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 ممخص الدراسة

عبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدى و ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي 
: )مكاف اإلقامة، جامعة ر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة تبعًا لممتغيرات اآلتيةالطالبات ألس

 ، المستوى الدراسي(.الدراسة
وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وكاف المجتمع األصمي لمدراسة الطالبات 

يتكوف مف  الجامعيات ألسر مغتربة الوافدات إلى قطاع غزة مف أجؿ التعميـ. ومجتمع الدراسة
 ( طالبة يدرسف في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى بقطاع غزة. 320)

( طالبة جامعية مسجمة في الجامعتيف؛ 139وقد تكونت عينة الدراسة الفعمية مف )
%( وىي نسبة ممثمة لمجتمع الدراسة. وقد تـ 43.43مسحوبة مف المجتمع األصمي بنسبة )

يؽ أدوات الدراسة عمييف، والتي كانت عبارة عف مقياس اختيارىف بالطريقة المسحية لتطب
( فقرة، ومقياس قمؽ المستقبؿ 48االغتراب النفسي مف إعداد د. إقباؿ الحمداني؛ مكونة مف )

 ( فقرة.47مف إعداد الباحثة مكوف مف )
وقد استخدمت الباحثة العديد مف األساليب اإلحصائية لئلجابة عف تساؤالت الدراسة 

متوسط ، )المنيا )النسب المئوية( فروضيا؛ ومف أىميا: إحصاءات وصفيو؛ والتحقؽ مف
( T، واختبار )، )معامؿ ارتباط بيرسوف(، )معامؿ ألفا كرونباخ( الحسابي(، )الوزف النسبي(

( LSD Test، واختبار )(One-Way ANOVA، واختبار التبايف األحادي )لعينتيف مستقمتيف
 لممقارنات الثنائية. 

 تائج التي توصمت إلييا الباحثة؛ ما يمي:أىم الن
مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة  .1

 ضعيؼ. و مستوى الشعور بقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ضعيؼ.
وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ لدى  .2

سر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة، مما يعني أنو كمما قؿ مستوى االغتراب الطالبات أل
 النفسي؛ قؿ مستوى قمؽ المستقبؿ لدييف.

ال توجد فروؽ في أبعاد الجانب الشخصي الصحي، والدراسي الميني، ومستوى االغتراب  .3
 (. sig < 0.05النفسي؛ حيث كانت قيمة )

لدى ىذه الفئة مف خبلؿ معرفة احتياجاتيف  تقديـ برامج ىادفة أىم توصيات الدراسة:
 واىتماماتيف النفسية والروحية.

 الطالبات الجامعيات ألسر مغتربة. االغتراب النفسي ػ قمؽ المستقبؿ ػ كممات مفتاحية:
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Abstract   

The study aimed to identify the feeling of psychological alienation and the 

extent of its relationship with the anxiety about the future of the female students of 

expatriate families in Gaza Strip universities in the light of the following variables: 

(place of residence, university of study, and level of study). 

The researcher adopted the analytical-descriptive approach. The original 

population of the study was the female university students of the expatriate families 

arriving in the Gaza Strip for education. The study population consisted of (320) 

female students studying at the Islamic University and Al-Aqsa University in the 

Gaza Strip. 

The actual study sample consisted of (139) representing (43.43%) of the 

population of the female students registered at the two universities. The sample of 

the study on which the study tools were applied. The study comprised a 

psychological alienation scale consisting of (48) items and  prepared by Dr. Iqbal Al-

Hamdani, and the anxiety about the future scale consisting of (47) items and 

prepared by the research. 

The researcher used several statistical methods to answer the study questions 

and verify the hypotheses. Some of the most important statistical methods were as 

follows: descriptive statistics including percentages, means, percentage weights, 

Cronbach's alpha  coefficient, Pearson correlation coefficient, t.test for two 

independent samples, the test of variance (One-Way ANOVA), and LSD test for 

bilateral comparisons. 

Findings: The most important findings reached by the researcher were as follows: 

1. The feeling level of both the psychological alienation and anxiety about the 

future among the female students of expatriate families in the Gaza Strip 

universities were weak. 

2. There was a positive correlation that was statistically significant between the 

psychological alienation and anxiety about the anxiety among the female students 

of expatriate families in the Gaza Strip universities, which means that the lower 

the level of psychological alienation, the less the level of anxiety about the future 

among them. 

3. There aren,t significant differences in the personal health, academic and 

professional dimensions, and the level of psychological alienation at the 

significance level (sig <0.05). 

Recommendations: The researcher recommends providing purposeful programs that 

can create a situation of social stability among the female students of expatriate 

families in the Gaza Strip universities by knowing their needs and their 

psychological and spiritual and interests. 

Key words: Psychological alienation  -  Future anxiety  -  Female students of 

expatriate families. 
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   الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى
 َلُهْم َوُحْسُن َمَآب  
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  ًإلى وطني الحبيب... فمسطيف.... حبًا واعتزازا 

 إلى روح والدي، ووالدتي رحميما اهلل تعالى 

  ًإلى زوجي الغالي... تقديرًا وعرفانا 

 إلى أبنائي وبناتي األعزاء 

  ًإلى إخوتي وأخواتي جميعا 
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 شكٌر وتقديرٌ 

الحمد هلل الذي عّمـ بالقمـ، عّمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، والصبلة والسبلـ عمى الرسوؿ 
؛ سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو الطيبيف الطاىريف، ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف،  األكـر

 أما بعد:
اـ ىذا البحث أف أقدـ جزيؿ شكري وتقديري إلى يطيب لي بعد أف مّف اهلل عمّي بإتم

جميع مف قّدـ إلّي يد العوف لمساعدتي بإبداء آرائيـ ومقترحاتيـ واستشاراتيـ التي ساعدتني في 
 إنجاز ىذا البحث.

ال َيْشُكُر اهلل مف ال َيْشُكُر وانطبلقًا مف ىدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ الذي قاؿ: )
: رقـ 811/ص7أبي داود: كتاب األدب/باب في شكر المعروؼ، ج ( )أبوداود، سنفالنَّاس
(، واعترافًا مني لكؿ ذي فضؿ بفضمو؛ فإني أحمد هلل رب العالميف أف أنعـ عمّي 1188الحديث

بأف يّسر لي األستاذة الدكتورة الفاضمة: سناء أبو دقة حفظيا اهلل ورعاىا، وبارَؾ في عمميا 
قدير عمى ما بذلتو معي مف وقت وجيد، وعمى ما قدمتو لي وعمميا؛ فميا مني كؿ الشكر والت

رشاد ليخرج البحث بيذا الشكؿ؛ فجزاىا اهلل خير الجزاء.  مف نصح وا 
كما وأتقدـ بالتشكر لجامعتي الحبيبة )الجامعة اإلسبلمية( التي أتاحت لي فرصة البحث 

 العممي، ولشئوف البحث العممي والدراسات العميا، ولكمية التربية. 
والشكر موصوؿ لمطالبات ألسر مغتربات المواتي يدرس في الجامعات، والمواتي ساعدف 
في إنجاح ىذا البحث في الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األقصى. كما وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى 
لى األساتذة  أعضاء ىيئة التدريس في قسـ الصحة النفسية المجتمعية في الجامعة اإلسبلمية، وا 

قاموا بتحكيـ خطة الدراسة. وأتقدـ بالشكر واالمتناف لؤلساتذة الذيف قاموا بتحكيـ أداة الذيف 
 الدراسة؛ والذيف كاف ليـ دور إيجابي في إخراجيا بالشكؿ العممي الجيد.

كما وأتقدـ بالشكر لجميع زميبلتي الطالبات بقسـ الصحة النفسية بالدراسات العميا لما 
 وكذلؾ أشكر صديقاتي جميعيف عمى ما بذلنو لي فترة الدراسة. قدمف لي مف نصائح ومساعدة،

وأخيرا، ال يسعني إال أف أسجؿ عظيـ شكري وامتناني لعائمتي سبب سعادتي وأفراد 
أسرتي وخاصة زوجي العزيز: أ. د. طالب أبو شعر الذي كاف لي دائمًا مشجعًا ومحفزًا، وكذلؾ 

بوا عف خاطري سيوًا أتوجو بالشكر والتقدير، وجزاىـ أبنائي جميعا. فإلى ىؤالء جميعًا، ولمف غا
 اهلل عني خير الجزاء.

 ةالباحث
 رجاء حمدي مدوخ
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 الفصل األول

 ر العام لمدراسةاإلطا

 مقدمة:  1.1
ذىمة وسريعة نتيجة لثورة المعمومات شيد العالـ في السنوات األخيرة تغيرات مُ 

واالتصاالت حيث غدت أطرافو المتباعدة وكأنو مدينة صغيرة؛ األمر الذي نتج عنو ىذا التطور 
وب الطاحنة اليائؿ في مجاالت الحياة المتعددة. كما اتسـ العالـ المعاصر بانتشار الحر 

والصراعات السياسية والمشكبلت االقتصادية وتقديـ الحاجات المادية عمى الحاجات المعنوية؛ 
مما أدى إلى قصور في الجوانب الوجدانية والعبلقات الشخصية واالجتماعية واإلسراؼ في 

كميا  الفردية والتنافس وتدىور القيـ الراقية، لذلؾ لـ تكف التغيرات التي صاحبت ىذا العصر
إيجابية؛ بؿ كاف ليا العديد مف السمبيات عمى حياة الفرد والجماعة والمجتمع؛ خاصة فيما 

 يعرؼ بالعالـ الثالث.

العالـ العربي واإلسبلمي بظروؼ وتطورات سريعة أثرت في كثير مف مناحي  لقد مرَّ 
معديد مف الحياة فييا وانعكست سمبا عمى كثير مف جوانبيا؛ وخاصة عمى الصحة النفسية ل

األفراد، ومنيا االغتراب النفسي؛ الذي يعد حالة ذىنية يشعر بيا الفرد باالنفصاؿ النسبي عف 
 ذاتو أو مجتمعو أو عف كمييما. 

لقد ازداد اىتماـ الباحثيف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف بدراسة االغتراب 
أف ىذه الظاىرة ليا دالالت تعبر  نييعما مكظاىرة انتشرت بيف األفراد والمجتمعات المختمفة؛ 

عف أزمة اإلنساف المعاصر ومعاناتو وصراعاتو الناتجة عف تمؾ الفجوة الكبيرة؛ بيف تقدـ مادي 
يسير بمعدؿ ىائؿ وسريع، وتقدـ قيمي ومعنوي يسير بمعدؿ بطيء؛ األمر الذي أدى باإلنساف 

عاصر. ولعؿ ذلؾ يبرز استخداـ مفيـو إلى الشعور بعدـ األمف والطمأنينة حياؿ واقع الحياة الم
 االغتراب ضمف الموضوعات التي تعتبر مشكبلت نفسية ليذا العصر.

إف حرماف الشباب مف تأسيس اختياراتيـ الحياتية يؤدي إلى شعورىـ باالغتراب والقمؽ 
ـّ إلى إضعاؼ انتمائو االجتماعي؛ بحيث يتحوؿ إلى  واالنسحاب مف الحياة االجتماعية، ومف ث

بئ يثقؿ كاىؿ التنمية والمجتمع. وقد يدفع ذلؾ إلى تمرد الشباب ويسبب الفوضى في النظاـ ع
 .(22ص ،ـ1991)ليمو وآخروف،  االجتماعي

إف االغتراب النفسي أصبح ظاىرة تتزايد يوما عف يـو بيف األفراد بشكؿ عاـ والشباب 
األكبر واألىـ في تقدـ بشكؿ خاص، ألف ىذه المرحمة الميمة )الشباب( يقع عمييا العبء 
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المجتمع وبنائو وتطوره في شتى المياديف، ألنو الفئة األكثر تأثرا وتأثيرا في إحداث التغييرات 
إف ظاىرة االغتراب تعتبر ظاىرة اجتماعية نفسية، ومشكمة  التي تصاحب التطور والتقدـ.

 إنسانية معوقة لمفرد في تحقيؽ الصحة النفسية. 

، وقد اسُتخدـ المفظ حديثًا في العمـو ىو البعد عف األىؿ والوطف جو عاـ"واالغتراب بو 
ر أحيانًا ، وتتمخص في أف الفرد يماركس، عدىا مف أفكارهلييا مإاالجتماعية لداللة قصد 
، ففي حالة ويكاد يفقد إنسانيتو كميا ،مالو، ويصبح غريبًا أماـ نشاطو وأعبأوضاع يفقد فييا نفسو
 اف أعمالو وينتقد شخصيتو مما يدفعو إلى الثورة لكي يستعيد كيانو"االغتراب يستنكر اإلنس

 .(30ص ،ـ2003)خميفة، 

طالبات الجامعات بأف الطرؽ التي بدأت تفتح أبوابيا وتحدد ىذه الفئة مف  إف شعور
قواعدىا لتحقيؽ األىداؼ والطموح عادت تغمؽ أو تتطمس معالميا نتيجة لتمؾ التغيرات 

بيف إلى قيـ جديدة  ي السياؽ السياسي واالجتماعي واالقتصادي مؤديةالمفاجئة الحاصمة ف
، حيث تجد الطالبة نفسيا إزاء قيـ ومعايير متضاربة يصعب التكيؼ معيا مما وغير متجانسة

يولد لدييا إحساسًا بالحيرة والتخبط واالنسحاب مف العبلقات االجتماعية ثـ اإلحساس بالعزلة 
كؿ ذلؾ يشكؿ ضغوطًا نفسية عمى الطالبات  .(ـ2011)الحمداني،  ومف ثـ الشعور باالغتراب

وىي الشريحة الشبابية التي تمثؿ روح المجتمع وقمب األمة النابض التي تؤدي بيف إلى الشعور 
 باليأس والتوتر والقمؽ  وعمى األخص قمؽ المستقبؿ.

فة ومتعددة وقد إف ىذه الشريحة مف الطالبات والمواتي جئف مف بيئات مختم ترى الباحثة
اكتسبف قيمًا ومفاىيـ واتجاىات مختمفة في تفاعميف الحياتي وفي مراحميف النمائية التي مررف 

ػ إحدى المشكبلت راعات يومية. كما إف غياب األسرةبيا، وما تخمميا مف ضغوطات حياتية وص
واختبلؼ في، االجتماعية التي تواجييا الطالبة وغياب الجو األسرى المناسب والحرماف العاط

تؤدي إلى إجياض الطموحات واآلماؿ واألىداؼ؛ مما يمكنيا أف تؤدي القيـ االجتماعية؛  بعض
يؤثر بشكؿ أو آخر في تغير شخصية الطالبات خاصة الصحة النفسية لمطالبة الجامعية الذي 

مستقبؿ بالقمؽ نحو الفيصبح لدييـ شعور يتجاوز أثره األسرة والمجتمع بكؿ مؤسساتو المتعددة؛ 
 القريب والبعيد.

ويشير قمؽ المستقبؿ في معناه؛ إلى أنو مزيج مف الرعب واألمؿ لممستقبؿ والذي يمكف "
أف يكوف مرضًا حقيقيًا إذا عانى فيو الفرد مف االكتئاب واألفكار السمبية وقمؽ الموت واليأس 
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يجعؿ صاحبو في بشكؿ غير طبيعي مما يجعؿ الفرد في حالة مف الخوؼ وعدـ االطمئناف مما 
 ."حالة مف التوتر وعدـ االتزاف النفسي وعدـ الراحة

(35ص ،ـ1993)عبد الباقي،   

"يظير قمؽ الشباب عمى مستقبميـ مف عدـ تحقيقيـ ألىدافيـ وأحبلميـ ، سواء أكاف 
 ."تأميف سكف أو الزواج أو غير ذلؾ ذلؾ في إيجاد فرص عمؿ أو

(89ص ،ـ1999)كنعاف ولمجيدؿ،   

درة الطالبة الجامعية عمى التعايش في المجتمع يؤثر في الصحة النفسية، إف عدـ ق
 ويؤدي إلى عدـ التركيز العممي وضعؼ المستوى األكاديمي.

حدث شعورًا باإلحباط لدى الطالبة الجامعية وخاصة وأنيا كما أف ىناؾ مواقؼ كثيرة تُ 
يف يعطوف ألنفسيـ حؽ بعيدة عف جوىا األسري والعطؼ الوالدي وتسمط بعض األقارب الذ

الوالية عمى ىؤالء الطالبات بحكـ بعد األىؿ عنيف؛ مما يؤدي إلى الشعور بالقمؽ نحو 
 المستقبؿ، والمعاناة مف مشاعر االغتراب النفسي الذي يؤثر عمى صحتيف النفسية بشكؿ عاـ. 

