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   وعالقته باألمن النفسي النفسياالغتراب
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين "

  "بالمدينة الجامعية
  
  

  رغداء نعيسة رةالدكتو
  كلية التربية
   جامعة دمشق

  
  ملخصال

  النفسي االرتباطية بين الشعور باالغتراب   العالقة   عن   كشف ال إلى الحالي لبحث ا هدفي
 المرحلـة  طلبـة متوسـط درجـات     الفروق بين     الكشف عن    وكذلك ،األمن النفسي و

  تبعـاً   ومقياس االغتراب النفسي   مقياس األمن النفسي  على  الجامعية والدراسات العليا      
 القـاطنين   دمـشق  جامعـة   لدى طلبة  )المستوى التعليمي  -يةالجنس(لمتغيرات التالية   ل

اسـتبيان لقيـاس     : التاليـة  األدواتولتحقيق هذا الهدف تم استخدام       .بالمدينة الجامعية 
واستبيان لقيـاس ظـاهرة    .وآخرون ملي الدظاهرة األمن النفسي من إعداد فهد عبد اهللا 

 سميرة  طالع على الدراسات السابقة كدراسة    ال الباحثة بعد ا   االغتراب النفسي من إعداد   
ـ  م  طلبة  وطالبة من  اًطالب) 370(تتكون عينة الدراسة من     و . وآخرون حسن أبكر   ةدين

  .من مجتمع البحث األصلي%) 3(، وتمثل هذه العينة ما نسبته السكن الجامعي
  : البحثإليها التي توصل النتائج أهممن و
 .وجود اغتراب نفسي لدى طلبة الجامعة بدرجة متوسطة -
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 ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة على         عكسية سلبية    توجد عالقة ارتباطية   -
 .اتهم على مقياس االغتراب النفسيمقياس األمن النفسي ودرج

 على مقياس األمن النفسي تُعزى إلـى     طلبةتوجد فروق بين متوسطات درجات ال      -
  ."الدراسات العليا"طلبة  لصالح المستوى التعليميمتغير 

 إلـى   على مقياس األمن النفسي تُعزى   طلبةتوجد فروق بين متوسطات درجات ال      -
 .نيمتغير الجنسية لصالح السوري

 على مقياس االغتراب النفسي تُعـزى       طلبة فروق بين متوسطات درجات ال     توجد -
  ".اإلجازة "المستوى التعليميطلبة  لصالح المستوى إلى متغير 

 على مقياس االغتراب النفسي تُعـزى       طلبةتوجد فروق بين متوسطات درجات ال      -
  .إلى متغير الجنسية لصالح الطلبة العرب

  :لمقترحاتا  مجموعة من إلى البحثىانتهو
 أساليب في التنشئة االجتماعية تساعد الطفل على أن ينمو بـصورة سـليمة    تباعا §

 عن كل أشكال التوتر واالضطراب كمرحلة هامة تؤثر مظاهر نموها على            اًبعيد
  .مرحلة الشباب

 لديهم عـدم  ةب، ووجود بعض الطل لديهم اغتراب نفسي  ةبنظراً لوجود بعض الطل    §
رى الباحثة ضرورة االهتمام بالمحاضـرات والنـدوات   الشعور باألمن النفسي، ت  

 . وعقد اللقاءات الطالبية بهدف تحقيق الطمأنينة النفسية لديهم
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   :مقدمة
 لثـورة   نتيجـةً  وكثيرة في العـالم       تغيرات سريعة  حدثت  األخيرة  العشر في السنوات 

 األمر الـذي    المعلومات واالتصاالت حتى غدت أطرافه المتباعدة كأنها قرية صغيرة،        
  .ا التطور المذهل في جميع الحاالتنتج عنه هذ

 بل كان له أيضاً العديد ،ة كلهاإيجابيولم تكن التغيرات التي صاحبت هذا التطور 
 الذي أصابته عدوى التغير نامية وخاصة في دول العالم ال،نسانمن السلبيات على اإل

عديد من المشكالت الك نجم عن ذلي وقد ،بشكل سريع ومفاجئ فاق كل التوقعات
لتوتر واالكتئاب كان من أهم مظاهرها وأكثرها شيوعاً القلق واربما النفسية التي 

قد   وما ،لفرد وخارجية بينه وبين اآلخرينلصراعات داخلية  والنفسي والتمرد
  .)2، 2004يلي، العق( .صاحب ذلك من انعدام األمن النفسي لدى األفرادي
 اغتراب ا حيث كان من مظاهره، وضوحاًالمشكالتر هذه مشكلة االغتراب من أكثو

لمزيد من االضطرابات النفسية  مما أدى أيضاً إلى ا،اإلنسان عن ذاته وعن مجتمعه
  )Daugherty & Lintor, 2003, 323( .يهلد

ومن ولقد اهتم علماء النفس واالجتماع بهذه الظاهرة وانتشارها وأكدوا على وجودها 
بأن ظاهرة االغتراب النفسي ظاهرة اجتماعية "بد الخالق السيد ذلك إشارة نعمات ع

نفسية اهتم بها كثير من المفكرين واألدباء ثم بدأ االهتمام بها كظاهرة نفسية تمخضت 
عن حركة البحث في مجال الشعور باالغتراب النفسي إلى وجود عدد من الخصائص 

  .)21، 1992السيد،  (."صية التي يتسم بها الفرد المغتربالشخ
 في المجتمع الحديث من  االغترابظاهرة  انتشارإن: "أما سميرة حسن أبكر فتقول

قبل علماء االجتماع حيث أنهم يسلمون بأن معدل التغير االجتماعي الذي يحدث في 
 ).20، 1989أبكر،  (." شعور باالغترابيها ف،المجتمع يؤدي إلى طريقة في الحياة

افى مع الشعور باألمن النفسي الذي يعد مطلباً ضرورياً وهذا الشعور باالغتراب يتن
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 وهو حاجة أساسية ،لحياة كل فرد من أفراد المجتمع منذ وجوده على األرض
  .الدولف المجتمعات استقرار بالبداية ثم اإلنسان الستقرار

لحاجة لألمن النفسي تأتي في المرتبة الثانية بعد إشباع الحاجات الفيزيولوجية او
 و يؤدي يه عدم األمن النفسي لدى الفرد يؤدي إلى آثار سلبية علومن ثم .يةاألساس

  .)3، 2004يلي، العق( .إلى آثار وأضرار على المجتمع ككل
 الحاجة لألمن النفسي من أبرز الحاجات التي تقف وراء استمرارية عجلة دكما تع

تحته جميع أنواع اً تنطوي  إذ ال يمكن فهم الحاجة عامالً أساسي،السلوك البشري
 الفرد فإنه يشعر باألمن واالطمئنان فيما يرتبط بتلك ات فحين تشبع حاج.السلوك
  .اتالحاج

   :مشكلة البحث
عيش فيه بأنه عصر التقدم العلمي والبحث عن نعلى الرغم من وصف عصرنا الذي 

 بظهور تغيراته فإن عصرنا أيضاً يتميز الوسائل التي تكفل لإلنسان حريته ورخاء
 شعور اإلنسان بأنه غريب عن نفسه وعن ير على الحياة اإلنسانية أال وهيإلى حد كب

  .عمله وعن اآلخرين من أمثاله
 لقد ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن العشرين بدراسة االغتراب

 بوصفه ظاهرة انتشرت بين األفراد في المجتمعات )2006، علي 2002موسى (
ما لهذه الظاهرة من دالالت تعبر عن أزمة اإلنسان " وربما يرجع ذلك إلى المختلفة

المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير 
 األمر الذي أدى ،بمعدل هائل السرعة وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء

 والنظر ،اه واقع الحياة في هذا العصرباإلنسان إلى الشعور بعدم األمان والطمأنينة تج
  .)56، 1995، كامل( ."إلى هذه الحياة وكأنها غريبة أو كأنه ال ينتمي إليها

نتقال  اال فإن؛وإذا كنا نتحدث عن االغتراب بصفته ظاهرة نفسية انتشرت بين األفراد
تعاد ب ظاهرة غدت شائعة مما يجبر الطلبة على االالمدن والدولبين من أجل التعلم 
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 عندحدة ظاهرة االغتراب تزداد  و،عن محيطهم ليعيشوا في محيط آخر غريب عنهم
 فيعانون من مشاعر ،الطلبة الذين يدرسون في بلدان مختلفة تماماً عن بلدانهمبعض 

غتراب التي جعلتهم يشعرون باالنفصال النسبي عن أنفسهم أو عن مجتمعاتهم أكثر الا
ألمن النفسي ويزيد  إلى الشعور با يفتقدض منهم البعمما يجعل .من أي وقت مضى

 النفسي واألمن أن ظاهرتا االغتراب" الباحثةوانطالقاً من ذلك ترى .  حدةم من غربته
 تزداد حدتهما ومجال انتشارهما كلما توافرت العوامل  قدناالنفسي هما ظاهرت

تخصص األكاديمي السكن بعيداً عن األهل، أو دراسة ال :، مثل لهماالمهيأةواألسباب 
ومما زاد إحساسي بأهمية هذه المشكلة ما الحظته خالل  ." للطالبغير المرغوب فيه

مدينة باسل "امعي  في الجامعة بمن فيهم طلبة السكن الجتواصلي مع الطلبة الشباب
، إذ الحظت ضعف شعور االنتماء إلى الجامعة أو األسرة، بل ضعف "األسد الجامعية

مما أدى إلى عدم المباالة، والذي قد ينتج عنه عدم اإلحساس االهتمام بالحياة 
بالمسؤولية، وعدم وضوح األهداف، وانتفاء النظرة الجادة لألمور وللحياة بشكل عام، 

 لذلك عدم القدرة على مواجهة المواقف الصعبة واألزمات بين وقد يكون نتيجةً
ة عكسية دالة يلبقة سود عالبوج) 2004(كما أكدت دراسة عادل العقيلي  .الشباب

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد . إحصائياً بين ظاهرة االغتراب النفسي واألمن النفسي
  النفسياالغتراب  ما العالقة بين: السؤال التالي من خالل اإلجابة علىالبحثمشكلة 

 لدى عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الشعور باألمن النفسيو
  ؟الجامعية

  :مية البحثأه
   :تتجلى أهمية الدراسة في المحاور التالية

توفير معلومات تسهم في وضع بعض الحلول للمشكالت التي قد تواجـه الطلبـة       -1
  .الجامعيين
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توفير المعلومات الهامة التي يحتاجها أصحاب القـرار فـي الجامعـة والـسكن               -2
  .الجامعي

التوصيات التي من شأنها التخفيف     تكمن أهمية الدراسة في اقتراح بعض اآلراء و        -3
  . التي قد يتعرض لها بعض أفراد المجتمعالظاهرةمن آثار هذه 

لزيادة األمن النفـسي وتخفيـف    حول األمن النفسي واالغتراب      بناء برامج أهمية   -4
لالستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال تقديم الخـدمات  حدة االغتراب النفسي، و 

  .واالجتماعية للطلبة  واإلرشاديةالنفسية
   :أهداف البحث

  :تعرفإلى  يهدف البحث    
 .مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى عينة البحث -1

 .ور باألمن النفسي لدى عينة البحث مستوى الشع -2

 . النفسي لدى عينة البحثغتراباالعالقة بين األمن النفسي وال -3

 .الجنسيةإلى متغير  النفسي تعزى االغترابفروق بين الطلبة على مقياس ال -4

المـستوى   النفسي تعزى إلى متغيـر       االغترابفروق بين الطلبة على مقياس      ال -5
  .التعليمي

 .الجنسيةفروق بين الطلبة على مقياس األمن النفسي تعزى إلى متغير ال -6

المـستوى  فروق بين الطلبة على مقياس األمن النفسي تعـزى إلـى متغيـر              ال -7
  .التعليمي
  :أسئلة البحث

  . الشعور باالغتراب النفسي لدى عينة البحثما مستوى -1
 .ور باألمن النفسي لدى عينة البحثما مستوى الشع -2
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  : متغيرات البحث
 .، الجنسيةالمستوى التعليمي: المتغيرات المستقلة )1

االغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة، واألمن النفسي لدى : المتغيرات التابعة )2
  .طلبة الجامعة
              :فرضيات البحث

 على مقياس األمن    طلبةبين درجات ال    ذات داللة إحصائية   ارتباطيةتوجد عالقة    ال §
  .النفسي لدى عينة البحث االغتراب فسي ودرجاتهم على مقياسالن
 علـى مقيـاس   طلبـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال       §

  .المستوى التعليمياألمن النفسي تعزى إلى متغير 
 علـى مقيـاس   طلبـة د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال     ال توج  §

  .يةاألمن النفسي تعزى إلى متغير الجنس
 علـى مقيـاس   طلبـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال       §

  .المستوى التعليميتعزى إلى متغير  النفسي االغتراب
 علـى مقيـاس   طلبـة رجات الال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات د       §

 .يةاالغتراب النفسي تعزى إلى متغير الجنس

   :حدود البحث
بمدينة   للسكن الطالبي   باسل األسد  مدينة الشهيد تم تطبيق البحث في     : الحدود المكانية 

  . دمشق
  .2010/2011 البحث في الفصل الثاني من العام الدراسي تم تطبيق: الزمنيةالحدود 

 المرحلة  طلبةتطبيق اختبار االغتراب واختبار األمن النفسي على         تم :الحدود البشرية 
مـن حملـة الجنـسية     ، الدراسات العليا في مدينة الشهيد باسل األسد    طلبة و ،الجامعية

