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ة   االفتتاح
ة الحميدة سماتالمن     التي يتميز بها مجتمعنا العري عامة والليبي  الطي

عين خاصة سمة التسامح والتكافل والتعاضد، أخالق أجدادنا، مت مَ  متأثرن  نا حث لتعال
 تعترها الغفلة ولكن المجتمعات قد ﴾وتعاونوا على  البر والتقو ﴿تعالى قالننا دي اعليه

صيبها شيء  ممن الخلف م والمفاه غضاء مح تحل، لديهم ل فتنقلب الق ، ل الحبال
ل التسامح، فما أحوجنا اليوم أكثر من أ وقت مضى إلى التشبث بهذه واالنتقام مح

عة من ديننا اإلسالمي   .األخالق النا
ة والحقد بين أبناء المجتمع، وسر  ل ملفت للنظر الكراه ش ت في لقد تفشت و

قة دمائهم ة الض ست من سمات  ،النفع ة المقيتة، إن هذه األخالق السيئة ل واألنان
م ديننا، وٕانها لمن عوامل الضعف قال تعالى: وال تنازعوا فتفشلوا  ﴿مجتمعنا، وال من تعال

م نسان اإللسمو، وهو جوهر األخالق والدين، و الحب والوئام روح القوة واف ﴾وتذهب رح
ع  ا والمتش م الدين المتوازن نفس ه ينضح، إن ف ،له تسامح وٕاحسانبتعال ما ف اإلناء 

لتمس العذر اآلخرن، حسن الظن   . للمخطئين و
ة عامة والليبي خاصة إال نتاج  هذه وما الصراعات في المجتمعات اإلسالم

غض المبثوث، والتنافس غير الشرف، مما يجعلنا فرسة سهلة  ة المصنوعة، وال الكراه
ة والجارحة تتقاذف بين  لألعداء،المنال  حت الكلمات الناب ة حتى أص انتشرت الكراه

عض  ة أهل الناس، واألدهى واألمّر أن تنتشر بين  وعلى منابر العلم  علم،الطل
احوالمعرفة، و  ح دم المسلم يراق ص ال ونهار مسو  اأص دون ذنب.ااء، ل     ، بذنب و
ة على حساب أخر لقد  ا هامش ة مصير جوهرة تقدمت قضا ة، فأين قض

فعل ، فعلى أهل العلم مما يدور اآلنأهلها اليهود أعداء هللا  هفلسطين والقدس وما 
احثين أن يتقدموا الص خاصة أساتذة الجامعات وال ة فو الفضل و ف في الدعوة لنبذ الكراه

            هيئة التحرر         . وٕانعاش بذرة الخير في قلوب الناس،  وتعزز دعائم الحب والوئام  
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ج                                                     د. صالح المهد الحو
تونة                                           جامعة الز

حث    مقدمة ال
العزم على  حث قد بدأت  شة إن رحلتنا مع هذا ال عد معا دراسة هذا الموضوع 

ر لمسناه من خالل احتكاكنا العملي والم ة ومخاض ف اشر مع فئة من ومعاناة نفس
ةووقوفنا على مد ،العاطلين عن العمل وٕاحساسنا  ، معاناتهم وعم تجرتهم السلب

ة أو  حمل في داخله سر اإلنسان وني إنسان  ة معهم انطالقًا من  ة الوجدان المشار
ة صختم عمل قصار جهده لتخفيف المضاعفات النفس ة  ص في مجال الصحة النفس

ةعن هؤالء وغيرهم  والذ ما لبت أن تطور ونما  ،من المترددين على المصحة النفس
ة وتج ة أساس ال حثنا هذاسد في إش ة  ،ل ات إجرائ لعلنا وهي التي ترجمناها إلى فرض

ارنا لمجال معين  ،نجد الجواب الشافي والمقنع معتمدين في الوصول إلى ذلك على اخت
انات المستمدة من  ة لمجتمع وأدوات محددة نستقي من خاللها الب ات الميدان المعط

حث ة العلم ،ال دون أن  ،المخاض بوالدة جديدة ة خففت آالموال شك أن هاته المنهج
ة المطاف ة تلمس الطرفوال ،عني ذلك نها ا حاولنا ورغم أنن ،دة الجنين هي بدا

ص وفح ل تمح عد  ل ما يخص واقعهمو ص لواقع هاته العينة صادقين  إال أن  ،فهم 
ة حالهم ووطأة  ل فرد في بلد نهمس فاألمر عليهم جعلنا نملك الجرأة و صعو ي أذن 