وتصطدـ رغبات بعض الطالبات مع واقع المجتمع مما يؤدي إلى خمؽ عقبات أماميف 
يصبح لدييف ضغوطات نفسية واجتماعية. وكؿ ذلؾ يؤثر في حدة شعور الطالبة باالغتراب ف

نما ىي النفسي وزيادة حدة قمؽ المستقبؿ.  "فاالغتراب ليس مجرد حالة مرتبطة بمجتمع معّيف، وا 
ظاىرة إنسانية موجودة في مختمؼ أنماط الحياة االجتماعية، وفي كؿ الثقافات نتيجة لمظروؼ 

 .(70ص ،ـ2000)رجاؿ،  دية واالجتماعية"االقتصا

كما يدفع قمؽ المستقبؿ الفرد إلى العزلة االجتماعية والتشاؤـ المبالغ فيو وعدـ الثقة التي 
 .(struening ,1994تصؿ إلى درجة الشؾ والسخرية مف الذات )

"وقد يظير قمؽ المستقبؿ كسمة مف سمات األشخاص البائسيف ضمف االتجاه السمبي 
، والتوقع السمبي الغامض وفقداف األمؿ في المستقبؿلمستقبؿ إضافًة إلى المستقبؿ نحو ا

 .225)ص ،ـ2007)الجابري، والخوؼ وتعميـ الفشؿ بتشابو الحاضر مع المستقبؿ"

لقد أصبح مصطمح االغتراب مف أكثر المصطمحات في الجدؿ بسبب تعريفاتو الكثيرة 
ا في معالجة المشكبلت النفسية في المجتمعات التي وضعيا العمماء، وبسبب كثرة تناولي

الحديثة. وبالرغـ مف تبايف واختبلؼ اآلراء حوؿ مفيوـ االغتراب؛ مثؿ: )االنسبلخ مف 
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المجتمع، الفشؿ في التكيؼ، البلمباالة، عدـ الشعور باالنتماء( إال أنيا تعطي نفس النتائج في 
 مفيـو االغتراب النفسي.

عمى ىذه الفئة الميمة في اسة لمباحثة لتصمت الضوء ومف ىنا تنبع مشكمة الدر 
، وذلؾ مف خبلؿ محاولة التعرؼ عمى عبلقة االغتراب النفسي بقمؽ المستقبؿ لدى المجتمع

مييف دراسات مف ىذا النوع مف الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة والتي لـ تجِر ع
الفرد لموقوؼ عمى أفضؿ السبؿ لمتعامؿ معيف  ، مما يؤدي إلى الفيـ الواضح لطبيعة تكوفقبؿ

مثؿ ومعرفٍة أفضؿ لمدركاتيف ومواقفيف وطموحاتيف المستقبمية واستثمار طاقاتيف بالشكؿ األ
 .الذي يؤدي إلى خدمة المجتمع

إف عممية بناء أي دولة حديثة يجب أف تواكبيا عممية بناء لئلنساف في تمؾ الدولة 
عداده لمواجيات تحديثات ا لدى المجتمعات مف موارد  صر، فدرجة التقدـ ال تُقاس لمالعوا 

نما يعتمد أيضًا عمى القوى البشرية القادرة عمى صنع التقدـ، واستغبلؿ  طبيعية ومادية فقط، وا 
 أساسية لمتقدـالثروات الطبيعية عمى أحسف وجو، ذلؾ أف الجيد البشري ىو المؤدي بصورة 

 .(77ص ،ـ2004)محمد، 

ب الجامعة ىـ العنصر األساسي في بناء المجتمع، ويجب أف يحظوا لذلؾ فإف طبل
العمرية بمثابة المرحمة التي يضع فييا اإلنساف قدمو  ةبأكبر عناية واىتماـ؛ إذ أف ىذه المرحم

عمى مرحمة اإلنتاج الفكري واالجتماعي والمادي، وعميو فإف مجتمع الغد سيكوف انعكاسًا 
 لمستواىـ الفكري.

 الدراسة وتساؤالتيا: مشكمة  1.1
 :التاليالسؤاؿ في ضوء ما سبؽ تتمحور مشكمة الدراسة الحالية في 

قمق المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة يدرسن في بعالقة بين االغتراب النفسي  ما
 الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة؟

 :أسئمة الدراسة

مغتربة في الجامعات  بقطاع  ما مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر .1
 ؟غزة

الجامعات بقطاع ما مستوى الشعور  بقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في  .2
 ؟غزة
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ىؿ يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ لدى  .3
 الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة؟ 

لدرجة االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .4
مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُتعزى )لجامعة الدراسة، المستوى الدراسي، التخصص 

 الدراسي(؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في  .5

 ي، التخصص الدراسي(؟الجامعات بقطاع غزة ُتعزى )الجامعة الدراسة، المستوى الدراس

 أىداف الدراسة:  1.1
 تيدؼ الدراسة إلى:

لدى الطالبات ألسر مغتربة في  وقمؽ المستقبؿ التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي .1
 قطاع غزة.بجامعات ال

التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية ػ إف ُوجدت ػ بيف االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ لمطالبات  .2
 معات قطاع غزة ومعرفة مدى داللة ىذه العبلقة.ألسر مغتربة في جا

وقمؽ المستقبؿ االغتراب النفسي  كؿ مف بياف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى .3
التخصص،  الدراسة، لجامعةعزى لدى الطالبات مف أسر مغتربة في جامعات قطاع غزة تُ 

 المستوى الدراسي.
ا التخفيؼ مف آثار االغتراب وتقميؿ نسبة اقتراح بعض اآلراء والتوصيات التي مف شأني .4

 القمؽ نحو المستقبؿ لدى الطالبات.

 أىمية الدراسة:   1.1
تكمف أىمية الدراسة في أنيا سوؼ تتناوؿ فئة ومرحمة ميمة؛ وىي فئة الطالبات ألسر 

، ألف ظاىرة االغتراب ظاىرة إنسانية أصبحت مف أىـ ربة يدرسف في الجامعات بقطاع غزةمغت
ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة التي تناولت االغتراب النفسي وقمؽ  ا العصر. وتعدُّ قضاي

االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ  المستقبؿ لمطالبات الجامعيات وىي الدراسة األولى التي تناولت
 الطالبات ألسر مغتربة وىي فئة ميمة مف المجتمع. لدى
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 األىمية النظرية:

 واقع المجتمع الفمسطيني الذي يعيش تحت االحتبلؿ منذ عشرات مف  ىذه الدراسة تنبع مف
 السنيف.

  تكمف األىمية النظرية ليذا البحث  في التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات
ألسر مغتربة ومدى عبلقتو بقمؽ المستقبؿ، والتعرؼ عمى األسباب التي يمكنيا أف تؤدي 

البات مثؿ البعد عف األىؿ، وتحمؿ المسؤوليات، والشعور إلى االغتراب النفسي لدى الط
 بالوحدة.

 .تعتبر الدراسة إضافة عممية في موضوع االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ 
  إضافة إلى المساىمة في بناء أدوات دراسية يمكف ليذه الدراسة أف تسيـ في بناء البحث في

 طبيقية قادمة.ىذا المجاؿ، ويمكف استخداميا في دراسات عممية وت
 األىمية التطبيقية:    

 تسيم ىذه الدراسة في:

  معرفة ما تعانيو الطالبات مف اختبلؼ في طبيعة الحياة والبيئة، والبعد عف األىؿ
 واألصدقاء.

  االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة لممتخصصيف في الصحة النفسية حيث أنيا تناولت
 ومف الممكف بناء برامج إرشادية عمى أساسيا. االغتراب النفسي وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ

  العناية بفئة الطالبات؛ ألىميتيا في بناء المجتمع؛ وبناء األسرة، وتنشئة األجياؿ؛ إذ أف
نظرة الطالبات لممستقبؿ تتأثر إلى حد كبير بإدراكيف لذواتيف وأىدافيف التي َيسَعيف 

 .لتحقيقيا

 مصطمحات الدراسة:  1.1
 اصطالحًا: االغتراب النفسي 

"ىو االنسبلخ عف المجتمع والعزلة واالنعزاؿ، والعجز عف التبلؤـ واإلخفاؽ في التكيؼ 
مع األوضاع السائدة في المجتمع، والبلمباالة وعدـ الشعور باالنتماء، بؿ وأيضًا انعداـ الشعور 

 .(251ص ،ـ2991)حمزة،  بمغزى الحياة"
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 الغتراب النفسي: تعريف الباحثة ل

: عمى أنو حالة نفسية تشعر بيا الطالبة مفاىيمياً باحثة االغتراب النفسي تعرؼ ال 
الجامعية المغتربة في الجامعات بقطاع غزة  باالنفصاؿ عف اآلخريف أو عف نفسيا، أو عف 
كمييما معًا؛ بسبب ما تعانيو مف مظاىر االغتراب؛ مثؿ فقداف الشعور باالنتماء وعدـ االلتزاـ 

 بالعجز وعدـ اإلحساس بالقيمة وفقداف اليدؼ والمعنى في الحياة. بالمعايير، والشعور
ىو الدرجة التي تحصؿ عمييا المستجيبة مف الطالبات الجامعيات : التعريف اإلجرائي

 ألسر مغتربة عمى فقرات مقياس االغتراب.

 قمق المستقبل اصطالحًا:

احة، أو استقرار مع "ىو انفعاؿ غير سار، وشعور مكرر بالتيديد أو ىـ مقيـ وعدـ ر  
إحساس بالتوتر والشر وخوؼ دائـ ال مبرر لو مف الناحية الموضوعية، وغالبًا ما يتعمؽ ىذا 

 .(477ص ،ـ1989الخالؽ،  )عبد الخوؼ بالمستقبؿ المجيوؿ"

 قمق المستقبل: تعريف الباحثة ل

اجآت مما وتقصد بو الباحثة؛ القمؽ الناتج عف التفكير في المستقبؿ وما يخبئ لو مف مف
يجعؿ نظرة الفرد لمحياة نظرة تشاؤمية تراودىا أفكار سمبية وشعور باليأس والعزلة وعدـ األماف 
والخوؼ مف شر مرتقب حدوثو في المستقبؿ مما يؤدي إلى ضعؼ قدرة الفرد عمى تحقيؽ 
أىدافو وطموحاتو والشعور بأف الحياة ليست جديرة باالىتماـ، وبذلؾ يصبح لدى الفرد عدـ 

فو الباحثة إجرائيًا بأنو الدرجة التي تحصؿ عمييا المستجيبة مف وتعرّ  افعية لئلنجاز والعمؿ.د
 الطالبات الجامعيات ألسر مغتربة عمى فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ.

 الطالبات ألسر مغتربة في جامعات قطاع غزة:

تبلؿ ىؤالء الطالبات المواتي مف أصؿ فمسطيني كف يعشف خارج الوطف بسبب االح
والشتات وظروؼ أخرى مع أسرىف في مختمؼ أنحاء العالـ العربي والغربي والتحقف بجامعات 

 قطاع غزة مف أجؿ الدراسة، وأقمف في محافظات غزة بدوف أسرىف أو مع أسرىف.

 حدود الدراسة:  1.1
 الطالبات الفمسطينيات ألسر مغتربة والمسجبلت في كؿ مف الجامعة الحد النوعي :

 ة وجامعة األقصى بقطاع غزة.اإلسبلمي
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 سبلمية :  طبقت الباحثة الدراسة عمى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعة اإلالحد المكاني
 .وجامعة األقصى بقطاع غزة

 في الفصؿ الدراسي  ألسر مغتربة : طبقت الباحثة الدراسة عمى الطالباتالحد الزماني
 ـ.2016ـ/2015الثاني  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مبحثيف لمدراسة: )االغتراب النفسي، وقمؽ المستقبؿ(؛ حيث  
ستقـو الباحثة عمى دراسة موّسعة عمى ىذه المفاىيـ، والتعقيب العاـ عمى اإلطار النظري 

 لمدراسة.

 :االغتراب النفسي: ولالمبحث األ   1.1
 مقدمة:  1.1.1

إنسانية عامة سوية  مشكمةتعتبر ظاىرة االغتراب النفسي ظاىرة اجتماعية نفسية أو 
مقبولة حينا، مرضية معروفة حينا آخر، كما أنيا أصبحت ظاىرة شائعة في كثير مف 

، قتصاديةات واختبلؼ المستويات االالمجتمعات بغض النظر عف اختبلؼ النظـ واأليدولوجي
 .عي، والتقدـ المادي والتكنولوجياالجتما

لقد أصبحت ظاىرة االغتراب مشكمة مف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا اإلنساف 
ف تعددت مصادرىا وأسبابيا، فإذا كانت دراسة االغتراب مسألة ميمة بالنسبة  المعاصر وا 

محور اىتماـ المجتمعات وىـ أساس لطبيعة اإلنساف فإنيا تزداد أىميتيا لفئة الشباب ألنيـ ىـ 
ىـ عماد األمة وتزيد أىميتيا لفئة الطالبات يا المادية والمعنوية الحقيقية و بنائيا ومصدر طاقات

المواتي ىف نواة بناء األسرة وىف المواتي يخرجف األجياؿ الصالحة لممجتمعات السميمة 
 والمتقدمة.

لتي تظير ليـ صورة توتر وقمؽ "أف الشباب يعاني مف المشكبلت ا وقد بينت عمي
وصراع داخمي، وقد يرجع ذلؾ إلى أننا نعبش اليوـ في عالـ مشحوف بالتوترات ويموج 
بالخبلفات والصراعات إلى الحد الذي يمكف القوؿ إف انتمائنا الحقيقي لـ يعد لو وجود إال في 

يشعر بأنو يعيش في  إطار محدد جدًا مف الخبرات اليومية، فالفرد الذي يعيش في مجتمع ناـٍ 
عالـ ال يستجيب لرغباتو كما أنو غير قادر عمى التنبؤ بالمستقبؿ، ويتسـ برفضو لمقيـ الخاصة 

 .(515ص ،ـ2008عمي، ) "ذاتو واآلخريف بحضارتو، وباالنعزاؿ عف

إف العصر الذي نعيش فيو مميء بالتناقضات والتنافس والصراع عمى المادة، األمر 
معاني اإلنسانية بما فييا مف مشاعر نبيمة وأدى إلى اختبلؿ في سمـ القيـ  الذي أدى إلى إخفاء

والمبادئ، فيو عصر يموج بالعديد مف التغيرات المتبلحقة فبل تكاد تنتيي موجة مف التغيرات 
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حتى تبلحقو موجة أخرى مما يؤدي باإلنساف إلى الذىوؿ وكأف الحياة أصبحت مستحيمة 
 والبلمباالة وأخيرًا االغتراب.   فيصاب الفرد بالعجز واليأس

"واالغتراب سمة أو عبلمة مبلزمة لموجود اإلنساني فيي موجودة منذ البدايات األولى 
لمخميقة، حيث يمكف اعتبار نزوؿ آدـ وىو أبو البشر وزوجو حواء عمييما السبلـ عندما وقعا 

كانت بداية االغتراب  في معصية األكؿ مف الشجرة التي منعا منيا بسبب إغواء إبميس ليما
لمبشرية عف جنة النعيـ السرمدي وعف جوار اهلل تعالى بانفصاؿ اإلنساف عف اهلل واالغتراب عف 

 .(64ص ،ـ2001 )المحمدي، الوطف السماوي"

إف االغتراب النفسي ظاىرة عامة وشائكة في كثير مف الدوؿ في العالـ وخاصة الدوؿ 
جتماعية واالقتصادية والسياسية. ولكؿ دولة خصائص العربية؛ بسبب الظروؼ والمتغيرات اال

وظروؼ تختمؼ عف األخرى، وفي فمسطيف وما يمر بيا منذ عشرات السنيف مف احتبلؿ 
بعاد عف الوطف؛ فمنذ االحتبلؿ الصييوني عاـ  ـ وبداية طرد 1948وتيجير وتدمير لمبيوت وا 

ـ في مخيمات البلجئيف، ننظر السكاف وتيجيرىـ مف مدنيـ وقراىـ إلى بمداف أخرى، ووضعي
إلى ذلؾ الرجؿ الذي كاف يممؾ مف األراضي مئات أو عشرات الدونمات يصبح اليـو ببل مأوى، 

أخرى ننظر إلى ذاؾ الرجؿ الذي فقد عائمتو أو  زاويةينتظر المعونة مف ىذا أو ذاؾ. وفي 
ة ليـ ضغوطا نفسية، أقاربو فأصبح وحيدًا. كؿ ىذه الظروؼ تحيط باألفراد في مجتمعنا مسبب

 وما ىي إال مؤشرات لما يعانيو الفرد والمجتمع مف اإلحساس باالغتراب النفسي.

