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 ملخص

سي لدى عينة من الطالبات مستوى االغتراب النف التعرف علىالدراسة إلى هذه هدفت 

 وقد. وعالقته بمتغيري نوع األسرة ومدة اللجوء دنالالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في االر

مديرية تربية الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في مجتمع الدراسة من جميع  تكون

في الفصل الدراسي الثاني من العام وذلك ( طالبة، 4000) عددهنوالبالغ  قصبة اربد

قة بالطري والالتي تم اختيارهن، ةطالب( 600تكّونت عينة الدراسة من )و. م2017/2018

وصلت . وقد تتطوير الباحثانمقياس االغتراب النفسي من  العشوائية البسيطة، وطبق عليهن

ي لدى الطالبات كان بدرجة متوسطة، كما وأوصت الدراسة إلى ان مستوى االغتراب النفس

عند الطالبات بضرورة بناء برامج ارشادية وعالجية لمعالجة ظاهرة االغتراب  الدراسة

الالجئات، إضافة الى تثقيف اآلباء بأساليب التنشئة االجتماعية التي تعزز من التفاعل اإليجابي 

 مع األبناء.

 ، الطالبات الالجئات السوريات.االغتراب النفسي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The aim of this study was to identify the level of psychological 

alienation in a sample of Syrian refugee students for the secondary stage 

in Jordan and its relationship with the variables of family type and 

duration of asylum. The study population of all Syrian refugee students 

for the secondary stage in the Directorate of Education of the tribe of 

Irbid and the number of (4000) students, in the second semester of the 

year 2017 - 2018. The study sample consisted of (600) female students, 

who were selected by simple random method, and applied the measure of 

psychological alienation from the development of the researchers. The 

study found that the level of psychological alienation among female 

students was medium, The study also recommended the necessity of 

building guidance and therapeutic programs to address the phenomenon 

of expatriation among refugee students, in addition to educating parents 

about the methods of social upbringing that enhance positive interaction 

with children. 

Keywords: Psychological Alienation, Syrian Refugee Students. 

 

 مقدمة

 الجذرية، التحوالت من مسبوقة غير بمرحلة ،يمر اليوم العربي عالمنا أن في يجادل احد ال

 مناقشة عن وبعيدا العربي، الربيع نفسها على أطلقت كارثية لثورات نتيجة حتمية كانت التي

 سانيةاإلن التجارب لوعاء المهمة هذه تاركين فشلها، نجاحها أو على والحكم الثورات، هذه نتائج

 الثمن، خيالية نقل لم إن باهظة يدفع فاتورة من وحده اإلنسان العربي يبقى. مستقبال - التاريخ –

 المشكالت من يعاني العديد الذي وهو ؟ ال كيف.....واستقراره أمنه وممتلكاته، دمائه من يسددها

 .واالجتماعية النفسية

 تحت ينضوي وما والسياسي سانياإلن اللجوء وطلب الموت، من الفرار مشكلة كانت ولقد

 وضوحا، المشكالت أكثر من والواقع، الذات على واالنفصال شعور باالغتراب من األخير هذا

 والالمباالة، الهدف، وضوح وعدم االنتماء، كضعف شعور سلبية، جد من انعكاسات لها لما

 االهتمام ضعف ةثم والعزلة ومن الذات على لالنطواء المفضي بالعجز والشعور والالمعنى،

 .(2016 بليردوح،( عامة بالحياة

لقد عانى المجتمع السوري بكافة أشكاله من العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية 

والذي حدا بالعائالت السورية  ،التي عاشها الصعبةوالتي حصلت له بسبب الظروف  ،والسياسية

حيث كانت المملكة االردنية الهاشمية هي  ،الى مغادرة بالدهم واللجوء الى الدول المجاورة
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وقد يعود السبب في ذلك القرب الجغرافي، وصالت القرابة، والثقافة الوجهة المناسبة لهم 

المشتركة وكذلك الهوية المذهبية. وتم اإلعراب بشكل كبير عن أن األسباب التي اضطرتهم 

عدم توفر الخدمات الصحية للهجرة هي عدم االستقرار الذي ظهر عقب نشوب الحرب وكذلك 

, حيث استقبلت المملكة ومازالت تستقبل اعدادا كبيرة من باإلضافة إلى األسباب االقتصادية

 سورياً  ( الجئاً 635,324) الالجئين بحيث بلغ عدد الالجئين المتواجدين في االردن ما يقارب

 مقسمين على أكثر منطقة من مناطق المملكة. 

الدولية والمحلية منذ بداية اللجوء عمدت لتقديم أشكال الدعم  عمدت الكثير من الهيئات

وعلى الرغم من كل هذه المحاوالت ظهرت العديد من المشكالت  المادي واالجتماعي والنفسي،

المفوضية السامية لالجئين، ( والسلوكيات غير السوية التي تفشت في مجتمعات الالجئين

2016.) 

جئون السوريون مشكالت نفسية تتمثل في القلق ومن المشكالت التي واجهها الال

حيث تجدر اإلشارة هنا الى إن القلق الطبيعي يشعر به كل إنسان في مواقف  ،واالغتراب النفسي

سه، ويحفظ حياته من اإلحباط والصراع والتهديد، وهو شعور مفيد يجعل الشخص يدافع عن نف

إبنها بمرض ما، فهو شعور طبيعي ألنه ردة األم التي تشعر بالقلق عندما يصاب  الخطر، فمثالً 

فعل مناسب لخطر حقيقي، وال يدل على خلل في الصحة النفسية أو على حالة من الالسواء. أما 

الشعور بالقلق المفرط والذي يشعر اإلنسان بالتهديد النفسي واإلجتماعي والجسدي ويعيق من 

به إلى الشعور بالعجز وربما فقدان معنى أدائه ويؤثر على مختلف جوانب حياته المختلفة ويؤدي 

)الموصلي  الحياة وسوء التكيف السوي مع البيئة المحيطة فهذا هو القلق المهدد لوجود الفرد

 (.2007 ،وحسن

 أبعاد االغتراب النفسي

( أبعاد 1990 ( و)محمد،2004 ( و)زهران،2003 ( و)خليفه،1995 )محمد، يحدد

 ي:اإلغتراب النفسي على النحو اآلت

 العجز

 العجز: ويشير إلى إن الفرد ال يستطيع التأثير في المواقف االجتماعية التي يتفاعل معها. 

( أن العجز هو حالة الالجدوى التي يحيا فيها اإلنسان  ,1973Frommحيث أوضح فروم )

المعاصر، والتي تجعله يهرب من حريته التي منحها له العصر الن هذه الحرية نتج عنها شعوره 

أن  Kenistonبالحقارة مما جعله ينتمي إلى كيانات أكبر منه تشعره باألمن. ويرى كينستون 

 الشعور بالعجز هو إدراك الفرد انه خاضع لقوى خارجة عنه.

العجز هو شعور الفرد بالالحول والالقوة، وانه ال يستطيع التأثير في المواقف االجتماعية 

تصرفاته وأفعاله ورغباته وبالتالي ال يستطيع أن يقرر التي يواجهها، ويعجز عن السيطرة على 

مصيره، فمصيره وإرادته ليسا بيديه بل تحددهما عوامل وقوى خارجة عن إرادته الذاتية، كما ال 
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يمكنه أن يؤثر في مجرى األحداث أو صنع القرارات الحياتية، وبالتالي يعجز عن تحقيق ذاته 

 (.2003فيشعر بحالة من االستسالم )خليفة، 

 العزلة االجتماعية

وشعوره بالوحدة  العزلة االجتماعية: وهي انسحاب الفرد عن التيار السائد في مجتمعه،

 والفراغ النفسي حتى ولو كان مع اآلخرين مع سعيه لالبتعاد عن الناس.

وتعد العزلة من أنماط االغتراب األكثر شيوعا، والعزلة االجتماعية كما يعرفها سيمان هي 

عن شعور الفرد باالنفصال عن المعايير االجتماعية وثقافة مجتمعه السائدة وما يترتب  تعبير

 (Seeman, 1959) عليه من عدم الرغبة على تحقيق التوافق االجتماعي

( بأنها شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد إلى األمن 2003ويعرفها خليفة )

بعد عن اآلخرين حتى وان وجد بينهم، كما قد يصاحب العزلة والعالقات االجتماعية الحميمة، وال

 الشعور باالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع واالنفصال بين أهداف الفرد وبين قيم المجتمع.