  .الجنسيات العربية األخرى فقطبعض السورية و
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   :التعريفات اإلجرائية ومصطلحات البحث
. ال عن اآلخرين أو عن الذات أو كليهما  أنه شعور الفرد باالنفص    : االغتراب النفسي  -
) Paik & Michael, 2002, 23 (.  
   : تعريف االغتراب النفسي إجرائياً-

 ، وعدم االلتزام بالمعايير   ،هو ما يعانيه الطالب من مظاهر مثل فقدان الشعور باالنتماء         
  والتمركـز حـول    ، وفقدان المعنى  ، وفقدان الهدف  ، وعدم اإلحساس بالقيمة   ،وبالعجز
 من خالل ما تدل عليه الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب علـى مقيـاس           .الذات

من ) 7(ويتضمن االغتراب في هذه الدراسة       ،االغتراب المستخدم في الدراسة الحالية    
: ، البعد الثاني  فقدان الشعور باالنتماء  : البعد األول ( وهي   ،األبعاد التي يشملها المقياس   

، البعد  عدم اإلحساس بالقيمة  : العجز، البعد الرابع  : ، البعد الثالث  يرعدم االلتزام بالمعاي  
  .)مركزية الذات: فقدان المعنى، البعد السابع: ، البعد السادسفقدان الهدف: الخامس

 شعور الفرد بأنه محبوب ومقبول ومقدر مـن   :يقصد باألمن النفسي   : األمن النفسي  -
د وإدراكه بأن اآلخرين الذين لهـم أهميـة         قبل اآلخرين وندرة شعوره بالخطر والتهدي     

نفسية في حياته وخصوصاً الوالدين مستجيبين لحاجاته وموجودين معاً جسمياً ونفـسياً        
  .)6، 2004العقيلي،  (.لرعايته وحمايته ومساندته وقت األزمات

ويحدد بداللة الدرجة الكلية التي يحـصل عليهـا          :ف األمن النفسي إجرائياً   عروي -
  .لى مقياس األمن النفسي التي تم استخدامه في الدراسة الحاليةالطالب ع

  : واإلطار النظريالدراسات السابقة
  :العربيةالدراسات : أوالً

دراسة االغتراب العام واالغتراب الثقافي  :عنوانب ):1993( دراسة إجالل سرى) 1(
راب  دراسة االغتإلى  الدراسةتهدفو، واللغوي لدى شباب الجامعات المصرية

عينة اشتملت و ،العام واالغتراب الثقافي واللغوي لدى الشباب الجامعات المصرية
أقسام ) 100=ن(من أقسام اللغات األجنبية طالب وطالبة / 200/ على الدراسة
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كما  ،بالعزمة الرابعة من جامعتي األزهر وعين شمس) 100=ن(اللغة العربية 
مقياس التغريب  ،راب العاممقياس االغت( : هيأدواتصممت الباحثة ثالث 

 عن وجود ارتباط موجب ودال النتائجأسفرت و ،) مقياس التغريب اللغوي،الثقافي
 كما وجدت فروق دالة ،بين االغتراب العام والتغريب الثقافي والتغريب اللغوي

بين متوسطات الدرجات في االغتراب العام والتغريب الثقافي والتغريب اللغوي 
ى مجموعة اللغات األجنبية وفي كل من التغريب الثقافي حيث كانت أعلى لد

والتغريب اللغوي حيث كانت أعلى لدى طالبات اللغات األجنبية وفي التغريب 
  .اللغوي حيث كانت أعلى لدى اإلناث

االغتراب النفسي والتوجه : بعنوان ):2002(دراسة حنان فوزي أبو العال عام  )2(
 الكشف عن العالقة بين :هدفت الدراسة.  الميناالديني لدى عينة من طالب جامعة

االغتراب النفسي والتوجه الديني لدى عينة البحث، والتعرف على الفروق بين 
الجنسين على مقياس االغتراب والتوجه الديني ودراسة الدالالت اإلكلينيكية التي 

ألقل األعلى اغتراباً وا(تتضمنها االستجابات االسقاطية للحالتين الطرفيتين 
إعداد عادل عز الدين األشول ( مقياس االغتراب النفسي :أدوات الدراسة). اغتراباً
 ،إعداد صابر حجازي عبد المولى(، ومقياس التوجه الديني )1985 ،وآخرون

 .)1978، إعداد صالح مخيمر(تمارة جمع بيانات دراسة الحالة اسو. )1990
صرية محمد عثمان نجاتي وأنور أعده للبيئة الم) (TAT(اختبار تفهم الموضوع و

 سالبة دالة إحصائياً بين ة وجود عالقة ارتباطي:أهم النتائج و.)1967 ،حمدي
درجات الطالب على مقياس االغتراب النفسي ودرجاتهم على مقياس التوجه 

  .)531-530، 2008علي، . (الديني

لدى طالب االغتراب : بعنوان ):2002(دراسة صالح بن إبراهيم الصنيع عام  )3(
 تعرف :هدفت الدراسة. "دراسة مقارنة بين الطالب السعوديين والعمانيين"الجامعة 

سعوديين (مدى وجود االغتراب لدى مجموعتين من طالب الجامعة الخليجيين 



  ...دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين "االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي 
 

 122 

من  :عينة الدراسةتألفت . وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لديهم) وعمانيين
، )األمام محمد بن سعود(دياً من جامعة طالباً سعو) 122(من الطالب منهم ) 201(
 مقياس :أدوات لدراسة). السلطان قابوس(طالباً عمانياً من جامعة ) 79(و

 وجد أن متوسط درجات :ومن نتائج الدراسة .لالغتراب من إعداد الباحث
. مجموعة الطالب السعوديين أعلى من متوسط درجات مجموعة الطالب العمانيين

الطالب العزاب كان أعلى من متوسط درجات الطالب كما أن متوسط درجات 
المتزوجين، ولم توجد فروق بين مجموعة الطالب األصغر سناً ومجموعة الطالب 
  . األكبر سناً على مقياس االغتراب ولم توجد فروق تعزى لعمر الطالب

  .)61- 13، 2002الصنيع، (

غتراب وعالقته اال: بعنوان ):2002( دراسة عبد اللطيف محمد خليفة عام )4(
 الكشف عن العالقة :هدفت الدراسة. بالمفارقة القيمية لدى عينة من طالب الجامعة

 :عينة الدراسةوبلغت . نبين االغتراب والمفارقة لدى عينة من الطالب الكويتيي
 قام الباحث بإعداد مقياس لالغتراب :أدوات الدراسة. طالباً وطالبة) 448(

 :ومن أهم النتائج. وقد تم اختبار صالحيتهما السيكومتريةومقياس للمفارقة القيمية 
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في متغيرات االغتراب 

  إال في العجز، وكانت اإلناث أكثر عجزاً من الذكور 
في حين كانت الفروق دالة بالمفارقة لصالح اإلناث، وكما بينت وجود ارتباطات دالة 

  . يرات االغتراب والمفارقة القيمية لدى كل من الذكور واإلناثبين متغ
  .)532-531، 2008علي، (

االغتراب النفسي لدى طلبة جامعة  :عنوانب ):2002(وفاء موسى عام  دراسة )5(
الكشف عن وجود  : الدراسةتهدفو. قته بمدى تحقيق حاجاتهم النفسيةدمشق وعال

افية  وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرظاهرة االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق
 إلى معرفة  أيضاًوهدفت. )االختصاص، السنة الدراسيةالعمر، الجنس، : (مثل
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عالقة الشعور باالغتراب بمدى تحقيق الحاجات النفسية للطلبة وفق المتغيرات 
 )568 (:عينة الدراسةوبلغت .  المنهج الوصفي التحليلي:الدراسةمنهج . السابقة
 دسة مدنية، آداب،هنالطب، (ن عدة كليات من جامعة دمشق وطالبة م طالباً

 مقياس .من إعداد الباحثة مقياس االغتراب النفسي :أدوات الدراسةو. )صحافة
 عدم وجود فروق :نتائج الدراسةأهم  ومن .الحاجات النفسية من إعداد الباحثة

ت الجنس والسنة ذات داللة إحصائية في الشعور باالغتراب وذلك تبعا لمتغيرا
 لمتغيري العمر  وفقاًالدراسية بينما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائياً

قل  وطلبة الكليات العلمية أكبر سناًواالختصاص حيث بينت أن كال من الطلبة األ
توجد فروق ذات داللة  ال . وطلبة الكليات النظرية من الطلبة األصغر سناًاغتراباً

الجامعة تعزى لمتغير   لمستوى تحقيق الحاجات النفسية لدى طلبةإحصائية بالنسبة
يوجد  .االختصاص الجنس أو متغير العمر أو متغير السنة الدراسية أو متغير

الحاجات النفسية   بين مستوى الشعور باالغتراب ومستوى تحقيقارتباطيةعالقة 
الدراسية أو  ر السنةلدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس أو متغير العمر أو متغي

  .متغير االختصاص

االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى : بعنوان): 2004(العقيلي عادل دراسة ) 6(
وهدفت إلى فحص العالقة بين االغتراب طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

واألمن النفسي، وقد استخدمت الدراسة مقياس األمن النفسي من إعداد الدليم 
مقياس االغتراب النفسي من إعداد أبكر، وتكونت عينة الدراسة من ووآخرين، 

طالباً من جامعة اإلمام محمد بن سعود، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ) 517(
  .عالقة سالبة عكسية دالة إحصائياً بين ظاهرة االغتراب النفسي واألمن النفسي

ب لدى الطلبة مظاهر االغترا: بعنوان ):2004(دراسة بشرى علي عام ) 7(
 الكشف عن مدى :وهدفت الدراسة. السوريين في بعض الجامعات المصرية

انتشار ظاهرة االغتراب لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية وأثر 
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إجازة، ماجستير،  (المستوى التعليميكل من متغير الجنس والحالة العائلية و
) 70 (:عينة الدراسةوبلغت . تحليلي المنهج الوصفي ال:منهج الدراسة). دكتوراه

أداة . طالباً وطالبة من الطلبة السوريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية
  . مقياس عن االغتراب من إعداد الباحثة:الدراسة

إن الطلبة السوريين الذين يدرسون في بعض الجامعات المصرية يعانون : أهم النتائج
  .من الشعور باالغتراب

وق ذات داللة إحصائية بين مظاهر االغتراب وأبعاده المتمثلة وجود فر
الالمعيارية، التمرد، التشيؤ، االغتراب عن الذات، العجز، العزلة االجتماعية، (بـ

. لدى الطلبة السوريين الذين يدرسون ببعض الجامعات المصرية) الالمعنى، الالهدف
الشعور باالغتراب لدى الطلبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمستوى 

 يدرسون ببعض الجامعات المصرية تعزى لمتغير الجنس وللحالة  الذينالسوريين
لصالح ) إجازة، ماجستير، دكتوراه( العائلية مع وجود فروق بالنسبة للمستوى الدراسي

  )530، 2008علي،  (.الدكتوراه األقل اغتراباً

االغتراب النفسي لدى الطلبة : بعنوان): 2006(بشرى علي عام دراسة ) 8(
السوريين الذين يدرسون خارج الجامعات السورية وعالقته بالمشكالت التي 

 التعرف على مدى انتشار االغتراب النفسي وعالقته :هدفت الدراسة. يواجهونها
البلد الذي  ،ية، الحالة العائلالمستوى التعليميبالمتغيرات الديمغرافية التالية الجنس، 

فيه الطالب، واللغة التي يدرس بها الطالب، والكشف عن أهم المشكالت يدرس 
التي تواجه هؤالء الطلبة وعالقتها بكل من المتغيرات السابقة، وتعرف طبيعة 

: منهج الدراسة. العالقة االرتباطية بين الشعور باالغتراب النفسي وهذه المشكالت
طالباً وطالبة من مختلف ) 190: (عينة الدراسةوبلغت . المنهج الوصفي التحليلي
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يدرسون في جامعات مصر ) إجازة، ماجستير، دكتوراه(المراحل الدراسية 
  .وروسيا وفرنسا

إعداد استمارة الطالب التي تهدف الحصول على معلومات عن : أدوات الدراسة
مقياس االغتراب النفسي وهو من  .الطالب بخصوص بعض المتغيرات الديمغرافية

وأهم  . الدولي لمشكالت الطالب األجانب)Michiganميتشغن (استبيان . ةإعداد الباحث
  وجود فروق دالة إحصائيا في الشعور باالغتراب بين الطلبة تبعاً:نتائج الدراسة

 وكانت الفروق في صالح طالب الدكتوراه الذين كانوا األقل المستوى التعليميلمتغير 
 لمتغير ي درجة الشعور باالغتراب تبعاًاغتراباً، عدم وجود فروق دالة إحصائيا ف

ة بين درجة الشعور باالغتراب ودرجة المشكالت إيجابي ارتباطيةوجود عالقة الجنس، 
  .التي يواجهها الطلبة

العالقة بين  :عنوانب): 2007( عام  حسن المحمداويإبراهيمدراسة حسن ) 9(
هل - : دفت الدراسةه. االغتراب والتوافق النفسي للجالية العراقية في السويد

  بين االغتراب والتوافق النفسي للعراقيين فيإحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 

  للمتغيراتتبعا في االغتراب إحصائية هل توجد فروق ذات داللة - دولة السويد؟

مستوى التحصيل ، عدد سنوات الغربة، االجتماعية الحالة، العمر، الجنس( :اآلتية
عينة من العراقيين المقيمين   أجريت هذه الدراسة على:سةعينة الدرا). الدراسي