وميما تعددت اآلراء حوؿ تحديد ماىية االغتراب فإنيا تعود في جوىرىا إلى أف 
المغترب يعاني قمقا مؤلمًا مف المجيوؿ الذي يمكف أف يؤدي بو إلى الحقد والكراىية والعداوة 

ساس بالظمـ والقصور في بعض جوانب وجوده الحر في المجتمع، وىذا يعتبر لونًا مف واإلح
 ،ـ1991 )اليدروسي، ألواف الصراع النفسي المشحوف بالعنؼ وضعؼ العبلقات االجتماعية

وستقوـ الباحثة في ىذا المبحث بتناوؿ االغتراب النفسي لغة واصطبلحا، ونظرة  .(181ص
ات المفسرة لو، وأسبابو ومصادره ومظاىره وطرؽ قياسو والمراحؿ التي اإلسبلـ لبلغتراب والنظري

 يمر بيا االغتراب ونتائجو وكيفية مواجيتو.

 تعريف االغتراب لغة:   1.1.1
ضمف سياقات متنوعة؛ منيا ما جاء في  ةتخدمت كممة االغتراب في المغة العربيلقد اسُ 

غترب وقد غربو الدىر، ورجؿ ُغرٌب، بضـ لساف العرب: "االغتراب والتغريب، تقوؿ: تغرب وا
الغيف والراء، وغريب، بعيد عف وطنو، والجمع: ُغرباء. واألنثى غريبة، والغرباء األباعد، 
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والغريب: الغامض مف الكبلـ، والُغرب: الذىاب والتنحي عف الناس؛ يعني الُغربة، وىي البعد 
 .(11ص ،ـ1993، )ابف منظور والنزوح عف الوطف واالغتراب"

نت عمي أف الكممة العربية لبلغتراب تتصرؼ إلى معنييف أوال: الغربة المكانية، بيّ كما 
( Alienationوثانيا: الغربة االجتماعية أو النفسية، أما المقابؿ في المغة اإلنجميزية في كممة )

تمدة ( والمسAlienatioوكبل الكممتيف مشتقتاف مف األصؿ البلتيني ) (Alienareوفي الفرنسية )
 .(516ص ،ـ2008 )عمى، "وتعني االنتماء لشخص آخر( Alienareمف الفعؿ)

 تعريف االغتراب النفسي اصطالحا:  1.1.1
لقد القى مصطمح االغتراب اىتماما كبيرا عند عمماء النفس والتربية واالجتماع، وذلؾ 

عميو السبلـ  أف االغتراب ظاىرة تاريخية تضرب بجذورىا في الوجود اإلنساني منذ خمؽ ءادـ
وصفة مميزة لو، و مع التقدـ الحضاري والتكنولوجي أصبح اغتراب الفرد عف ذاتو أو مجتمعو 

 .(ـ2004، صفة مف صفات ىذا العصر )زىراف

ؼ ابف ماجة االغتراب بأنو اإلنساف الفاضؿ الذي بعيش في مدينة غير "كما عرّ 
يـ ال يكونوا سوى قمة قميمة بسمييـ فاضمة، وميما زاد عدد الفاضميف في المجتمع الواحد فإن

ف  النوابت، أي النبات الذي ينمو مف تمقاء نفسو حتى لو كاف متحدبا لعناصر بيئتو ألنيـ وا 
ب كانوا في أوطانيـ وبيف أترابيـ وجيرانيـ فيـ غرباء في آرائيـ فقد سافروا بأفكارىـ إلى مرات

 .(33ص ،ـ1996، )الجبوري "أخرى ىي ليـ كاألوطاف

االبتعاد عف )اهلل عز وجؿ( وما ينشأ عنو "فت االغتراب النفسي بأنو فقد عرّ  َأبكر؛أما 
مف إىماؿ الفرد لدينو وما يفترض عميو ثـ نسيانو لنفسو وانفصالو عف اآلخريف وما يصاحبو مف 
شعور بالعجز وانعداـ المعنى وفقداف اإلحساس بالقيمة، كما يصاحبو عدـ االلتزاـ بالمعايير 

 .(83ص ،ـ1989، أبكر) "ية وعدـ الشعور باالنتماءالمجتمع

 ، وعّرؼ حمزة االغتراب بأنو "االنسبلخ عف المجتمع والعزلة والعجز عف التبلـؤ
واإلخفاؽ في التكيؼ مع األوضاع السائدة في المجتمع، والبلمباالة وعدـ الشعور باالنتماء؛ بؿ 

 .(153ص ،ـ1992)حمزة،  مغزى الحياة"وأيضًا انعداـ الشعور ب

أما الخولي؛ فقد عّرؼ االغتراب عمى أنو "انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو وعف العالـ مف 
 .حولو؛ انفصااًل يصبح غير قادر عمى التناغـ واالنسجاـ ال مع نفسو وال مع العالـ"

(19ص ،ـ1987)الخولي،   
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"وقد عرؼ روجيو جارودي االغتراب بأنو ازدواج اإلنساف الذي خمؽ رموزا ومؤسسات 
 ولـ يعد يتعرؼ عمييا كنتاج لنشاطو، فأصبح يعتبرىا مستقمة عف إنسانيتو وصعبة المناؿ"

 .(48ص ،ـ2009 )الجماعي،

، فيو يرى أف اإلنساف يكوف  أوؿ مف قدـ مفيوـ االغتراب في إطار نفسي إنساني فرـو
ـ فيو غريًبا عف نفسو وعف مجتمعو وعف األفعاؿ التي تصدر عنو فيفقد سيطرتو عمييا وتتحك

 .(ـ2010 )حماـ واليويشي، "فبل يشعر بأنو مركز لعالمو متحكـ في تصرفاتو

إف االغتراب مف وجية نظر ىورني يعبر عما يعانيو الفرد مف انفصاؿ عف ذاتو حيث 
 .ينفصؿ الفرد عف مشاعره الخاصة وفقداف إحساسو بالوجود الفعاؿ

(10ص ،ـ2004 )العقيمي،  

شعور الفرد  ثة أنو يمكف القوؿ بأف االغتراب النفسي ىووبناًء عمى ما سبؽ ترى الباح
بانفصالو عف ذاتو وقيمو ومبادئو ومعتقداتو وأىدافو وطموحاتو، وينعكس ذلؾ مف خبلؿ إحساس 
الفرد بعدـ الفعالية نتيجة عوامؿ نقص تتعمؽ بالبنية المعرفية الذاتية مف جية وبنية المعرفة 

ة أخرى، حيث يتجمى بعدىا سموؾ البلانتماء والشعور والسموؾ االجتماعي والثقافي مف جي
بالبلمعنى والبلىدؼ والبلمعيارية والعجز والعزلة االجتماعية والتمرد واليأس، باإلضافة إلى 

 الشعور بانعداـ األمف وفقداف الثقة بالنفس مًعا.

 االغتراب في اإلسالم:  1.1.1
 نجد ا موجودة منذ بدء الخميقة حيثإف االغتراب سمة مبلزمة لموجود اإلنساني، إذ أني

أف نزوؿ سيدنا آدـ و زوجتو حواء عمييما السبلـ، مف السماء بعدما وقعا في معصية األكؿ مف 
لمبشرية عف جنة النعيـ الشجرة التي منعا منيا بسبب إغواء إبميس ليما أنيا بداية االغتراب 

اغترابو عف الوطف األساسي اهلل و ؿ، حيث انفصاؿ اإلنساف عف عف جوار اهلل عز وجالسرمدي و 
 ـ(.2011)الحمداني،  ىو الجنةو 

انفصؿ فييا اإلنساف عف وىذا يعني أف اإلسبلـ نظر إلى االغتراب منذ المحظة التي 
سيطرة بلـ، فعند ىبوط آدـ عمى األرض و الذي تبيف مف قصة آدـ عميو الساهلل عز وجؿ و 

 .(ـ1980)شاخت،  فالنفس الموامة عميو بدأ االغتراب لدى اإلنسا
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الوحيدة التي لـ إف الحقيقة التي ال يختمؼ عنيا اثنيف أف اإلسبلـ ىو الرسالة السماوية 
الى والسنة النبوية المطيرة نستشؼ التزييؼ و عند التفكر في كتاب اهلل تعتتعرض لمتحريؼ و 

 .ة المظاىر االغترابية نظرة سمبيةندرؾ أف اإلسبلـ لـ ينظر إلى كافو 

انفصالو عنيا عندما بعدـ خمود األشياء المحيطة بو و  اإلسبلـ شعور اإلنساف لقد عزز
انهَّوُ انَّزُِ خَهَقَ انغًََّبًَادِ بيف لو أف الموجودات الطبيعية كميا مسخرة لخدمتو حيث يقوؿ تعالى 

ب نَكُىْ ًَعَخَّشَ نَكُىُ انْفُهْكَ نِزَجْشَُِ فِِ انْجَحْشِ ثِأَيْشِهِ ًَعَخَّشَ نَكُىُ ًَانْأَسْضَ ًَأََْضَلَ يٍَِ انغًََّبءِ يَبءً فَأَخْشَجَ ثِوِ يٍَِ انثًََّشَادِ سِصْقً

 .]32إبراىيـ:[ انْأََْيَبسَ

فقد جاء اإلسبلـ ليبني اإلنساف بناًء متكامبًل )جسدًا و روحًا( ليعزز فيو شعوره بقيمتو و 
إليماف و التسميـ هلل ثـ العبادة طوعًا لو. يزرع الثقة فيو ثـ ليبيف فضؿ اهلل عميو مما يدفعو إلى ا

و رسـ لئلنساف صورة عبلقتو بالطبيعة أي البيئة التي يعيش فييا و كيؼ يمكف استغبلليا عف 
ىٌَُ انَّزُِ جَعَمَ نَكُىُ انْأَسْضَ حتياجاتو فقاؿ سبحانو و تعالى: طريؽ العمؿ و البحث مف أجؿ سد ا

حث اإلسبلـُ اإلنساَف المسمـ عمى ، و ]15الممؾ:[ يَب ًَكُهٌُا يٍِْ سِصْقِوِ ًَإِنَْْوِ اننُّشٌُسُرَنٌُنًب فَبيْشٌُا فِِ يَنَبكِجِ
أَلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَمى : )ؤاؿ حيث قاؿ عميو الصبلة والسبلـالتعفؼ مف مذلة الس

، صحيح البخاري: كتاب البيوع/ ( )البخاريْو َيْمَنَعوُ َظْيرِِه، َخْيٌر َلُو ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، َفُيْعِطَيُو أَ 
 (.2074 رقـ الحديث 57/ص3باب كسب الرجؿ وعممو بيده، ج

"وعندما بدأت الدعوة اإلسبلمية بنزوؿ الوحي عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمـ 
بدأت  قد غربت الدعوة في بدايتيا عندماي غربة بالنسبة ألىؿ ذلؾ العصر و كاف المؤمنوف ف

بيمة جديدة تبني اإلنساف مف ترفض القيـ اليدامة السائدة في ذلؾ المجتمع وتستحدث فيو قيـ ن
، و لكف الشعور باالغتراب سرعاف ما تبلشى بعدما تبيف لمفئة المؤمنة القيـ الجديدة أو جديد

يد الذي جاء ، فالجدسبلـ في بداية الدعوة كاف مؤقتاً يمكننا القوؿ بأف االغتراب الذي أحدثو اإل
، مف جانب آخر فقد تبينت أحقية ونفع القيـ الجديدة بو اإلسبلـ ولد شعورًا سرعاف ما زاؿ بعد أف

عالج اإلسبلـ الجوانب االغترابية المغمقة لئلنساف معالجة شاممة مف خبلؿ تقديمو تفسيرًا 
مثؿ لمتوافؽ ألرسـ اإلنساف الطريؽ اعمى اإلنساف فيميا و تفسيرىا، و لممسائؿ التي استعصى 

 .(1ص ،ـ2000)سمطاف،  "مع أخيو اإلنساف

مذمومة و  ـ ابف القيـ الجوزية الغربة إلى ثبلثة أقساـ: محمودة )إيجابية(،قد قسّ و 
فَهٌَْنَب كَبٌَ يٍَِ انْقُشًٌُِ يٍِْ قَجْهِكُىْ ) :، فالغربة المحمودة في قولو تعالىال محمودة وال مذمومة)سمبية(، و 
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ْ أََْجَْْنَب يِنْيُىْ ًَارَّجَعَ انَّزٍَِّ ظَهًٌَُا يَب أُرْشِ أًُنٌُ ثَقَِّْخٍ  (فٌُا فِْوِ ًَكَبٌَُا يُجْشِيِنََّنْيٌٌََْ عٍَِ انْفَغَبدِ فِِ انْأَسْضِ إِنَّب قَهِْهًب يًٍَِّ
 .]116ىود: [

ي نبفالغرباء في ىذا العالـ ىـ أىؿ الصفة المذكورة في اآلية ، و ىـ الذيف أشار إلييـ ال
ْساَلُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا، َفُطوَبى ِلْمُغَرَباءِ عميو الصبلة والسبلـ في قولو: ) ( َبَدَأ اإلِْ

 (. 289 : رقـ الحديث90/ص1، صحيح مسمـ: كتاب اإليماف/باب بدأ اإلسبلـ غريبا، ج)مسمـ

مميف بيف الناس لو لقمة المس "فقد كاف اإلسبلـ في أوؿ أمره كالغريب الوحيد الذي ال أىؿ
، لكف هلل بحؽ آخر الزمافوسيكوف غريبًا لقمة المسمميف الذيف يقيموف شعائر ا يومئذ أوؿ الدعوة،

في  لكنيـبالوحشة بسبب غربتيـ بيف الناس و ىؤالء الغرباء ىـ أىؿ اهلل بحؽ فيـ ال يشعروف 
 .(13ص ،ـ1979)حنفي،  "أنس متصؿ لقربيـ مف اهلل

لقمتيـ بيف الناس سموا بالغرباء ألف أكثر ، و غبوطوفمدوحوف المَ ـ الغرباء المَ "فيؤالء ى
مؤمنوف بيف أىؿ الاإلسبلـ الحؽ في الناس غرباء، و  الناس عمى غير ىذه الصفات، فأىؿ

ؿ السنة الذيف يميزوف بيف الحؽ والباطؿ أىاإلسبلـ غرباء، وأىؿ العمـ في المؤمنوف غرباء، و 
لكف ىؤالء ىـ أىؿ يف ىـ أشد ىؤالء الغرباء غربة، و وف عمى ّأذى المخالفالصابر فيـ غرباء، و 

 .(19ص ،ـ2002)الصنيع،  "ال غربة عمييـاهلل و 

بيف  الفجورأىؿ ، و ىي غربة أىؿ الباطؿة مذمومة: و : غربأما النوع الثاني مف الغربة"
ف كثر أىميا فيـ ، و أىؿ اإلسبلـ الحؽ فيي غربة بيف حزب اهلل المفمحيف رباء عمى كثرة غا 

يخفوف عمى أىؿ في األرض و أشياعيـ، أىؿ وحشة عمى كثرة مؤنسييـ ُيعرفوف أصحابيـ و 
 .(20ص ،ـ2002)الصنيع،  السماء"

ىي الغربة عف الوطف، فإف الناس كميـ د وال تذـ و "والنوع الثالث: غربة مشتركة، ال تحم
 ."ار التي خمقوا لياباء وأنيا ليست ليـ بدار مقاـ وال ىي الدفي ىذه الدار غر 

(20ص ،ـ2002)الصنيع،   

ُكْن ِفي : )السبلـ لعبداهلل بف عمر رضي اهلل عنيماو  الصبلة وفي حديث النبي عميو
، صحيح البخاري: كتاب الرقاؽ/باب قوؿ النبي: ( )البخاريالدُّْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيلٍ 

لؾ ىذا ىو أمر المؤمف يطالع ذ(، "و 6416لحديثرقـ ا 89/ص8كف في الدنيا كأنؾ غريب، ج
قد أكد أحد الباحثيف عمى أف الغرباء الذيف يمجؤوف لمعزلة لسبب بقمبو ويعرفو حؽ المعرفة، و 

 .(116ص ،ـ1992)العودة،  مقبوؿ شرعًا ال حرج عمييـ فيما فعموه"
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ىر الحياة مظاوجود الفرد في ظؿ  وبيذا يتبيف لنا أف مفيوـ االغتراب في اإلسبلـ ىو
وموف مغريات الحياة ، فالغرباء في اإلسبلـ يقاراب عف النظـ االجتماعية الظالمةاغتالفاسدة و 

، لقد جعؿ اإلسبلـ أعمى مراتب الجياد ىو جياد النفس عف اليوى فبذلؾ قيروا بطرؽ إيجابية
دييـ ، فأصبح لىدتيا عف الفتف و اعتزاليـ الناسمجاطة النفس بترويضيا عمى الطاعات و سم

قيروا سمطة الحكـ الظالمة س يعطي الشعور باألمف واألماف و إشباع روحي داخمي في النف
 الشبيات.عد أف تفشت بينيـ فتنة الشيوات و ، بفي نفوسيـ و الطمأنينة في حياتيـبإقامة العدؿ 

اإلسبلمي ىو البعد عف اإلسبلـ وعدـ تطبيؽ أحكامو وشرائعو  االغتراب في الديفو 
 . سبلمية الشرعية الصحيحةألصوؿ اإلاو 

إف القيـ الدينية ىي األساس لحماية اإلنساف مف االغتراب، فعندما ترى القدوة، سواء 
لفرد يطبقيا في أمور حياتو فإف ذلؾ يدفع اخًا أكبر متمسكًا بتعاليـ دينو و كاف أبًا أو معممًا أو أ

ف و مع اهلل سبحانو وتعالىوكيؼ لئلنساف أف يشعر بالغربة وى ،إلى اليدوء والسكوف النفسي ، وا 
المدرسة ووسائؿ اإلعبلـ ية الصحيحة في األسرة و التنشئة اإلسبلمو االىتماـ بالتربية الدينية 

تحفظ الفرد مف األمراض النفسية وتجعمو يشعر بالسكينة والطمأنينة ألف المؤثرات األساسية في 
 تشكيؿ شخصية الفرد.