 التمرد

( أن التمرد يظهر في شكل سلوك رافض يتسم بالعداء  ,1975Seemanيذكر سيمان )

اء، واإلحباط واليأس من كل ما تعارف عليه المجتمع من واالزدراء والكراهية والشعور باالستي

 قيم ومعايير، ويظهر في االنسحاب من المجتمع وااللتصاق بالذات واالحتماء فيها. 

( التمرد بأنه شعور الفرد بالبعد عن الواقع، ومحاولة الخروج عن 2003ويعرف خليفة )

سائدة، والرفض والكراهية والعداء لكل ما المألوف والشائع، وعدم االنصياع للعادات والتقاليد ال

يحيط بالفرد من قيم ومعايير، وقد يكون التمرد على النفس، أو على المجتمع بما يحتويه من 

 أنظمة ومؤسسات، أو على موضوعات وقضايا أخرى. 

"حالة الرفض التي تتسم بالعنف والقوة لكل ما في  ( التمرد بأنه2008وتعرف عبد المنعم )

من قيم وعالقات دونما سبب، ودون إبداء البديل المقترح لهذه القيم المرفوضة، وينتج  المجتمع

 عنه اإلحساس بالعزلة والسلبية.

 الرفض

ً بأنه إحساس الكفيف بالنبذ 2007زامل ) هتعرف ( الرفض عند المراهق المعاق بصريا

فئاً لهم فيبتعدون عنه فال واإلهمال من قبل اآلخرين، وبأنهم ينظرون إليه على انه عاجزاً وليس ك

 يشاركهم أنشطتهم أو تفاعالتهم أو أفكارهم، مما يؤدي إلى اإلحساس بالدونية. 

 أسباب اإلغتراب النفسي

 :أسباب نفسية، وتتمثل في
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ويحدث الصراع بين الدوافع والحاجات وبين الرغبات المتعارضة وبالتحديد  الصراع:

عدم اإلتزان اإلنفعالي، وهذا األمر  واحد مما يؤدي إلىالحاجات التي ال يمكن إشباعها في وقت 

 يؤدي الى نشوء القلق وإضطراب الشخصية.

 ،عندما يعجز الفرد بتحقيق الرغبات األساسية والحوافز والمصالح الشخصية اإلحباط:

 يتولد لدية شعور بالقهر والعجز التام وعدم احترامه لذاته وتحقيرها طيلة الوقت. 

حرمان الفرد من الحاجات الفسيولوجية النفسية والتي تتمثل )باألكل وهي  الحرمان:

والشرب والملبس( وأيضا شعوره بالحرمان من الرعاية الوالدية واإلجتماعية التي يحتاجها الفرد 

 وخاصة  في مرحلة الطفولة.

وهذه الخبرات التي تعمل كمحرك أساسي للتذكير  باالغتراب مثل  الخبرات الصادمة:

كل اإلجتماعية والحروب والكوارث الطبيعية و األزمات االقتصادية واألزمات السياسية،.. المشا

 الخ.

: تتمثل في داخل الفرد وتكوينه وإستعداداته ومهاراته وقدراته الجسمية عوامل ذاتية

 (.2004)زهران، والعقلية والنفسية وتقديره لذاته وإتزانه النفسي واإلنفعالي

 أسباب اجتماعية

الفرد بالغربة واالنعزال عن األهداف السائدة في المجتمع. وفي هذه الحالة ال يشعر  شعور

 وتتمثل فيما يلي:، الفرد باالنتماء إلى المجتمع

تلعب التنشة االجتماعية دور مهم في تشكيل أسلوب حياة إضطرابات التنشئة االجتماعية: 

باالنفصال عن اآلخرين وعن الفرد ونمط الشخصية لديه، واالغتراب االجتماعي يتعلق 

المجتمع، وإلى الشعور بالوحدة واالنعزال وهو إنعكاس لدرجة التسلط والشدة في أساليب التنشئة 

 .اإلجتماعية السائدة في مجتمع ما، حيث يولد اإلنسان اليوم في أجواء التسلط واإلكراه

ي في المدرسة أو وتبدأ رحلة اغتراب الشخصية من القهر في العائلة إلى القمع المعرف

الجامعة وشروط الحياة التي تحيط باإلنسان تشكل مصدر تهديد ينال من حقيقة وجوده اإلنساني 

 ويشل لديه طاقة الفعل واإلبداع. 

"ويرى فروم أن وهو ما يمكن إحالته إلى النظم االجتماعية المعاصرة، التي ال يستطيع 

ً لثقافة  الفرد أن يتوافق معها، أو يراها غير مالئمة من وجهة نظره، ومن ثم يجد نفسه متبينا

تختلف عن ثقافة المحيطين به، فينعكس ذلك على عالقاته االجتماعية التي تفتقد القوة والحماس، 

 (. 1995، )حسين ومن ثم البعد عن المشاركة االجتماعية الفعالة"

المجتمعية أصوات حيث تتصارع في الثقافة تدهور نظام القيم وتصارع القيم بين األجيال: 

وإتجاهات تميل باتجاه القيم المتشددة بالماضي من ناحية، وباتجاهات القيم المستقبلية التي تتسم 

بالحداثة من جهة أخرى وهذا بدوره يمكن أن يخلق فجوة كبيرة بين هاتين الحالتين وبالتالي 
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يدية بل هي ثقافة صراع يعمق من حالة االغتراب أي يغترب عن ذاته، والثقافة العربية ليست تقل

وفي العالم العربي هناك قيم فردية وجماعية ولهذه القيم إيجابياتها وسلبياتها، ، بين القديم والجديد

فمن إيجابياتها التعاون والطمأنينة النفسية ومن سلبياتها االمتثال والطاعة والمجاراة بشكٍل يفقد 

 (.2003ذاته )خليفة، اإلنسان كثيراً من شخصيتة و حريته واعتماده على 

ويتضح ذلك من خالل اغتراب الفرد وعدم توافقه مع االغتراب عن ثقافة المجتمع وقيمه: 

الثقافة المجتمعية والنظام القيمي السائد في مجتمعه بحيث تتمثل في رفضها واالنفصال أو 

السائدة في اإلبتعاد عنها، بحيث تكون المعايير الموجودة لدى الفرد ليست مشابهة للمعايير 

 (.2004)زهران،  المجتمع

ويتمثل ذلك من خالل اإلختالف بين القيم التي يتبناها الصراع القيمي بين األباء واألبناء: 

اآلباء وتلك التي يتبناها األبناء ومصدر هذ اإلختالف غالباً هو إختالف األجيال وتصور كل منها 

جادين وغير ملتزمين بالقيم وأنهم ال  لآلخر، فالكبار فينظرون إلى الشباب على أنهم غير

يمتلكون المبادئ األخالقية, والشباب ينظرون إلى الكبار على أنهم منغلقين وغير متقبلين للجديد 

بوجه عام  وأنهم أكثر جموداً وتشدداً وصرامه,وأيضا هناك تأكيدا  من قبل الكبار بأن التخلي عن 

ن الهوية الذاتية، ويرجع هذا الصراع القيمي بين اآلباء القيم القديمة أو التقليدية يعني التخلي ع

واألبناء إلى عدة عوامل إجتماعية وثقافية وسياسية وإقتصادية أسهم كل منها بدرجة معينة في 

  (.2003هذا الصراع )خليفة، 

 األسباب الفكرية

الحياة  من أهم األسباب الفكرية التي تسبب الشعور باالغتراب هي إدراك الفرد بأن حقائق

وما يحيط به بمستوى يختلف عن غيره فيرى نفسه غريبا وأن األخرين ال يفهمونه، وقد يجد 

اإلنسان نفسه معزوال عن المجتمع نتيجة اإلفتراق بينه وبين محيطه في القيم والمفاهيم الفكرية 

 التي يؤمن بها ويسعى ألن يراها تتحقق, ثم ال يجد من يؤيده في ذلك أو يقبل بآرائه.