 من السويد مختلفة من مناطق فرداً) 300( في السويد والتي بلغ قوامها
والمحافظات والتي تعد من أكثر المناطق التي يتمركز العراقيون فيها في بلد 

  .السويد

لتوافق النفسي من مقياس عن االغتراب من إعداد الباحث، مقياس عن ا: أداة الدراسة
 إحصائيةهناك عالقة سالبة ذات داللة  :ومن أهم النتائج .)1996(إعداد الخامري 

وفق  االغتراب في إحصائيةوجدت فروق ذات داللة  . والتوافق النفسياالغتراببين 
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وجدت  . ولصالح العزاباالجتماعيةومتغير الحالة ، متغير الجنس ولصالح الذكور
 على وفق متغير العمر الزمني ولصالح الفئة االغتراب في ئيةإحصاداللة  فروق ذات
 .الزمنية القصيرة سنوات الغربة لصالح الفترة على وفق متغير عدد، الصغيرة العمرية

 على وفق متغير التحصيل الدراسي االغتراب في إحصائية وجدت فروق ذات داللة
  .المنخفض التحصيل الدراسي ولصالح ذوي

رتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية  :بعنوان): 2007(علي عام دراسة لينا ) 10(
تحديد  :إلى  الدراسةتهدف .وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طلبة جامعة دمشق

الرتب الخالصة، الرتب (حاالت رتب الهوية االجتماعية والهوية اإليديولوجية 
 .الجامعة أفراد العينةالموجودة لدى طلبة  ) الرتب المنخفضة التحديداالنتقالية،

، التعليق، نجازاإل (تحديد حاالت الرتب الخالصة للهوية االجتماعية واإليديولوجيةو
تحديد الفروق بين  و.الموجودة لدى طلبة الجامعة أفراد العينة)  التشتتاالنغالق،

، التعليق، نجازاإل (الرتب الخالصة لكل من الهويتين االجتماعية واإليديولوجية
 لمتغير الجنس واالختصاص الدراسي ومن ثم لدى الطلبة تبعاً)  التشتتق،االنغال

المنهج :منهج الدراسة .الفروق فيما بينها في مستوى الشعور باالغتراب النفسي
 طالب وطالبة من طلبة السنة )410( :عينة الدراسةوبلغت  .الوصفي التحليلي

المقياس  :أدوات الدراسة. الثانية في كليتي التربية والعلوم في جامعة دمشق
مقياس االغتراب النفسي  و. لرتب هوية األنا االجتماعية واإليديولوجيةيالموضوع

 بين متوسطات ال توجد فروق دالة إحصائياً :أهم النتائج و.من إعداد الباحثة
، إنجاز(الذكور واإلناث على الرتب الخالصة للهوية االجتماعية واإليديولوجية 

باستثناء رتبة انغالق الهوية اإليديولوجية فيها فروق ) التشتتتعليق، انغالق، 
 بين متوسطات طلبة االختصاص على ال توجد فروق دالة إحصائياً. لصالح اإلناث

 فيها فروق استثناء رتبة التشتتالرتب الخالصة للهوية االجتماعية واإليديولوجية ب
 بين  دالة إحصائياًتباطيةارال توجد عالقة  .لصالح طلبة العلوم األكثر تشتتاً
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 ، انغالق،إنجاز(االجتماعية واإليديولوجية درجات الرتب الخالصة في الهوية 
ودرجة الشعور باالغتراب النفسي العام لدى كل من الذكور واإلناث في ) تشتت

 بين درجة تعليق الهوية ة دالة إحصائياًإيجابي ارتباطيةحين توجد عالقة 
راب النفسي العام لدى الذكور، وبين درجة تعليق الهوية االجتماعية ودرجة االغت
 ارتباطيةووجود عالقات  ،الغتراب النفسي العام لدى اإلناثاإليديولوجية ودرجة ا

  .دالة إحصائيا بين رتب الهوية االجتماعية وبعض أبعاد االغتراب النفسي

   :األجنبية  الدراسات:ثانياً
عالقات االغتراب : عنوانب: )Lane & Daugherty, 1999( دراسة الين ودورتي )1(

 دراسـة عالقـة االغتـراب       إلـى  تهـدف  و .االجتماعي بأوساط الطلبة الجامعيين   
المرحلة الحالية لدى عينتـين مـن الطلبـة      االجتماعي بأوساط الطلبة الجامعيين في    

 ،وذلك حـسب متغيـر الجـنس      ) األمريكيين األصل واألمريكيين من أصل يوناني     (
إناث تراوحت / 58/ذكور و/ 29/طالباً في قسم علم النفس  / 78/لعينة   حجم ا  تبلغو

 وتكونـت   .سنة من جامعات الواليات المتحدة األمريكيـة      ) 27-17(أعمارهم بين   
مـسح  ،  مقياس االغتراب االجتماعي فـي صـفوف الطلبـة        : (أدوات الدراسة من  

ـ   ).ديمياالجتماعي، االقتصادي، الثقافي، األكا   (اجتماعي لمعرفة المستوى      تلقد بين
نتيجة الدراسة أن تأثير التفاعل االجتماعي في مسألة االغتراب االجتماعي ليس لـه             
مغزى بالنسبة لمتغير الجنس، في حين أثرت العوامل االجتماعية والثقافية في مسألة            

وأكدت الدراسـة   ،  االغتراب االجتماعي بالنسبة لمتغير الجنس لدى الطلبة اليونانيين       
غتراب االجتماعي لدى الذكور كـان أعلـى منـه لـدى اإلنـاث، وأن            على أن اال  

  .االغتراب كان أقل لدى األمريكيين ذوي األصل اليوناني
عالقـة  : عنـوان ب: )Mahoney & Quick, 2001( دراسة مـاهوني و كويـك   -)2(

الكشف عن وجـود     إلى  الدراسة تهدفو. الشخصية باالغتراب في الجامعة كنموذج    
ى طلبة الجامعات في الواليات المتحدة األمريكيـة، وبيـان أثـر    مشاعر اغتراب لد  
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متغير الجنس والدور الذي تلعبه الجامعة في رفع أو خفض مشاعر االغتراب لـدى             
طالباً من الجامعات في الواليـات      / 85/طالبة و   / 136/ حجم العينة    تبلغ و .طلبتها

 لالغتراب والذي   Gouldد   مقياس كول  واعتمدت الدراسة على أداة   . المتحدة األمريكية 
  . سؤاال44ًيضم 

طالباً وطالبة لديهم درجة    / 77/ ومن خالل تحليل التباين أن       نتائج الدراسة لقد بينت   و
عالية من الشعور باالغتراب بالنسبة للجنسين وانخفاض في درجة الوعي والـصراحة          

ال يوجد فـروق    وبينت النتائج أيضاً أنه      .وذلك من خالل إجاباتهم على أسئلة المقياس      
ذات مغزى بين الجنسيين فيما يتعلق بالشعور باالغتراب، وكانت النتيجـة أن طلبـة              
الجامعة الذين لديهم درجة عالية من االغتراب يمكنهم التعايش مع هذه الظاهرة بـدعم       
من المناخ الجامعي أي تساعد األجواء في الجامعة علـى تخفيـف درجـة الـشعور                

      .باالغتراب
  ):االغتراب النفسي( أوالً - :لنظرياإلطار ا

  :يتم تفسير االغتراب في خالل عدد في النظريات منها
  :تفسير النظرية السلوكية لالغتراب -
فسر النظرية السلوكية المشكالت السلوكية بأنها أنماط في االسـتجابات الخاطئـة أو             ت

اعليتها في تجنـب    غير السوية المتعلمة بارتباطها بمثيرات منفرة ويحتفظ بها الفرد لف         
مواقف أو خبرات غير المرغوبة والفرد وفقاً لهذه النظرية يشعر باالغتراب عن ذاتـه    
عندما ينصاع ويندمج بين اآلخرين بال رأي أو فكر محدد حتى ال يفقد التواصل معهم               

 ).30، 1988الشعراوي،  (.وبدالً من ذلك يفقد تواصله مع اآلخرين

  :االغتراب عند فرويد -
  :فرويد أن يصل إلى الحقائق التاليةاستطاع 

ها لتقليل األلم الناتج منها ولذلك فإن تـذكرها         تفالخبرات يتم كب  :  اغتراب الشعور  -1
أمر صعب يحتاج إلى مجهود كبير للتغلب على المقاومة التي تحول دون ظهـور              
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هذه الخبرات إلى الشعور وبذلك يغترب الشعور عن الخبرات المكبوتة والمقاومـة      
  . مظهر من مظاهر اغتراب الشعورهنا

ويشير فرويد إلى أن الخبرات المكبوتة تبدأ حياة جديدة شاذة فـي            : اغتراب الالشعور -2
الالشعور وتبقى هناك محتفظة بطاقتها تتحين فرصة للخروج وطالما أن أسباب الكبـت    

لـة  ال زالت قائمة فإن الالشعور يظل مغترباً على شكل انفصال عن الشعور وما محاو             
األنا في التوفيق بين ضغط الواقع ومتطلبات الهو وأوامر األنا األعلى إال هروبـاً مـن       

  ).96، 2001، اسماعيل(. اغتراب الفرد عن الواقع االجتماعي
  :التحليل الوظيفي لظاهرة االغتراب

إن هذا النوع من التحليل يقتضي إن نناقش المعاني واألبعاد المختلفة لمفهوم االغتراب             
 األبعاد التي تشتمل عليها كل مرحلة من المراحـل     متعقبين، بينهاسع والعالقة فيما    الوا

  :فيالثالثة المتمثلة 
  :مرحلة التهيؤ لالغتراب -1
A-        ال يوجد شيء في هـذه الـدنيا         :الالمعنىالفشل في إيجاد معنى وهدف للحياة

ـ             ه بـأن   يمكن أن يساعد اإلنسان على البقاء حتى في أسوأ الظروف مثل معرفت
ويدل انعدام المعنى أو فقدان الهدف أو المغـزى علـى   .لحياتههناك معنى وهدفاً    

االنفصال بين الجزئي والكلي حينما يجد اإلنسان أن أفعاله الفردية ليس لها عالقة             
                                                              .)28، 1999،لطفي( .واضحة مع أنشطة الحياة

B-      إن االغتراب ظاهرة مركبة جوهرها االنفصال   :)التشيؤ(تحول الذات إلى شيء
 ،عرض اإلنسان للتشيؤ وهذا يعني نفي اإلنسان على يد الشيء         يوالفقدان الذي قد    

والتشيؤ قيمـة    .نها لبعضهم كأشخاص  أي أن يظهر الناس لألشياء ثقة ال يظهرو       
زائفة تسودها قيم المكر والخداع والتدمير وتصبح لألشياء قيمة في حد ذاتها بدل             

  .)1985،50، مجاهد (.مانالنظر إليها كأداة لتسهيل توفير األ
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D-    عن وجـود عالقـة      )1984(تحدث مراد وهبة     :الشعور بالعجز وفقدان القوة
إلنسان وهذه العالقة مردودة إلى شـعور اإلنـسان    حميمة بين الكهف واغتراب ا    

الحضارية وحتى يومنا هـذا فاإلنـسان البـدائي         بفقدان األمن منذ بداية مسيرته      
حاول أن يصنع لنفسه شـيئاً   ،العجز ومملوءاً رعباً من الطبيعةمدفوعاً بالخوف و  

  . الذي ال يطاق بالخوف والعجزيمنحه الشعور باألمن ويزيل عنه الشعور 
E-  يعد اليأس واحداً من المشاكل التي يثيرها المجتمـع المعاصـر    :سالشعور باليأ

جذرياً عما كان سائداً فـي      الذي يتطلب من الناس أن يعيشوا في ظروف مختلفة          
  ).150 ،1998عبادة وآخرون،  (.السابق

  :الثقافيمرحلة الرفض والنفور  -2
 الرضاء ويترك   عدمالمعاناة من   ينظر إلى االغتراب في هذه المرحلة على أنه خبرة          

 فعلي وما هو مثالي بمعنى أن الشخص المغتـرب غيـر            وماهذلك من التناقض بين     
 والمعايير ومن   والقيم يكون معارضاً لالهتمامات السائدة والموضوعات       ومن ثم راض  

المظاهر النفسية التي يمكن أن تظهر في هذه المرحلة مشاعر القلق والغضب والغرور          
اهية واالستياء وهي التي تصيب اإلنسان الحديث بصفتها مظاهر لالغتراب أكثر           والكر
  ).24، 2002موسى،  (.كونها متغيرات لالغترابمن 
  : مرحلة الشعور باالغتراب  -3

  :يصاحب هذه المرحلة مجموعة من األعراض تتمثل في
   .ويظهر ذلك من خالل العزلة االجتماعية :االنسحاب -1
  .هر بالثورة والتمردويظ :النشاط -2
   .ويظهر من خالل المسايرة والخضوع واالمتثال :التظلم -3
  : نتائج االغتراب-

 الناتجة عن   لإلحباطاتمظاهر تكيف مضطربة نتيجة     "مع تعرض المجتمع بأكمله إلى      
أو إتاحة الفرصة ألساليب إشباع وهمية للرغبـات        ،غلق الفرص وعدم إشباع الحاجات    
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مظهراً من   ، يجعل من يلجؤون إلى األساليب المرضية في التوافق        فإن األمر  ،المحبطة
 فشل المجتمع بقدر ما هي مظهر يدل على فشل هؤالء األفراد             على المظاهر التي تدل  