ص في صختم ،متعلم وغير متعلم ،مسؤول وغير مسؤول ،أم ،أخ ،حبيب. أبال
م ... الخ لنا مسؤول ،التخط أو التعل م لهاته الفئةو إننا  بد لذا ال ،ن عن هذا الواقع األل

عض األافر الجهود لبلور ضمن ت ار القابلة للتطبي على مستو التخط التنمو ة  ف
عض المؤسسات الم قومتأو على مستو ما  ،العام الخصوص.صخته    صة 
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ة والمجتمع الليبي واحد منهاوال شك أن مجتمعاتنا ال تشهد مرحلة تحول  عر
محاوالت االستفادة و  الة والمعاصرة التوفي ما بين التراث والحداثة أواألصبر تتميز 

عض سميها ال ب المجتمعات المتطورة  ،ما  قدر ما يدعو ذلك إلى اللحاق بر و
ة لذلك التطور والتحول. لة المناهج والوسائل المؤد ضًا مش طرح أ   والمتقدمة فإنه 

قى اإلنسان ه ل ذلكو ة وهو الوسيلة في  وهو الرأسمال األساسي في  ،و الغا
ة دراسة  ،ستقبلمرحلة التفتح على الم من حيث افة جوانب اإلنسان ومن هنا تأتي أهم

في عالقته  ،في فرحه وحزنه ،في سعادته وهمه ،في صحته ومرضه ،النمو والتفاعل
اآلخر في بيته وعمله الخصوص آتت محورة موضوع وجه ومن هنا على  ،بذاته و

ادة  ة لد عينة من المترددين على الع اضطراب الهو مشاعر االغتراب وعالقتها 
ة  اة مصراته من العاطلين عن العمل  ،طرابلس حمةمصحة الر النفس ومصحة الح

هم اإلجرامي. سلو   وعالقة ذلك 
حث :اشإ ة ال   ل

حثإن أال شك  حث تعتبر العمود الفقر لل ة ال ال ستوجب  ،ش وهو ما 
اغتها في تسا ة عنها من خالل ئالت إجراؤ ص حث اإلجا ة تستهدف خطوات ال
ة :   التساؤالت اآلت

ة ؟العالقة بين مشاعر االغتراب لد العاطلين عن العمل واضطراب ما  -   الهو
ة ؟ - اضطراب الهو طالة دور في مشاعر االغتراب ؟ وهل لذلك عالقة    هل لل
طال - طالة ؟ وهل هناك عالقة بين ال اب ال  ة وانحرافات األفراد والمجتمع؟ما هي أس
ة ؟  - طالة ومشاعر االغتراب واضطراب الهو   هل هناك عالقة بين مدة ال
ة ومشاعر االغتراب  والسلوك اإلجرامي ؟ -  هل هناك عالقة بين اضطراب الهو

حث العلمي في هذا أالواقع  االت مازال ال ة على هذه األسئلة تطرح إش ن اإلجا
ل نهائي نظرًا لتعقد الظاهر  ش حسم فيها  ك العوامل المتداخلة في المجال لم  ثرة تشا ة و

نها حث في المجتمع الليبي. ،تكو ام بهذا ال  وهذا ما يدعم ضرورة الق
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حث : يهدف حث أهداف ال   إلى ما يلي : ال
حث. - 1 ة لد عينة ال  التعرف على مشاعر االغتراب و اضطراب الهو
ة والسلوك - 2 اإلجرامي لد  التعرف على العالقة بين مشاعر االغتراب واضطراب الهو

حث.  عينة ال
حث. - 3 ة لد عينة ال اب مشاعر االغتراب واضطراب الهو   التعرف على أس

حث مما يلي : ة ال حث : تنبث أهم ة ال عا : أهم   را
م - 1 ة صختمن دورنا  ة  ىسعنصين في مجال الصحة النفس الت النفس لفهم المش

م من خالل منهج علمي  ة من خالل إخضاعها إلى الفهم والض والتح واالجتماع
اس حتى يتسنى  حث اليخضع الظواهر للق تفسير في ضوء النتائج المستخلصة من ال

ساعد الجهات المختصة في العمل على اإلعداد الجيد  التي تقدم تنبؤًا لمسار الظاهرة
ة الوق ف ة والعالج.لك  ا

ة - 2 ضا في تناوله لموضوع مشاعر االغتراب واضطراب الهو حث أ ة ال  ،تكمن أهم
ة التي تحدث في ا انتشار المخدراتوهي مدخالت لـآلفات المرض العنف و ،آلونة األخيرة 