عنو مف حالة نسياف الفرد لنفسو ما ينشأ وجؿ و اب ىو االبتعاد عف اهلل عز "واالغتر 
حساس بالعجز وانعداـ المعنى  انفصالو عف اآلخريف وماو  يصاحبو مف شعور بعدـ االنتماء وا 

 .التمركز حوؿ الذات"و  ، وعدـ االلتزاـ بالمعاييروفقداف اليدؼ في الحياة

(83ص ،ـ1989 ،ر)أبك  

البتعاد عف تعاليـ اهلل عز راب ىو ايتضح مف ىذا التعريؼ أف السبب الرئيسي لبلغتو 
، رد تائيًا في عالـ مميء بالفتف والشبيات وينشأ عنو حالة مف الضياعأوامره فيصبح الفوجؿ و 

 انعداـ لممعنى فيفقد إحساسو بقيمتو كإنسافىدؼ في الحياة، وشعور بالعجز و  يكوف فييا دوف
  لماذا خمؽ؟ وكيؼ يجب أف يكوف؟

 .]56الجف: [ يَب خَهَقْذُ انْجٍَِّ ًَانْئَِْظَ إِنَّب نَِْعْجُذًًٌَُِ: يقوؿ تبارؾ وتعالىو 

ف  تعالى واالغتراب ىو: االنفصاؿ عف اهلل االحتبلؿ والوقوع في الضبلؿ واإللحاد. وا 
يحاوؿ جاىدًا بتغريب المجتمع  ، وتقديـ برامج تعميمية حياتية ىابطةبفكره السمبيالصييوني 
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ومحاولة إبعادىـ عف القيـ واألخبلؽ  موكياتو اإلسبلمية العريقة،اإلسبلمي مف خبلؿ تغيير س
 اإلسبلمية.

بناؤىا وفؽ السنف لقد خمؽ اهلل اإلنساف وجعمو خميفتو ليدؼ سامي وىو إعمار األرض و 
ضي اهلل فقد السعادة في الدنيا واآلخرة الشرعية التي أوجبيا اهلل عمى عباده فمف ابتعد عف ما ير 

، ال راحة فييا ، أي حياة بائسة]124طو: [ ُ فَئٌَِّ نَوُ يَعِْشَخً ضَنكبًيٍَْ أَعْشَضَ عٍَْ رِكْشًَِلقولو تعالى: 
 .(111ـ، ص2003)سري،  جؿأو اطمئناف بدوف مرضاة اهلل عز و 

عية اهلل الذي ينزؿ عميو األمف والسكينة واالستقرار فالمجوء إلى اهلل يجعؿ اإلنساف في م
نفسيًا خاليًا مف ، مما يزيد مف نشاطو جسميًا و مساندتو ومناصرتو لوويستشعر تأييد اهلل و 

 مف ثـ االغتراب.الشعور باليأس و  االضطرابات فيحميو ذلؾ مفاألمراض و 

أف االغتراب النفسي حالة  ترى الباحثةبعد االطبلع عمى بعض أراء العمماء والدراسات 
قبؿ، إذ أننا نرى العالـ العربي بمتغيراتو يعيشيا الفرد نتيجة لمظروؼ التي مّر بيا الفرد مف 

المتتالية مف صراعات وحروب، وقد تأثرت فمسطيف بشكؿ خاص في صورة سمبية بيذه 
الظروؼ التي أثرت عمى مناحي الحياة وانعكست عمى كثير مف جوانبيا. كما أف البعد عف 

اآلخريف، ألف القيـ الدينية اإلسبلـ وتعاليمو ينشأ عنو حالة مف نسياف الفرد لنفسو وانفصالو عف 
ىي حصف منيع لئلنساف مف االغتراب إذ تجعمو يشعر بالسكينة والطمأنينة والرضى، وتحفظو 

 مف األمراض النفسية والجسمية.

 :النفسي النظريات المفسرة لالغتراب  1.1.1
إف مف أصعب المشكبلت التي تعترض اإلنساف ىي تمؾ المسائؿ التي ال مقدمة: 

صؿ إلى حّميا، خاصة إذا كاف الجدؿ حوليا بيف مفكر وآخر، واالغتراب مف أكثر يمكف التو 
نما بسبب التعريفات الكثيرة التي ُوضعت  المسائؿ إثارة لمجدؿ، ال بسبب غموض معناىا فقط وا 

كما أف االغتراب مف أعقد  .(403ص ،ـ1984)محمود،  ليا واتساعيا وكثرة استعماليا
واجييا اإلنساف؛ فنجُد أف كؿ شخص لو موقؼ محدد اتجاىو يتعمؽ القضايا والمشكبلت التي ي

 بمنظوره لمحياة بجوانبيا المختمفة. وسيتـ عرض بعض النظريات التي فّسرت االغتراب.
 نظرية التحميل النفسي:

في حياة اإلنساف، إذ ال يمكف متأصمة في وجود الذات و يرى فرويد أف االغتراب سمة 
ال مجاؿ إلشباع كؿ ىذه الدوافع ، و بيف )األنا، اليو، األنا األعمى( إطبلقًا تجاوز االغتراب



19 

 

الغريزية ، كما أنو يرى استحالة التوفيؽ فيما يتصؿ باألىداؼ والمطالب بيف بعض الدوافع و 
 بعضيا اآلخر.

وقد تمكف فرويد مف االىتداء إلى أف االغتراب يحدث نتيجة لمصراع بيف رغبتيف 
ـ التنافس لصالح احدى الرغبتيف والتخمي اإلحجاـ(، إذ ينتيي بحك –ـ متضادتيف )صراع اإلقدا

، فيشعر الفرد باالغتراب نتيجة صده عف  عف الرغبة األخرى ويحصؿ ىذا التخمي نتيجة صراع
 .(40ص ،ـ1996 )الجبوري، تمؾ العممية

"في حيف ترى )كاريف ىورني( أف االغتراب ىو أصبًل اغتراب عف الذات، حيث يبدأ 
مف ثـ يفقد اإلحساس بذاتو ، و معتقداتوعره الخاصة بو وقيمو و اًل بانفصاؿ الشخص عف مشاأو 

باعتباره كبًل عضويًا فيصبح غافبًل عف ذاتو الحقيقية حيث تظير ىذه الحالة عندما ينمي الفرد 
بالتالي توجد ىوة ختمفة تمامًا عما ىو في الواقع و تكوف ىذه الصورة مالية عف نفسو، و صورة مث

 .(58ص ،ـ2009 )الجماعي، صورتو المثالية"شخص الحقيقية و عميقة بيف صورة ال

، وأف ىذا "ويرى )أريكسوف( أف تحقيؽ اإلحساس باليوية يبدًأ لدى الفرد في فترة المراىقة
مكاناتو وواجباتو و  محاولة التوفيؽ بينيما. فعندما يكوف الفرد في ىذه يتوقؼ عمى قدراتو وا 

، فتتحد ىويتو دلنفسو ىدفًا مركزيًا محددًا فإف ذلؾ يعطيو إحساسًا بالتوحّ  المرحمة )المراىقة(
يؤدي بو إلى الشعور  عدـ توحدهألف عدـ تحديد اليوية لممراىؽ و  يدخؿ في األلفة واالنتماءو 

 .(14-13ص ،ـ2004العقيمي، ) باالغتراب"

رد تحقيؽ ذاتو وال يتبيف لنا أف االغتراب في ىذه النظرية ينشأ عندما ال يستطيع الف 
 رغباتو؛ فيصبح لديو انفصاؿ عف مشاعره وقيمو، وبذلؾ يفقد اإلحساس بذاتو. 

 :النفسي النظرية السموكية لالغتراب

لمدرسة السموكية في تفسير يشكؿ مفيوـ التعزيز المحور األساسي الذي تنطمؽ منو ا
 يرى أنصار ىذا االتجاه في، و مركزية في تفسير الظواىر النفسيةالذي يمثؿ النقطة الالتعمـ، و 

العقاب المصطنع أساس اغتراب الفرد عف سموكو وأفعالو حيث تفسيرىـ لبلغتراب: أف الثواب و 
 .ت شيء منفصؿ عنوتصبح ىذه األفعاؿ والسموكيا

مة و ليس مثااًل لذلؾ الطالب الذي يدرس مف أجؿ الحصوؿ عمى عبلر( ويورد )سكن
ذي ينبغي أف يتبع الدراسة، فيذا مثاؿ الغتراب الطالب عف الفوري المف أجؿ الفيـ الفعمي و 

سموكو، فيو ال يدرس مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ يناضؿ مف أجمو، بؿ يدرس مف أجؿ الحصوؿ 
يرى ح مما يفقده قدراتو اإلبداعية، و تجنب الفشؿ المترتب عمى عدـ النجاز مصطنع و عمى تعزي
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ىو عدـ قدرة الفرد عمى شكؿ غربة الذات و لدى الفرد  أف االغتراب يظير في السموؾ والنشاط
ضيؽ والممؿ ما ينتج عنو مف راحة نفسية لذلؾ تكوف النتيجة الي إيجاد استثمار الفرد لقدراتو و ف
ويضيؼ أف كؿ فرد يعمـ ماذا يعني أف تكوف متعب نتيجة العمؿ لفترة . غياب النمو الشخصيو 

 .(ـ1989ر، )سكن بطويمة لعمؿ ال يحبو وىذا سبب لحدوث االغترا
يظير في سموؾ الفرد  النفسي أف االغتراب اعتبرتىذه النظرية أف  وترى الباحثة

عندما ال يتوافؽ مع قدراتو األساسية وتحقيؽ أىدافو التي يسعى ليا مف أجؿ الحصوؿ عمى 
 تعزيز، فيصبح لديو غربة لمذات وفشؿ في تحقيؽ النجاح واإلبداع.

 :النفسي نظرية الذات لالغتراب

متعمـ لممدركات الشعورية تكويف معرفي منظـ و "ؼ )زىراف( مفيـو الذات بأنو: عرّ يُ 
 ،ـ1998والتصورات التقييمية الخاصة بالذات، يبموره الفرد ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاتو" )زىراف، 

"إف مفيوـ الذات يتكوف مف: مفيوـ الذات المدرؾ، ومفيوـ الذات االجتماعي،  .(113ص
بالتالي فإنو يتكوف مف كؿ ما ندركو عف أنفسنا، ويتـ تنظيـ مكوناتو مف المثالي و  مفيوـ الذاتو 

تتحقؽ بيا المشاعر والمعتقدات، والعنصر الميـ في تشكيؿ مفيـو الذات ىو الطريقة التي 
 ،ـ1999 )قنديؿ، المعتقدات المتناثرة في إطار وحدة متكاممة"عممية تنظيـ المشاعر و 

ًا ليذه النظرية ينشأ عف اإلدراؾ السمبي لمذات وعدـ فيميا بشكؿ فاالغتراب وفق .(179ص
 .الفرد لذاتو المثالية والواقعية سميـ، نتيجة لميوة الكبيرة بيف تصور
 : النفسي نظرية السمات والعوامل لالغتراب

"مف أىـ خصائص ىذه النظرية تركيزىا عمى العوامؿ المحددة التي تفسر السموؾ 
تشير الدراسات التي تتناوؿ سمات ، و ف مف تحديد سمات الشخصيةالبشري، والتي تمك

الوحدة : التركيز حوؿ الذات و األشخاص مرتفعي االغتراب أنيـ يتميزوف بعدد مف السمات منيا
النفسية وتوترات الحياة اليومية، والشعور بفقداف القدرة عمى التحكـ، واالضطرابات في ىوية 

مع اآلخريف، وعدـ القدرة عمى إيجاد تواصؿ بيف الماضي الفرد، ونقص العبلقات الصادقة 
 .(113ص ،ـ2004والمستقبؿ، وعدـ االنسجاـ بيف الفرد واألجياؿ السابقة")ظيراف، 

 )فرانكل(:  النفسي نظرية المعنى لالغتراب

"االغتراب عند فرانكؿ ما يسميو بالفراغ الوجودي وىو فقداف المعنى، إذ أنو يرى أف 
يشعروف بالبلمعنى يعوزىـ اإلحساس أو الشعور بمعنى يستحؽ أف يعيشوا مف  األشخاص الذيف

 .(16ص ،ـ2002)موسى،  أجمو وىـ يعانوف مف خواء وفجوة بداخؿ نفوسيـ"
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ز فرانكؿ اىتمامو بالمعنى في حياة الفرد ألنو ىو الذي يكسبو التمسؾ بمقومات ركّ "ويُ 
فيو يرى أف وجود معنى في  ؛ي تمؾ الحياةالحياة وتحمؿ المشاؽ والصعوبات التي يواجييا ف

حياة الفرد أمر ضروري وميـ مف شأنو أف يجنبو مشاعر االغتراب ألف المعنى ىو القوة 
الدافعية األولية لئلنساف والمعنى يشعره بالمسؤولية، فكؿ شخص لو ميمة ورسالة في الحياة، 

ؿ بأي طريقة وأي حاؿ")الحمداني، ومف يمتمؾ سببًا يعيش مف أجمو فإنو يستطيع غالبًا أف يتحم
 .(102ص ،ـ2011

أف وجود معنى في حياة الفرد مف وجية نظر فرانكؿ؛ يعني ديمومة  وترى الباحثة
 حياتو واستمراره، مما يجعمو أكثر قدرة في الكشؼ والتعرؼ عمى أسرار ذاتو وأغوارىا؛ فيصبحُ 

 الشعور باإلحباط والبلمعنى. صديقًا حميمًا لو، وىذا قد يبعده عف االغتراب الذي يمثؿ

 تعقيب عام عمى النظريات:

يتضح مف العرض السابؽ أف ىناؾ تفسيرات مختمفة لبلغتراب؛ حيث إف اإلسبلـ اعتبر 
االغتراب ُبعدًا عف اهلل عز وجؿ وعف تعاليـ اإلسبلـ وعدـ تطبيؽ أحكامو وشرائعو وأوامره 

تف والشبيات؛ مما ينشأ عنو حالة مف الضياع، ونواىيو؛ فيصبح الفرد تائيًا في عالـ مميء بالف
يكوف فييا الفرد دوف ىدؼ في الحياة؛ ثـ يفقد إحساسو بقيمتو كإنساف. أما النظرية التحميمية 
فرأت أف االغتراب ينشأ عندما ال يستطيع الفرد تحقيؽ ذاتو ورغباتو فيصبح لديو انفصاؿ عف 

حيف أف المدرسة السموكية اعتبرت أف االغتراب مشاعره وقيمو، وبذلؾ يفقد اإلحساس بذاتو. في 
يظير في سموؾ الفرد عندما ال يتوافؽ مع قدراتو األساسية وتحقيؽ أىدافو التي يسعى ليا مف 
أجؿ الحصوؿ عمى التعزيز فيصبح لديو غربة وفشؿ في تحقيؽ النجاح. وفي نظرية الذات نجد 

فيميا بشكؿ سميـ نتيجة الفجوة الكبيرة بيف أف االغتراب ينشأ عف اإلدراؾ السمبي لمذات، وعدـ 
تصور الفرد لذاتو المثالية والواقعية. بينما نظر فرانكؿ مف خبلؿ نظرية المعنى إلى أف االغتراب 
يحدث عندما يرى الفرد أف األشخاص الذيف يشعروف بالبلمعنى يعوزىـ اإلحساس أو الشعور 

 فجوة مف داخميـ. بمعنى يستحؽ أف يعيشوا مف أجمو، وىـ يعانوف مف

 ه:مظاىر االغتراب النفسي وأبعادُ   1.1.1
مف خبلؿ استعراض الباحثة لمنظريات التي تناولت مفيوـ االغتراب والتي مر ذكرىا، 
يمكف القوؿ إف مفيوـ االغتراب يشير إلى عدد مف المظاىر والمشاعر التي ليا صفات ونتائج 

 اعي الذي يعيش فيو.ترتبط بعبلقة الفرد مع ذاتو والمحيط االجتم
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أف ىذه الظاىرة معقدة نسبة الختبلط أسباب االغتراب ومظاىره ونتائجو  ترى الباحثةو 
محاولة لتفسير ظاىرة نفسية أو سموكية أو  وألف ىذه الظاىرة بنتائجيا وليست بأسبابيا وأف أيّ 

واقعيا، كما بعيدو عف ا قصيرة النظر و اجتماعية يكوف عمى أساس العامؿ الواحد، تعتبر رؤي
دة لخضوعيا لمفيـو ىو الحاؿ مع دراستنا ىذه الظاىرة، حيث تـ تناوليا مف أطر نظرية متعد

دراستنا الحالية دراسة االغتراب  النفسي العاـ إذ أنيا تتناوؿ جوانب حياة الطالبة البلمحدودية و 
نفسية ماعية و الظاىرة تنشأ في ظروؼ اجتيرى عمماء النفس أف ىذه و االجتماعية المغتربة، 

 واقتصادية وأف أضرارىا تشمؿ الفرد والمجتمع.