  .)72، 2007علي،  (.أيضاً
رها من المـشكالت مـا      يومن هنا فإن اللجوء إلى اإلجرام والعنف وتعاطي المخدرات وغ         

" ة دالة تعلن عن طبيعة المرحلة التي يمر بهـا  المجتمـع ذاتـه              هي إال ظاهرة نفسية ولغ    
  .)147، 2000، شقير (.والتي تتسم بشكل أو بأخر باالغتراب وانتشار الالمعيارية

وجدنا أنها تتمثل فـي      ،فإذا ما اتجهنا للوقوف على المظاهر والنتائج العامة لالغتراب        
مهما كان موقعهـا الحـضاري       ،عاًأو حتى فيها جمي    ،الغالبية العظمى من المجتمعات   

 ، والتعـرض لألمـراض النفـسية      ،وظروفها االجتماعية في أمور مثل سوء التكيف      
 ،واالنتحار واالنحرافات بشتى اتجاهاتها ومختلف صـورها      ،واألمراض النفس جسمية  

وخاصة ما تعلق منها بالخروج على النظام والتمرد بكل أشكاله وفقد الحس االجتماعي             
 .السلبية والالمباالة وغير ذلك من المظاهر الالسوية التي يأباهـا أي مجتمـع    والتبلد و 

       .)96، 1993، بدر(
وهناك عوامل متعددة تلعب دوراً في أحـداث هـذا االنفـصال كالعوامـل الذاتيـة                

ومع ازدياد أهمية جيل الشباب تزداد أيضاً ثقافتـه وتعليمـه       ،واالجتماعية واالقتصادية 
 ومع ازدياد قدرته على التـأثير فـي سـير           ، األدوار المنوطة به   ووعيه في ممارسة  

 تـستعمل أحيانـاً     ،األمور في مجتمعه يزداد حرص جيل الكبار على احتواء الترغيب         
  .وأحياناً أخرى القهر ،القمع

   ):األمن النفسي( ثانياً-
  :األمن النفسي كعامل أساسي من عوامل الصحة النفسية-1
 مفهوماً شامالً تناولته نظريات علم النفس بشكل عام وركزت  مفهوم األمن النفسيديع

 أول من تحدث عن /1970 /اسلومويعد  .عليه دراسات الصحة النفسية بشكل خاص
مفهوم األمن النفسي ويعرفه على أنه محور أساسي من محاور الصحة النفسية 
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اً قدرة  أيضفالصحة النفسية كحالة ال تعني غياب األعراض المرضية فقط بل هو
 حباطات التي يتعرض لها أي قدرته على التوافق الشخصيالمرء على مواجهة اإل

فاألمن النفسي هو الحالة النفسية والعقلية التي من خاللها تتحدد عالقة الفرد بالمجتمع 
حباطات التي يتعرض لها بشكل يضمن له تي تحقق له القدرة على مواجهة اإلوال

  .التوافق
 ،لنفسي يعني انعدام الشعور باأللم من أي نوع أو الخوف أو الخطرفالشعور باألمن ا

اإلحساس باألمن النفسي ينطوي على مشاعر متعددة تستند إلى مدلوالت متشابهة 
فغياب القلق والخوف المرضي وتبدد مظاهر التهديد والمخاطر على مكونات 

رار االنفعالي الشخصية من الداخل أو من الخارج مع إحساس بالطمأنينة واالستق
والمادي ودرجات معقولة من القبول والتقبل في العالقة مع مكونات البيئة النفسية 
 .والبشرية كلها مؤشرات تدل وفق أدبيات علم النفس على مفهوم األمن النفسي

  ).23، 2004العقيلي، (
    :األمن النفسي كمحصلة إلشباع الحاجات النفسية-2

من النفسي إنما يتحقق من خـالل إشـباع الحاجـات            إلى أن األ   )1970(يشير ماسلو   
فهـو  النفسية األساسية كالحاجة إلى الحب والقبول واالنتماء وتقدير الذات واحترامهـا    

يقع إذاً في مقدمة الحاجات النفسية ويكاد يتفق على ذلك عدد كبير من المشتغلين بعلـم     
ر أن حاجاته مـشبعة وأن  من نفسياً هو الذي يشع   فالشخص اآل  .النفس والصحة النفسية  

من نفسياً يكون في حالـة      المقومات األساسية لحياته غير معرضة للخطر فاإلنسان اآل       
  .)86، 2003، زهران (.توازن أو توافق أمني

  :األمن النفسي كنتيجة للبيئة االجتماعية المطمئنة-3
فرد منذ طفولتـه    تلعب البيئة االجتماعية دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق األمن النفسي لل          

فإذا تربى الطفل في جو أسري يتسم بالحب واالستقرار والهدوء واألمان يكون قد خبر           
الشعور باألمن النفسي أما إذا تربى في جو يتسم بالرفض وعدم االسـتقرار والقلـق               
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والتوتر فإنه سيفقد الشعور باألمن النفسي ويصبح عرضة لإلصـابة باالضـطرابات            
األمن النفسي إلى اإلحساس باألمان والثقة والتحرر مـن الخـوف    هذا ويشير    .النفسية

والتهديد وهو شعور يعتقد أنه يتولد من عوامل مثل الهدف وتقبل اآلبـاء واألصـدقاء       
   .ونمو القدرات والمهمات المناسبة للسن وكذلك الخبـرات التـي تقـيس قـوة األنـا             

  .)34-24، 1995، افيوكفعبد الحميد (
ة البيئة االجتماعية في شعور الفرد باألمن النفسي فاألمن النفـسي           مما تقدم نرى أهمي   

يتحقق من خالل الوجود في البيئة األسرية المستقرة وتعمل علـى إشـباع الحاجـات               
  .النفسية األساسية

ويمكن تعريف األمن النفسي بأنه مفهوم مرادف لمعنى الصحة النفسية فوجوده يعنـي             
عديد من االضطرابات والمشكالت النفـسية ويكمـن        وجودها أما فقدانه فيؤدي إلى ال     

جوهر الشعور باألمن النفسي بالشعور بالحب والقبول والتقدير من قبل المحيطين فيـه       
وندرة شعور بـالقلق    كالوالدين واألصدقاء باإلضافة إلى شعوره باالنتماء واالستقرار        

  .يوالضغط النفس
   :النظرياتاألمن النفسي في تفسير 

األمن النفسي هو حاجة الفرد إلـى الـشعور بأنـه     أن  في نظريته    روجرزكارل  يؤكد  
 فالطفل  ،محبوب ومقبول اجتماعياً وتكمن جذور هذه الحاجة في أعماق حياتنا الطولية          

اآلمن هو الذي يحصل على الحب والرعاية والدفء العاطفي وهو الذي يشعر بحماية             
الشعور فيرى البيئة ويميل إلى تعميم هذا من يحيطون به فيرى بيئته األسرية بيئة أمنة        

 ويرى في الناس الخير والحب ويتعاون معهم ويحظى         ،االجتماعية بيئة مشبعة لحاجاته   
ة بـين   إيجابيبتقديرهم فيتقبله اآلخرون وينعكس ذلك على تقبله لذاته ألن هناك عالقة            

اإلهمال االنفعـالي  أما الطفل غير اآلمن فهو الذي يشعر  ب     ،تقبل الذات وتقبل اآلخرين   
ويشعر دائماً بالنقص العاطفي أي أنه ال يشعر بحماية من حوله هذا الطفل أثناء نمـوه       
يميل ألن يرى بيئته مليئة بالمخاطر والمخاوف فتتولد لديه بالتدريج األنانية والخـوف             
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من المستقبل فيفقد بذلك الشعور باألمن النفسي ويرى الناس أشراراً وأنه ال يوجد فـي          
  .)3، 2001السرسي وعبد المقصود، ( .هذا العالم من يستحق الثقة

ومن هنا يتضح لنا الدور الحاسم لخبرات الطفولة في نمو الـشعور بـاألمن النفـسي              
فالحرمان من األمن في الطفولة يؤدي غالباً إلى أشكال مختلفة من االضطراب النفسي             

  .في الكبر
، النفسي وصاحب أول نظرية سيكولوجية    مؤسس مدرسة التحليل     أما سيجموند فرويد  

ويفسر فرويد مفهوم األمن النفسي عن طريق افتراضات نظرية وآراء يـدور حولهـا      
 األنا  ، األنا ،الهو( :جدل لم ينقطع فالشخصية وفقاً لفرويد تتكون من ثالثة مكونات هي          

ـ     ،)األعلى شعور  وتتنافس هذه العناصر من أجل الطاقة النفسانية المتاحـة ويتحقـق ال
باألمن النفسي من خالل قدرة األنا على التوفيق بين مكونات الشخصية المختلفة أو في              
الوصول إلى حل للصراع الذي ينشأ بين هذه المكونات بعضها مع البعض األخر وفي              

  .)Mann, 2001, 59(الصراع الذي ينشأ بينها وبين الواقع 
ل الشعور باألمن النفسي فإن األمـن  وإذا كانت المهمة األساسية للوالدين هي منح الطف       

 والمثـابرة  نجـاز النفسي بالنسبة للطفل يمثل أساساً لشعوره بالثقة والقيمة والكفاية واإل    
  ).630، 2003مخيمر،  (.والضبط االنفعالي ومواجهة الضغوط

  ): األمن النفسيعالقة االغتراب ب (:ثالثاً -
اب النفسي ومفهوم األمن النفسي،  ومما سبق عرضه في اإلطار النظري لمفهوم االغتر       

وفي ضوء النظريات النفسية المعالجة لمفهوم األمن النفسي واالغتراب النفسي، وعلى           
النظريات النفسية لكل من االغتراب واألمن النفسي ألن         على   الرغم من المآخذ العديدة   

ال دراسـة   كل نظرية تنطلق وفقاً لألطر النظرية والخلفية العلمية للباحث، وأيضاً مج          
إال أنه توجد عالقة وطيـدة       الباحث، ووقت ظهور النظرية، والخلفية الثقافية للمجتمع،      

نهما مرتبطان بشخصية الفرد، وتؤثران على سلوكه       إبين االغتراب واألمن النفسي إذ      
   .في الحياة، مما يؤثر بالتالي على المجتمع ككل
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الغتراب وأيضاً األمن النفسي، وهـو      إذ نستنتج أن الذات اإلنسانية مرتبطة بكل من ا        
 أنـه قـائم   كينستونفنرى أن االغتراب في نظرية . المحور الجوهري في االثنين معاً 

على رفض الفرد لذاته، وأن الذات هي العامل المسيطر على بقية العوامـل األخـرى            
 باعتبارها العامل الرئيسي للشعور باالغتراب، ونرى األمـن النفـسي فـي النظريـة         

أن كل فرد له طبيعة داخلية ذات أساس بيولوجي وذات صبغتين        ماسلواإلنسانية عند   
ومن هنا يجب تقدير الذات واحترام ذاته، ألن عكـس ذلـك   . وذلك المقصود به الذات  

  .)34، 2004العقيلي،  (.يؤدي إلى االغتراب وعدم الطمأنينة النفسية للفرد
    :إجراءات البحث -
   :لبحث مجتمع األصلي ل-

المرحلة الجامعية القاطنين في مدينـة       ةطلبجميع  لدراسة من   ل  األصلي مجتمعاليتكون  
مدينة الشهيد باسـل  (. طالباً وطالبة )12305( والبالغ عددهم   الشهيد باسل حافظ األسد   

    ).2011األسد الجامعية، 
   : عينة البحث-

 وطالبة اًطالب) 370(ن تتكون عينة الدراسة م و ، بسيط  العينة بشكل عشوائي   سحبتم  
من مجتمع البحـث  %) 3(، وتمثل هذه العينة ما نسبته      السكن الجامعي  ة مدين  طلبة من

  : موزعة وفق الجدول اآلتي.األصلي
   )1(الجدول رقم 

  سحب عينة البحث
  عينة البحث

  "الدراسات العليا "المستوى التعليميمتغير   "اإلجازة "المستوى التعليمي متغير
  العينة المسحوبة  نسبة السحب  المجتمع األصلي  العينة المسحوبة  نسبة السحب  ألصليالمجتمع ا

11773  2.5%  295  532  14.09%  75  
  الطلبة غير السوريين  الطلبة السوريين

  العينة المسحوبة  نسبة السحب  المجتمع األصلي  العينة المسحوبة  نسبة السحب  المجتمع األصلي
10613  2.63%  280  692  13%  90  

  :وفيما يلي توزع عينة الدراسة وفق المتغيرات التالية -
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   )2(الجدول رقم 
  عينة البحثالطلبة  جنسيبين 

  %  المجموع  "العرب"الطلبة غير السوريين   الطلبة السوريين    المتغير
  59.45  220  70  150  ذكور

  الجنس
  40.55  150  20  130  اإلناث
  100  370  90  280  المجموع الكلي

مما سـبق أن   ويتبين الجنس، تبعاً لمتغير البحث عينة توزيع السابق الجدول من يتضح
  .من أفراد العينة إناث%) 40.55(من أفراد العينة ذكور، ونسبة %) 59.45(نسبة 

   )3(الجدول رقم 
  يبين جنسية الطلبة في عينة البحث

  %  "العرب"الطلبة غير السوريين   المتغير
 75.67 280  سورية
 4.05  15  السودان
 2.16  8  الجزائر
 1.62  6  تونس
 5.4  20  ليبيا
 4.86  18  اليمن
 4.32  16  لبنان
 0.54  2  األردن