اتي.سلوك و  و  االنحراف الس
احث. - 3 قة في هذا الموضوع على حد علم ال  من ندرة الدراسات السا
م مع - 4 ة تهم المرشدين النفسانيين والمسؤولين تقد ات الميدان لومات مستقاة من المعط
اء والمرين.او    آل

ة: م اإلجرائ   خامسًا : المفاه
ة / االغتراب : -1  الهو

ستقي منها الفرد  هي حصيلة لمجموعة من أنساق العالقات والدالالت التي 
متهمعن ل في إطاره ه ،ى لق ش ضع لنفسه في ضوئها نظامًا  حيث تتوفر له من و ته  و

ة تحديد ذاته داخل الوس السوسيو جراء ذلك ان ًا على  إم اره نظامًا مرجع اعت ثقافي 
ي.   المستو السلو
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تو  ة  الهو ه الفرد من خالل نموه النفسي واالجتماعياإلحساس  ذلك اإلحساس الذ  ،س
ة  ،ز الفرد واتجاهاته وردود أفعالهفي تحديد حواف قوم بدور حيو  لذلك تكتسب الهو

ة في التصرف الفرد انة أساس ان األمر في  الغرائز لم تعدفالطاقات و  ،م ما  تعتبر 
عا لـألفعال و  ،الماضي حت من وجهة ن ؛التصرفاتمن طة بل أص ة أنظمة ضا مثا ظرنا 
ل  ،للسلوك ار  ،ى معنى معينسلوك قصد ينطو علحيث أن  أتي وليد اخت و

عطيها لنفسه في  ،مسب مة التي  ونها الفرد عن ذاته وعن الق ومن التمثالت التي 
م الذاتي.   إطار التقو

ون المستقبل  حيث  ونه  ونه وما س ة هو تحديد الفرد لمن  وتحقي الهو
ضي متصلة بخبرات وتكون خبرات الما ،الماضيالمتوقع هو امتداد واستمرار لخبرات 

  الحاضر.
ما يراه  سون هو تشتيت األنا الناتج عن عدم القدرة على إأما االغتراب  ر

ر وجهة نظر متما اغة وتطو ة نحو العالم وموقف الفرد منهص ال  ،س ومعظم أش
لها مؤشرات لمتاعب  ،واالنعزال الشخصي ،عنده تدور حول االنعزال المهني االغتراب و

ة وتأزمها وعند أحمد  الصراع القائم بين ذاته  خير الهو عبد الحاف فهو وعي الفرد 
عدم االنتماء والسخ والقل والبيئة المح صورة تتجسد في الشعور  طة له  ه والمح طة 

ة االة ،والعدوان صاحب ذلك من فقدان للمعنى والـالم زة الذات واالن ،وما  عزال ومر
  )347 :2001(زنب شقير،  االجتماعي.

وعند فروم هو فقدان اإلنسان لذاته المتميزة أو المميزة عن اآلخرن تجعله ال  
ه القل نتا األمان و شعر  واإلنسان المغترب هو غرب  ،ستشعر "آنيته" مما يجعله ال 

ز لعامله عن مر م ،ذاته ال يجد نفسه  ا هو خارج عن إنه خارج عن االتصال بنفسه 
اآلخرن.  االتصال 

ة ؤوالتشيواالغتراب هو فقدان النفس لذاتها  ق ست هي ذاتها الحق ن إ و  ،بذات ل
ص ته  ة قد ـــــفشل الفرد في تحديد هو ــــــــذ لنفسه هوـــــجعله يتخيورة إيجاب قرها ــ ة ال    ة سلب
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  المجتمع.
ة بج ة إن تحقي الهو ةوانبها المتعددة نفس ة ،اجتماع ة ،اقتصاد ةس ،دين  ،اس

ة ة ،جنس ة ،ثقاف ات ًا من مطالب الفرد الح ًا أساس لما نجح الفرد في تحقي  ،مطل و
ا فيها وفي تحقي قدر معقول من التواف  ح التالؤم مع المتغيرات والظروف التي 

الرضا واقترب من درجات الصحة الن لما شعر  ة المالنفسي االجتماعي  ة فس ناس
اة ابد و ،والضرورة للح ة الفرد أل سبب فإنه س عاني مشاعر أما إذا اضطرت هو

ة والرفض لكل ما حوله ،األلم والقل والخوف التالي  ،وعدم الثقة والمشاعر االكتئاب و
ة  شة مشاعر االغتراب. وهو ما يؤد إلى تمثالت سلب ةمعا ة النفس اجتماع  ،عن الهو
اة. ة،  مما يجعل الفرد في موقف طـــارد ورافض لظروف الح : 1996(مصطفى حد