(، دراسة ـ2010، )حماـ، اليويش: وبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة مثؿ دراسة
 )حجازي ودراسة ،(ـ2008 ،ودراسة )عمي ،(ـ2012 ،(، ودراسة )إيمافـ2010 ،)عبدالوائمي

 ، وىي كما يمي:عاده مف أجؿ قياسومظاىر االغتراب وأب أىـ صتلخّ فإف الباحثة  (ـ2010
 فقدان القوة أو العجز:

"يقصد بو شعور الفرد بالبلقوة والبلحوؿ، وأنو ال يستطيع في المواقؼ االجتماعية التي 
يواجييا، ويعجز عف السيطرة عمى تصرفاتو وأفعالو ورغباتو وبالتالي ال يستطيع أف يقرر 

عوامؿ وقوى خارجة عف إرادتو الذاتية، كما ال يمكنو مصيره وليس لديو إرادة، بؿ إرادتو تحددىا 
أف يؤثر في مجرى األحداث أو صنع القرارات الحياتية، وبالتالي يعجز عف تحقيؽ ذاتو ويشعر 

 .(36ص ،ـ2003المطيؼ،  )عبد باالستسبلـ

ويتبيف لنا أف العجز أو فقداف القدرة لدى الفرد يأتي مف توقعو بأنو ال يممؾ القدرة عمى 
 تحكـ وممارسة الضبط، ألف األشياء حولو تسيطر عمييا ظروؼ خارجية أقوى مف إرادتو.ال
 الالمعنى:  .1

ىو: "شعور الفرد بفقداف المعنى في الحياة، وبأف األشياء واألحداث والوقائع المحيطة 
 الة"بو قد فقدت دالالتيا ومعناىا، وأنو ال جدوى لمحياة، وبذلؾ الفرد واقعيتو ويحيى حياة البلمبا

 .(59ص ،ـ2004 ،)زىراف
 الالمعيارية )األنوميا(: .1

"يشير سيماف إلى أف ىذا البعد يعبر عف الموقؼ الذي تتحطـ فيو المعايير االجتماعية 
المنظمة لسموؾ الفرد، حيث تصبح ىذه المعايير غير مؤثرة، وال تؤدي وظيفتيا كقواعد لمسموؾ 
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احثة القيـ العامة في الخضـ الرغبات الخاصة البمما يعني الوصوؿ إلى الحالة التي تغرؽ فييا 
 .(364ص ،ـ1993)شتا،  "عف اإلشباع بأي وسيمة

 العزلة االجتماعية: .1

قصد بيا شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد إلى األمف، افتقاد لمعبلقات يُ 
ف وجد بينيـ و االجتماعية، والبعد عف اآلخريف حتى و  بالرفض يصاحب العزلة الشعور ا 

د وبيف بالتالي االنفصاؿ بيف أىداؼ الفر ؿ عف األىداؼ الثقافية لممجتمع و االجتماعي واالنعزا
والعزلة االجتماعية إنما جاءت بعد فقداف األمؿ في تحقيؽ ما يصبو إليو  ،معاييره"قيـ المجتمع و 

ي ذلؾ")العكيمي، الفرد مف أىداؼ حاوؿ تحقيقيا عبر الوسائؿ االجتماعية الشرعية إال أنو فشؿ ف
 .(74ص ،ـ2000

 غربة الذات: .1

عف الذات ىو عدـ قدرة الفرد عمى التواصؿ مع نفسو وشعوره  "يرى سيماف أف االغتراب
باالنفصاؿ عما يرغب أف يكوف عميو، حيث تسير حياة الفرد ببل ىدؼ و يحيا لكونو مستجيبًا 

لقدرة عمى إيجاد األنشطة المكافأة لما تقدـ لو الحياة دوف تحقيؽ ما يريد مف األىداؼ، وعدـ ا
ذاتيًا، وبصورة عامة فقد أقاـ سيماف تحديداتو لمعاني االغتراب مف ثبلث عناصر رئيسية ىي: 

 .(74ص ،ـ2000)العكيمي،  قيمة المكافأة، السموؾ، التوقع"

أف سيماف حاوؿ إعطاء أبعاد مترابطة وميمة في تحميؿ ظاىرة االغتراب،  وترى الباحثة
اعتمد عمى الجانب النفسي االجتماعي لمفرد، فبيف أف الفرد طالما ىو مغترب عف نشاطو عندما 

 اتو وعمف حولو جميعًا.ذأو عممو فيو بذلؾ مغترب عف 

 الالىدف: .1

يرتبط البلىدؼ ارتباطًا وثيقًا بالبلمعنى، ويقصد بو شعور المرء بأف حياتو تمضي دوف 
دؼ مف وجوده ومف عممو ونشاطو وفؽ معنى وجود ىدؼ أو غاية واضحة، ومف ثـ يفقد الي

)عباس،  االستمرار في الحياة فيصبح ال يرى جدوى مف حياتو وال فائدة مف مواصمة الطريؽ
 يتبيف مف ىذه الرؤية أف الفرد يكوف في شمؿ تاـ في جميع مناحي الحياة. .(ـ2004

 :ىالتمرد والرفض وعدم الرض .1

التقاليد واألعراؼ، ورفض كؿ ما ىو سائد  "ىو االنفصاؿ عف الواقع االجتماعي ورفض
في المجتمع مع إظيار العدوانية تجاه المحيطيف بو، وقد يكوف التمرد عمى النفس أو عمى 
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مؤسسات، أو عمى موضوعات وقضايا أخرى، وقد يتجمى أنظمة و المجتمع بما يحتويو مف 
 .(ـ2012)كريمة،  التمرد في االستيتار واالزدراء بالمجتمع"

ؿ ذلؾ يتبيف أف الفرد عندما يكوف في ىذه الحالة ال يأبو لؤلحداث أو األفراد مف خبل
ممف حولو، مما يدعوه إلى ممارسة العنؼ بكافة أشكالو، ويقـو بتبرير ذلؾ؛ فيصبح لديو سموكا 

 عدوانيا ضد المجتمع ومعطياتو الحضارية، وفي داخؿ ذاتو.

 :النفسي األسباب المؤدية لالغتراب  1.1.2
وؿ الباحثوف أسباب االغتراب عند الطبلب والشباب بشكؿ خاص، حيث رأوا تنا

الشعور باالغتراب يأتي نتيجة لعدة عوامؿ نفسية مرتبطة بنمو الشباب مف الناحية النفسية  أف
والعضوية وأخرى اقتصادية واجتماعية وغيرىا مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيو مما يجعمو غير 

 :يميمشكبلت الحياة ومنيا ما قادر عمى التغمب عمى 

أسباب نفسية تكمف في الصراع بيف الدوافع والرغبات وبيف الحاجات التي ال يمكف إشباعيا  -
 لدى اإلنساف مما يؤدي إلى الشعور باإلحباط وخيبة األمؿ والفشؿ والعجز التاـ.

 عدـ االستقرار السياسي والخبرات الصادمة الناتجة عف الحروب. -
 قتصادية وصعوبة الحصوؿ عمى ضروريات الحياة.سوء األحواؿ اال -
التنشئة االجتماعية الخاطئة وسرعة التطور الحضاري وعدـ توافر القدرة عمى التكيؼ معو  -

 والفجوة بيف األجياؿ.
قمة الوازع الديني واختفاء الكثير مف القيـ التي كانت موجودة في الماضي مثؿ التراحـ  -

 التعاطؼ والمحبة بيف األفراد.
 وظيؼ التكنولوجيا لمزيد مف سيطرة المراكز اإلنتاجية.ت -
اإلحباط؛ حيث يصبح تحقيؽ الرغبات األساسية والمصالح الخاصة لمفرد أمرًا مستحيبًل،  -

 . حفيشعر بخيبة األمؿ والخسارة والفشؿ والشعور بالعجز التاـ واستحالة تحقيؽ الطمو 

(29ص ،ـ2003)سري،   

لدى اإلنساف إلى ضغوط داخمية، حيث يوجو الفرد رجع ىورني أسباب االغتراب "وتُ 
معظـ نشاطو نحو الوصوؿ إلى أعمى الدرجات في الكماؿ، حتى يحقؽ الذاتية المثالية ويصؿ 

 .(95ص ،ـ1989)بشير،  بنفسو إلى الصورة التي يتصورىا"
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 :النفسي بيا االغتراب المراحل التي يمرُّ   1.1.3
ت السابقة التي تناولت موضوع االغتراب النفسي مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الدراسا

 ي:لى المرحمة األخرى، وىتبيف أف ظاىرة االغتراب تمر بثبلث مراحؿ، كؿ مرحمة تؤدي إ
 مرحمة التييؤ لالغتراب: (1)

"وىي مرحمة تتضمف مفيـو فقداف السيطرة ببعديو المتمثميف في سمب المعرفة وسمب 
ارية عمى التعاقب، فعندما يشعر الفرد بالعجز أو فقداف الحرية ومفيومي فقداف المعنى والبلمعي

تتساوى معاني  فأ دَّ السيطرة عمى الحياة والمواقؼ االجتماعية وأنو ال حوؿ لو وال قوة، فبل بُ 
و وال قواعد يمكف األشياء لديو بؿ وأف األشياء تفقد معانييا أيضًا وتبعًا لذلؾ فبل معايير تحكم

 .(50ص ،ـ2004)شتا،  "أف ينتيي إلييا
 مرحمة الرفض والنفور الثقافي: (1)

"وىي المرحمة التي تتعارض فييا اختيارات األفراد مع األحداث والتطمعات الثقافية 
وىناؾ تناقض بيف ما ىو واقعي وما ىو مثالي وما يترتب عميو مف صراع األىداؼ، في ىذه 

ف رفاقو، إذ ينظر إلييـ بوصفيـ المرحمة يكوف الفرد معزواًل عمى المستوييف العاطفي والمعرفي ع
 ."غرباء، وعند ىذه النقطة يكوف مييأ لمدخوؿ في المرحمة الثالثة

(521ص ،ـ2008)عمي،   

 ف لممغترب:مرحمة التكيُّ  (1)

"أو العزلة االجتماعية، بأبعادىا المتمثمة في اإليجابية بصورتيا المتمثمتيف في المجاراة 
ورىا المتعددة التي يعكسيا االنسحاب و العزلة، وفي ىذه المغتربة والتمرد والثورة، والسمبية بص

 المرحمة يحاوؿ الفرد التكيؼ مع المواقؼ بعدة طرؽ منيا:

 الخضوع لكؿ المواقؼ.المسايرة و و االندماج الكامؿ  -
يتخذ الفرد موقؼ ، و االحتجاج، أي يتخذ المرء موقفًا إيجابيًا نشطاً التمرد والثورة و  -

يكوف المرء في ىذه الحالة يقؼ بإحدى قدميو داخؿ النسؽ ، و الرافض لؤلىداؼ الثقافية
)شتا،  االجتماعي، وباألخرى خارجو، مما يحيمو في نياية المطاؼ إلى إنساف ىامشي"

 .(105ص ،ـ1998
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 :النفسي واالغتراب طالبات الجامعات  1.1.4
رد قادرًا إف ىذه الشريحة مف الطالبات ىي مف فئة الشباب العمرية التي يكوف فييا الف

عمى الفيـ واتخاذ القرارات التي لـ يتحكـ فييا مسبقًا، وىي مرحمة يكوف فييا الفرد قد عرؼ 
يولد لديو شعور بالقدرة عمى توجيو حياتو كيفما ىذا راجع التزانو االنفعالي و وجيتو في الحياة، و 

 .(211ص ،ـ2004)حسونة،  يشاء

الكثير مف عمماء االجتماع وعمماء  يد أف اغتراب الطالب الجامعي قد شغؿ أذىافبَ 
النفس والتربية عمى مدار سنوات مف القرف الماضي، خاصة الفترة التي شيدت االنتفاضات 

المفكريف تدىور القيـ باحثيف و الطبلبية في أرجاء عدة مف العالـ النامي والمتقدـ، كما أثار ال
وأمريكا مما أدى إلى انحراؼ واألخبلؽ التي أدت إلى االنعزاؿ والضياع خاصة في أوروبا 

 الشباب المثقؼ.

حوؿ ىذه اآلراء المتباينة والمتفقة في مفاىيـ االغتراب وعبلقتيا بمرحمة الشباب وما 
أف الشباب إذا لـ يعد إلى مواجية التغيرات التي تحدث لو أثناء ر "أبك ، وتبيفيتخمميا مف أزمات

ذا لـ يجد التوجيو التربوي اإلسبلمي الصحيح والعقيدة اإلسبلمية التي تعينو عمى تحديد  البموغ، وا 
، ىويتو، وتقبمو لذاتو، وثقتو بنفسو فإنو يتعرض ألزمات نفسية شديدة تعيقو عف االرتقاء النفسي

 .تجعمو  ينفصؿ عف العالـ مف حولو وبذلؾ يشعر باالغتراب"و 

(15ص ،ـ1989 )أبكر،  

عف ىوية محددة، ومف ثـ االستجابة إف الطالبة في ىذه المرحمة تبحث عف دور تؤديو و 
لحالة التسيب وانعداـ األطر التنظيمية ذات الكفاءة واضطراب المعايير وىي العصياف والتمرد، 
إنيـ يتطمعوف إلى شكؿ مف التنظيـ عمى مستوى المؤسسة التعميمية وحتى عمى مستوى المجتمع 

قوـ الطالبات بالدور الناقد يحقؽ ليـ الفرصة ألداء دور فعاؿ مما يحقؽ الرضا، وىكذا ت
 .واألخبلقي الذ يبدو ليف أف مجتمعاتيـ عاجزة عف القياـ بو

(ـ1988 ،)رمزي  

مما سبؽ يتضح أف التغيرات التي تعيشيا الببلد بشكؿ عاـ وفمسطيف بشكؿ خاص 
رت في عدد مف المفاىيـ الموجودة لدى األفراد، وساعدت عمى ظيور العديد مف األمراض أثّ 

مظاىر االغتراب، لذلؾ فإف الطالبات الفمسطينيات المواتي قد قدمف مف وسوء التكيؼ و ة النفسي
عدة بمداف عربية وغير عربية إلى الجامعات الفمسطينية ليدرسف فييا ولـ تتناوليـ أي دراسات 

النفسي لدى ىؤالء الطمبات بشكؿ  اصة في ما يتعمؽ بموضوع االغترابسابقة مف قبؿ وخ
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مع ما اكتسبو األسري و  الجوىؿ و يعانوه مف ضغوط نفسية مع البعد عف األ خاص وما يمكف أف
مف قيـ ومفاىيـ واتجاىات مختمفة مف مراحؿ تفاعميف الحياتية وقدوميف إلى بمدىف المحتؿ، في 

 ظؿ الحروب والعراكات السياسية الدائمة.

 :النفسي االغترابالمترتبة عمى نتائج ال  1.1.12
اىر والنتائج العامة لبلغتراب نجد أنيا تتمثؿ في الغالبية عند الوقوؼ عمى المظ

العظمى مف المجتمعات وخاصة عند فئة المرحمة الشبابية ميما كاف موقعيا الحضاري أو 
اختبلؼ ظروفيا االجتماعية مف احتبلؿ أو عدـ استقرار أو سوء تكيؼ أو تعرض ألمراض 

خبلقية وانعداـ القيـ، فيصبح لدى الفرد شعور نفسية وجسمية، مما يؤدي إلى كثرة االنحرافات األ
 بالتمرد وفقداف الحس االجتماعي ومشاعر البلسواء، فيكوف لديو شعور باالغتراب.