  الجنسية

 1.35  2  جزر القمر
 100  370  المجموع الكلي

مما سبق أن  ويتبين ،يةالجنس تبعاً لمتغير البحث عينة توزيع السابق الجدول من يتضح
من أفراد %) 4.5(، ونسبة يحملون الجنسية السوريةد العينة من أفرا%) 75.67(نسبة 

من أفراد العينة يحملون الجنسية %) 2.16(ونسبة ، يحملون الجنسية السودانيةالعينة 
من أفراد العينة يحملون الجنسية التونسية، ونسبة %) 1.62(الجزائرية، ونسبة 

من أفراد العينة %) 4.86(ة من أفراد العينة يحملون الجنسية الليبية، ونسب%) 5.4(
من أفراد العينة يحملون الجنسية اللبنانية، %) 4.32(يحملون الجنسية اليمنية، ونسبة 
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من %) 1.35(من أفراد العينة يحملون الجنسية األردنية، ونسبة %) 0.54(ونسبة 
  .أفراد العينة يحملون جنسية جزر القمر

   : منهج البحث-
وصـف طبيعـة الظـاهرة      " الذي يحاول     التحليلي صفييعتمد البحث على المنهج الو    

يساعد علـى تفـسير الظـواهر التربويـة           التحليلي الوصفيموضع البحث، فالمنهج    
 يضاف إلى ).Lokesh, 1993, p405 (،"الموجودة، كما يفسر العالقات بين هذه الظواهر

هـذه   في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حـول            ةذلك أنه يساعد الباحث   
الظواهر استناداً إلى حقائق الواقع، وتعد األبحاث الوصفية أكثر من مـشروع لجمـع              

  . تفسرتُقيم ومعلومات فهي تصف وتحلل وتقيس و
   : أدوات البحث-
 :مقياس االغتراب النفسي  - أ

ý مرحلة االطالع واختيار أبعاد المقياس:  
وقـد  ب النفسي،  تم فيها االطالع على بعض الدراسات التي تناولت موضوع االغترا         

اختارت الباحثة الدراسات المحلية والعربية الحديثة في هذا المجال كونها تقترب فـي             
وكان الهدف من الرجوع إليها معرفة أبعـاد االغتـراب   بيئتها من بيئة البحث الحالي،   

 النفسي التي تناولها الباحثون في دراساتهم وخصوصاً ما يتعلق منها بطلبـة الجامعـة           
ثـم   ،)2007، لينا علي    2006، بشرى علي    2002وفاء موسى   ،  1989ر  سميرة أبك (

حددت الباحثة في ضوء هذه المقاييس سبعة أبعاد ليتـألف منهـا مقيـاس االغتـراب      
 األمـن النفسي، إذ راعت الباحثة في اختيارها لهذه األبعاد األكثر تداخالً في موضوع             

 وبعد االطالع على المقـاييس      .النفسي كما ورد في الدراسات النظرية لهذه الموضوع       
) 10(السابقة بما تتضمنه من أبعاد وعبارات لقياس االغتراب النفسي، تـم صـياغة              

  .عبارات لكل بعد من األبعاد السبعة المحددة مسبقاً
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  ) 4(الجدول رقم 
  يبين توزيع عبارات أبعاد مقياس االغتراب النفسي

  العبارات  أبعاد مقياس االغتراب النفسي
  10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  )فقدان الشعور باالنتماء(: األولالبعد 

  20-19-18-17-16-15-14-13-12-11  )عدم االلتزام بالمعايير(: البعد الثاني
  30-29-28-27-26-25-24-23-22-21  )العجز(: البعد الثالث

  40-39-38-37-36-35-34-33-32-31  )عدم اإلحساس بالقيمة(: البعد الرابع
  50-49-48-47-46-45-44-43-42-41  )فقدان الهدف(: البعد الخامس
  60-59-58-57-56-55-54-53-52-51  )فقدان المعنى(: البعد السادس
  70-69-68-67-66-65-64-63-62-61  )مركزية الذات(: البعد السابع

ý الدراسة االستطالعية لمقياس االغتراب النفسي : 
، قامـت الباحثـة بدراسـة       بهدف التحقق من وضوح عبارات المقيـاس وتعليماتـه        

 طالباً وطالبـة ) 40(استطالعية، إذ طبقت المقياس على عينة صغيرة من الطلبة بلغت  
، ونتيجة للدراسة االستطالعية، بقيت عبارات المقيـاس        في كلية التربية بجامعة دمشق    

 . ومفهومة تماماًكما هي، وكذلك التعليمات المتعلقة به، حيث تبين أنها واضحة

ý االغتراب النفسي مقياس تصحيحطريقة ال: 
موافق بشدة، موافق، : (تتم اإلجابة على عبارات المقياس بواحدة من اإلجابات الخمسة التالية    

طى درجاتها وبالترتيب   ة الصيغة تُع  إيجابيفالعبارات  ).  بشدة غير موافق ،  غير موافق أحياناً،  
طـى درجاتهـا     تُع ة الصيغة ، أما العبارات سلبي   )5-4-3-2-1( :السابق على النحو التالي   

وانطالقاً من ذلك تكون أعلى درجة      ). 1-2-3-4-5( :وبالترتيب السابق على النحو التالي    
) 350(يمكن أن يحصل عليها الطالب على هذا المقياس بالنسبة لكامل عبارات المقياس هي          

، والدرجة المتوسـطة    درجة) 70(درجة، وأقل درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي          
  . ليتم الحكم نسبياً عن انتشار ظاهرة االغترابدرجة) 210(للمقياس هي 
ý  االغتراب النفسيمقياس صدق:  

لقياس صدقه والتأكد من صالحيته لقيـاس        ة الصدق الظاهري  قيطر ةاستخدمت الباحث 
  :االغتراب
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بهدف التحقق من صالحية عبارات مقياس االغتراب النفسي تـم       :  الصدق الظاهري  -
س على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية التربية في جامعة دمشق،            عرض المقيا 

متها للمجال الذي تنتمي إليه، باإلضـافة  ءلبيان رأيهم في صحة كل عبارة، ودرجة مال   
إلى ذكر ما يرونه مناسباً من إضافات أو تعديالت، وبناء على اآلراء والمالحظات لم              

لكن تم تعديل بعـضها مـن حيـث األسـلوب           ويتم استبعاد أي عبارة من المقياس،       
) 70( بلغ المجموع النهائي لعبارات هذه المقياس بصورته النهائية          ومن ثم والصياغة،  

  .عبارة تم توزيعها بصورة عشوائية على أبعاده
ý  االغتراب النفسيمقياس ثبات:   

  : اعتمدت الباحثة في حساب ثبات المقياس على الطرق التالية
o  تم حساب معامل الثبات عن طريق تطبيق المقياس وإعادة تطبيقه           :إعادة التطبيق

بعد أسبوعين، وقد أظهرت النتائج تمتع المقياس بدرجة عاليـة          نفسها  على العينة   
 ).0.85(من الثبات بلغت 

o  وفي هذه الطريقة تم تقسيم بنود المقياس إلى نـصفين متـساويين،            : يةالتجزئة النصف
ية في المقياس، في حين ضم النصف الثـاني البنـود           ضم النصف األول البنود الفرد    

عبارة وتم حساب معامل الترابط سـبيرمان      ) 35(الزوجية، حيث تكون كل جزء من       
براون وغوتمان بين الجزأين، وجاءت النتائج معامـل التـرابط سـبيرمان بـراون              

  .)0.01( وجميعها دال عند مستوى الداللة )0.852(، ونتيجة غوتمان )0.846(
  :اس األمن النفسيمقي  -  ب

ý مرحلة االطالع واختيار بنود المقياس:  
تم فيها االطالع على بعض الدراسات التي تناولت موضوع األمـن النفـسي، وقـد                
اختارت الباحثة الدراسات العربية الحديثة في هذا المجال كونها تقترب في بيئتها مـن              

ود األمـن النفـسي التـي    بيئة البحث الحالي، وكان الهدف من الرجوع إليها معرفة بن  
فهـد الـدليم    (تناولها الباحثون في دراساتهم وخصوصاً ما يتعلق منها بطلبة الجامعة           
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، ثم حددت الباحثة في ضـوء       )2004 عادل العقيلي ،  2001، حكمت الجميلي    1993
 النفسي، إذ راعـت الباحثـة فـي         األمنليتألف منها مقياس    معينة   بنودهذه المقاييس   
 كمـا ورد فـي      ، النفـسي  االغتراب األكثر تداخالً في موضوع      لبنودااختيارها لهذه   

وبعد االطالع على المقاييس السابقة بما تتـضمنه        . الدراسات النظرية لهذه الموضوع   
  .ةعبار) 22( النفسي، تم صياغة األمنمن عبارات لقياس 

ý  النفسياألمنالدراسة االستطالعية لمقياس  : 
مقيـاس وتعليماتـه، قامـت الباحثـة بدراسـة          بهدف التحقق من وضوح عبارات ال     

طالباً وطالبة،  ) 40(استطالعية، إذ طبقت المقياس على عينة صغيرة من الطلبة بلغت           
ونتيجة للدراسة االستطالعية، بقيت عبارات المقياس كما هـي، وكـذلك التعليمـات             

 .المتعلقة به، حيث تبين أنها واضحة تماماً ومفهومة

ý  النفسياألمنمقياس لطريقة التصحيح : 
ـ ). نعم، ال: (التاليتين ينتبواحدة من اإلجابتتم اإلجابة على عبارات المقياس    ارات فالعب

، أمـا  )2-1:(طى درجاتها وبالترتيب السابق علـى النحـو التـالي   ة الصيغة تُع  إيجابي
). 1-2( :طى درجاتها وبالترتيب السابق على النحو التـالي       العبارات سلبية الصيغة تُع   

اً من ذلك تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب على هذا المقيـاس             وانطالق
درجة، وأقل درجة يمكن أن يحصل عليهـا        ) 44(بالنسبة لكامل عبارات المقياس هي      

أحد أفراد  كان   والدرجة المعيارية التي يتم بموجبها الحكم إذا         .درجة) 22(الطالب هي   
  . فما دون)22(ي الدرجة  هتمتع بأمن نفسي أو العكسيعينة البحث 

ý  النفسياألمنمقياس صدق :  
بهدف التحقق مـن صـالحية عبـارات         ة الصدق الظاهري  قي طر ةاستخدمت الباحث 

 النفسي تم عرض المقياس على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بكليـة             األمنمقياس  
لمجـال  متها ل ءالتربية في جامعة دمشق، لبيان رأيهم في صحة كل عبارة، ودرجة مال           

               الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى ذكر ما يرونه مناسباً من إضافات أو تعديالت، وبنـاء
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على اآلراء والمالحظات لم يتم استبعاد أي عبارة من المقياس، ولكن تم تعديل بعضها              
 بلغ المجموع النهائي لعبارات هـذه المقيـاس         ومن ثم من حيث األسلوب والصياغة،     

  .في المقياسعبارة تم توزيعها بصورة عشوائية ) 22(بصورته النهائية 
ý  النفسياألمنمقياس ثبات  :  

  : اعتمدت الباحثة في حساب ثبات المقياس على الطرق التالية
o  تم حساب معامل الثبات عن طريق تطبيق المقياس وإعادة تطبيقـه           : إعادة التطبيق

قياس بدرجة عالية من بعد أسبوعين، وقد أظهرت النتائج تمتع الم    نفسها  على العينة   
 ).0.87(الثبات بلغت 

o  وفي هذه الطريقة تم تقسيم بنود المقياس إلى نصفين متـساويين،         : يةالتجزئة النصف
ضم النصف األول البنود الفردية في المقياس، في حين ضم النصف الثاني البنـود              

عبارة وتـم حـساب معامـل التـرابط         ) 35(الزوجية، حيث تكون كل جزء من       
 براون وغوتمان بين الجزأين، وجاءت النتائج معامل الترابط سـبيرمان           سبيرمان
وجميعها دال عند مـستوى الداللـة       ) 0.862(، ونتيجة غوتمان    )0.859(براون  

)0.01.(  
   :هفرضياتنتائج أسئلة البحث ومناقشة 

v نتائج أسئلة البحث:  
 باالغتراب النفسي لدى عينة البحث؟ما مستوى الشعور  .1

مقيـاس  درجات الطالب في    لا السؤال جرى حساب المتوسط الحسابي       لإلجابة عن هذ  
 وذلك بقسمة درجاتهم على خمسة وهي عدد بدائل اإلجابـة علـى             ،االغتراب النفسي 

إذ  ع في المستوى المتوسط،   يقوهو  ) 3.02( ان متوسط درجات أفراد العينة     فك مقياسال
  :التالي على النحو يمكن تقسيم الدرجات  إلى ثالثة مستويات وهي
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  )5(الجدول رقم 
   يبين الدرجة المعيارية للحكم على الشعور باالغتراب النفسي

  التقييم  المستويات  المستويات
  منخفض 2.49 -1  المستوى األول
  متوسط 3.3 - 2.5  المستوى الثاني
  مرتفع 5 – 3.4  المستوى الثالث

  )6(الجدول رقم 

ينة البحث على مقياس االغتراب ستجابة عالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال
  النفسي

  مقياس االغتراب النفسي
 النسبة المئوية

موافق  عبارات المقياس م
  بشدة

غير   حيادي  موافق
  موافق

 غير
موافق 
بي  بشدة

سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

 1.25 2.57 15.1 - 31.6 33 20.3  .أشعر بالوحدة غالبا عندما أكون بين أسرتي .1
 1.33 2.45 15.1 - 31.6 21.6 31.6  .أشعر أنني منعزل عن الناس من حولي .2