190( 
اة الفرد أمر ضرور ومهم ألنه  ل فير أن وجود معنى في ح تور فران أما ف

ه مشاعر االغترابم ة لـإلنسان يفإرادة المعنى ه ،ن شأنه أن يجن ة األول  ،القوة الدافع
ةوأن أساس إرادة المعنى هو ال المسؤول اة ؛شعور  ل شخص له مهمة ورسالة في الح  ،ف
ش من ع ًا  متلك ســب س ومـــن  أ طرقة أجله فإنــه  ًا أن يتحمل  ع غال أ حال.تط  و

تور، ترجمة طلعت منصور، ب.ت:  ل ف   )67-59(فران
ه الفرد من انفصال عن ذاته  عان أما هورن فتر في االغتراب التعبير عما 

و وعــد قةم فهمه ماذا  اة من  ،ن في الحق ا ح ح ته فإنه  ونتيجة الفتقاره عن فهم هو
اة نسيج الح فتقد االهتمام  شعر  ه،وهو في جو زائف مع نفسه ومجتمع ،تصوره و لذلك 

ة ارة ،والتشيؤ ،العزلـة االجتماع لذا فإن قهر اإلحساس  ،والعجز والقل ،والــالمع
ة. الهو ستند إلى إحساس قو   االغتراب 

تـــــــرق بين إحساســـــلذلك فإن الف االغتــــــنا أم شــــــــنا بهو من في مد ــــــــعورنا    راب 
من إحساس الفرد والمجتمع ة ) " ون" ( إحساس الهو عي اإلنسان  ،هو ومن  فعندما 
ح هذه األ ة ألفعاله ومنجزاتها فذلك هو الوجود اإلنسانيأنيته وتص أما  ،نا هي المحر
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ة إر  فقدان اإلنسان مثا ح  ه لتص طرة أفعاله عل ة" وعدم الوعي بها وس دة الهـــذه "اآلن
ه ة وع ة له في غي ة محر ون إلى  ،خارج صبــح أقرب ما  عةأو ال الطب فذلك هو  ،ش

ة.  االغتراب وعدم تعيين الهو
الفعل. ف ًا على المستو و ة ضرورًا وأسـاس ون بنــاء مثل هذه الهو قدر ما 

عض التوازن الرامي إلى تحقي نوع من االلتحام مع إف ،عيالنفسي االجتمــا نه يوفـر 
ة.  )55: 1999(فرحات محروس،  الجماعات التي تنتمي إليها تلك الشخص

طالة : -2  العاطلين عن العمل وال
عن العمل هم األفراد الذين لم يتحصلوا على فرص عمل وفقًا العاطلين 

الت التي تعاني منها  طالة من المش للتشرعات والقوانين المعمـول بها في بلدهــم. وال
ة ابوتشتد وطأة ال ،ثيــر من الدول النام انت بين الش طالة  ،طالــة إذا ما  وتعرف ال

حثهم عنهلعمل مع قدرتهأنها خلو األشخاص من ا ه و سبب زادة األفراد  م عل
عمل ما ام  ًا للق أو مهنة ما عن المعروض في سوق العمل من  ،المؤهلين مهارًا ومهن
ل فرد من حيـث  ة إ وظائف تتناسب مع  ه وخلوه من أ إعاقة جسد عداده ومهارته ومرت

ة تتعارض مع العمل المفروض. ة أو نفس  أو جسم
طالة "خلو  ال قصد  سبب و حثهم عنه  ه و األشخاص من العمل مع قدرتهم عل

اً  عمل ما زادة األفراد المؤهلين مهارًا ومهن ام  و مهنة ما عن المعروض في سوق أ ،للق
ل فرد من حيث إعداده ومهارته وأجره وخلوه من أ  العمل من وظائف تتناسب مع 

ة تتعارض مع العمل المعروض. ة أو حس ة إعاقة جسد  )189 :1996، (مصطفى حد
حة الدسوقي فينظراأمــا  الت التي  رشاد موسى ومد أنها تعد من المش طالة  لل

ة  ع البلدان النام انت بين فئة  ،المتقدمةو تعــاني منها جم طالة إذا  وتشتد وطــأة ال
ة. صًا لدفع عجلة التقدم والتنم اب الــذ أعد خص  )305: 2000(رشاد موسى،  الش

