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 ملخص األطروحة 
بعض أنماط االغتراب وعالقتها بالحاجات المرتبطة بها 

 لدى الهيئات التدريدية 
 

وممـم تناولت دراسات كثيرة في شتى أنواع العموم كعمـم اجتتاـاع عوممـم الـن س 
اجقتصـــادعومموم ال مســـ ط عوالفـــ، الن ســـي عاو،ـــوع اج تـــرا، عوتعـــد هـــ   الدراســـات 

خــت ا التوانــ، التــي تناولت ــا  الدراســط فــي هــ ا الاو،ــوع قميمــط ممــى كثرت ــا وتنــوع وا
قياسا إلى خفورة وتعقد وتداخل او،وع اج تـرا، اـك كثيـر اـن التوانـ، اجتتااميـط 

 والن سيط واجقتصاديط ااا أ قى ه ا الا  وم  اا،ا و عيدا من ال  م الكاال .
ل تعريا اج تـرا،ع وااا تتدر اإلشارة إليه انه ج زال هناك تدل وخ ا حو 

  شكل يتعل دراسته كا  وم اا ريقي اح وفًا  الصعو ات.
إن كثرة الصور التي يعرا   ا ه ا الاصفمح يحتم ممى ال احـث الاتخصـ  
أن يحــدد الاتــال الــ ي ســوا يــدرس فيــه هــ ا الا  ومعف ــوج يــدرس فــي ممــم اجتتاــاع 

تــرد و،ــك تعريــا ل ــ ا كاــا فــي ممــم الــن سعأو ممــم اجقتصــادعأو الفــ، الن ســيع فا
الا  وم في كـل اـن هـ   العمـوم يتعمـه يختمـا تاااـا وكونـه ا  ـوم أخـر  يـر الـ ي تـم 

 تناوله.
ـــــــرا، وهـــــــي                      ـــــــ ع  أناـــــــاف اج ت ـــــــاس ل ـــــــاه اقي اســـــــت دا ال حـــــــث الحـــــــالي  ن

)اج تـــرا، الن ســـيعواج ترا، اجتتاـــاميعواج ترا، الثقـــافيا عو نـــاه اقيـــاس لـــ ع  
ت الارت فـــط  وناـــاف اج تـــرا، او،ـــومط ال حـــث وهـــي )الحاتـــط إلـــى اجنتاـــاه الحاتـــا

الع قـط  ـين كـل  وتعرالم ات عوالحاتط إلى اجنتااه لماتتاكعوالحاتط إلى الاعرفط اع
 -ناف ان أنااف اج ترا، والحاتط الارت فط  هعوممى النحو التالي:

 ؾلذات.   االغرتاب اؾنفسي وعالؼته باحلاجة إىل االـتماء -1

 االغرتاب االجتماعي وعالؼته باحلاجة إىل االـتماء ؾلمجتمع.   -2

 االغرتاب اؾثقايف وعالؼته باحلاجة إىل املعرػة.   -3



الحاتات في ه   وسعى ال حث إلى الكشا من دجلط ال روق في ه   األنااف و     
وقد كان ان إتراهات ال حث اختيار مينط .ت عا لاتغيري التنس والتحصيل الدراسي

ا تدريسيا في اختما الاراحل الدراسيط 450مدد أفرادها ) مغ 
 )اج تدائيطعوالثانويطعوالتااعيطا.

وامتاد  ناه الاقياسين ممى  ع  الاقاييس الاحميط والعر يط واألتن يط الحديثط      
في ه ا الاو،وع .وفي ،وه اإلتراهات الات عط  ني اقياس  ع  أنااف اج ترا، 

ل ع   و ني اقياسفقرةع ا38ن  صورته الن ائيط ان )او،ومط ال حث عالاتكو 
 صورته الن ائيط ان  اتكوناً الحاتات الارت فط  ونااف اج ترا، او،ومط ال حث 

 ا فقرة.37)
وت ين ان النتائج ان ال يئات التدريسيط في كافط الاراحل تعاني ان حاجت      

إحصائيطع وال كور أكثر  اج ترا، عفاإلناث أكثر ا ترا ًا ن سيًا ان ال كور و دجلط
 ا ترا ًا اتتااميًا وثقافيًا ان اإلناث و دجلط إحصائيط.

كاا ت ين أن اإلناث أكثر حاتًط إلى اجنتااه لم ات ان ال كور و دجلط 
إحصائيطع وج توتد فروق دالط إحصائيا  ين ال كور واإلناث في الحاتط إلى اجنتااه 

اعرفط ان ال كور و دجلط إحصائيط وج توتد لماتتاكع واإلناث أكثر حاتط إلى ال
 فروق دالط إحصائيا في الحاتات الث ثط ت عا لاتغير التحصيل الدراسي .

كاـــا ت ــــين ان هنـــاك م قـــط ارت افيـــط ماليـــط  ـــين اج تـــرا، الن ســـي والحاتـــط إلـــى     
إلــى  اجنتاــاه لم اتعوم قــط ارت افيــط ماليــط أي،ــًا  ــين اج تــرا، اجتتاــامي والحاتــط

اجنتاـــاه لماتتاـــكعفي حـــين لـــم تكـــن الع قـــط اجرت افيـــط ماليـــط  ـــين اج تـــرا، الثقـــافي 
وتوصــــــمت الدراســــــط فــــــي ،ــــــوه كــــــل  لــــــك إلــــــى مــــــدد اــــــن  .والحاتــــــط إلــــــى الاعرفــــــط

 اجستنتاتاتعوالاقترحاتعوالتوصيات ل حوث استق ميط في ه ا الاتال . 
 