وقد اهتم الفالسفة والمفكرون في ظاهرة  االغتراب وأسبابها، فوصفها هيجل بأنها الشعور 

بالعجز في عالقة الفرد بالمؤسسة التي يعمل ضمنها أو ينتمي إليها وعدم قدرتة لتحقيق ذاته ، 

وحصر كارل ماركس هذه النظرية ووصفها بأنها تعبر عن انفصال اإلنسان العامل عن خيرات 

فال يرى دوره سوى قطعة يتحكم به مدير العمل الذي ، وعن العملية اإلنتاجية بأسرها إنتاجه

 (.2010، )الناصر يعمل به ويخضع لسلطاتها كل القوى المادية لإلنسان

 كولوجية المفسرة لالغتراب النفسيالنظريات السي

 Freudسيجموند فرويد 

ن خالل الحديث عن الوعي، ( أن فرويد تناول الشعور باالغتراب م1993يشير شتا )

 والالوعي ومحاولة تفسير طبيعة كل منهم ففي:
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  اغتراب الوعي )الشعور( رأى أن معظم الخبرات المؤلمة أمر يصعب التخلص منها لذا

يكبتها المرء ومن هنا ينفصل الوعي عن حقيقة الشخصية والحوادث الماضية من خالل 

 عملية الكبت

 ون في حبس الرغبة المكبوتة في الالوعي، وطالما أن اغتراب الالوعي )الالشعور( يك

 عوامل الكبت ظلت قائمة استمر الالوعي مغترباً عن الوعي.

 Erick Frommنظرية إريك فروم

يعتبر اريك فروم أول عالم نفس يقدم مفهوم االغتراب من وجهة نظر سيكولوجية، 

ين اإلنسان ونفسه وغيره من ويستخدم فروم مصطلح االغتراب ليصف به العالقات المحتملة ب

 (.1980الناس وبالطبيعة وبعمله وباألشياء )شاخت،

تتعدد أشكال االغتراب عند فروم تبعاً للطرف اآلخر في عالقته باإلنسان والتي يذكرها 

 (:1980 )شاخت،

  عالقة اإلنسان بالطبيعة: يرى فروم أن اغتراب اإلنسان يكمن في انفصاله عن الطبيعة

 .ل، مشيراً بذلك إلى عملية التفردالمحيطة به والوعي بذاته ككيان منفصوعن األشياء 

  عالقة اإلنسان باآلخرين: يرى فروم أن جوهر مفهوم االغتراب هو أن يصبح اآلخرون

غرباء بالنسبة لإلنسان واالغتراب من حيث عالقة اإلنسان باآلخرين يتخذ أربعة أنماط 

 مختلفة هي:

 رين: وهنا يرى فروم أن أحد جوانب عملية التفرد يتمثل في أن االغتراب والتميز عن اآلخ

ً منفصالً عن اآلخرين، وهذه العملية تحدث بصورة تلقائية  ً بكونه كيانا المرء يصبح واعيا

 أثناء النمو وفي هذه المرحلة ال يشعر الطفل باالنفصال.

  ً بانفصاله عن  االغتراب واالرتباط باآلخرين: يرى فروم أن الشخص الذي يصبح واعيا

اآلخرين، يستطيع أن يكون روابط جديدة مع اآلخرين لتحل محل الروابط القديمة التي 

كانت تنظمها الغرائز، هذه الروابط الجديدة ال تنهي تجربة االنفصال، ولكنها تجعل حدوث 

االغتراب محتمالً، وذلك عندما تكون هذه الروابط غير سليمة، كذلك الشخص الذي يفتقد 

قته باآلخرين إلى ذات أصيلة تجعله ال يستشعر اإلحساس بهويته وبتفرده، فهذا في عال

الشخص في نظر فروم شخص مغترب على الرغم من وجود عالقة حب ومودة مع 

 اآلخرين 

  عالقة اإلنسان بذاته: يرى فروم أن انفصال اإلنسان عن ذاته هو من أهم صور االنفصال

ة مع مشاعره وتصرفاته والتي تبدو غريبة عنه حيث حيث يفتقد اإلنسان األلفة والمود

 يصعب على اإلنسان التوفيق بين متطلبات ذاته وبين العالقات واالرتباطات باآلخرين.
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 Eriksonنظرية االغتراب عند أريكسون 

يركز أريكسون على نمو الذات في عالقتها بالبيئة االجتماعية، حيث كانت نظريته نفسية 

 ً لنظريته فإن الذات تنمي حاجات اجتماعية جديدة مستمرة من خالل عالقتها اجتماعية ووفقا

بالبيئة االجتماعية، وكل حاجة جديدة تولد معها أزمات انفعالية والتي تحتاج معها إلى المواجهة، 

(. وقد اهتم 1992أو اإلشباع بطريقة إيجابية وتكون دليل على نمو وتكامل الشخصية )خليل، 

المراهقة وما يصاحبها من تغيرات ومشكالت لذلك قد عرض تحليالً مفصال اريكسون بمرحلة 

لهذه المرحلة دون غيرها من مراحل النمو التي تمر بها الذات، ومن هذا المنطلق توصل إلى 

نظريته في االغتراب والتي تعتبر من أهم النظريات التي تناولت االغتراب لدى الشباب المراهق 

 (.2001 )متولي،

 The will to meaningفرانكل "إرادة المعنى" نظرية 

في نظريته إرادة المعنى أن معظم مشكالت اإلنسان  (Frankel, 1998)يرى فرانكل 

المعاصر هي في الحقيقة مشكلة معنى أو إحساس بافتقاد الهدف من الحياة وان أساس إرادة 

مهمة خاصة ورسالة  المعنى عند فرانكل هو الشعور بالمسئولية أو الخصوصية، فلكل شخص

معينة في الحياة، وطالما أن كل موقف في الحياة يمثل تحدياً للمعنى فإنه يفترض في اإلنسان أن 

 .يناضل في سبيل المعنى لكونه مسئوالً وهكذا فإن الشعور بالمسئولية هو أساس الوجود اإلنساني

 النظرية السلوكية

ن االغتراب النفسي يحدث نتيجة نقص ( إ2007 )رجال، أما في النظرية السلوكية فيقول

في عدد التعزيزات اإليجابية وأنواعها أي إن االغتراب يبدو على شكل مخيف من اإلحباط 

الناشئ عن اضطراب نظام االستجابة التي تلقت تعزيزاً في بيئة اجتماعية معينة، كما وان 

سلوكه ال يخلق تأثيراً يذكر  الشخص الذي يشعر باالغتراب ال يجد من يتحدث إليه اينما اتجه ألن

فاالغتراب قد ينشأ بسبب فقدانه لألشخاص الذين يقومون بدور التعزيز على شكل الحنان 

 واألواصر العاطفية مما يترك تأثيراً عميقاً ويعمم إلى أشكال  أخرى من السلوك.

 اسةمشكلة الدر

عند التحدث عن ف ،تشكل تجربة مغادرة البالد عند أي شخص عالمة فارقة في الحياة

الطالبات الالجئات السوريات اللواتي غادرن بالدهن نجدهن قد واجهن العديد من األثار النفسية 

حيث أن الالجئات السوريات قد يعانين من  ،تتمثل بالقلق والتوتر والشعور باالغتراب النفسي

مما يعرقل  ،عدم وضوح الهدف الذي يسعن الى تحقيقه بسبب الظروف التي مررن بها سابقا

 تحقيق األهداف الشخصية.

التي  تحدث داخل البلدان التي السريعة للتحوالت نتيجة تحدث النفسي االغتراب ُمشكلةو

 حدوث أضرار إلى يؤدي مما وتدمير وقتل تهجير عمليات منيرافقها  وما للحروب تتعرض
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 الكلية وحتى وعائلته   منزله   عن االبتعاد بسبب الالجئ الطالب لدى كثيرة مشاكل وظهور نفسية

 .(2017 )جنجون، ،(2016 )كرماش،الدراسة  او مكان

مستوى االغتراب  علىفي التعرف  تتمثل مشكلة الدراسةوبناءاً على ما تم ذكره سابقاً فإن 

 النفسي لدى الطالبات الالجئات السوريات في االردن. 