3. 
 التـي  للجامعة قويا باالنتماء والوالء أشعر شعوراً 
 1.29 2.61 17 - 29.7 33 20.3  .أدرس بها

 1.36 2.70 17 - 50 1.6 31.4  .أهتم بالتفكير في مشاكل اآلخرين .4

5. 
 أخـرى    أسرة أشعر أن سعادتي تحقق باالنتماء ال     

 1.26 2.81 17 - 49.7 13 20.3  .غير أسرتي

 1.45 3.28 37 - 28.1 23.2 11.6  .الجامعةأشعر أنني مفروض على زمالئي في   . 6
 1.27 2.63 17 - 30 34.6 18.4  .أشعر أنني غير مرغوب ني بين أسرتي  .7

إذا وجدت بين مجموعة من الناس أشـعر أننـي            .8
 1.49 2.72 17 20 10 23.5 29.5  .لست  غريب عنهم

 1.38 2.83 17 20 10 34.9 18.1   .أشعر أنني غريب حتى عن نفسي  .9

 1.44 2.92 17 20 30 3.5 29.5  .أشعر غالبا أني وحيد  .10

تمسكي بـالقيم تعتمـد علـى طبيعـة المواقـف            .11
 1.32 3.03 17 20 30 14.9 18.1   .واألشخاص

 1.44 2.92 17 20 30 3.5 29.5  .االجتماعيةأفضل الحرية التي تخضع للمعايير   .12
 1.38 2.83 17 20 10 34.9 18.1   .ال يهم مخالفة المعايير إذا كنت سأفوز برضا اآلخرين  .13

أسعى لتحقيق أهدافي بغض النظر عن مشروعية          .14
 1.44 2.92 17 20 30 3.5 29.5   .األداة
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  مقياس االغتراب النفسي
 النسبة المئوية

موافق  عبارات المقياس م
  بشدة

غير   حيادي  موافق
  موافق

 غير
موافق 
بي  بشدة

سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

 1.32 3.03 17 20 30 14.9 18.1  .أنتقد األشخاص الذين يخالفون القيم  .15

عتقد أن المجتمعات التي ال تخضع للقـيم تـنعم          أ  .16
 1.25 3.07 17 20 27.8 23.5 11.6  .بالحرية

أفضل غالبا مراعاة القيم في أي سـلوك يـصدر            . 17
 0.95 3.56 17.1 37.8 29.7 15.1 0.3   .عني

من معاشرتي للناس تبين أنه ال داعـي للتمـسك            .18
 1.30 3.25 17.1 37.8 10 23.5 11.6   .بالقيم

 0.94 3.36 17.1 17.8 49.7 15.1 0.3   .أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة  .19
 1.25 3.02 17.1 20 27.8 23.5 11.6  .ن القيم ضرورة لتنظيم الحياةأأعتقد   .20
 1.08 3.21 17 20 30 32.7 0.3  .يمكنني تحمل مسؤولية أي عمل  .21

 اآلخرين بوجهة نظري مهما كانت      افشل في إقناع    .22
 1.45 3.43 34.9 20 10 23.5 11.6  .صحيحة

 1.29 3.54 34.9 20 10 34.9 0.3  .أشعر أنني مسلوب اإلرادة  .23

 1.45 3.43 34.9 20 10 23.5 11.6   .أستطيع تحقيق أهدافي  .24

غالبا ال أستطيع االعتراض عندما ال أوافق علـى         .25
 0.95 3.56 17 37.8 30 14.9 0.3  .شيء

 1.30 3.25 17 37.8 10 23.5 11.6  .هإنجاز ما يطلب مني إنجازال أستطيع   .26
 1.76 2.74 34.9 - 10 14.9 40.3   .لدي القدرة للتخطيط لمستقبلي  .27
 1.69 2.83 34.9 - 10 23.5 31.6                 .أشعر أنني مقيد في الحياة  .28

هـورا أي مـشكلة أو     أترك العمل غالبا بمجرد ظ      .29
 1.59 2.94 34.9 - 10 34.9 20.3   .صعوبة فيه

 1.46 2.85 17.1 17.8 30 3.5 31.6   .أشعر أنني غير قادر على التحكم في انفعاالتي  .30
 1.40 2.76 17 17.8 10 34.9 20.3   .أشعر بقيمة ما أعمله مهما كان بسيطاً  .31
 1.49 2.65 17 17.8 10 23.5 31.6   .أشعر أنني ال أعامل معاملة إنسانية  .32
 1.19 2.96 17 17.8 10 54.9 0.3   .أشعر أني لي فائدتي في مجتمعي  .33
 1.32 2.85 17 17.8 10 43.5 11.6  .فقدت االهتمام بكل شيء حتى في نفسي  .34
 1.34 2.97 17 17.8 30 15.1 20  .أشعر أن الحياة لها قيمة  .35

 1.49 2.65 17 17.8 10 23.5 31.6  .هدافي ليس لها قيمةينتابني إحساس عميق بأن أ  .36

ال تغمرني الفرحة لما أحققه من نجاح مهما كـان           .37
 1.40 2.76 17 17.8 10 34.9 20.3   .عظيماً

 1.50 2.69 17 19.7 10 21.6 31.6  .المحيطون ني دائما يسحرون مني  .38
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  مقياس االغتراب النفسي
 النسبة المئوية

موافق  عبارات المقياس م
  بشدة

غير   حيادي  موافق
  موافق

 غير
موافق 
بي  بشدة

سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

 1.28 2.58 16.8 - 27.8 35.1 20.3   .أرائي لها قيمة في الوسط الذي أعيش فيه  .39
 1.20 2.68 16.8 - 29.7 41.9 11.6   .ليس هناك أي جديد أسعى لتحقيقه  .40
 1.08 2.80 16.8 - 29.7 53.2 0.3   .أعيش دون أن أعرف الهدف من هذه الحياة  .41

 1.20 2.68 16.8 - 29.7 41.9 11.6   .ليس لي هدف بعد أن أنتهي من الدراسة  .42

لفراغ عن العمل ألنني ال أجد للعمـل أي         أفضل ا   .43
 1.38 2.82 16.8 20 9.7 35.1 18.4   .هدف

ال شيء يثير اهتمامي بالرغم من أن األمور تسير           .44
 1.32 2.88 16.8 20 9.7 41.9 11.6   .لصالحي

 1.18 3 16.8 20 10 53 0.3   .أهدافي واضحة ومحددة  .45

ـ            .46 ذه من الضروري أن يكون لنا أهـداف فـي ه
 1.48 2.71 16.8 20 10 23.8 29.5  .الحياة

 1.18 3 16.8 20 10 53 0.3  .الحياة تبدو دائما رتيبة  .47

 1.35 2.29 16.8 - 10 41.6 31.6  .معرفتي للهدف يساعدني على مواجهة الصعاب  .48
 1.28 2.40 16.8 - 9.7 53.2 20.3   .أشعر أن مستقبلي غامض  .49
 1.21 2.67 17 - 27.8 43.5 11.6   .عي الناس وكدهم في الحياةأعتقد أنه ال معنى لس  .50
 1.09 3.16 17 17.8 29.7 35.1 0.3   .أعجز عن إيجاد وسيلة تذهب الضيق عني  .51
 1.25 3.07 17 19.7 27.8 23.8 11.6  .أشعر أن الموت أفضل من الحياة  .52
 1.10 3.18 17 19.7 27.8 34.9 0.5  .سواء نجحت أم فشلت فاألمر عندي سواء  .53

 1.47 2.86 16.8 20 27.8 3.8 31.6  .العبارات المستخدمة في حياتنا لم يعد لها معنى  .54

بالرغم من أن حياتي مليئة بالفشل إال أني أحـاول     .55
 1.43 2.38 16.8 - 27.8 15.1 40.3  .إيجاد معنى لها

 1.38 2.47 17 - 27.6 23.5 31.9  .أشعر دائما بأنني بائساً  .56
 1.28 2.58 16.8 - 27.8 35.1 20.3   .أشعر أن الحياة ال داعي لها  .57

أفكر غالبا في المواقـف التـي تعرضـت فيهـا           .58
 1.37 2.46 16.8 - 27.8 23.8 31.6  .لإلهانة

اهتمامي بنفسي لم يجعلني أتعدى علـى حقـوق            .59
 1.29 2.59 17 - 27.8 35.1 20  .اآلخرين

  .تفكيـر بنفـسي وبمـشاكلي     أستغرق غالبا في ال     .60
    31.6 23.8 27.6 - 17 2.47 1.38 

 1.40 2.76 17 17.8 9.7 34.9 20.5   .عادة استشير اآلخرين في حل مشاكلي  .61
 1.49 2.64 16.8 17.8 10 23.8 31.6   .أشعر أن اآلخرين يستحقون نصيبا من اهتمامي  .62
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  مقياس االغتراب النفسي
 النسبة المئوية

موافق  عبارات المقياس م
  بشدة

غير   حيادي  موافق
  موافق

 غير
موافق 
بي  بشدة

سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

أحب أن أشارك اآلخرين في الخير الذي أحـصل           .63
 1.39 2.76 16.8 17.8 10 35.1 20.3  .هعلي

أعتقد أن ال شيء يستحق التفكير فيه أكثـر مـن             .64
 1.49 2.64 16.8 17.8 10 23.8 31.6        .ذاتي

 1.40 2.76 17 17.8 9.7 34.9 20.5  .أفضل عدم مشاركة اآلخرين في همومي  .65

 1.49 2.65 17 17.6 10 23.8 31.6  .مصلحتي فوق كل اعتبار  .66
 1.39 2.76 16.8 17.8 10 35.1 20.3  .الجأ غالبا للوم نفسي على كل تصرف أقوم به  .67

أحب أن أحصل لنفسي على النصيب األكبر فـي           .68
 1.49 2.65 17 17.8 10 23.8 31.4  .كل شيء

 1.40 2.76 17 17.6 10 35.1 20.3   .أشعر أن اآلخرين يستحقون نصيبا من اهتمامي  .69
 1.24 3.06 17 18.1 29.7 23.8 11.4  .الكذب للتخلص من أي مأزققد استخدم   .70

ي لدى طلبة الجامعة بدرجة ويتضح من درجات الجدول السابق وجود اغتراب نفس
 في المقياس  عينة البحثجابات إلإذ بلغت النسبة المئوية للدرجة الكليةمتوسطة، 

لمستوى التعليمي المرتفع، الطلبة الجامعيين أصحاب ا أن ويعود ذلك إلى ،%)60.54(
هم أقل اغتراباً من باقي أفراد العينة، وهم األكثر نضجاً من الناحية االنفعالية 
واالجتماعية، ومن الممكن أن ترجع هذه النسبة المتوسطة النتشار االغتراب النفسي 
ة، لدى الطلبة الجامعيين في مدينة الشهيد باسل األسد الجامعية إلى سياسة توزيع الطلب

 وضوح الرؤية المهنية التي يتمتع ومن ثموطريقة تعاملها مع الطلبة القاطنين لديها، 
بها القائمين على إدارة المدينة الجامعية، وهو الذي يعكس قلة الشعور باالغتراب 

 وعموماً إن تقديم كافة الخدمات .النفسي لدى الطلبة الجامعيين المقيمين لديها
والتعامل الجيد من قبل اإلدارة مع الطلبة يخفف من درجة القلق والتسهيالت الالزمة، 

وفاء موسى، (وهذا ما يتفق مع دراسة . والتوتر وحتى الشعور باالغتراب النفسي
  بين مستوى الشعور باالغتراب ومستوى تحقيقارتباطيةد عالقة ووجب) 2002

   .الحاجات النفسية لدى طلبة الجامعة
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 ؟النفسي لدى عينة البحثاألمن ما مستوى الشعور ب .2

لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في مقيـاس             
 عدد بدائل اإلجابة على المقيـاس  وهي نيي، وذلك بقسمة درجاتهم على اثن  األمن النفس 

إذ يمكـن   ،المتوسـط وهو يقع في المستوى 1.49) ( فكان متوسط درجات أفراد العينة
 :     إلى ثالثة مستويات وهي على النحو التاليتقسيم الدرجات

  ) 7(الجدول رقم 
  يبين الدرجة المعيارية للحكم على الشعور باألمن النفسي

  التقييم  المستويات  المستويات
  منخفض 1 – 0  المستوى األول
  متوسط 1.5 - 1  المستوى الثاني
  مرتفع  2 – 1.5  المستوى الثالث

  ) 8(الجدول رقم 

  ئوية والمتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث على مقياس األمن النفسيالنسبة الم
  مقياس االغتراب النفسي

 عبارات المقياس م النسبة المئوية
سط   ال  نعم

متو
ال

ابي
حس
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

 0.498 1.45 54.9 45.1  ؟هل تشعر بأنك محبوب من قبل اآلخرين .1
 0.499 1.54 46.5 53.5  ؟ كصديقهل ترى أن اآلخرين يتقبلونك .2
 0.489 1.39 60.8 39.2  ؟هل لديك شعور بالقلق من شيء مجهول .3
 0.499 1.54 45.7 54.3  ؟هل تتفق الدراسة مع ميولك وأهدافك .4
 0.494 1.42 58.1 41.9  ؟هل تثق بنفسك في مواجهة اآلخرين .5
 0.497 1.56 44.3 55.7  ؟هل تشعر بحب مدرسيك لك  . 6
 0.488 1.39 61.4 38.6  ؟هل ترى بأن أرائك محل تقدير من زمالئك  .7
 0.459 1.70 30 70  ؟هل تشعر بأن زمالئك يسخرونا منك في أي خطأ  .8
 0.493 1.59 41.4 58.6  ؟هل تلتفت يمينا ويسارا عند سماع أي نداء  .9