"مع تعرض المجتمع بأكممو إلى مظاىر تكيؼ مضطربة نتيجة لئلحباطات الناتجة عف 
لمرغبات المحبطة  غمؽ الفرص و عدـ إشباع الحاجات أو إتاحة الفرصة ألساليب إشباع وىمية

فإف األمر يجعؿ مف يمجؤوف إلى األساليب المرضية في التوافؽ مظيرًا مف المظاىر التي تدؿ 
 ،ـ2007 ،)عمي عمى فشؿ المجتمع بقدر ما ىي مظير يدؿ عمى فشؿ ىؤالء األفراد أيضًا"

تمثؿ في فإذا ما اتجينا لموقوؼ عمى المظاىر والنتائج العامة لبلغتراب وجدنا أنيا ت .(27ص
سوء التكيؼ، والتعرض لؤلمراض النفسية، واألمراض النفسجسمية، االنتحار واالنحرافات بشتى 
اتجاىاتيا ومختمؼ صورىا، وخاصة ما عمؽ منيا بالخروج عف النظاـ والتمرد بكؿ أشكالو، وفقد 

يأباىا أي الحس االجتماعي والتبمد والسمبية والبلمباالة، وغير ذلؾ مف المظاىر البلسوية التي 
 .(96ص ،ـ1993، ر)بد مجتمع

 :النفسي مواجية االغتراب  1.1.11
مجاؿ انتشارىا كمما توفرت اب النفسي ظاىرة ذو أبعاد متعددة، تزداد حداثتيا و إف لبلغتر 

األسباب المييئة ليذه العوامؿ التي تؤدي ليا مف نقص إلشباع الحاجات النفسية وخاصة في 
 اة الشباب.ىذه المرحمة العمرية مف حي

إف عممية التنشئة االجتماعية التي تمر بيا الطالبة الجامعية مف حيث بساطتيا أو 
تعقيدىا تختمؼ مف مجتمع آلخر، فمكؿ مستوى نموه التاريخي وأنماطو الثقافية الخاصة بو 

التنشئة االجتماعية دور ميـ في حاجاتو، فإف ألسموب التربية و ومشكبلتو القيمية ومطالبو و 
 .(ـ2011)الحمداني،  ؿ نواة الشخصية فتضعيا في قالب ثقافي معيفتشكي
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فيؤالء الطالبات المواتي قدمف مف مجتمعات مختمفة، لكؿ واحدة منيف ثقافة معينة، 
ومفيوـ لمحياة خاص، فبل بد مف التعامؿ معيف بأساليب مختمفة في الحد مف الشعور باالغتراب 

شعب الفمسطيني مف احتبلؿ وحصار حروب ومتتالية، كؿ كما أف الحالة التي يعيشيا ال لدييف.
ذلؾ يجعؿ الطالبات يشعرف بفقداف األمف والطمأنينة والخوؼ مف التعامؿ مع مثيبلتيف في 

 الجامعة.

إف كؿ طالبة ليا ظروؼ حياتية تختمؼ عف األخرى بحسب المكاف الذي تقيـ فيو فترة 
 تي يجب أف نتعامؿ معيا بالطريقة التي تناسبيا.الدراسة، فمذلؾ لكؿ واحدة مشكبلتيا الخاصة ال

لقد حثنا اإلسبلـ عمى إشباع الحاجات لمفرد وخاصة االنضماـ إلى الجماعة واالنتماء 
العمؿ الصالح الذي يفيد في بناء المجتمع التي تعزز لدينا القيـ النبيمة و إلى الصحبة الصالحة 

ِإنَّ الُمْؤِمَن ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُو فنجد ذلؾ في قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "
البخاري، صحيح البخاري: كتاب الصبلة/باب تشبيؾ األصابع في الصبلة، " )َبْعًضا

( في كتابيا األمراض النفسية ـ2003 ي،ر ثت )سلقد تحدَّ و  (.481: رقـ الحديث 103/ص1ج
 بعض إجراءات لمواجية االغتراب منيا:

القضاء عمييا، وقير مشاعر االغتراب  والعودة ألسباب النفسية واالجتماعية و ة امعرف -
 إلى الذات والتواصؿ مع الواقع.

 تنمية اإليجابية االبتكارية ومواكبة التطور االجتماعي واعتزاز الفرد بشخصيتو. -
لفة والمشاركة واالختبلط تصحيح األخطاء االجتماعية بما يضمف التفاعؿ والتواصؿ واألُ  -

 .السبلـوالتوافؽ والمحبة و 
تصحيح األوضاع االقتصادية عمى مستوى المينة والعمؿ عمى تحسيف المستوى  -

 االقتصادي بما يشبع حاجات األفراد ويرفع مف مستوى المعيشة.
 تنمية الوالء لموطف واالعتزاز بو واإلخبلص لو وااللتزاـ الوطني. -
تطبيؽ المعايير اإلسبلمية في كؿ و ممارسة الشعائر الدينية تنمية السموؾ الديني و  -

 جوانب الحياة.

 في النقاط التالية: النفسي وُتجمل الباحثة مواجية االغتراب

 نما  التخمص مف االغتراب والمشكبلت الناجمة منو ال يقـو عمى غياب مظاىره وأعراضو، وا 
اـ عمى حضور الكينونة الحقة كما سماىا أريؾ فروـ وىي تعني: كوف اإلنساف في انسج

 مع طبيعتو.
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  التغمب عمى االغتراب يتمثؿ في بناء المرء األنا الخاص بوصفو شيئًا منفصبًل وحصينًا، ال
يمكف دكو وعندىا يختبر المرء ذاتو بوصفيا الممكية الخاصة وصاحب سمطة وىيبة وفكرة 

 خاصة بنفسو.
  قدرتو عمى الحكـ.التغمب عمى االغتراب يتمثؿ في استرداد الفرد لعفويتو وأحاسيسو وآرائو و 
  تقميص اليوة بيف الذات المثالية والذات الواقعية أو الفعمية لمفرد بحيث ال يضع أىداؼ

أعمى مف مستواه فيصيبو العجز إذا فشؿ في تحقيقيا أو يفقده المعنى مف حياتو إف لـ 
 تتحقؽ كما يريد.

  بداعاتو بحيث ال يكوف غريب عنيا، عمى الفرد أف يعرؼ إمكانياتو الحقيقية وطاقاتو وا 
حتى يتجاوز اغترابو باإلدراؾ ، و لمف حولوبشكؿ يحقؽ الفائدة لو و وبحيث يستثمرىا 

 الصحيح لمعالـ عف طريؽ العقؿ.
  العبلج النفسي مف خبلؿ معرفة األسباب التي أدت إلى شعور الفرد بالغربة وىناؾ عبلج

 سموكي تدعيمي و يمكف استخداـ العبلج التحميمي.
 تماعي وىو معرفة األسباب البيئية التي تسبب ذلؾ الشعور ومحاولة عبلجيا العبلج االج

 مثؿ: البطالة.
 عف طريؽ معتقدات الفرد ومحاولة مبلئمة مع البيئة المحيطة بو. العبلج المعرفي 
 تأكيد أىمية اليوية االجتماعية في توازف مع اليوية ، و تدعيـ مظاىر االنتماء االجتماعي

 حة النفسية واالجتماعية.الشخصية كضرورة لمص
 البعد عف التغريب الثقافي والتركيز في التعميـ عمى جوانب االنتماء. 

(130-129ص ،ـ2003 )سري،  
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 :قمق المستقبل: المبحث الثاني   1.1
 مقدمة:  1.1.1

يعيش اإلنساف في الوقت الحاضر في عالـ متغير وتحت تأثيرات اجتماعية وثقافية 
ة التي يعيشيا الفرد لـ تجعمو قادر عمى تحقيؽ أىدافو، إذ أنيا تحولت مف وسياسية، وتعقد الحيا

البسيطة إلى المركبة ولـ تعد األىداؼ قادرة عمى أف تجمب الطمأنينة واألمف النفسي لمفرد، 
فالقمؽ مف المستقبؿ وما يحممو مف مفاجآت وتغيرات تتخطى قدرة الكائف عمى التكيؼ معيا 

لنفسي شديدًا ومف ثـ تكوف استجابة متطرفة في محاولة منو لمتقوقع بعيدًا وىذا ما يجعؿ التوتر ا
عف ىذه التغيرات المتبلحقة، فالطالبة الجامعية تواجو تحديات كثيرة مثؿ التكيؼ األكاديمي 

كؿ ىذه التحديات وغيرىا مف  ، تكويف أسرة(، والتكيؼ الميني،)الزواجوالتكيؼ العاطفي 
سياسية واألسرية تبعث في كثير مف األحياف اإلحساس بالتوتر والضيؽ المشاكؿ االقتصادية وال

 والقمؽ.

ذ أننا نتكمـ عف الطالبة الجامعية القادمة مف الخارج لمدراسة في الجامعات الفمسطينية  وا 
 في قطاع غزة الذي ىو تحت الحصار وتحت االحتبلؿ، إذ ال يمكف الشعور باألمف والطمأنينة،

االقتصادية بعد أف كانت الطالبة تعيش في أي مف الدوؿ العربية أو وكثير مف المشكبلت 
وال سماع ألصوات  األجنبية في بيئة كؿ شيء متوفر إذ أنو ال احتبلؿ وال حصار ومع أىميا،

واستنادًا إلى ىذه المعطيات وغيرىا  المدافع أو الطيراف، كؿ متطمبات الحياة الكريمة متوفرة،
استحضارًا نتيجة لمتحوالت التي أحدثت أشكااًل كبيرة مف مظاىر أصبحت مشكاة القمؽ أكثر 

وبدا عدـ الوثوؽ بالمستقبؿ كحالية نفسية بارزة  المجموعات،رار في حياة األفراد و عدـ االستق
 تخص ىذه الفئة الميمة مف األفراد )الطالبة الجامعية(.

ار، فتصبح الحياة وقد يبدو الخوؼ مف المستقبؿ أكثر قمقًا واضطرابًا وعدـ استقر 
حباطًا تتمثؿ عواقبيا في التشاؤـ واالستسبلـ ومشاعر االغتراب  .الحاضرة أكثر ضيقًا وا 

ينظر الفرد إلى المستقبؿ بتفاؤؿ وأمؿ أو ربما تشاـؤ وقنوط أي بانزعاج وخوؼ وقمؽ، 
ف لكف ىاتيف الحالتيف ليستا بمعزؿ عف األخرى حيث يمكف التعرض ليا بشكؿ متزامف فإذا كا

الجانب السمبي ىو الغالب عمى الواقع فذلؾ عمى الواقع فذلؾ سيؤدي بالفرد إلى الشعور بالقمؽ 
 .(ـ2012 )مساوي، بشأف المستقبؿ

ويتكوف القمؽ مف المستقبؿ عند الشباب نتاجًا لغياب األمف النفسي في مجتمع ال يتيح "
بالتناقضات لكونو يقؼ حائبًل فرصة الوفاء بالتزاماتو فيشعر بأنو في وسط عالـ عدائي مميء 
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أماـ تحقيؽ ذاتو مف خبلؿ دور اجتماعي يعطيو اإلحساس بالتفرد ألف فقداف اإلنساف لذاتو 
 .المنفردة يجعمو ال يشعر باألماف وينتابو القمؽ ويغيب المعنى مف حياتو"

(109ص ،ـ2002 )مرسى،  

بلب وطالبات إلى أف قمؽ المستقبؿ لدى ط .(186ص ،ـ2005 سعود،)ولقد أشارت 
الجامعات مرتفع ويشكؿ ظاىرة واضحة لمجتمع مميء بالمتغيرات مشحوف بعوامؿ مثيرة مجيولة 
المصير، تؤدي تفاعبلتيا االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرىا إلى نتائج تنعكس عمى 

 سموكيات األفراد حيث أف ىذه الظاىرة تمس وجود الفرد والمجتمع.

لمستقبؿ نتيجة متوقعة لئلحباطات والضغوطات النفسية التي أف قمؽ ا وترى الباحثة
تمر بيا الطالبات في الحياة أو يمر بيا الشباب بصفة عامة. ومف الطبيعي أف تشعر الطالبات 
بالقمؽ لكف إذا وصؿ التفكير في قمؽ المستقبؿ إلى حالة تشعر فييا الطالبة بالعجز عف مواجية 

يؤثر عمى صحتيا النفسية وعمى إنجازىا األكاديمي. وكمما  ضغوط الحياة، فإف ىذا القمؽ سوؼ
يجابية،  كانت الطالبة مدركة لتطور مشاعر القمؽ لدييا كاف مف األسيؿ التعامؿ معيا بفاعمية وا 
كما أف التفكير في الحياة بعقبلنية يجعؿ الفرد ينظر لممستقبؿ نظرة إيجابية ورضى عف نفسو، 

تقبؿ نظرة سوداوية سيجعؿ لو المستقبؿ مظمما، لذلؾ يجب عمى أما إذا كانت نظرة الفرد لممس
 الفرد أف يمتمؾ السيطرة عمى أفكاره ومعتقداتو ليصبح قادرا عمى مواجية تحديات قمؽ المستقبؿ.

 (: Anxietyأواًل: القمق )  1.1.1
 ، وىي تعني اضطرابًا في العقؿ، وأنوAnxietieقت كممة القمؽ مف الكممة البلتينية اشتُ 

 حالة نفسية عرفت في السابؽ بالخوؼ واليـ، وتؤذي اإلنساف نفسيًا وجسميًا.
 تعريف القمق لغويًا:

، وأقمؽ الشيء مف مكانو، وقمقو الشيء قمقًا فيو َقِمٌؽ وِمْقبلؽىو: االنزعاج، فيقاؿ قمؽ 
 .(323ص ،ـ1993، )ابف منظور أي حركو، والقمؽ أيضًا ال يستقر في مكاف واحد

 ق اصطالحًا :القمتعريف 
القمؽ بشكؿ عاـ حسب الجمعية األمريكية لمطب النفسي ىو حالة التخوؼ والتوتر وعدـ 

 االرتياح التي تنجـ مف توقع خطر مجيوؿ المصدر وغير قابؿ لئلدراؾ.
ىو حالة مف الشعور بعدـ االرتياح واالضطراب واليـ المتعمؽ بحوادث المستقبؿ 

 .ب الشر وعدـ االرتياحوانشغاؿ الفكر، وترقُّ  وتتضمف حالة القمؽ شعورًا بالضيؽ
(ـ1989شيفر دميمماف، )  
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حالة مف التحسس الذاتي وحاجة " القمؽ بأنو: ؼفعرّ  (21ص ،ـ2000 ،أما )العكايشي
يدركيا الفرد وتشغؿ تفكيره عمى شكؿ شعور بالضيؽ والخوؼ الدائـ وعدـ االرتياح تجاه 

 .الموضوعات التي يتوقع حدوثيا مستقببًل"

 صفة ثابتة نسبيًا لمشخصية مف حيث اختبلؼ الناس في درجة القمؽ، القمؽ، فسمةُ 
 ووفقًا لما اكتسبو الفرد في طفولتو مف خبرات.

أما حالة القمؽ: ىي حالة طارئة وقتية لدى الفرد تتذبذب مف وقت آلخر وتزوؿ بزواؿ 
 (14، )نعيمة. التغيرات التي تسببت في حدوثو

 :(Future Anexiety) لمستقبقمق ال  1.1.1
فت الجمعية األمريكية السيكولوجية قمؽ المستقبؿ التي أشار إلييا بمكيبلني عرّ 

بأنو خوؼ أو توتر أو ضيؽ ينبع مف توقع خطر ما يكوف مصدره مجيواًل  .(24ص، ـ2008)
إلى درجة كبيرة أو غير واضح المصدر ويصاحب كؿ مف القمؽ والخوؼ متغيرات تسيـ في 

 حساس والشعور بالخطر.تنمية اإل
فو عمى أنو حالة مف التوجس وعدـ االطمئناف والخوؼ عرّ فقد  (ـ1996أما زالسكي ) 

ويرى أنو حالة مف القمؽ الشديد تحدث تيديدًا ومف أف شيئًا  مف التغيرات السمبية في المستقبؿ،
تتضمف عنصر  ويرى زالكسي أف جميع أنواع القمؽ قدكارثيًا حقيقيًا يمكف أف يحدث لمفرد. 