 :ةاآلتي األسئلةوبشكل محدد، حاولت الدراسة اإلجابة عن 

مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية ما  .1

 في االردن؟

االغتراب النفسي في ( α=0.05الداللة ) مستوى عندهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في االردن والتي تعزى لمتغير 

 )نواة، ممتدة(؟ سرةنوع األ

في مستوى االغتراب  (α=0.05عند مستوى الداللة ) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية .3

النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في االردن والتي 

 سنوات(؟ 3سنوات، أكثر من  3أقل من ) عدد سنوات اللجوءتعزى لمتغير 

 أهمية الدراسة

 اآلتي: ن أهمية الدراسة الحالية فيتكم

 أوالً: األهمية النظرية

واألهل والتربويين على مستوى والمعلمات  الموظفات اإلداريات أنها حاولت أن تطلع

 الطالبات الالجئات السوريات في االردن.االغتراب النفسي لدى 

 ثانياً: األهمية العملية

والتعليم ومنظمات الالجئين في تطوير البرامج مساعدة الجهات ذات العالقة كوزارة التربية  .1

 .لديهن االغتراب النفسي مستوى التخفيف من في التي تساعد الطالبات

 الطالبات. لدىاختيار طرق وبرامج ومناهج تخفف من االغتراب النفسي  .2

 أهداف الدراسة

ية على يشهد المجتمع تحوالت اجتماعية وتغيرات ثقافية متصارعة ألقت بتداعياتها السلب

األفراد، فصار إيقاع حياتهم اليومية سريعاً، وأصبحت الضغوط النفسية عليهم أكثر حده وشدة، 

كما أن نسيج العالقات االجتماعية بينهم أصبح واهياً، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور عالمات 

 عاطفية. التوجس والخوف والقلق وفقدان الطمأنينة النفسية وتزايد مشاعر الوحدة النفسية وال
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 حدود الدراسة

 :تتحد الدراسة بالحدود اآلتية

في المدارس الحكومية الثانوية التابعة  للدراسةالحدود المكانية: حيث تحدد اإلطار المكاني  .1

 .لمديرية التربية والتعليم لقصبة اربد

الحدود الزمنية: ارتبطت الحدود الزمنية بفترة تطبيق المقياس لمدة اسبوع من الفصل  .2

 .م2017/2018اسي الثاني للعام الجامعي الدر

الحدود البشرية: تتحدد هذه الدراسة ونتائجها بأفراد الدراسة الذين طبقت عليهم أداة  .3

 الدراسة.

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة: االغتراب النفسي .أ

 المتغيرات التابعة: الطالبات الالجئات السوريات في االردن، نوع االسرة، عدد سنوات .ب

 اللجوء.

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

( بأنه شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة وعدم 2005) يعرفه شقير: االغتراب النفسي

االنتماء وفقدان الثقة واإلحساس بالقلق والعدوان ورفض القيم والمعايير االجتماعية واالغتراب 

 فسية. عن الحياة األسرية والمعاناة من الضغوط الن

بأنه الرفض الواضح للقيم السائدة في المجتمع  ,Keniston) 1971ويعرفه كينستون )

 واالنسحاب منه والتمرد عليه بدون قضية.  

( في االغتراب تعبيراً عما يعانيه الفرد من انفصال عن  ,1975Horneyهورني ) وتعرفه

، وهو فقدان اإلحساس بالوجود ذاته، حيث ينفصل الفرد عن مشاعره الخاصة ورغباته ومعتقداته

الفعال، وبالقدرة على التصميم في حياته الخاصة ومن ثم يفقد الفرد اإلحساس بذاته باعتباره كالً 

عضويا ويتحدث عن نفسه كما لو كانت موجودا آخر منفصالً وغريبا عنه. ويعرف فروم 

(1973Fromm, االغتراب بأنه شكل من إشكال الخبرة التي يمارسها ا ) إلنسان ويشعر فيها

بأنه غريب عن ذاته، وال يجد نفسه كمركز لعالمه وكخالق ألفعاله أو إنتاجه وإنما أفعاله هي التي 

 تصبح لها السيادة عليه وعليه أن يطيعها.

: بأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس إجرائيا اإلغتراب ويعرف الباحثان

 .الحالية المستخدم في الدراسةض والمعد لهذا الغراالغتراب النفسي 
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هن الطالبات في المرحلة الثانوية واللواتي قدمن من  الطالبات الالجئات السوريات:

الجمهورية العربية السورية أثناء فترة الحرب والقتال الحاصل هناك إلى األردن والتحقن 

 بالمدارس الحكومية الستكمال دراستهن الثانوية.

 الدراسات السابقة

كانت على العالقة بالدراسة الحالية والتي  الرجوع الى عدد من الدراسات السابقة ذاتتم 

 النحو اآلتي:

( إلى معرفة العالقة بين االغتراب النفسي Al-Mhaid, 2016) هدفت دراسة المهيد

( 250والعدوانية لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدارس الرياض،تكونت عينة الدراسة من )

المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة  طالبة من

 إحصائية بين االغتراب النفسي والسلوك العدواني.

( إلى الكشف عن صورة الجسد واإلغتراب النفسي 2016كما وهدفت دراسه نوفل )

تتراوح أعمارهم من وتكونت عينة الدراسة من األشخاص المعاقين  ،وعالقتهما بالقلق واإلكتئاب

( من اإلناث، وقد 75( من الذكور و)80( معاقآ منهم )155وتم تصنيفهم إلى ) ( سنة،10-65)

إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية 

 المعاقين.)طردية( ذات داللة إحصائية بين اإلغتراب النفسي وكآل من القلق واإلكتئاب لدى 

( إلى تقييم مستوى االغتراب النفسي بين طالب (Malik, 2015 كما هدفت دراسة مالك

( طالبا وطالبة في المدرسة، 120) )الهند(، تكونت عينة الدراسة من المدرسة في كشمير

ة، وان توصلت الدراسة إلى إن االغتراب النفسي موجود عند الذكور واإلناث من طالب المدرس

، إال انه ال يوجد فرق 44.98بينما متوسط عالمات اإلناث كانت  ، مات الذكور كانتمتوسط عال

 دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في مستوى االغتراب.

( إلى التعرف على مظاهر اإلغتراب النفسي وعالقتة 2015 ،كما وهدفت دراسة )عصفور

 الثاني للتميز في محافظة اربد، المتفوقين في مدرسة الملك عبدهللا البطبتقدير الذات لدى ال

( طالبا وطالبة، وتم استخدام مقياسا لإلغتراب النفسي من 83حيث تكونت عينة الدراسة من )

وأشارت النتائج إلى أن ،  ,Rosenberg)1979) إعداد الباحث، ومقياس تقدير الذات لروزنبرغ

ً كانت متوسالب طمظاهر اإلغتراب النفسي لل طة، ووجدت فروق دالة المتفوقين أكاديميا

إحصائيا في مظاهر اإلغتراب النفسي وكانت لصالح الذكور في مجاالت العزلة االجتماعية 

والعجز والالهدف والمجال الكلي ولصالح االناث في مجالي االالمعيارية والالمعنى، كما إن 

ً كان مرتفعا، وأيضا هناك فروق طالباتتقدير الذات لدى ال دالة إحصائيا في  المتفوقين أكاديميا

اهر كذلك وجدت عالقة إرتباطية موجبة بين مظ ،درجات تقدير الذات وكانت لصالح الذكور

 .اإلغتراب النفسي وتقديرالذات

( إلى الكشف عن مستوى اإلغتراب النفسي 2012 ،كما وهدفت دراسة )المومني وطربية

 ،لة الثانوية في الجليل األسفلالمرح البطوأثره في مسؤولية التحصيل األكاديمي لدى عينة من 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من ...... "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2224

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 12)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 البط( طالبة من 238( طالبا و)242( طالبا وطالبة منهم )480حيث تكونت عينة الدراسة من )

وقد إستخدم الباحثان مقياسين مقياس اإلغتراب النفسي  ،المرحلة الثانوية في الجليل األسفل