االً  طالــة أش طالة السافرة وتتخذ ال طالــة المقنعة ،متنوعــة منها ال طالـــة  ،وال وال
ارة ة ،االخت طالــة الفن ة ،ال طالــة الموسم ة ،ال ل طالــة اله التي تؤد  وأما العوامل ،ال
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طالــة فمنها م الجامعي :إلى ال م التقني ،التـــوسع في التعلــ والفني في المرحـــلة  إهمال التعل
ة ،المتوسطة ان  الوســاطة ،اإلدار  الــــروتين ،الهجــرة من الرف إلى المدينة ،الزادة الس

ة تاتورة اإلدارة. ،والمحسو   www.elssafa.comد
ة نتيجة  عانــون ضغوطــًا نفس ًا  ًا واجتماع طالة نفســ واألفراد الذين تمزقهم ال

ه ن صبو تحقـــ ما  ةعوص ة ،إل اة العمل خلـــــ  ،وعـــدم ممارســـة الح وهو ما يهيئ و
ة ة لمشاعر االغتراب وتأزم الهو ة خص ثير  ،أرض ة  اوهو ما يبرعم  من األمراض النفس

ة واالنحرافات السلو ة المضادة للمجتمعوالعقل ة  ،ة واالجتماع حتاج إلى وقا وهو ما 
ة التي تسهم في إحداث التفاعل االجتماعيشـاملة وعالج مناســب يبدأ م وفي  ،ـن التر

ل سلبي أو إيجابي شـ ــة الفـــرد  يل هو ســواء بتحقي أو بتأزم مشاعر االغتراب  ،تش
ة. ة االجتماع ة الفرديــة والهو   للهو

ة فحسـبفالت سـت مســألة مهن ة ل ة ذات  ،ر ة نفسـ ة إنسـان م وٕانما رسـالة تعل
ـة دائمة تسـتهدف التدرب والتفتــح والفهم لمساعـدة اإلنسـان علــى تنميـــة إنسـانيته  ،حر

طة بها في إطار من الحوار ال ة  ،ترو النفسـي االجتماعي البناءوالمهــارات المرت فالعمل
المصاعب ة أمــر محفوف  ـة النفسـ اء والمرين واتجاهاتهم  الترو ة اآل شـخص طة  المرت

ة األفراد  ،االجتماعي االقتصـــاد الثقافيومستواهم  شـخص ضا  طة أ ما هي مـرت
عـــة نمــــوهــم وحــاجتهم ة  ،ونضــجهم وطب ة والثقاف ة والفيزق انات الماد والوســائل واإلم

ة المتاحــة لهم.  واالقتصاد
  امي :الســلوك اإلجر  -3

ون  ا و الســلوك اإلجرامي هو نمــ من أنما الســلوك ينتج عن حالة إح
ة مبي حتو على ن عالمات التوتر و ًا  ــعورة أو ال شــعورة  ،ةتة أو غير مبيتمصـــحو شـ

ائن حـي. ائن حـي أو بديل عن   إللحــاق ضرر مــاد أو معنو 
ة لم أنــه اسـتجا عرفه "شتراوس"  شخص إثير خارجي تؤد و لى إلحــاق األذ 

انفعا ،آخــر ل فعل عنيف مشـحون  ة تكون في شـ اج وهذه االستجا الت الغضب واله
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ارة  ،والمعـــاداة م ) فير أن السـلوك اإلجرامي ع . أمـا ( سمير نع ا نتيجـة إعاقة أو إح
ا المستمر ة لـإلح ض سـتخدم  :اإلجرام نوعــان وأن  ،عــن العمليــة التعو ة نوع  إستراتيج

قة الوحيدة من حيث  ،للـدفاع عن الــذات سبب أن الفرد ير نفسـه الحق سـتخدم  ونوع 
ة. ة االجتماع  )305: 2011(زنب شقير،  األهم

حيث ي ذات على تدمير الصـب نوالسـلوك اإلجرامي هـو نتــاج مأزق عالئقي 
ه على اآلخر إلبــادتهالشــخص فــي نفـس الوقـ ة طرقة  ،ت الـذ ينصب ف ل العدوان فتشـ

اختالف الزمـــان   ،ــدخول في عــالقة مــع اآلخــرمعينة لل ولــذا فالســلوك اإلجرامي يختلف 
قا ،الواحـدوالمجتمعات في الزمـــن  اطــًا وث رت ارت بثقافة المجتمع ومعاييره وعـاداته  و

 ونه.ؤ تنظم شالتي ة وقوانينه الوضع
مر السـلوك اإلجر  او ة: اإلح ة اآلت المراحــل النفســ ة ،امي   ،السـقو ،األنان