 0.451 1.72 28.4 71.6  ؟هل تقبل نقد اآلخرين  .10

إقامة صداقة مـع أي زميـل فـي    هل تجد صعوبة في     .11
 0.495 1.57 42.7 57.3   الجامعة؟

 0.456 1.71 29.5 70.5  ؟هل ترى أن قلة األصدقاء تحميك من المشاكل  .12
 0.497 1.56 44.3 55.7  ؟هل تكظم غيظك عندما يضايقك صديق  .13
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  مقياس االغتراب النفسي
 عبارات المقياس م النسبة المئوية

سط   ال  نعم
متو
ال

ابي
حس
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

 0.447 1.72 27.6 72.4   ؟هل وجودك في جماعة يشعرك باألمن النفسي  .14
 0.496 1.57 43 57  ؟تحب مصاحبة الملتزمين دينيا من الطلبةهل   .15
 0.449 1.72 27.8 72.2  ؟هل تشعر عادة إنك سعيد في حياتك  .16
 0.495 1.58 42.4 57.6  ؟هل يتجاهلك زمالئك إذا طلبت منهم عونا  . 17
 0.491 1.60 40 60  ؟هل تشعر بالغيرة من زمالئك  .18
 0.449 1.72 27.8 72.2  ؟بلك الدراسيهل تشعر بالقلق تجاه مستق  .19
 0.388 1.82 18.4 81.6  ؟هل تعتبر أي همس بين مجموعة يقصدك  .20
 0.470 1.67 32.7 67.3   ؟هل مشي المرء بتبختر يعني شعوره باألمن النفسي  .21
 0.450 1.72 28.1 71.9  ؟هل تشعر بأن قدرتك أقل من زمالئك  .22

وجود شعور باألمن النفسي لدى طلبة الجامعة ويتضح من درجات الجدول السابق 
إذ بلغت النسبة المئوية للدرجة الكلية إلجابات عينة البحث في ، )3.27(بدرجة متوسطة

 منطقية في سياق السعي المستمر والدؤوب تبدو هذه النتيجةو ،%)74.5(المقياس 
لى توفير الذي يالحظ إلدارة مدينة الشهيد باسل األسد للسكن الجامعي بالعمل ع

 جوالتهيئة ف وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة الجامعيين،  وجيدةخدمات متنوعة
  الذي يساعدهم على استذكار دروسهم والقيام بما يطلب منهم من واجبات للطلبةالمالئم

 فتهيئة جو تعليمي مناسب يساعد الطالب على يشعرهم بالطمأنينة والراحة النفسية،
 وهذا ما يتفق مع . لدى الطالبالشعور باألمن النفسيومن ثم ات، النجاح وتحقيق الذ

بنسبة انتشار األمن النفسي لدى الطلبة الجامعيين في جامعة ) 2004العقيلي، (دراسة 
  .د من المتغيراتووجود فروق تبعاً لعداإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

v نتائج فرضيات البحث:  
  :الفرضية األولى

 على مقيـاس    طلبةبين درجات ال   القة ارتباطية ذات داللة إحصائية     ال توجد ع   -1
  . النفسي لدى عينة البحثاالغتراباألمن النفسي ودرجاتهم على مقياس 
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للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسـون بـين              
 األمـن النفـسي   درجات طلبة الجامعة القاطنين بمدينة الشهيد باسل األسد على مقياس     

  : كاآلتيالنتائجوومقياس االغتراب النفسي، 
  ) 9(الجدول رقم 

درجات الطلبة في مقياسي األمن النفسي واالغتراب  بين معامل االرتباط بيرسون
  النفسي

      األمن النفسي  االغتراب النفسي
  معامل االرتباط بيرسون 1 **-729.-

  مستوى الداللة   000.
  العينة  370 370

  األمن النفسي

  معامل االرتباط بيرسون **-729.- 1
  مستوى الداللة 000.  
  العينة  370 370

  االغتراب النفسي

 وهو )**0.729-= ر(كما هو موضح في الجدول السابق فإن قيمة         : مناقشة الفرضية 
  البديلـة  نقبل الفرضية نرفض الفرضية الصفرية و   أننا  أي  مرتفع سالب   يعني ارتباط   

 على  طلبة ذات داللة إحصائية بين درجات ال        سلبية عكسية  عالقة ارتباطية  نه توجد أل
 عنـد مـستوى الداللـة    مقياس األمن النفسي ودرجاتهم على مقياس االغتراب النفسي   

 ارتفعت درجة األمـن  أي كلما انخفضت درجة االغتراب النفسي لدى الطلبة        ،)0.01(
 بالطمأنينة النفسية كلما قل االغتـراب       النفسي لديهم، بمعنى آخر أنه كلما زاد الشعور       

ـ يعني أن هذه النتيجة هي نتيجة طبيعية ومتوقعة ألنه عندما           ما  م .لدى اإلنسان  شعر ي
اح فكـره ولـن     الفرد باألمن النفسي والطمأنينة النفسية فإن مشاعر االغتراب لن تجت         

اعر فإن الشخص الذي تزيد عنـده مـش   راحة والعكس بالعكس،تؤذيه فهو في مأمن و   
 فالشعور بـاالغتراب يـأتي نتيجـة        .االغتراب يكون مفتقداً لألمن والطمأنينة النفسية     

عوامل نفسية مرتبطة بنمو الشباب من الناحية النفسية والعضوية وبعوامل اجتماعيـة            
 على التغلب علـى مـشكالت       رمرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه، مما يجعله غير قاد        

تيجة للتفاعل غير الناضج بين العوامل النفسية والعوامل        الحياة، كما يحدث االغتراب ن    
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وفاء موسى،  (دراسة   وهذه النتيجة تتفق مع      .االجتماعية والثقافية والعوامل االقتصادية   
  بين مستوى الشعور بـاالغتراب ومـستوى تحقيـق   ارتباطيةد عالقة ووجب) 2002

  .الحاجات النفسية لدى طلبة الجامعة
  :الفرضية الثانية

 على مقياس   طلبةبين متوسطات درجات ال     توجد فروق ذات داللة إحصائية      ال -2
  .المستوى التعليمياألمن النفسي تعزى إلى متغير 

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات 
بين درجات طلبة الجامعة القاطنين بمدينة الشهيد باسل األسد على مقياس األمن 

وذلك باستخدام ، )دراسات عليا، اإلجازة (المستوى التعليمينفسي، تعزى إلى متغير ال
  : وجاءت النتائج على النحو التالي، اختبار ت ستيودينت

  ) 10(الجدول رقم 
 فيما المستوى التعليميتبعاً لمتغير طلبة الدرجات لداللة الفروق بين ) ت(قيمة 

  النفسيباألمنيتعلق 
األمن 
 النفسي

ير متغ
االنحراف  المتوسط  العدد الدراسة

  المعياري
الخطأ 
  المعياري

قيمة 
  ت

مستوى 
 القرار الداللة

مقياس  773. 4.21799 35.3831 295 إجازة
األمن 
دراسات  النفسي

 عليا
75 37.6201 7.76113 .661  

0.01دال عند  000. 6.196  

ر صغوهي أ) Sig) .000من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة : مناقشة الفرضية
د وجألنه ت  ونقبل الفرضية البديلة الصفريةنرفض الفرضيةومن ثم ) 0.01(من 

 على مقياس األمن النفسي تُعزى إلى متغير طلبةفروق بين متوسطات درجات ال
 كانوا أكثر شعوراً الدراسات العلياالطلبة المتعلمين في مستوى  فإن ،المستوى التعليمي
 المرتفعالمستوى التعليمي  ذلك بأن ويمكن تفسر اإلجازة، طلبةمن باألمن النفسي 

 كما يحقق له ،يحقق للطالب مكانة معينة بين طلبة الجامعة وبين الناس وبين زمالئه



  ...دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين "االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي 
 

 150 

مكانة اجتماعية بين أساتذة الجامعة والمحاضرين والمعيدين على أساس أنه اقترب من 
ة االجتماعية تساعد الطالب على تحقيق التخرج بشهادات علمية عالية، وهذه المكان

أو بسبب شعور طالب  الذات، ومن ثم تحقيق مستوى عال من الشعور باألمن النفسي،
الحصول على عمل ومن ثم االستقاللية واالعتماد ومن ثم الدراسات بقرب التخرج 

الزواج وتكوين أسرة ومن ثم تحقيق مستوى عال من الشعور ومن ثم على النفس 
إذ  أو بسبب النضج االنفعالي،ألمن النفسي مقارنة بالمستويات الدراسية األخرى، با

أصبح طالب الدراسات على أبواب الخروج إلى الحياة العملية، وتحمل أعباء 
 في انتقاء أصدقائه أو اًصيحرمما يجعله ذلك  ومتطلبات الحياة المعيشية الكثيرة،

كما أن سياسة .  الشخصية والعلمية والعمليةزمالئه في الدراسة والدقة في كل األمور
توزيع الطلبة المعتمدة لدى إدارة مدينة باسل األسد الجامعية التي تهدف إلى وضع 

 ساهم في تحقيقالعلمي في وحدات سكنية متقاربة /أصحاب االختصاص الدراسي
ي مستوى أما الطلبة المتعلمين ف .الدراسات العليا طلبة من األمن النفسي لدى مستوى
محدودة جهات التواصل، وخبرتهم قليلة في الحياة،  يعيشون في بيئة اجتماعية اإلجازة

  وهذا ما.مما يجعل الطالب على تواصل دائم ومستمر بأسرته في بداية حياته الجامعية
 يمتلكون  األعلىالمستوى التعليميفي أن طلبة ) 2002(يتفق مع دراسة وفاء موسى 

  . اإلجازةطلبةر من أمناً نفسياً أكث
  :الفرضية الثالثة

 على مقياس   طلبةبين متوسطات درجات ال     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -3
  .يةاألمن النفسي تعزى إلى متغير الجنس

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات 
د باسل األسد على مقياس األمن بين درجات طلبة الجامعة القاطنين بمدينة الشهي

وذلك باستخدام ، )الطلبة العرب، الطلبة السوريين(النفسي، تعزى إلى متغير الجنسية 
  : وجاءت النتائج على النحو التالي، اختبار ت ستيودينت
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  ) 11(الجدول رقم 
 فيما يتعلق العربطلبة الو السوريينطلبة الدرجات لداللة الفروق بين ) ت(قيمة 

  النفسيباألمن
األمن 
 النفسي

متغير 
االنحراف  المتوسط  العدد الجنسية

  المعياري
الخطأ 
  المعياري

قيمة 
  ت

مستوى 
 القرار الداللة

مقياس  882. 6.75098 34.4210 280 السوريين
األمن 
 النفسي

الطلبة 
 العرب

90 31.5380 7.36462 .772 
0.01دال عند  009. 1.728  

ر صـغ وهي أ) Sig) .009لجدول السابق نالحظ أن قيمة   من خالل ا   :مناقشة الفرضية 
د وجت  ال  القائلة  ونقبل الفرضية البديلة    الصفرية نرفض الفرضية ومن ثم   ) 0.05(من  

 على مقياس األمن النفسي تُعـزى إلـى متغيـر           طلبةفروق بين متوسطات درجات ال    
ن يالـسوري   الطلبـة  وربما يعزى السبب في ذلك إلـى أن         ن  يالسوري لصالح   يةالجنس

 ولم تتغير عليهم طبيعة الحياة في بلد آخر مثل          ذويهم، قادرون على التواصل أكثر مع    
 كمـا أن    . واألمن مما يبعث على مشاعر الطمأنينة    الجنسيات الموجودة في باقي العينة      

شعور الفرد بالحب والقبـول والتقـدير       الطلبة السوريين تتوافر جميع احتياجاتهم من       
، بسبب تواجـد     الشعور بالخطر والتوتر   وقلةضافة إلى الشعور بالهدوء     واالحترام باإل 

موجـودين  ال و،مـستجيبين لحاجاتـه  ال وخصوصاً الوالدين ،أقاربهم وأصدقائهم حولهم 
مما يحقق نوعاً مـن االسـتقرار النفـسي         ،  لرعايته وحمايته ومساندته وقت األزمات    

   . للطالب السوري
  :الفرضية الرابعة

 على مقياس   طلبةبين متوسطات درجات ال    روق ذات داللة إحصائية    ال توجد ف   -4
  .المستوى التعليمياالغتراب النفسي تعزى إلى متغير 

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات 
بين درجات طلبة الجامعة القاطنين بمدينة الشهيد باسل األسد على مقياس االغتراب 
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وذلك باستخدام ، )دراسات عليا، اإلجازة (المستوى التعليميسي، تعزى إلى متغير النف
  : وجاءت النتائج على النحو التالي، اختبار ت ستيودينت

  )12(الجدول رقم 
 الدراسات العلياوطلبة  اإلجازةدرجات طلبة   متوسطاتلداللة الفروق بين) ت( قيمة 