ى ستوى اإلغتراب النفسي لدوأظهرت النتائج الدراسة أن م ،ومقياس مسؤولية التحصيل الذهني

ً وأن مسؤولية التحصيل األكاديمي لدى طالب  المرحلة الثانوية في الجليل األسفل كان متوسطا

 . أكثر ميالً للضبط الخارجي بمعنى أن أفراد ذوي اإلغتراب النفسي المنخفض كانوا، أفراد العينة

 األسرية التنشئة أثر عن إلى الكشف هدفت دراسة (2011) والمدانات الختاتنة وأجرى

 في محافظة األساسي العاشر الصف البط لدى النفسي على االغتراب النفسية والضغوط

 ذات فروق وجود النتايج أظهرت وقد .طالبا وطالبة (473) من الدراسة عينة تكونت إذ الكرك،

 .الذكور ولصالح االغتراب مقياس على واإلناث الذكور إحصائية بين داللة

( إلى التعرف على االغتراب النفسي لدى طالب 2010ة محمد والكردي )وهدفت دراس

ودافع  ومركز التحكم، ، وعالقته بالضغوط النفسية،التربية ببعض الجامعات الحكومية كلية

وكانت أهم  ( طالباً وطالبة بكليات التربية،729االنتماء للوطن، وأختار الباحث عينة بلغ حجمها )

ها الباحث تتمثل في سيادة مشاعر االغتراب النفسي بدرجة دون الوسط، النتائج التي توصل إلي

وأنه توجد عالقة ارتباط طردي بين مشاعر االغتراب النفسي والضغوط النفسية، وكذلك 

ً مع مركز التحكم  ً مع مركز التحكم الداخلي وطرديا ارتبطت مشاعر االغتراب النفسي عكسيا

راب النفسي ه توجد عالقة ارتباط عكسي بين مشاعر االغتالخارجي، كما أشارت النتائج إلى أن

، كذلك ارتبطت الضغوط النفسية عكسياً مع مركز التحكم الداخلي وطردياً ودافع االنتماء للوطن

ودافع  مع مركز التحكم الخارجي، كما أنه وجدت عالقة ارتباط سالب بين الضغوط النفسية،

فكانت  طالباتاعر االغتراب النفسي تعزى لنوع الاالنتماء للوطن، وكذلك وجدت فروق في مش

اإلناث أكثر اغترابا، كما أنه لم توجد فروق في مشاعر االغتراب النفسي تعزى لمسمى الجامعة، 

وكذلك ال توجد عالقة ارتباط عكسي بين مشاعر االغتراب النفسي والمستوى التعليمي للوالدين 

يم أقل اغترابا، كما أنه وجدت فروق في مشاعر فكان الطالب أبناء األكثر مستوى في التعل

األقسام  طالباتاألقسام األدبية وكان  طالباتاألقسام العلمية و طالباتاالغتراب النفسي بين 

الذين نشأوا في القرى واألرياف  طالباتاألدبية أكثر اغتراباً، ولكن لم توجد فروق بين ال

 حضرية.هذا ولم يوجد تفاعل دال إحصائيا بين:الذين نشأوا في المدن والمناطق ال طالباتوال

، )نوع والتخصص الدراسي( - طالبات، )نوع الوالموطن األصلي للسكن( - طالبات)نوع ال

  ومسمى الجامعة(. -ومسمى الجامعة(، )التخصص الدراسي  - طالباتال

إلى التعرف إلى مستوى االغتراب وعالقته بتقدير ( 2009كما وهدفت دراسة ربعي )

لذات، وكذلك التعرف على الفروق تبعا لمتغيرات الدراسة: )الجنس، والتخصص، والترتيب ا

طالبة وطالبة ( 327الحادي عشر في جنوب الخليل. بلغت عينة الدراسة ) طالباتالوالدي( لدى 

الحادي عشر بفرعيه العلمي واألدبي، وطبق مقياسي االغتراب وتقدير الذات اللذين  البطمن 

 طالباتض جمع بيانات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة االغتراب لدى طورا ألغرا

الصف الحادي عشر في جنوب الخليل كانت متوسطة، وأن هناك فروق دالة إحصائيا في درجة 

الصف الحادي عشر في جنوب الخليل تعزي لمتغير الجنس، وكانت  طالباتاالغتراب لدى 
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ما لم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية في درجة الذكور، بين البطالفروق لصالح ال

الصف الحادي عشر في جنوب الخليل تعزي لمتغير التخصص. كما  طالباتاالغتراب لدى 

بينت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين درجة االغتراب ودرجة تقدير الذات 

 ..الصف الحادي عشر في جنوب الخليل طالباتلدى 

صلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها شعور الطالب باالغتراب االجتماعي بدرجة وتو

ً باالغتراب من  متوسطة خاصة على بعد الشعور بفقدان القيم، كما وأن اإلناث أكثر إحساسآ

 الصفوف العليا أقل إحساساً باالغتراب من الذين هم في الصفوف الدنيا. طالباتالذكور وأن 

دراسة هدفت إلى  (2012 والمشار اليه في )المومني، (Trusty, 1993أجرى تراستي )

الكشف عن درجة االغتراب وقدرة متغيرات الجنس والعرق، والوضع االجتماعي واالقتصادي 

ومستوى تعليم الوالدين، والتحصيل األكاديمي، والصف الذي يفشل فيه الطالب على التنبؤ 

ً وطالبة من )226) باالغتراب عن المدرسة تكونت عينة الدراسة من ( مدرسة عامة 19( طالبا

في والية ميسيسبي. أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة االغتراب بين أفراد عينه الدراسة كانت 

مرتفعة، كما بينت النتائج أن كالً من متغيرات الجنس والعرق، والصف الذي يفشل فيه الطالب 

 وان االغتراب عملية تطورية. الب طتتنبأ بوجود حالة االغتراب عن المدرسة لدى ال

 التعقيب على الدراسات السابقة

وجود فإن الباحثان قد استفادا منها في التعرف على  من خالل استعراض الدراسات السابقة

اهتمام واضح من قبل الباحثين بظاهرة االغتراب النفسي وذلك من خالل الدراسات حول 

وع االغتراب النفسي بين االفراد بغض النظر عن شيالمتغيرات، و ببعضاالغتراب وعالقتها 

ان االغتراب النفسي يعتبر لمستوى التحصيلي، وبنسب متفاوته، باالضافة الى الجنس والعمر وا

في تفهم  انأفادت الدراسات المرتبطة الباحثعالمية ولم يختصر على مجتمع معين، كما وظاهرة 

نة إلى جانب تكافؤ وحجم العي الدراسةيار عينة طريقة اختبعمق، باالضافة الى  دراستهممشكلة 

تي يجب تجانس أفراد العينة فيها، ومعرفة العوامل ال العمريةاختيار المرحلة أفراد العينة، و

التعرف على المشكالت ة، وأهمية التعرف على األساليب التي يمكن التعامل بها مع أفراد العينو

سب األساليب التعرف على أنذه الفئة، اضافة الى في التعامل مع ه انالتي قد تواجه الباحث

 . ةالحالي الدراسةواالستفادة منها في اإلحصائية المستخدمة، 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

وذلك لمناسبته وطبيعة الدراسة  والنوعي استخدام المنهج الوصفيفي هذه الدراسة تم 

خدامها في الدراسات ضل األساليب التي من الممكن إست، حيث يعتبر المنهج الوصفي أفالحالية

 المقننة للتأكد من صدق نتائج المقياس المطبق.شبه المسحية، باالضافة الى استخدام المقابالت 
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 عينتهامجتمع الدراسة و

الطالبات الالجئات السوريات في المدارس الحكومية التابعة تكون مجتمع الدراسة من جميع 

الدراسي  وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام، والتعليم لقصبة اربد لمديرية التربية

بالدراسة. وتكونت عينة  طالبة، وجميعهن منتظمات( 4000) والبالغ عددهن .2018/2017

( يبين توزيع 1، والجدول )البسيطة عشوائيةالطريقة الب تم اختيارهن( طالبة، 600الدراسة من )

 عينة الدراسة:

 .زيع أفراد الدراسةتو:  (1) جدول

 النسبة المئوية العدد المتغير

 %64 387 نواة نوع االسرة

 %36 213 ممتدة

 %53 316 سنوات 3أقل من  عدد سنوات اللجوء

 %47 284 سنوات 3أكثر من 

 %100 %100 المجموع

 ادوات الدراسة

 مقياس االغتراب النفسي

والذي تم تطويره من خالل الرجوع  نفسيفي الدراسة مقياس االغتراب ال الباحثان استخدم

 (2008)علي ودراسة  (2012) نعيسة( ودراسة 2014) علوان كدراسة الى الدراسات السابقة

عدم االلتزام  فقدان الشعور باالنتماء، أبعاد هي: أربعةمن  تكونالذي و (2002) ودراسة شقير

(، فلكل بعد من هذه األبعاد 1) رقمكما هي موضحة في الجدول  .، فقدان المعنىالعجز بالمعايير،

 أحيانا، موافق، )موافق بشدة، عشرة فقرات من المقياس. يتم اإلجابة على عبارات المقياس بـ

( إذا كانت صيغة الفقرة 5-4-3-2-1) غير موافق بشدة( وتعطى العبارات درجات غير موافق،

وبذلك تكون أعلى درجة على ( 1-2-3-4-5) غة الفقرة سلبية تعطىأما إذا كانت صي إيجابية،

تم الحكم بانتشار ظاهرة ( درجة لي120) (. والمتوسط40أدنى درجة )( درجة، و200) المقياس

 ( يوضح ذلك:2االغتراب والجدول )

 .توزيع عبارات أبعاد مقياس االغتراب النفسي:  (2) دولج

 العبارات أبعاد مقياس االغتراب النفسي

 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 باالنتماء(البعد األول: )فقدان الشعور 

 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11 البعد الثاني: )عدم االلتزام بالمعايير(

 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21 البعد الثالث: )العجز(

 40-59-58-57-56-55-54-53-52-31 : )فقدان المعنى(الرابعالبعد 
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 (:3) هي موضحة في الجدول رقموتم تقسيم الدرجات إلى ثالثة مستويات كما 

 .الدرجة المعيارية للحكم على الشعور باالغتراب النفسي:  (3جدول )

 التقييم المستويات المستويات

 منخفض 2.33 – 1.55 المستوى األول

 متوسط 3.08 – 2.34 المستوى الثاني

 مرتفع 3.90 – 3.09 المستوى الثالث

 صدق المقياس

 س من خالل ما يلي:تم التحقق من صدق المقيا

على الرغم من تمتع المقياس بصورته العربية بدالالت صدق وثبات  صدق المحكمين: .أ

إذ عرض المقياس على  مناسبة، إال إن الباحثان قاما بإجراء صدق المحتوى للمقياس،

 الدكتوراه المتخصصين في اإلرشاد النفسي والتربوي درجة من حملة عشرة محكمين

، وطلب منهم تحديد ما إذا كانت فقرات المقياس والمناهج والتدريسوالقياس والتقويم 

 منتمية من حيث الموضوع الذي يتناوله المقياس، وما إذا كانت صياغتها اللغوية سليمة.

مما  ن الفقرات جميعها تنتمي للموضوع الذي يقيسه المقياس( محكمين على أ9وقد اتفق )

 وياً. يشير الى تمتع المقياس بصدق مقبول ترب

وللتأكد من صدق أداة الدراسة تم حساب االتساق الداخلي من خالل استخدام معامل ارتباط  .ب

"بيرسون"، وتم حساب معامالت االرتباط بين كل بعد على حدة، وبين المجموع الكلي 

 (.4لألداة، فكانت معامالت االتساق الداخلي كما هي مبينة في الجدول رقم )

 .االتساق الداخلي لإلستبانةيبين معامالت  :(4جدول )

 (α=0.05الداللة عند مستوى ) معامل االرتباط البعد

 دال ,.865 البعد األول: )فقدان الشعور باالنتماء(

 دال ,.876 البعد الثاني: )عدم االلتزام بالمعايير(

 دال ,.894 البعد الثالث: )العجز(

 دال ,.876 البعد الرابع: )فقدان المعنى(

 قياسثبات الم

 (test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

نفس مجتمع الدراسة ولكن بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من  وذلك

ارتباط بيرسون بين  ، ومن ثم تم حساب معاملطالبة (40مكّونة من )وال من خارج عينتها

 في المرتين. يراتهنتقد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من ...... "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2228

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 12)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد 5والجدول رقم )

 واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 .ل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد والدرجة الكليةمعام:  (5جدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 79 ,0 0,81 فقدان الشعور باالنتماء

 73 ,0 89 ,0 عدم االلتزام بالمعايير

 75 ,0 80 ,0 العجز

 74 ,0 89 ,0 فقدان المعنى

 81 ,0 84 ,0 الدرجة الكلية

 التطبيق إجراءات

الطالبات الالجئات السوريات في قام الباحثان بتوزيع مقياس االغتراب النفسي على 

وتوضيح التعليمات المتعلقة بالمقياس. ففي البداية قدم الباحثان للطالب فكرة عامة عن  ،المدارس

م ا سيتإن المشاركة طوعيه، وان المعلومات التي سيدلون به هداف الدراسة وأهميتها، وبينا لهنأ

، باإلجابة الطالبة تتمهلطريقة اإلجابة على فقرات المقياس وان  التعامل معها بسرية تامة، وبيان

 وانهما سيجيبان عن أي سؤال أثناء اإلجابة على فقرات المقياس.

 تحليل البيانات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ستخراجم تحليل بيانات الدراسة من خالل إت

جات أفراد عينة الدراسة على مقياس االغتراب النفسي، وللمقارنة بين هذه الدرجات والتأكد لدر

 ( لتحقيق هذا الغرض.(T -testمن داللة هذه الفروق إحصائياً، واستخدم اختبار 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من " نتائج السؤال األول والذي ينص على

 ريات للمرحلة الثانوية في االردن"؟لبات الالجئات السوالطا

نحرافات المعيارية لمستوى اج المتوسطات الحسابية واإلستخرلإلجابة عن هذا السؤال تم إ

التالي رقم  ، والجدولالطالبات الالجئات السوريات في االردناالغتراب النفسي لدى عينة من 

 يوضح ذلك. (6)
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عينة حسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االغتراب النفسي لدى المتوسطات ال:  (6دول )ج

 .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةمن الطالبات الالجئات السوريات في االردن 

 المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجال الرتبة

 متوسط 59. 59 .2 فقدان المعنى 1

 متوسط 53. 51 .2 عدم االلتزام بالمعايير 2

 متوسط 42. 42 .2 العجز 3

 منخفض 47. 23 .2 فقدان الشعور باالنتماء 4

 متوسط 27. 41 .2 الدرجة الكلية

(، حيث جاء 2 ,23-2 ,59( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )6يبين الجدول )

فقدان  بُعد بينما جاء (،2 ,59في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) فقدان المعنىبعد 

(، وبلغ المتوسط الحسابي 2 ,23في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )الشعور باإلنتماء 

 .المتوسط( وهو يقع في المستوى 2 ,41) لألداة ككل

تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن االغتراب النفسي ينتشر بنسبة  حيث

وقد يعود ذلك إلى عدد من األسباب، من  ،ردنألئات السوريات في ابين الطالبات الالجمتوسطة  

طة اجتماعية وثقافية ، وعدم وجود أنشالطالباتمنه  تعانيطول وقت الفراغ الذي  أهمها

 .هم في وجود االغتراب النفسي عندهنساوالذي ، وترفيهية لهن

تقديرات عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ل:  (7جدول )

 .مرتبة تنازلياببُعد )فقدان الشعور باالنتماء( الفقرات المتعلقة 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,22 2,31 أشعر أنني غريبة حتى عن نفسي. 1

