طمبة المرحمة االبتدائيةإطبلع  .9
 لغياب كذلؾ في بداية العاـ الدراسي. ا

مف أمف كأماف كطمأنينة كحب كنجاح حتى يجدكا  لمطمبةالعمؿ عمى تمبية الحاجات النفسية  .:
 . في الكقت الذم يقضكنو في المدرسة كيممسكا الفائدة مف كجكدىـ بيف جدرانيا متعة

ذا لـ السماح لمطالب الغائب بعذر طبي دخكؿ الصؼ في اليـك التالي بعد اع .; تماد اإلجازة كا 
 يكف لديو إجازة مرضية يتـ االتصاؿ بكلي أمره لمتأكد مف مبرر الغياب.

ذف مقبكؿ إكجكد تعيد كتابي يكزع عمى المدارس يقضي بتعيد الطالب بعدـ الغياب إال ب .>
كما يكقع مرشد الصؼ كالمدير عمييا  ،كيكقع الطمبة كأكلياء أمكرىـ عمى ىذه التعيدات 

 رشد الصؼ .كتحفظ لدل م
عبلـ المختمفة بشأف أضرار ظاىرة الغياب عمى جراء تكعية في كسائؿ اإلإب تافتكصي الباحث .>

الطالب كعمى مستكاه التعميمي كالتحصيمي كالسمككي كتعريؼ اآلباء باإلجراءات التي 
 يتعرض ليا الطالب في حالة غيابو مف دكف عذر مقبكؿ.

ك إشعارىـ أمطمبة بحجة انتياء المناىج الدراسية حث المدرسيف عمى عدـ اإليحاء بالغياب ل .=
      .الدراسة فعمية كال يجكز التفريط بيا  أفبؿ التأكيد عمى ، بذلؾ 

مع آراء أكلياء أمكر الطمبة في المرحمة االبتدائية إجراء مزيد مف الدراسات التي تتناكؿ  .<
 .أبنائيـ االىتماـ بالمتغيرات التي ليا عبلقة بتعميـ
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اسة تستيدؼ الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الغياب كمتغيرات أخرل منيا السمات إجراء در  .61
 ك مفيـك الذات ، كالضغكط النفسية . كالثقة بالنفس ، الشخصية ،

راء عينات آاستطبلع دراسة االغتراب النفسي لمطمبة في كافة المراحؿ الدراسة مف خبلؿ  .66
 اعييف كالتربكييف كاالختصاصييف.أخرل كآراء اإلدارات التربكية كالمشرفيف االجتم

كتكريـ الطمبة كاألسر التي الطمبة ، أمكر  أكلياء بحضكرإقامة الندكات داخؿ المدرسة  .67
 ،تعزز مف تكاصؿ أبنائيا كانتظاميـ عمى الدراسة كذلؾ بشيادات تكريـ معنكية كمادية 

 ظاىرة االغتراب النفسي. مما قد يسيـ في الحد مف تفشي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ائمة المراجع والمصادرق

 أواًل: المراجع العربية:
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اغتراب المراىقين وعالقتو بالوعي لبعض التغيرات العالمية:  :( 7168ىدل )، براىيـ ا .6
، رسالة دكتكراه، معيد الدراسات العميا لمطفكلة، جامعة عيف دراسة مقارنة

 شمس، القاىرة. 
ية لالغتراب لدى الشباب دراسة لبعض المظاىر النفس(: 7161األىكاني، ىاني ) .7

، رسالة ماجستير، كمية التربية الجامعي وعالقتيا بنوعية التعميم العالي
 جامعة األزىر.

الضغوط النفسية وعالقتيا بأسباب الغياب (: ;716بمقاسـ ، محمد ، كشتكاف ، حاج ) .8
، مجمة العمـك النفسية كالتربكية ،  المدرسي عند تالميذ الطور الثانوي

 (.6( ، العدد )8المجمد )
اب إلى ىعوامل انقطاع تالميذ الثانوية العامة عن الذ:(7116)  بدراف، عبد الكريـ أحمد .9

مستقبؿ التربية مجمة  ،حمياومقترحات  اية العام الدراسييالمدرسة قبل ن
 (.77( ، العدد )>، المجمد ) العربية

مخبر البحث  ، جتياظاىرة النفور الدراسي وسبل معال: (7168جة، غياث كآخركف) مبكف .:
 .راف: منشكرات دار األديبىجامعة ك ،  ـك التربيةمـ النفس كعمفي ع

، مذكرة عوامل التغيب المدرسي لدى تالميذ التعميم الثانوي(: 7167)كماؿ، بكطكرة  .;
الماجستير، تخصص عمـ اجتماع التربية، قسـ عمـ  مكممة لنيؿ شيادة

جامعة محمد خيضر  اعية،االجتماع، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتم
 .بسكرة

، دار مدخل إلى تربية الطفل(: =711) كالقطيشات، نازؾ عبد الحميـ،  منى يكنس بحرم، .>
 صفاء، األردف.