 باالغتراب النفسيفيما يتعلق 
 االغتراب
 النفسي

متغير 
االنحراف  المتوسط  العدد ةالدراس

  المعياري
الخطأ 
مستوى   قيمة ت  المعياري

 القرار الداللة

مقياس  1.472 84.41546 223.7033 295 إجازة
االغتراب 
دراسات  النفسي

 عليا
75 181.2021 120.93243 .573  

0.05دال عند  038. -2.421  

ر صـغ وهي أ) Sig) .038سابق نالحظ أن قيمة  من خالل الجدول ال   : مناقشة الفرضية 
ـ  ت  القائلة  ونقبل الفرضية البديلة    الصفرية نرفض الفرضية  ومن ثم ) 0.05(من   د وج

 على مقياس االغتراب النفسي تُعزى إلى متغيـر         طلبةفروق بين متوسطات درجات ال    
 لبـة ط في ذلك إلـى أن       وربما يعزى السبب   اإلجازة،طلبة   لصالح   المستوى التعليمي 
 علـى    ذلـك   مما يبعـث   طلبة اإلجازة من  أعلى   تواصلهم االجتماعي الدراسات العليا   

 الدراسات مـسؤوليات    طلبة لدى بعض    أن كما   .بصفة أكبر  األمن والطمأنينة مشاعر  
الحصول على عمل ومن ثم االستقاللية واالعتمـاد        والدراسي  أكبر كالتفكير بمستقبله    

 مما يؤدي إلى استقراره النفسي ونفي شعور        ين أسرة وتكوزواج  ال ومن ثم  على النفس 
ويضاف إلى ذلك تهيئة الجو المناسب والمالئم السـتذكار دروسـهم           . االغتراب لديه 

والقيام بما يطلب منهم من بحوث وأعمال وأنشطة دراسية، كما يسود روح التعـاون              
م وعدم الـشعور    واإلخاء بين الطلبة مما يحقق مستوى عال من الطمأنينة النفسية لديه          

 أما طلبة اإلجازة لم تتوفر  لدى البعض منهم مهارة التواصل االجتمـاعي             .باالغتراب
، ممـا    بسبب خبرتهم الحياتية القليلـة أو المحـدودة        ومد جسور التعاون مع اآلخرين    

ولد شعور باالغتراب النفسي    تيف مع اآلخرين،    ميضعف عالقاتهم االجتماعية وتواصله   
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في ) 2006، 2004بشرى علي،   ( ما يتفق مع دراستي   وهذا  . جازةاإللدى بعض طلبة    
  . األعلى كانوا أقل اغتراباًالمستوى التعليميأن طلبة 

  :الفرضية الخامسة
 على مقياس   طلبةبين متوسطات درجات ال     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -5

  .يةاالغتراب النفسي تعزى إلى متغير الجنس
ية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات للتحقق من صحة هذه الفرض

بين درجات طلبة الجامعة القاطنين بمدينة الشهيد باسل األسد على مقياس األمن 
وذلك باستخدام ، )الطلبة العرب، الطلبة السوريين(النفسي، تعزى إلى متغير الجنسية 

  : وجاءت النتائج على النحو التالي، اختبار ت ستيودينت
  ) 13( رقم الجدول

 باالغتراب النفسيفيما يتعلق درجات الطلبة لداللة الفروق بين ) ت(قيمة 
 االغتراب
 النفسي

متغير 
االنحراف  المتوسط  العدد الجنسية

  المعياري
الخطأ 
مستوى   قيمة ت  المعياري

 القرار الداللة

مقياس  1.574 113.19029 181.1031 280 السوريين
االغتراب 
 النفسي

الطلبة 
 العرب

90 226.8000 81.07482 1.373  
0.05دال عند  031. -2.080  

ر صـغ وهي أ) Sig) .031من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة     : مناقشة الفرضية 
د فروق  وج ت  القائلة  ونقبل الفرضية البديلة    الصفرية نرفض الفرضية  ومن ثم ) 0.05(من  

النفسي تُعزى إلى متغيـر الجنـسية        على مقياس االغتراب     طلبةبين متوسطات درجات ال   
العـرب  لصالح الطلبة العرب واألجانب عن السوريين وربما يعزى السبب في ذلك إلى أن          

واألجانب يقطنون في مجتمع غريب عن مجتمعاتهم األصلية وبيئاتهم المختلفة ويعيـشون             
ـ  غير سارة  خبرات   البعض منهم مما يكسب    .في اغتراب البعد عن األهالي     يـشعر  الفرد  ف

قد باالغتراب عن ذاته عندما ينصاع ويندمج بين اآلخرين بال رأي أو فكر محدد حتى ال يف               
 يتمتعون بعالقـات اجتماعيـة مـع        مفهم في مجتمعه  أما الطلبة السوريين    . التواصل معهم 

  .، وعلى تواصل دائم بهمأصدقائهم وأقاربهم في الوسط المحيط بهم
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   :المقترحات -
 االغتـراب   اسة طرح بعض المقترحات للتخفيف من ظاهرتي      نستطيع من خالل الدر   
  :النفسي واألمن النفسي

نظراً لوجود بعض الطالب لديهم اغتراب نفسي، ووجود بعض الطالب لـديهم             .1
عدم الشعور باألمن النفسي، ترى الباحثـة ضـرورة االهتمـام بالمحاضـرات       

 . فسية لديهموالندوات وعقد اللقاءات الطالبية بهدف تحقيق الطمأنينة الن

 أساليب في التنشئة االجتماعية تساعد الطفل على أن ينمو بصورة سـليمة             إتباع .2
بعيد عن كل أشكال التوتر واالضطراب كمرحلة هامة تؤثر مظاهر نموها على            

  .مرحلة الشباب
 للطلبـة غيـر     توفير البرامج التربوية في الجامعات والمؤسسات التعليمية كافة        .3

رة االغتراب النفسي وتحقيـق الـدعم الـالزم لألفـراد          لمكافحة ظاه  السوريين
 .وتحقيق التفاعل االجتماعي الدائم بين األفراد

العمل على إدخال تجربة اإلرشاد النفسي التربوي إلى مرحلة التعليم الجـامعي،             .4
وأن يكون هناك مكتب مختص بالعملية اإلرشادية في السكن الجامعي، لتكـون            

رشاد في المراحل التعليمية السابقة، والسعي إليجـاد        بذلك حلقة متممة لعملية اإل    
بإرشاد الطالب نحو تحقيق ذاته الخاصة علـى  التكامل بينهما، خاصة فيما يتعلق    

 عد، مما من شأنه تعزيز التوافق النفسي واالجتماعي له والتخفيـف           مختلف الص
 .من حدة الشعور باالغتراب النفسي

 بأهمية موضـوع    المدينة الجامعية لهم في   العمل على تطوير وعي القائمين بعم      .5
األمن النفسي للطالب، وذلك من خالل دورات تأهيلية في هذا المجـال تنـشر              
الوعي بأهمية تحقيق الطمأنينة النفسية للطالب، والحد من مظـاهر االغتـراب            

 . النفسي من خالل برامج إرشادية مناسبة



  رغداء نعيسة                                      2012-الثالثالعدد -28المجلد -مجلة جامعة دمشق
 

 
 

155 

  المراجع
   :العربيةالمراجع 

ظاهرة االغتراب لـدى طالبـات كليـات البنـات          ): 1989(أبكر، سميرة حسن     .1
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للبنـات،         بالمملكة العربية السعودية،  

 .جدة، السعودية

التفاؤل والتـشاؤم وبعـض المتغيـرات       ): 2001(إسماعيل، أحمد السيد محمد      .2
  ، 15مجلـد   ، المجلـة التربويـة،      النفسية لدى عينة من طلبة جامعة أم القرى       

 .، القاهرة، مصر60العدد 

، المجلـة   االغتراب وانحراف الشباب العربـي    ): 1993(بدر، عبد المنعم محمد      .3
 .6العربية للدراسات األمنية، العدد

الدين وعالقته باألمن النفسي لـدى طلبـة جامعـة       ): 2001(الجميلي، حكمت    .4
 .اء، صنعاء رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة صنعصنعاء،

 مطابع المـشهوري،    مقياس الطمأنينة النفسية،  ): 1993(الدليم، فهد وآخرون     .5
 .الطائف، السعودية

، عـالم الكتـب للنـشر       6، ط علم النفس االجتمـاعي   ): 2003(زهران، حامد    .6
 .والطباعة، القاهرة، مصر

، مقياس الحاجـات النفـسية    ): 2001(السرسي، أسماء وعبد المقصود، أماني       .7
 .نجلو المصرية، القاهرة، مصرمكتبة اإل

 دراسة االغتراب العام واالغتراب الثقافي واللغوي لدى        ):1993(سرى، إجالل    .8
، )17( مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العـدد        شباب الجامعات المصرية،  

 . ، القاهرة، مصر)1(الجزء 



  ...دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين "االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي 
 

 156 

فعيـة  االغتراب وعالقتـه بالعـصاب والدا     ): 1992(السيد، نعمات عبد الخالق      .9
رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة أسـيوط،        لدى طالب الجامعة،     نجازلإل

 .أسيوط، مصر

 الشعور بـاالغتراب وعالقتـه بـبعض        ):1988(الشعراوي، عالء محمد جاد      .10
، رسـالة ماجـستير، كليـة       المتغيرات العقلية وغير العقلية لدى طلبة الجامعة      

 . التربية، جامعة منصورة

 ،/الجنين، الطفل، المراهـق   /كيف نربي أبناءنا    ): 2000(شقير، زينب محمود     .11
 . مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر

دراسـة  "الغتراب لدى طالب الجامعـة      ا): 2002(الصنيع ، صالح بن إبراهيم       .12
، )82( رسالة الخليج العربي، العدد      ،"مقارنة بين الطالب السعوديين والعمانيين    

 ).61 -13(، ص )22(السنة 

مظاهر االغتراب لدى طلبة الجامعة في      ): 1998( مديحه أحمد وآخرون     عبادة، .13
 .46، العدد 12 مجلة علم النفس، السنة ،"دراسة مقارنة"صعيد مصر 

معجم علـم الـنفس والطـب       ): 1995(عبد الحميد، جابر وكفافي، عالء الدين        .14
 .، ثمانية مجلدات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرالنفسي

 رسـالة ماجـستير،   االغتراب وعالقته باألمن النفسي، ): 2004(دل  العقيلي، عا  .15
قسم العلوم االجتماعية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،           

 .الرياض، السعودية

االغتراب النفسي لدى الطلبة السوريين الذين يدرسون       ): 2006(علي، بشرى    .16
 رسالة دكتوراه   مشكالت التي يواجهونها،  خارج الجامعات السورية وعالقته بال    

 .غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق



  رغداء نعيسة                                      2012-الثالثالعدد -28المجلد -مجلة جامعة دمشق
 

 
 

157 

 مظاهر االغتراب لدى الطلبة الـسوريين فـي بعـض           ):2008(علي، بشرى    .17
، العـدد  )24(، المجلـد  )2008(مجلة جامعة دمشق عـام    الجامعات المصرية،   

 .األول، دمشق

الهويـة االجتماعيـة واإليديولوجيـة وعالقتهمـا        رتـب   ): 2007(علي، لينا    .18
 رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كليـة التربيـة، جامعـة            باالغتراب النفسي، 

 .دمشق، دمشق

، البلد األمين، تصدر    الغربة والحضارة المعاصرة  ): 1995(كامل، عمر عبد اهللا      .19
  ).2(، العدد 2عن نادي مكة الثقافي األدبي، السنة 

، دار  النظرية المعاصرة في علـم االجتمـاع      ): 1999(خرون  لطفي، طلعت وآ   .20
 .غريب، القاهرة

، سعد الـدين للطباعـة      اإلنسان واالغتراب ): 1985(مجاهد، عبد المنعم مجاهد      .21
 .والنشر والتوزيع

العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي للجالية ): 2007(المحمداوي، حسن  .22
لية األداب والتربية، األكاديمية العربية رسالة دكتوراه، كالعراقية في السويد، 

  .المفتوحة بالدانمارك، كوبنهاجن، الدنمارك

نجلو المصرية، ، مكتبة األاستبيان األمن النفـسي ): 2003(مخيمر، عماد محمد   .23
 . القاهرة، مصر

إحصاءات عدد طلبة السكن ): 2011(مدينة الشهيد باسل األسد الجامعية  .24
 .  دمشقاسل األسد،الجامعي في مدينة الشهيد ب

االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى تحقيق ): 2002(موسى، وفاء    .25
 رسالة ماجستيرغير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربيـة،          حاجاتهم النفسية، 

 .جامعة دمشق، دمشق
26. Daugherty, T.K. & Lintor, J.M. (2003): Assessment of Social Alienation: 

Psychometric Properties of the S acs-R, Social Behavior & Personality, 
28(4). 



  ...دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين "االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي 
 

 158 

27. Lane, Eric & Daugherty, Timothy (1999): Correlates of Social Alienation 
among college student, college students journal, VOL 33(1), P.P: 7-9. 

28. Lokesh, Koul (1993): Methodolgy of Education Research, rikas 
publishing house pntli, New Delhi. 

29. Mahoney, John & Quick, Ben (2001): Personality Correlates of 
Alienation in auniversity sample, Psychological reports, VOL(87), (3,pt2), 
P.P: 1094-1100. 

30. Mann ,Sarah J .(2001): Alternative P perspectives on the Student 
Experience: Alienation and Engagement, Studies in Higher Education , 
Mar 2001 , Vol 26 Issue 1. 

31. Paik , Chie & Michael , William B. (2002): Further Psychometric 
Evaluation of the Japanese Version of An Academic Self Concept Scale. 

Journal of Psychology , May 2002 , Vol . 136 , Issue 3 .. 

  
  
  
  

                                                
 .16/3/2011تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