ة ة ،العدوان االة العاطف الســلوك. ،الـالم ام    الق
حث: مجتمعسادسًا :    ال

العينة المختارة مــن المترددين على مصحة  حث الحالي  الرحمة يتحــدد ال
ة  ةومصح طــرابلس اة مصراته منذ بدا ة  2003الح المترددين على  2004إلى نها و

األســـاليب  2012مصحة الرحمة طرابلس  قة و اإلدارات المط ع و المنهج المت و
ة المستخدمة.   اإلحصائ
حث : عًا : عينة ال   سا

طالــة وهو  عانون من ال ــل المترددين الذين  حث من  ار عينة ال لقد تم اخت
لهم من العاطلين عن العمل. 45 –18تراوح أعمارهم من تشــاب  120   سنة 

حث :   ثامنًا : نتائج ال
ــــــ دراسـة الحالــــــــمن خالل تطبي إجراء المقابلـ ــــــة و تطبي اختـ ة و   ارـــــــة اإلكلين

ةيْ سقاطيّ رورشـــاخ وتفهم الموضوع اإل انات وتحليلها  ،ن لفهم الشخص عد تفرغ الب و
ما هي مبينة في الجداول: ة  احث إلى النتائج اآلت ًا توصــل ال   إحصائ
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 )1جـــدول رقـم (
ة ة  الشخص ة المئو   النســ
ة   %40  عصـــاب
ة ات و   %42  س
  %18  أخـــــر 

أن 2جدول رقم ( عانيها أفراد العينة علمًا  ابـدها و ) يبين أنما مشـاعر االغتراب التي 
ة متعددة أ في أكثر من جانب من جوانب االغتراب. عاني من اغتراب   ثيرًا منهم 

 )2جــدول رقــم (
ة ة  الشخص ة المئو   النســ

  %88  اغتراب نفسي
  %79  اغتراب اقتصاد
  %20  اغتراب ديني
  %60  اغتراب ثقافي

  ...%  اغتراب اجتماعي
حث3جدول رقم ( ة لد عينة ال ة السلب   ) يبين درجات الهو

 )3جــدول رقــم (
ة ة  الشخص ة المئو   النســ

ة بدرجة شـــديــدة ة سلب   %50  هو
ة بدرجة متوسطة ة سلب   %35  هو
طة ســ ة بدرجة  ة سلب   %15  هو

انت وف مــا ولقد تمظهرت مشاعرهم  ة عديدة  ة في انحرافات سـلو االغتراب
مـا يوضــح جدول رقم (   ) :       4يلي 
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 )4جــدول رقــم (
ة ة  الشخص ة المئو   النســ
  %30  تعاطي
  %18  سـرقة

ال ونصب   %20  احت
ة انـة زوج   %2  خ
  %21  ضرب جسد

  %46  تعنيف نفسـي
  %11  ابتـــــــزاز

 ،الزوجةالمرتب من  افتكاك
  %14  األب ،األم ،األخت

ة اب لهاته المشاعر االغتراب ت و  أما األسـ ة فقد تعددت وتشا االنحرافات السلو
ة ة اإلنسان ـما هي  ،في تأثيرهــــا السلبي على الهو ـانت وفـ ما يلي  اب  وأهم األس

ن الظروف ع "زنب شقير"). وهو ما يتف مع نتائج دراسة 5مبينة في الجدول رقم (
اشرة مثل اب في ظلها م ش الش ع ة الخاصة التي  قـد التي الظروف األسرة  :االجتماع

 )347: 2011(زنب شقير،  تكون هي األخر مصدرًا مــن مصادر االغتراب.
 )5جــدول رقــم (

ة ة  الشخص ة المئو   النســ
ــــة ــــ ــــ ـــ ــ ــــ طال   ال

  % خرجي معاهد متوسطة40
ات% 30   خرجي ثانو

م ابتدائي20   % تعل
تاتورة مدير العمل   %15  د
ة   %10  الوساطة والمحسو
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  %8  تعيين األجانب وعدم تعيين الليبيين
  %20  ضعف الوازع الـــديني

حث عن العمل عائ لل ا    %40  اإلح
  %6  الفصل التعسفي عن العمل

ة (   %12  بناء مدللين)أعدم القدرة على تحمل المسؤول
تبي واإلدار فق حث عن العمل الم   %8  ال

عــض ال ر يدعونا إلى  قة الذ المجتمع إن استعراضنا للنتائج السا معــالم الخاصة 
ةفه ،الليبي ة الحضارة الثقاف ته مجتمع عري إســالمي يتمسك  ،و من الناح بهو