القمؽ مف المستقبؿ، حيث إف قمؽ المستقبؿ يشير إلى المستقبؿ بمدة زمنية طويمة، ويتـ تصوره 
عمى شكؿ حالة مف الغموض بشأف متوقعة الحدوث في المستقبؿ البعيد أو توقع حدوث أمر 

 سيء.
عمى أنو مرض نفسي مصدره الذات ينتج عف "أما ابف مسكوبو فنظر إلى قمؽ المستقبؿ 

 "التفكير في األشياء الرديئة التي تؤدي بالنياية إلى الخوؼ مف األمور العارضة والمرتقبة
 .(156ص ،ـ1998)العاني، 
لكنيا  حالة انفعالية غير سارة تعود في جزء منيا إلى الوراثة،بأنو: "فو األحمد عرّ و 

 . وعمى المستقبؿ"متعممة في الغالب ويرافقيا الخشية والتوتر والتناقض والخوؼ مف المجيوؿ 
(114ص ،ـ2001)األحمد،  

: "شعور انفعالي يتسـ باالرتباؾ ( قمؽ المستقبؿ بأنو7 ،2008ؼ كرمياف )عرّ ويُ 
 .والضيؽ والغموض وتوقع السوء والخوؼ مف المستقبؿ وعدـ القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي"
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ور مكرر انفعاؿ غير سار وشع" :فُيعّرفو بأنو( 477ص ،ـ1989عبد الخالؽ )أما 
بتيديد أو ىـ مقيـ وعدـ راحة أو استقرار مع إحساس بالتوتر والشر وخوؼ دائـ ال مبرر لو مف 

 .الناحية الموضوعية وغالبًا ما يتعمؽ ىذا الخوؼ بالمستقبؿ المجيوؿ"

( إلى أف قمؽ المستقبؿ ىو خمؿ أو اضطراب نفسي 5ص ،ـ2005"وتشير شقير )
دراكي معرفي لمواقع ولمذات مف إمع تشويو وتحريؼ  سارة،المنشأ ينجـ عف خبرات ماضية غير 

خبلؿ استحضار لمذكريات والخبرات الماضية غير السارة، مع تضخيـ لمسمبيات ودحض 
اإليجابيات الخاصة بالذات والواقع، تجعؿ صاحبيا في حالة مف التوتر وعدـ األمف ،مما قد 

وتؤدي بو إلى حالة مف  توقع الكوارث،يدفعو لتدمير الذات والعجز الواضح وتعميـ الفشؿ و 
وقمؽ التفكير في المستقبؿ، والخوؼ مف المشكبلت االجتماعية  التشاؤـ مف المستقبؿ،

 .واألفكار الوسواسية وقمؽ الموت واليأس" واالقتصادية المستقبمية المتوقعة،

الرغبات كما أف المستقبؿ يعتبر مصدرًا ميمًا مف مصادر القمؽ باعتباره مساحة لتحقيؽ 
ف ظاىرة قمؽ المستقبؿ أصبحت واضحة في  والطموحات وتحقيؽ الذات، واإلمكانات الكامنة. وا 
مجتمع مميء بالتغيرات ومشحوف بعوامؿ مجيولة المصير. وترتبط ىذه الظاىرة بمجموعة مف 

 . المتغيرات كرؤية الواقع بطرؽ سمبية انطبلقًا مف المشكبلت الحاضرة

(62ص ،ـ2004)سعود،   

ضوء ما تـ استعراضو لمفيوـ قمؽ المستقبؿ، ترى الباحثة بأف قمؽ المستقبؿ ىو  في
الشعور بعدـ االرتياح والتفكير السمبي تجاه المستقبؿ والنظرة السمبية لمحياة أو عدـ القدرة عمى 

 مواجية األحداث الحياتية الضاغطة وفقداف الشعور باألمف مع عدـ الثقة بالنفس.

 بل من منظور إسالمي:قمق المستق  1.1.1
كاف لعمماء المسمميف دور ميـ في تناوؿ النفس اإلنسانية وكيفية التعرؼ عمييا وأحواليا 

في كتاب إحياء  والتعامؿ معيا في جميع حاالتيا السوية وغير السوية، كما بيف اإلماـ الغزالي
نساف، وىو المسؤوؿ أف القمب يشير إلى أعمؽ األفكار وابعدىا غورًا في طبيعة اإل عموـ الديف

تجاه اهلل عز وجؿ، كما أنو ىو المخاطب والمحاسب، وتبدو الشيوات غريبة عف ىذا القمب 
 وتكوف عبلقتو بالجسـ عبلقة معنوية ال مادية.

إف خبرة القمؽ قديمة قدـ اإلنساف، وليست مقتصرة عمى اإلنساف المعاصر فحسب. 
ور القديمة تعرض لمحف وكوارث وحروب جعمتو وتفيد الوقائع التاريخية أف اإلنساف في العص

ذا نظرنا إلى مفيوـ القمؽ عند عمماء المسمميف نجد أنو يحمؿ معنى  يشعر بالخوؼ والقمؽ. وا 
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الخوؼ، والخوؼ مف حدوث مصيبة أو كارثة؛ فاهلل سبحانو وتعالى يبيف لنا أف اإلنساف لف 
يَب أَصَبةَ يٍِْ ، ]51التوبة: [ ب يَب كَزَتَ انهَّوُ نَنَب ىٌَُ يٌَْنَبََبقُمْ نٍَْ ُّصِْجَنَب إِنَّيصيبو إال ما كتب اهلل لو 

 .]22الحديد: [ يُصِْجَخٍ فِِ انْأَسْضِ ًَنَب فِِ أََْفُغِكُىْ إِنَّب فِِ كِزَبةٍ يٍِْ قَجْمِ أٌَْ ََجْشَأَىَب

 تبين ىذه اآليات أن لممسمم ثالثة أمور:   

اهلل عز وجؿ والرضى بالقضاء والقدر، وىو شرط مف االستسبلـ ألمر  األمر األول:
شروط اإليماف، وأف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وما أخطأه لـ يكف ليصيبو. ىذا اإليماف يقؼ 

 (ـ1998أو مصيبة تحؿ بو. )العاني،  في وجو القمؽ والخوؼ مف المجيوؿ ومف وقوع كارثة

 عز وجؿ لمعبد، حيث إف اهلل جعؿ المصيبة بابًا مف أبواب محبة اهلل األمر الثاني:
سبحانو وتعالى قد ابتمى أنبيائو ورسمو كؿ بشكؿ أو آخر، فكانت تمؾ االبتبلءات طريؽ األنبياء 

ًَرَا اننٌٌُِّ والموحديف لمجوء إلى اهلل عز وجؿ والتقرب منو وصدؽ العبودية لو والتوبة الخالصة. 

 ذِسَ عَهَْْوِ فَنَبدٍَ فِِ انظُّهًَُبدِ أٌَْ نَب إِنَوَ إِنَّب أََْذَ عُجْحَبََكَ إَِِِّ كُنْذُ يٍَِ انظَّبنًِِنَإِرْ رَىَتَ يُغَبضِجًب فَظٍََّ أٌَْ نٍَْ ََقْ
 .]87األنبياء: [

ف  األمر الثالث: ىو اختبار لصبر العبد المؤمف، فإف صبر فإف ذلؾ مف عـز األمور، وا 
ًَاصْجِشْ عَهََ يَب أَصَبثَكَ إٌَِّ رَنِكَ يٍِْ عَضْوِ بيف. ونفسو فذلؾ ىو الخسراف الم لـ يصبر وفتف في دينو

 .]17لقماف: [ انْأُيٌُسِ

كؿ ىذه األمور تؤدي إلى القمؽ والتوتر النفسي عند الفرد مما تجعمو في ضيؽ وحيرة 
 وعدـ استقرار نفسي، وخوؼ مف حدوث أي مكروه.

 :رة لقمق المستقبلسّ فَ النظريات المُ   1.1.1
ظريات التي حاولت أف تقدـ تفسيرًا لطبيعة قمؽ المستقبؿ، وستقوـ الباحثة تعددت الن

 باستعراض بعضًا منيا.

 :Becks Schemaنظرية المخططات المعرفية ألرون بيك أواًل: 

حيث تحدث بيؾ عف قمؽ المستقبؿ مف خبلؿ عرضو لمنموذج المعرفي لبلكتئاب 
 :بوصفو تنشيطًا لثبلثة أنماط معرفية رئيسة ىي

 .التفسيرات السمبية لؤلحداث الخارجية )الخبرات القائمة( .1
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 .النظرة التشاؤمية لممستقبؿ .2
 كره الذات والتنديد بيا . .3

ى بيؾ ىذه األنماط بالثالوث المعرفي، ويعزو بيؾ ىذه النظرة بصفاتيا الثبلثة إلى وسمّ 
 .(231ص ،ـ1994)مميكة،  المعرفة لعدد مف األخطاء المنطقية النظرة المشوىة أو

النمط الثاني الخاص بالنظرة التشاؤمية لممستقبؿ ىو الميـ وىو يعني اتخاذ الفرد و 
التجاىات تتصؼ بالخوؼ مف المستقبؿ والتشاؤـ مف سوء األحواؿ وعدـ السعادة في مستقبؿ 

، وىذه األفكار تتشكؿ أثناء مرحمة الطفولة عديـ النفع وغير كفوء بأنوحيث يعتقد الفرد ، حياتو
ىقة مف خبلؿ التجارب كفقداف أحد الوالديف أو النبذ االجتماعي مف قبؿ األقراف أو والمرا

 .المأساوية المتتالية األحداث

؛ مف خبلؿ رؤيتو لممستقبؿ النظرة التشاؤمية لممستقبؿتتسـ سمات الفرد المكتئب بو 
 ميـ الفشؿ.الغامض، والقمؽ عمى المستقبؿ، وفقداف األمؿ في المستقبؿ، والتوقع السمبي، وتع

ىذه األفكار السمبية تأتي بصورة آلية وبيذا فيي تتسـ بالتكرار والمقاومة وليس مف 
السيولة السيطرة عمييا أو التحكـ بيا عبلوة عمى ذلؾ فيي ليست دائمًا مدركة وعمى ىذا 

 شخص ال يكوف واعيًا لتمؾ األفكار.فال

و يرى أنو يكوف لمفرد نظرة ، وىف قمؽ المستقبؿ ىو مسبب لبلكتئابفبيذا يرى بيؾ أ
، واستنادًا عمى فكار التي يحتفظ بيا منذ الطفولةتشاؤمية لمحياة والتي يكونيا استنادًا عمى األ

خبرات الحياة المؤلمة والتي تحكـ عميو عمى أنو شخص فاشؿ في الحياة ال يستطيع تغييرىا 
 .(172-171ص ،ـ2011)الحمداني،  ميما حاوؿ ذلؾ

 :ة التحميمية لقمق المستقبلالنظري ثانيًا:
منذ  يحدث في السنوات الخمسة األولى حيث افترض فرويد أف منشأ أو أصؿ كؿ قمؽ

اليو لف تشبع وىي أوؿ تجربة لمفرد مع الخوؼ  صدمة الوالدة مع توترىا وخوفيا مف أف غرائز
 .ووالقمؽ والتي منيا تخمؽ شعور لخطر في المستقبؿ عندما يعجز عف التغمب عمى قمق

(74ص ،ـ1985)الييتي،   

 في القمق وىي: ولقد وضع فرويد نظريت

  الطاقة التي تتمثؿ في غريزة الحياة( مكبوت وتوجد عند  لممبيدوالقمؽ ىو ترجمة واعية(
 .ي ىذه الدنيااإلنساف منذ بداية رحمتو ف
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 ،الجانب وىذه األنا ىي  وىو يتولد إذف عمى ىذا الوجود، القمؽ يدؿ عمى وجود األنا األعمى
 الخاص مف الشخصية الناتج مف عقدة أوديب التي تتكوف في بداية الطفولة.

حيث يبدأ الفرد  فيو يرجع قمؽ المستقبؿ بخبرات الطفولة، إضافة إلى ربطو بالواقع،
بتعميـ القمؽ في المواقؼ المتشابية عف طريؽ توقع الخطر الذي يسبب قمؽ نحو المستقبؿ لدى 

 .(42ص ،ـ2002)بشتو،  الفرد

 لقمق المستقبل: السموكيةالنظرية  ثالثًا:

تنظر المدرسة السموكية إلى القمؽ عمى أنو سموؾ متعمـ مف البيئة التي يعيش في 
وسطيا الفرد؛ تحت شروط التدعيـ اإليجابي والتدعيـ السمبي، وىي وجية نظر مباينة لممدرسة 

وال يتصوروف الديناميات النفسية أو القوى التحميمية، فالسموكيوف ال يؤمنوف بالدوافع البلشعورية، 
، واألنا األعمى( كما فعؿ صية عمى صورة منظمات ثبلث: )اليو، واألناالفاعمة في الشخ

التحميميوف. كما إنيـ يفسروف القمؽ في ضوء االشتراط الكبلسيكي؛ وىو ارتباط مثير جديد 
االستجابة الخاصة بالمثير األصمي، بالمثير األصمي، فيصبح المثير الجديد قادرًا عمى استدعاء 

وىذا يعني أف مثيرًا محايدًا يمكف أف يرتبط بمثير آخر مف طبيعتو؛ أي يثير الخوؼ، وبذلؾ 
 .يكتسب المثير المحايد صفة المثير األصمي المخيؼ

(349ص ،ـ1990فافي، )ك  

ابة شرطية ىو استج أف القمؽ ػ عند المدرسة السموكية ػ ترى الباحثةوبناًء عمى ما سبؽ 
 .عندما يكتسب المثير المحايد صفة المثير األصمي مؤلمة تحدث لدى الفرد

 :لقمق المستقبلاإلنسانية النظرية  رابعًا:

نما ىو خوؼ مف  يرى أصحاب المدرسة اإلنسانية أف القمؽ ال ينشأ مف ماضي الفرد، وا 
نسانيتو، فا  لقمؽ ينشأ مف توقع الفردالمستقبؿ وما قد يحممو مف أحداث تيدد وجود اإلنساف وا 

 .(ـ2007)السبعاوي،  ألمور قد تحدث

عممية معرفية تعتمد ىو أف قمؽ المستقبؿ ؛ ترى الباحثة مف خبلؿ النظريات السابقة
وأف األفكار والتخيبلت ىي مثيرات لقمؽ  دراؾ الفرد وتفسيره لؤلحداث المستقبمية المختمفة،إعمى 

رد في حالة قمؽ شعوري تثير بدورىا انفعاالت تقوده إلى المستقبؿ والتي يصبح مف خبلليا الف
ومف ثـ  ،توىـتوقع غير محبب لممثيرات المختمفة، مما يجعؿ الفرد في حالة ترقب وتوجس و 

 الدخوؿ في قمؽ المستقبؿ.
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 تعقيب عمى النظريات المفّسرة لقمق المستقبل:  1.1.1
ستسبلـ ألمر اهلل عز وجؿ بّيف أف االاإلسبلـ  مف خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف

والرضى بالقضاء والقدر مف أركاف اإليماف، وأف عدـ الرضى يؤدي بالفرد إلى التوتر النفسي 
قرار نفسي وخوؼ مف حدوث أف مكروه، والذي بدوره يؤدي إلى مما يجعمو في ضيؽ وعدـ است

 قمؽ المستقبؿ. 

د أف النظرية المعرفية وترى الباحثة أف النظريات تعددت واختمفت في تفسيرىا، فنج
 أف القمؽ ينشأ نتيجة ألسموب التفكير الخاطئ والنظرة التشاؤمية لممستقبؿ.  اعتبرت

وتنظر المدرسة التحميمية لقمؽ المستقبؿ عمى أنو يرجع لخبرات الطفولة إضافة إلى 
ر في ربطو بالواقع بحيث يبدأ الفرد بتعميـ القمؽ في المواقؼ المتشابية عف طريؽ توقع الخط

 المستقبؿ. 

في حيف أف المدرسة السموكية اعتبرت القمؽ استجابة شرطية مؤلمة لخطر معروؼ 
 تحدث لمفرد.

 واعتبرت النظرية اإلنسانية أف المستقبؿ ىو المسبب الحقيقي عند اإلنساف. 

 قمق المستقبل : أىم مظاىر  1.1.1
 .الشعور بالعجز وعدـ تحقيؽ الذات. 1

 .اجية المستقبؿعمى مو  عدـ القدرة .2

 .نفسو مما يؤدي لبلصطداـ باآلخريفعدـ وجود ثقة باآلخريف أو ب .3

 .اسية المتوقع حدوثيا في المستقبؿالخوؼ مف التغيرات االجتماعية والسي .4

 .ظيور عبلمات الحزف والشؾ والتردداالنطواء و  .5

 .المستقبؿ وتوقع حدوث الشر دائماً التشاـؤ مف  .6

 .ف األنشطة البناءة ودوف المخاطرةبي ماالنسحاب السم .7

 .وظيور االنفعاالت ألدنى األسباب صبلبة الرأي والتعنت .8
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 :ية لقمق المستقبلاألسباب المؤدّ   1.1.2
أماـ مستقبؿ غامض، ومف بأنو  رؤيتومف خبلؿ  بالظيور لدى الفردقمؽ المستقبؿ يبدأ 

ف تسود ىذه األفكار في فترة مف الزمف خبلؿ نظرتو السمبية حوؿ ما ىو آت في الغد، ويمكف أ
وتعبر عف مواقؼ ثابتة نسبيًا وأمور معرفية وعاطفية تتسـ بالسمبية والتشاؤـ. ويمكف أف يرتبط 
القمؽ لدى الفرد بحدث معيف، أو شخص معيف؛ مثؿ المرض أو معاناة بعض األفراد، أو فقد 

 الخاصة. شخص قريب، أو الشعور بتيديد اإلخفاؽ عند تحقيؽ األىداؼ

أف التفكير في المستقبؿ مصدر ميـ مف مصادر القمؽ باعتباره مساحة  الباحثة ىوتر 
ومف الطبيعي أف توجد ظاىرة قمؽ المستقبؿ في  ميمة لتحقيؽ الطموح والرغبات وتحقيؽ الذات،
  مجتمع مميء بالتغيرات في كافة مجاالت الحياة.