 87,1 2,25 أشعر غالبا أني وحيده.  2

 1,21 2,21 ة.أشعر أنني مفروضة على زميالتي في المدرس 3

 1,21 2.19 في مشاكل اآلخرين. كثيراً  أهتم بالتفكير 4

إذا وجدت بين مجموعة من الناس أشعر أنني لست غريبة  5

 عنهم.
2.12 1,42 

 1,13 2,06 أشعر شعوراً قويا باالنتماء والوالء للمدرسة التي أدرس بها. 6

 1,31 2,02 أشعر أنني منعزلة عن اآلخرين من حولي. 7

 1,12 1,92 أخرى غير أسرتي. ألسرةأشعر أن سعادتي تتحقق باالنتماء  8

 1,10 1,81 أشعر بأنني غير مرغوبة بين أسرتي. 9

 1,26 1,74 أشعر بالوحدة غالبا عندما أكون بين أسرتي. 10
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(، حيث جاءت 2.31-1.74( إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )7يبين الجدول )

" في المرتبة األولى بينما جاءت أشعر أنني غريبة حتى عن نفسيتنص على "الفقرة والتي 

 بالمرتبة األخيرة." أشعر بالوحدة غالبا عندما أكون بين أسرتي" والتي تنص علىالفقرة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات عينة الدراسة على : (8جدول )

 .)عدم االلتزام بالمعايير( مرتبة تنازلياالفقرات المتعلقة ببُعد 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,51 3,22 أفضل غالبا مراعاة القيم في أي سلوك يصدر عني.  11

 1,32 3,19 أسعى لتحقيق أهدافي بغض النظر عن مشروعية األداة. 12

 1,21 3,03 أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة. 13

 1,32 2,96 تمسكي بالقيم تعتمد على طبيعة المواقف واألشخاص. 14

 1,31 2,81 من معاشرتي للناس تبين أنه ال داعي للتمسك بالقيم. 15

 1,36 2,77 أعتقد أن القيم ضرورة لتنظيم الحياة. 16

 1,23 2,47 أنتقد األشخاص الذين يخالفون القيم. 17

 1,21 2,24 ال تخضع للقيم تنعم بالحرية.أعتقد أن المجتمعات التي  18

 1,28 1,98 ال يهم مخالفة المعايير إذا كنت سأفوز برضا اآلخرين. 19

 1,22 1,61 أفضل الحرية التي تخضع للمعايير االجتماعية. 20

(، حيث جاءت 1.61-3.22( إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )8يبين الجدول )

" في المرتبة األولى راعاة القيم في أي سلوك يصدر عنيأفضل غالبا ملى "الفقرة والتي تنص ع

" بالمرتبة ة التي تخضع للمعايير االجتماعيةأفضل الحريبينما جاءت الفقرة والتي تنص على "

 األخيرة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات عينة الدراسة على :  (9جدول )

 .لمتعلقة ببُعد )العجز( مرتبة تنازلياالفقرات ا

 الفقرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.92 3,81 أشعر أنني مسلوبة اإلرادة. 21

 1.21 3,68 أترك العمل غالبا بمجرد ظهور أي مشكلة أو صعوبة فيه. 22

 1.27 3,32 يمكنني تحمل مسؤولية أي عمل. 23

 1.15 2,87 الحياة. أشعر أنني مقيدة في  24

 1.18 2,67 افشل في إقناع اآلخرين بوجهة نظري مهما كانت صحيحة. 25

 1,13 2,43 ال أستطيع إنجاز ما يطلب مني إنجازه. 26
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 (9... تابع جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,12 2,31 ء.غالبا ال أستطيع االعتراض عندما ال أوافق على شي 27

 1,18 2,13 أستطيع تحقيق أهدافي. 28

 1,38 2,03 لدي القدرة للتخطيط المستقبلي. 29

 1,47 1,93 على التحكم في انفعاالتي ةأشعر أنني غير قادر 30

(، حيث جاءت 1.93-3.81( إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )9يبين الجدول )

" في المرتبة األولى بينما جاءت الفقرة والتي نني مسلوبة اإلرادةأشعر أالفقرة والتي تنص على "

 بالمرتبة األخيرة. "أشعر أنني غير قادرة على التحكم في انفعاالتيتنص على "

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات عينة الدراسة على : (10جدول )

 .( مرتبة تنازلياىفقدان المعنالفقرات المتعلقة ببُعد  )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,25 3,26 أشعر أن الحياة ال داعي لها. 31

 1,06 3,17 أشعر دائما بأنني بائسة. 32

 94, 3,03 سواء نجحت أم فشلت فاألمر عندي سواء. 33

 95, 2,78 أشعر أن الموت أفضل من الحياة. 34

 1,38 2,59 وسيلة تذهب الضيق عني. أعجز عن إيجاد 35

 1,05 2,51 أستغرق وقتاً كبيراً في التفكير بنفسي وبمشاكلي. 36

أن حياتي مليئة بالفشل إال أنني أحاول إيجاد  بالرغم من 37

 معنى لها.
2,39 1,16 

 1,07 2,21 أفكر غالبا في المواقف التي تعرضت فيها لإلهانة.  38

 1,09 2,16 اآلخرين. علني أتعدى على حقوقاهتمامي بنفسي لم يج 39

 1,14 2,02 العبارات المستخدمة في حياتنا لم يعد لها معنى. 40

(، حيث 2.02-3.26( إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )10يبين الجدول )

 " في المرتبة األولى بينما جاءتأشعر أن الحياة ال داعي لهاجاءت الفقرة والتي تنص على "

 بالمرتبة األخيرة. "العبارات المستخدمة في حياتنا لم يعد لها معنىالفقرة والتي تنص على "

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "نتائج السؤال الثاني والذي ينص على 

( في االغتراب النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة α=0.05الداللة )

 ؟")نواة، ممتدة( ي االردن والتي تعزى لمتغير نوع األسرةالثانوية ف
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البالغ و لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة

متوسط ( طالبة تعيش في أسرة ممتدة، وقد بلغ 213( طالبة تعيش في أسرة نواة، و)387)عددها 

األسرة وبلغ متوسط عينة ( 01، 3) معياري مقداره ( وبانحراف69.88) األسرة النواةعينة 

تم استعمال  اإلحصائيةوالختبار الداللة ( 71.2معياري مقداره ) وبإنحراف(63.82)  الممتدة

عند مستوى داللة  (37، 1(وبلغت القيمة التائية المحسوبة  التائي لعينتين مستقلتين، اإلختبار

 .(11)الجدول غير دالة احصائياً كما مبين في  وقد تبين أنها (.146)حرية  ودرجة (0.05)

االغتراب  مستوى" ت" واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  :(11جدول )

النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في االردن والتي تعزى 

 لمتغير نوع األسرة )نواة، ممتدة(؟

 دالعد االسرةنوع 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

داللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الفروق

 3.01 88.69 387 أسرة نواة
 غير دالة 1.92 1.37

 2.71 82.63 213 أسرة ممتدة

بين الطالبات الالجئات  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله الجدول من يتضح

 والتي تعزى لمتغير نوع االسرة.السوريات في االردن 

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "

( في مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات α=0.05الداللة )

سنوات، أكثر  3للمرحلة الثانوية في االردن والتي تعزى لمتغير عدد سنوات اللجوء)أقل من 

 ؟"سنوات( 3من 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة والبالغ 

 3مدة لجوءها أكثر من ( طالبة 284، و)سنوات 3مدة لجوءها أقل من ( طالبة 316عددها )

( 71.75)سنوات  3 أقل من لجوئهنالطالبات اللواتي عدد سنوات ، وقد بلغ متوسط عينة سنوات

 لجوئهنعينة الطالبات اللواتي عدد سنوات ( وبلغ متوسط 03، 7) وبانحراف معياري مقداره

تم  اإلحصائيةوالختبار الداللة ( 62.5معياري مقداره ) وبإنحراف (69.87)سنوات  3أكثر من 

( عند مستوى 38، 4(وبلغت القيمة التائية المحسوبة  التائي لعينتين مستقلتين، اإلختباراستعمال 

ً كما مبين في الجدول  144حرية )  ( ودرجة 0.05داللة )  (. وقد تبين أنها غير دالة احصائيا

(12) 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" مستوى االغتراب  :(12جدول )

ردن والتي تعزى النفسي لدى عينة من الطالبات الالجئات السوريات للمرحلة الثانوية في اال