م الحضارة سعى ، وما يرت بها من ق ما  ،إلى التحرر والتجددوهو إلى ذلك بلد نام 
ة هامةأنه من ناح ع حظى بثروة طب سر له النهوض  ،ة أخر  من شأنها أن ت

قة التأثير ســوا عةالمشــارع الطموحة والعم ة اإلنسـان أو الطب حثنا  ،ء في تنم وألن 
الخصوص إلى فهم اإلنس ة طاقاته الـالمحدودةيهدف  ثيرًا من الموصف ،ــان وتنم ات فإن 

اشرة لنتائج هذا  ة من اإلجـراءات الم ن االسـتفادة العمل ر تجعل من المم السـالفة الذ
ة المختلفة ادين اإلنسـان حوث في الم حث وأمثاله من ال قف عند  ،ال وأن طمـــوحنا ال 

حث احثين ؛حــد نتائج هذا ال آخرن لتناول  بل يتعــداه إلى أن تحفــز هــذه النتائــج 
ة  سـ ة أو رئ حثتموضوعات فرع لهم بها هذا ال مــع اســتكمال جوانب  ،حيل إليها و

ع ،خر أ ة من هذا الموضوعواستكشاف أ ة  ،اد ما تزال خف ضا إلى توع وهو ما يدعو أ
ون عرضة للصدفة واالجتهاد القائم عـــلى  اآلبـاء المسؤولين والمرين بدورهم حتى ال 

ةاالنط ة ،أو النزوات الطارئة ،اعات الشخص أو وجهات النظر  ،أو اآلراء غير العلم
ة حتاج إلى برنـــامج وخطــة مدروســة تتضافر فيها  هوهذ ،الشخص صير  ة وهذا الت التوع

ع عينه ؛جهود الجم طالة ال تخص فردًا  عينها ،ألن ال وٕانما هي عـــائ  ،أو أســرة 
ؤر  ،لمشروع أ مجتمع ه و ــورة مستقبله وغده وحاضــرهة تشــو ات  ،لصـ ع لـالضطـرا ومن

ة والســلوك اإلجرامي المتنوع.   النفسـ



 مجلة التربوي
السلوك اإلجراميمشاعر االغتراب واضطراب  ة وعالقتهما   8العدد                 الهو

- 254 - 
 

خطوة مـن خطوات سبل  ة  ات والمقترحــات اآلت م التوص وهـو ما يدعونا إلى تقد
 الوقايــة وأفــ العالج :

شتى مجاالته. - 1  إتاحة الفرص للعمل 
 تحسين مستو دخل الفرد. - 2
دراسة الخلل في منظومة النظام الترو االجتماعي والثقافي داخل األسر  - 3

  والمدارس.
حث عن مظاهرها الشائعة في المجتمع. - 4 صورة أكبر وال  دراسة مشاعر االغتراب 
اة. - 5 ة للح  االبتعاد عن النظرة المثال
ة  - 6 المختصين في علم النفس والتر الجانب الوقائي واالستعانة  االهتمام 

ة.اإلسـ  ـالم
ا. - 7  إجراء دراسـات أوسـع وأشمل على العاطلين عن العمل في ليب
ا العاطلين. - 8  تفعيل دور اإلعالم في مناقشة قضا
ه الجهات ذات الصلة بواقع هؤالء األفراد. - 9  تنب

ة مع الجهات ذات االختصاص في فهم ه -10 ة  ذهالمشار ة النفس الفئة مــن الناح
ة.  واالجتماع

حوث عن االغت -11 ة، واالغتراب وعالقته إجراء  عض سمات الشخص راب وعالقته ب
االة،  مشاعر التبلد والالم ، واالغتراب وعالقته  المستو االجتماعي واالقتصاد

التطرف الديني.  واالغتراب وعالقته 
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  المراجع :
حة الد ،رشــاد موسى - 1 ةمد الت والصحة النفس الفروق الحديث  ،سوقي: المش

اعة القاهرة   .2000للط
ازنب محمود شقير - 2 الت المعاصرة : ال ا والمش القاهرة  ،نجلو المصرةاأل –ثولوج

 م  .2001
ة واالجتمافرحات محروس - 3 اب : دراسة مستعرضة لـآلثار النفس طالة بين الش ة لل ع

توراه غير منش ،الجامعي ةرسـالة د ة التر ل  .م 1999 جامعة األزهر ،ورة 
تور - 4 ل ف حث عن معنىفران  ،دار القلم ،ترجمة طلعت منصور ،: اإلنسان ي