،  المرحمة االعداديةقياس مفيوم الذات واالغتراب لدى طمبة  (:7166)بكر، محمد ،  .=
 مجمة جامعة القدس المفتكحة ، األردف.منشكرة،  بحث

مركز السيطرة وعالقتو بتحمل المسؤولية االجتماعية  (:7169)حمكد كاظـالتميمي ، م .<
(  مجمة عممية 88، مجمة آداب المستنصرية العدد ) لدى طمبة الجامعة

 .تصدرىا كمية اآلداب ، جامعة المستنصرية
 .، جامعة سكيكدةالغياب المدرسي أسبابو ونتائجو (:7169حديبي نكاؿ كآخركف ) .61
 ، دار الفكر، األردف.ميارات اإلدارة الصفية (: 7161الحريرم ، رافدة ) .66
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اإلنسان وحيدًا: دراسة في مفيوم االغتراب في الفكر الوجودي  :(7168حسف )، حماد  .67
 ، القاىرة: مكتبة الشباب. المعاصر

، الجمعية المصرية اغتراب الشباب وحاجاتيم النفسية :(7169رجاء )، الخطيب  .68
جامعة عيف شمس، بحكث  ،ع كمية التربيةلمدراسات النفسية باالشتراؾ م

-9>سبتمبر، ص ص 917المؤتمر السابع في عمـ النفس في مصر، 
 ، القاىرة: مكتبة األنجمك. 616

 ، القاىرة: دار غريب.دراسات في سيكولوجية االغتراب :(7168عبد المطيؼ )، خميفة  .69
، القاىرة: مكتبة موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي :(>711عبد المنعـ )،  الحفني .:6

 مدبكلي. 
 .، دار يافا العممية، األردف: مبادئ التوجيو واإلرشاد التربوي( >711الطراكنة، عبد ااهلل ) .;6
، المجمد الثاني، القاىرة: الدار الدكلية ذخيرة عموم النفس :(<711كماؿ )، الدسكقي  .>6

 كالتكزيع. لمنشر
 : دار اآلفاؽ لمطباعة كالنشر ، ءسيكولوجية المراىقة ، صنعا :( <711أحمد )، الزعبي  .=6

 الجميكرية اليمنية.
         ، اإلسكندرية:االغتراب لدى المكفوفين: ظاىرة وعالج :(>711بيجات )، زامؿ  .<6

 دار الكفاء.
أسباب الغياب لدى طمبة المرحمة اإلعدادية وعالقتيا (:  2015ميماف ، فضيمة )س .71

                                       ، قسـ عمـ النفس. بيةالتر كمية  –، جامعة بغداد بالتحصيل الدراسي 

، قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية :(<711) أحمد، السكرم  .76
 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

 ، القاىرة: عالـ الكتب.األمراض النفسية االجتماعية :(7168إجبلؿ )،  سرم .77
، اإلسكندرية: مؤسسة ية االغتراب من منظور االجتماعنظر  :(7161السيد عمي )، شتا  .78

 شباب الجامعة 
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،  المتغيرات المصاحبة الغتراب الشباب عن المجتمع الجامعي(: <711عزاـ، ادريس ) .79
 .6، عدد>6مجمة العمـك االجتماعية، مجمد 

بة الصف مأسباب انقطاع ط :(<711عطكاف، أسعد كحسف، محمكد كشحدة، سعيد ) .:7
م في منتصف يب إلى مدارسىاافظات قطاع غزة عن الذمح في الثاني

ة مسماإلسبلمية، س ة الجامعةممج ، اميالفصل الدراسي الثاني ثم سبل ح
 (7( العدد )>6المجمد )،  الدراسات اإلنسانية

دراسة ،  الثانوي عوامل التغيب المدرسي لدى تالميذ التعميم( : ;716عباس ، ىناء ) .;7
مذكرة ،  ذ ثانوية العقيد سعيد عبيد بسكرةميدانية عمى عينة من تالمي

مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ االجتماع تخصص عمـ اجتماع 
 .بسكرة ،جامعة محمد خيضر،  التربية

المشكالت الصفية السموكية، التعميمية، األكاديمية،  (:7167العمايرة، محسف حسف) .>7
 ف.، األرد 8دار المسيرة، ط مظاىرىا، أسبابيا، عالجيا، 

 ، القاىرة: الرسالة الدكلية لئلعبلف. االغتراب النفسي :(<711براىيـ )، اعيد  .=7
، القاىرة: دار قباء دراسات في الصحة النفسية :(=711محمد السيد )، عبد الرحمف  .<7

 لمطباعة كالنشر.
 ، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.قاموس عمم االجتماع :(7168محمد )، غيث  .81
الغياب المدرسي و أثره عمى التحصيل (: >716، كبمبكؿ ، ايماف ) كريمة، طيباكم  .86

جامعة زياف عاشكر ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  لمتالميذ الدراسي
 .قسـ العمـك االجتماعية كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،  الجمفة

اتيا االضطرابات النفسية والعقمية والسموكية: من منظور  :(7166عمي )،  الطارؽ .87
 ، صنعاء: مكتبة الجيؿ الجديد. النفسية واإلسالمية

دار ، ) التأخر المدرسي )أسبابو، آثاره، طرق عالجو (::716مصطفى )، منصكرم .88
 .األردف، أسامة

، القاىرة: إصدارات اإلنسان وقضاياه النفسية واالجتماعية :(7161سعد )، المغربي .89
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.
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، مجمة جامعة دمشؽ، االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي(: 7167)نعيسة، رغداء .:8
 العدد
 .الثالث

بعض المتغيرات النفسية كمنبئات بالشعور باالغتراب لدى  :( 7168مناؿ )، قبلشة  .;8
، رسالة ماجستير، كمية التربية بكفر في مرحمة المراىقة الموىوبين

 الشيخ، جامعة طنطا.
مدرسة واالغتراب النفسي دراسة ميدانية لطالب التعميم ال (::716)الكندرم، جاسـ  .>8

 ػ المجمة تربكية. الثانوي في دولة الكويت
دراسة مقارنة لالغتراب النفسي لدى عينة من طالب الجامعة  :(7166ثركت )، يكنس  .=8

، رسالة ماجستير، كمية من الجنسين من مدمني اإلنترنت وغير المدمنين
 التربية، جامعة طنطا .
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