 سنوات( ؟ 3سنوات، أكثر من  3لمتغير عدد سنوات اللجوء)أقل من 

عدد سنوات 

 اللجوء

الوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

داللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الفروق

 03 ،7 71 ، 75 316 سنوات 3أقل من 
 غير دالة 1.89 4.38

 62 ،5 69 ، 87 284 سنوات 3أكثر من 

إحصائية بين الطالبات الالجئات  داللة ذات فروق وجود عدم أعاله الجدول من يتضح

 .عدد سنوات اللجوءالسوريات في االردن والتي تعزى لمتغير 

 مناقشة النتائج وتفسيرها

 الطالبات الالجئات السوريات في االردننتائج درجة الشعور باالغتراب النفسي لدى  تعزى

طالبات ، ومن ضمنهم السوري بشكل عامتكرار الظروف الضاغطة التي يعيشها الشعب إلى 

والتي تمكنهم  وجود االغتراب النفسي لديهن، مما أدى إلى المدارس وبمختلف المراحل الدراسية

من االستمرار والسعي للنجاح والتقدم، كما أن تشابه الظروف االقتصادية واالجتماعية بين 

منها، إلى جانب  يعانين، والتقارب في الهموم والمشكالت التي ئات السورياتالطالبات الالج

على تكوين صداقات مع ما يتناسب والمستوى الفكري واالقتصادي واالجتماعي  ةقدرة الطالب

 مما يخفف من الشعور باالغتراب. لهنالذي يمثل متنفسا  المدرسي، واالنخراط في الجو نله

وال يختلف بتغير نوع  نفسه، باالغتراب الشعور لديهن طالباتكما وبينت النتائج ان ال

 النتيجة هذه تفسير ويمكن األسرة التي تعيش فيها الطالبة وعدد سنوات لجوء الطالبة الى االردن

 في السريع والتغير والمتشابهة الصعبة والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف بسبب

 االحداث.

الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة بالطالبة الالجئة  وخالصة القول، إنه على

السورية، فإنها تستطيع التكيف مع هذه الظروف وبناء شخصية ال تعاني من االغتراب النفسي، 

وبناء شخصية تتمتع بثقة ال بأس بها. باالضافة إلى أن الطالبات تواجهن الظروف نفسها، وبذلك 

 ابهة نوعاً ما.تكون الخصائص النفسية للطالبات متش

االطالع عليها  دراسات السابقة التي أمكن للباحثانمقارنة هذه النتيجة مع نتائج ال ولدى

 ودراسة (2009)ربعي، ودراسة ( (Malik, 2015ومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراسة 

(1993 ,Trusty) .والتي أظهرت نتائجها درجة متوسطة للشعور باالغتراب 

وللتأكد من صدق نتائج المقياس المستخدم بإجراء المقابالت شبة المقننة كما وقام الباحثان 

نا بجمع الكم الهائل أكثر المقابالت شيوعا ألنها تساعد يعتبر هذا النوع من المقابالت منحيث 
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ما الذي يعانيه الفرد من مشكالت وإضطرابات من خاللها معرفة نستطيع من المعلومات التي 

من خالل هذا النوع من المقابالت أن نقوم بإعادة طرح السؤال بصيغة وأيضا يمكننا  ،عامه

أنها تصلح  لكافة الفئات  الى باإلضافة ،شخص على معرفة ما الذي يعنية السؤالأخرى تساعد ال

تم تأكد من صدق النتائج للتواصل اللفظي والغير لفظي, وللما تتمتع به من اسلوب االعمرية 

 ،( طالبات10عدد من الطالبات الالجئات السوريات والبالغ عددهن )فردية مع مقابالت  إجراء

 والجدول األتي يضم عدد من األسئلة التي تم طرحها على الطالبات:

؟ .9  هل تؤثر نظرة األخرين بك 

وتم ، تم من خاللها تغطية جوانب الدراسة( دقيقة 45-30ن )تراوحت مدة المقابالت موقد 

تم  ،عقد هذه المقابالت في مكان مختص داخل المدرسة تم توفيرة بالتعاون مع الهيئة اإلدراية

وأيضا فتح المجال أمام  ،التأكيد على السرية داخل المقابلة وخلق جو من االمان النفسي والراحة

 عدم اإلجابه عن أي سؤال يطرح. جابة أوالطالبات في حرية اإل

وتحليلها بحيث يسهل التعرف على درجة تم تفريغ البيانات من أجل ترتيبها وتصنيفها وقد 

حيث بينت نتائج التحليالت وجود توافق بشكل كبير ما بين  ،توفر هذه المشكله لدى الطالبات

 لتي كانت على النحو األتي :واتم تطبيقة على الطالبات  الذينتائج المقابالت ونتائج المقياس 

حيث تم إيجاد ، (4,5,6 األسئلةوهي ) تعود لمجال العجزبالنسبة ألسئلة المقابالت والتي  .1

والتي جاءت ( 2,39جابات الطالبات على هذه األسئلة والتي بلغت )المتوسطات الحسابية إل

( 2,42) ي بلغمقارنة مع المتوسط الحسابي لمجال العجز في المقياس والذبدرجة متوسطة 

 وهذا يدل على صدق المقياس.والذي كان أيضا بدرجة متوسطه 

حيث ، (1السؤال ) وبالنسبة ألسئلة المقابالت والتي تعود لمجال فقدان الشعور باإلنتماء وه .2

جاءت بدرجة  جابات الطالبات على هذه األسئلة والتيالمتوسطات الحسابية إلتم إيجاد 

 هل أنتي مرفوضة من قبل زميالتك  في المدرسة؟ .1

؟ .2  هل تري بأن القيم تتجسد في سلوكياتك 

 هل يمكن أن تتخلي عن قيمك  مقابل إرضاء األخرين؟ .3

 نفسك  بأنك  مسلوبة اإلرادة عند القيام بعمل ما؟هل تري  .4

 هل لديك  القدرة للتحكم بإنفعاالتك؟ .5

 هل تجدي بأنه من الصعب عليكي تأمين أمور حياتك  اليومية؟ .6

 هل أنتي مقتنعة بما يدور حولك من أحداث ؟ .7

 هل أنتي يائسة أم متفائلة ؟ .8
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 فقدان الشعور باإلنتماء رنة مع المتوسط الحسابي لمجال( مقا2,21بلغت ) حيث منخفضة

 وهذا يدل على صدق المقياس.أيضاً  منخفضةوبدرجة ( 2,23) في المقياس والذي بلغ

َ بالنسبة ألسئلة المقابالت والتي تعود لمجال عدم اإللتزام بالمعايير وهي ) .3  األسئلةأيضا

الطالبات على هذه األسئلة والتي بلغت جابات المتوسطات الحسابية إلحيث تم إيجاد ، (2,3

 في المقياس والذي بلغعدم اإللتزام بالمعايير  ( مقارنة مع المتوسط الحسابي لمجال2,50)

وهذا يدل على صدق والتي كانت بدرجة متوسطة في المقياس والمقابالت ( 2,51)

 .المقياس

يث تم إيجاد ح، (7,8,9 سئلةاألوهي )الالمعنى بالنسبة ألسئلة المقابالت والتي تعود لمجال  .4

( مقارنة مع 2,57جابات الطالبات على هذه األسئلة والتي بلغت )متوسطات الحسابية إل

والتي كانت بدرجة ( 2,59في المقياس والذي بلغ )الالمعنى المتوسط الحسابي لمجال 

 وهذا يدل على صدق المقياس.متوسطة في المقياس والمقابالت 

 التوصيات

 ان بما يلي:يوصي الباحث

 .الطالبات واثار االغتراب عليهناجراء مزيد من الدراسات حول االغتراب النفسي عند  .1

 .الطالبات الالجئاتبناء برامج ارشادية وعالجية لمعالجة ظاهرة االغتراب عند  .2

 حول ظاهرة االغتراب لتجنبها. طالباتعمل المحاضرات اإلرشادية لل .3

 جتماعية التي تعزز من التفاعل اإليجابي مع األبناء.تثقيف اآلباء بأساليب التنشئة اال .4
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