ت.   الكو
ة - 5 ة والهو ة: التنشئة االجتماع النجاح  ،منشورات جامعة دمحم الخامس ،مصطفى حد

اعة ضاء  ،الجديد للط  .م 1996الدار الب
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  الفهرس
حث  ر.ت   احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال

ـــــــة  1 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ   5  االفتتاحيـــــــ
م .  2 ير العلمي بين التعلم والتعل ر د.   مهارات التف   6  مفتاح دمحم الش
ا  3   33  عبد السالم عماره إسماعيلد.   )الفصام (الشيزوفرن
قاع في شعر حسن دمحم صالح  4 ر واإل شير الصار د.  التصو   60  عادل 
م المواطنة  5 ر الحرار . أ  دور األسرة في ترسيخ ق   86  صالح الدين أبو 
6  

التنافس األغلبي الفاطمي وأثره في الصراع 
ع  طرابلس خالل القرن الرا اسي المذهبي  الس

  الهجر 
  108  إدرس مفتاح حمودةد. 

ه معلم  7 ة الثالثة إعداده وتدر   138  د. توفي مفتاح مرحيل  األلف
م درس طرائ التدرس من وجهة نظر   8 تقو

ة   الطل
مر                    د. مصطفى دمحم العو

م هنيد   161  أ. أنور عبد العظ
شر البراءة من العيوب  9 ع  مان مصطفى الرطيل  الب   174  د/ سل
10  

ات برنامج إرشاد لتنم عض العمل ة 
اه ة (االنت اإلدراك) لد أطفال  -المعرف

ات التعلم   الروضة ذو صعو
  205  د/ عمرو علي القماطي

ة   11 مشاعر االغتراب واضطراب الهو
السلوك اإلجرامي ج  وعالقتهما    244  د. صالح المهد الحو

12  
ة على  ة تحليل الداخل آراء العاملين حول أهم

اسة الشراء من الم صدر المناسب في س
ة اد للصناعات الحديد   مصنع ج

الد المقلة   257  د / عبد السالم م

مدينة تاجوراء بين   13 استعماالت األراضي 
  283  د/ دمحم أبوغرارة الرقيبي  المفهوم النظر والمخط الحضر 
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حث  ر.ت احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال
ة  14 ة  المشترك اللفظي في اللغة العر   319  د/ معتوق مفتاح  أبو حلفا
15  

م  منظومة التعل م اإللكتروني  دمج التعل
رها "نظرة  ا لغرض تطو العامة في ليب

ة"   مستقبل
  340  د.  نبيلة بلعيد شرتيل

ة  16 ام غزوة خيبر الفقه   369  د/ عادل فرحات الشلبي  أح

17  Measuring the receptive and the 
productive vocabulary sizes of 

Libyan secondary school students 

Mrs. Suad Husen 
Mawal 

Mrs. Aisha 
Mohammed Ageal 

Mrs. Najat 
Mohammed Jaber 

399  

18  
An efficient text-based 

communication method based 
onsingle-  keylesser scan matrix 

for people with multiple 
disabilities  

Saad Mohamed Lafi                                   
Ali Ahmad milad 415  

19  Oxidative stress as a risk factor of 
the acrylamide toxicity in the 
weaning male and female rats 

Dr. Salma Abdu Allah 
El Abiad 

Dr. Atia Ramadan 
Elkilany 

436  

20  La dénomination dans la 
construction identitaire de 

Ségolène  
اء غنام   464  لم

21  The Syntax of Prepositional 
Phrase in English Ali Algryani 481  

  495  الفهرس  22
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ة المقدمة للنشر  حوث العلم أتي : شتر في ال   أن يراعى فيها ما 
حث العلمي وقواعده  . -  أصول ال
ة . - انت جزءا من رسالة علم ة قد سب نشرها أو   أال تكون المادة العلم
حث  - اللغة اإلنجليزة ، وال ملخص  ة  اللغة العر توب  حث الم ال يرف 

ال ة مرخصا  توب بلغة أجنب ة .الم  لغة العر
ة وف أنموذج معد  . - ة لغو حث تز ال  يرف 
مون . - حوث المقبولة وتصحح وف ما يراه المح  تعدل ال
الضوا التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخ االتزام ال - حث 

ستجد من ضوا تضعورقمه  ة الممنوحة للعديل ، وما  ها ، والفترات الزمن
ال المجلة  .  مستق

  
  تنبيهات :

حث أو طلب تعديله أو رفضه . -  للمجلة الح في تعديل ال
استها . - ات المجلة وس حث في النشر ألول  يخضع ال
حوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  - ال

 المجلة .
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