ي تناولت أسباب قمؽ المستقبؿ؛ فإنيا وبعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة الت
 :باآلتيتمخص أىـ األسباب المؤدية إلى قمؽ المستقبؿ؛ 

 .يني وعدـ اإليماف بالقضاء والقدرالوازع الد ضعؼ .1
 .ـ االنتماء داخؿ األسرة والمجتمعالشعور بعد .2
 .عور بعدـ األماف واإلحساس بالخوؼالش .3
 .منيا الشخصكؿ التي يعاني عدـ القدرة عمى التكيؼ مع المشا .4
 .طئ لؤلحداث المحتممة في المستقبؿاإلدراؾ الخا .5
 الشعور بالعجز أماـ تحقيؽ األىداؼ والفشؿ في كسب حب واحتراـ اآلخريف مف حولو. .6
رة السمبية لمفرد مف قبؿ نظرة الفرد السمبية لذاتو واألفكار البلعقبلنية تجاه النفس والنظ .7

 .اآلخريف
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية( التي انعكست  ضغوط الحياة المختمفة )النفسية .8

عمى قيـ األفراد وسموكياتيـ وأنماط تفكيرىـ والتي ال يستطيع اإلنساف تحمميا والتكيؼ 
ألف الحياة الجامعية تعج بالظروؼ المثيرة لمقمؽ  معيا وخصوصًا لدى طبلب الجامعة،

سموؾ الطالب ويصبح ميددًا  مما يؤثر عمى سواء عمى الصعيد الدراسي أو االجتماعي،
 .معرقبًل لمسيرة حياتو االعتياديةلو و 

 :السمبي لقمق المستقبل عمى الفرد التأثير  1.1.3
 :تترتب عمى قمؽ المستقبؿ ما يأتي مف أىـ اآلثار السمبية التي
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الشعور بالوحدة وعدـ القدرة عمى تحسيف مستوى المعيشة وعدـ القدرة عمى التخطيط  .1
 .د عمى اآلخريف في تأميف المستقبؿعتمالممستقبؿ واال

نما يكوف لديو شخصية  ،فبل يستطيع أف يحقؽ ذاتو أو يبدعتدمير نفسية الفرد  .2 وا 
 مضطربة.

أحبلـ مزعجة واضطرابات في النوـ والتفكير وعدـ  ،التوتر لدى الفرد ألتفو األسباب .3
 .تركيز وسوء في اإلدراؾ االجتماعيال
 وعدـ الثقة بأحد. اليروب مف الماضي والتشاؤـ .4
 .سقاط والتبرير والكبتاستخداـ  الدفاع مثؿ النكوص واإل .5
 الشعور بالعجز واالعتمادية والبلعقبلنية. .6
 .لطمأنينة عمى صحتو ورزقو ومكانتوا حالة مف انعداـبالفرد  إحساس .7

 :يمكن أن نتعامل مع قمق المستقبل كيف  1.1.4
مة اإلسبلـ؛ حيث نقاء القموب وطيارة إف مف أعظـ نعـ اهلل تعالى عمى البشرية نع

األعماؿ وشفاء الصدور، فيو القرآف الكريـ الذي ييدي إلى الرشاد، المنزؿ عمى سيدنا محمد  
صمى اهلل عميو وسمـ معمـ البشرية ليخرج الناس مف الظممات إلى النور ويحرر العباد مف عبادة 

 العباد إلى عبادة الواحد القيار.

باحثة عمى التراث اإلسبلمي المتمثؿ بالقرآف الكريـ والسنة النبوية ومف خبلؿ اطبلع ال
والتي تناولت القمؽ نجد أف ىناؾ الكثير مف اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة تشتمؿ 

 عمى طرؽ عبلجية مثمى لمسيطرة عمى النفس وتحقيؽ اليدوء وتجنب القمؽ.

أبعادىا النفسية والجسمية واالجتماعية  واإلسبلـ نظر لئلنساف نظرة متكاممة بجميع
والروحية؛ فالمؤمف الذي يمجأ إلى اهلل تبارؾ وتعالى يتكوف لديو رضى عف نفسو وعف ربو، وال 

 يتخوؼ مما سيحدث في المستقبؿ.

واستنادًا لذلؾ فإف الباحثة تستخمص طرؽ لموقاية والعبلج مف القمؽ؛ فيما يحقؽ 
 ء عنو األسباب المؤدية لمقمؽ، ومف ىذه الطرؽ:الطمأنينة والسعادة لمفرد وتدر 

ًَيٍَْ َّزَّقِ انهَّوَ َّجْعَمْ : : يقوؿ تبارؾ وتعالىالمجوء إلى اهلل عز وجل والتوكل عميو سبحانو .1

حيث  ]2،3ؽ: الطبل[ .( ًََّشْصُقْوُ يٍِْ حَْْثُ نَب َّحْزَغِتُ ًَيٍَْ َّزٌََكَّمْ عَهََ انهَّوِ فَيٌَُ حَغْجُو2ُنَوُ يَخْشَجًب )
أفادت اآليات بأف اهلل عز وجؿ ينجي مف يتقيو ويتوكؿ عميو مف كربات الدنيا واآلخرة 
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 يعمـومف كؿ ما يضيؽ عميو، كما أنو يفتح أمامو أبوابًا لمخير والرزؽ مف حيث ال 
 .(514ص ،ـ1984)الصابوني، 

لمسمـ اليدوء إف تبلوة القرآف تبعث في نفس اإلنساف ا قراءة القرآن وتدبر معانيو: .2
أَُّّيَب اننَّبطُ قَذْ جَبءَرْكُىْ يٌَْعِظَخٌ يٍِْ سَثِّكُىْ ًَشِفَبءٌ نًَِب فِِ  َّبوطمأنينة القمب، كما في قولو تعالى: 

. لقد وعد اهلل عز وجؿ عباده المؤمنيف بأف ]57يونس: [ انصُّذًُسِ ًَىُذًٍ ًَسَحًَْخٌ نِهًُْؤْيِنِنَ
 ورحمة وطمأنينة.يكوف القرآف الكريـ شفاء 

: الصبلة ىي منبع السكينة وراحة القمب؛ ألف اإلنساف يشعر المحافظة عمى الصموات .3
مف خبلليا بالطير والنقاء وىو يقؼ بيف رب السموات واألرض؛ يشكو ىمو ويبث حزنو 
إليو، والصبلة الخاشعة تمد اإلنساف بالطاقة اإليجابية، وتوثؽ الصمة باهلل عز وجؿ. 

قامتيا في ًَاعْزَعِْنٌُا وقتيا تحقؽ السعادة والراحة لئلنساف. يقوؿ سبحانو وتعالى:  وا 

 . ]45البقرة: [  ثِبنصَّجْشِ ًَانصَّهَبحِ ًَإََِّيَب نَكَجِريَحٌ إِنَّب عَهََ انْخَبشِعِنَ
: إف القموب المؤمنة تركف وتطيب إلى ذكر اهلل عز وجؿ الدعاء وذكر اهلل عز وجل .4

انَّزٍَِّ آيَنٌُا ًَرَطًَْئٍُِّ قُهٌُثُيُىْ ثِزِكْشِ انهَّوِ أَنَب ثِزِكْشِ لطمأنينة. قاؿ تبارؾ وتعالى: وا وتشعر بالسكينة

 .]28الرعد: [ انهَّوِ رَطًَْئٍُِّ انْقُهٌُةُ

ولنا في رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أسوة حسنة؛ فقد كاف إذا لحؽ بو شيء مف شدة 
ز وجؿ بالتضرع والدعاء، وقد عممنا كثير مف األدعية مثؿ قوؿ الحياة وكربيا لجأ إلى اهلل ع

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَهمِّ َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َوَضَلِع المسمـ: )
ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ  : رقـ 36/ص4ج. )البخاري، صحيح البخاري: كتاب الجياد والسير، (الدَّ

 (.2893 الحديث

ات العبلج اإلرشادي والمناقشة واإلقناع لمذيف يعانوف مف قمؽ استخداـ فنيّ ويمكننا 
بطريقة إيجابية لمتخمص  المستقبؿ بأف يكوف لدييـ إرادة وثقة بالنفس والوعي بالمشكمة والتفكير

ى يستطيع أف يكشؼ ومف خبلؿ فنية الحوار البناء وتبصير المريض بالمشكمة حت ،مف القمؽ
وكذلؾ  ومف ثـ يمكنو تكويف عبلقات حميمة مع اآلخريف. المعنى الوجودي الحقيقي لحياتو،

ومساعدة  أو مبدأ الحساسية التدريجي، ،رطرؽ عبلجية أخرى مثؿ اإلغراؽ أو الغم استخداـ
 .إلمكانياتيا وقدراتياالطالبة الجامعية لوضع أىداؼ واقعية وفقًا 

(ـ2009)المشيخي،   
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 قمق المستقبل وطمبة الجامعات:  1.1.12
لقد أصبح الطالب الجامعي عمى األغمب ينظر إلى المستقبؿ بنظرة تشاؤمية وتتردد في 
ذىنو تساؤالت عديدة فما الذي سيجنيو مف الشيادة إذا ما حصؿ عمييا طالما أنو سيضـ إلى 

  .، أو أف اختصاصو غير مفيد لممجتمعف عف العمؿقائمة العاطمي

(8ص ،ـ1998)الصائغ،   

عيفة لمتعمـ إف األفراد الذيف لدييـ أمؿ قميؿ في المستقبؿ القريب يظيروف دوافع ض
 .، قؿ مستوى الدافعيةفقداف األمؿ، فكمما زاد الشعور بوالفعاليات الدراسية

(ـ2011)الحمداني،   

تي تمثؿ يمثؿ قمؽ المستقبؿ أحد أنواع القمؽ التي تشكؿ خطورة في حياة الفرد، والو 
خوفًا مف مجيوؿ ينجـ عف خبرات ماضية وحاضرة يعيشيا الفرد فتجعمو يشعر بعدـ األمف 
وتوقع الخطر والشعور بعدـ االستقرار وتسبب لديو ىذه الحالة شيئًا مف التشاؤـ واليأس الذي قد 
يؤدي في نياية األمر إلى اضطراب حقيقي وخطير مثؿ االكتئاب أو اضطراب نفسي عصبي 

 .(ـ2009)المشيخي،  خطير

ة لنفسو وفقًا إلمكاناتو لذلؾ فإف الطالب الجامعي يجب أف يضع أىدافًا حقيقية وواقعي
، ويجب عميو االعتماد عمى نفسو وثقتو بالعمؿ عمى تحقيقيا بعد البحث واألخذ وطاقاتو

حياتو  باألسباب والجد واالجتياد والنظرة التفاؤلية لممستقبؿ وباستطاعة ىذا اليدؼ أف يوجو
 مف ثـ يزوؿ عنو القمؽ والخوؼ. و و ويشعر باإلنجاز عندما يتحقؽ ىدف
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 الفصل الثالث
 سابقةالدراسات ال

 مقدمة الفصل:  1.1
االغتراب النفسي مشكمة تواجييا مجتمعات عدة في مختمفة أنحاء المعمورة لقد أصبح 

واجتماعية واقتصادية، وألف الفرد يسعى دائمًا  الدوؿ مف مشكبلت سياسيةلما تعانيو  نتيجة
ليحقؽ األفضؿ لنفسو ليرتقي في تحقيؽ األىداؼ مف أجؿ بناء مستقبؿ واعد لو ولمجتمعو، كما 
أف كثير مف الشباب يعاني مف مشكمة قمؽ المستقبؿ، حينما تصطدـ طموحاتو وأىدافو مع  

اطبلع الباحثة عمى عدد ليس بالقميؿ مف األدبيات والدراسات  الواقع الذي يعيش فيو، وبعد
السابقة ستقوـ بعرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ وقد 

 انتقتيا الباحثة بما يناسب الفئة المستيدفة وىي الطالبة الجامعية.

 دراسات في االغتراب النفسي: :أوالً   1.1
 ( م2014لقادر )دراسة عبدا 

 .االتجاه نحو العنف وعالقتو باالغتراب لدى لشباب في ضوء الثقافة والجنس :بعنوان

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف االتجاه نحو العنؼ والشعور باالغتراب في 
واستخدـ  .ضوء الثقافة والجنس لدى طمبة كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة وىراف

المنيج الوصفي التحميمي المقارف وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية التي تكونت مف الباحث 
 ،ستخدـ الباحث استبياف االتجاه نحو العنؼاو  ،ناث( إ11)، وذكور( 19) ؛وطالبة اً طالب( 30)

 .داة الدراسةكأواستبياف االغتراب 

ىما نتيجة العبلقة بيف نؼ العوصؿ إلييا الباحث: أف االغتراب و ومف أىـ النتائج التي ت
الشخصية التي تتضمف الحاصؿ الناتج عف التفاعبلت لكؿ ما يحيط بالفرد مما يجعؿ الثقافة و 

 .اتجاىاتيـ تأخذ أبعادًا مختمفةو سموكيات الشباب 
 دراسة  & others Arora (2014)م 

 .ينا التنبؤ باالغتراب بين الخريجبعنوان: الكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي كم

ىدفت الدراسة إلى التنبؤ باغتراب الخريجيف عمى أساس مف الفعالية الذاتية والذكاء 
مف طبلب الكميات بمساعدة حكومة التعميـ مف منطقة  200العاطفي، تكونت عينة الدراسة مف 
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(، ومقياس الفعالية الذاتية لماثور وتناجر ـ2010لوديانا. تـ استخداـ مقياس االغتراب ألوجيا )
 ( لجمع البيانات.ـ2011(، واختبار الذكاء العاطفي لزيف الديف وأحمد )ـ2012)

وأظيرت النتائج أف التنبؤ المستجد مف االغتراب عمى أساس الفعالية الذاتية والذكاء 
 العاطفي أعمى بكثير بالمقارنة مع التنبؤ بيا منفصمة.

 ( 2013دراسة إيمان)م  

النفسي لدى خرجي الجامعة العاممين بعقود ما قبل  عالقة الضغط النفسي باالغتراب :بعنوان
 .التشغيل ) دراسة ميدانية بوالية سطيف بالجزائر(

وكؿ بعد مف  ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نوعية العبلقة التي تربط الضغط النفسي
أي  ؛حد البرامج العمميةأأبعاد االغتراب النفسي لدى فئة مف خرجي الجامعات المستفيديف مف 

ما يعرؼ بعقود ما قبؿ التشغيؿ، والتحقؽ مف مدى تشابو واختبلؼ الضغط النفسي واالغتراب 
واستخدمت الباحثة  .النفسي عند أفراد العينة وفقًا لمتغيرًا مدة البطالة وتفعيؿ التخصص العممي

فردًا متواجديف في  220وتكونت العينة مف  .مقياس الضغط النفسي ومقياس االغتراب النفسي
 .واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،سسات متباينةمؤ 

أنو يوجد عبلقة موجبة بيف الضغط النفسي واالغتراب  :ىـ نتائج الدراسةأوكاف مف 
أي انو يوجد عبلقة طردية بيف الضغط النفسي والشعور باالغتراب النفسي لدى  ؛النفسي

سي والشعور باالغتراب النفسي عند أفراد الخريجيف كمما ذات مدة البطالة، وزيادة الضغط النف
ة الذيف يعمموف في مجاالت العينة الذيف يعمموف خارج تخصصيـ وينقص عند أفراد العين

 .تخصصيـ

  دراسة & others Baker (2013)م 

 بعنوان: طالب الكمية اإليطالية المخبر عنيم تعرضيم لالغتراب الوالدي في طفولتيم.

أثير االغتراب الوالدي مف المطمقيف والمنفصميف عمى األبناء ىدفت الدراسة إلى معرفة ت
وتكونت عينة  .ومضاعفتو حتى عند وصوليـ لمكميات الجامعية ومدى تأثيره عمى أدائيـ الحالي

مف طبلب البكالوريوس في كمية عمـ النفس، حيث عممت إيطاليا عمى طريقة  275 الدراسة مف
ا لبلغتراب الوالدي في طفولتيـ وسوء المعاممة مسح مجيوؿ وسري لؤلطفاؿ الذيف تعرضو 

 النفسية.
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وجود مستويات عالية مف السموكيات الخاطئة، وانخفاض معدالت  :وكشفت النتائج عف
رعاية الوالديف، فضبل عف ضعؼ األداء فيما يتعمؽ باحتراـ الذات وأساليب مرافقة الكبار 

ظرية القائمة بأف )االغتراب الوالدي يمثؿ أحد وىذه النتائج تدعـ الن ،والتوجيو الذاتي والتعاوف
 عوامؿ الخطر لنتائج خطر عبر فترة الحياة(.

  دراسةCaglar   (2013)م 

بعنوان: العالقة بين مستويات االغتراب لدى طالب كمية التربية واتجاىاتيم نحو مينة 
 التدريس. 

ب كمية التربية الدراسة إلى التأكد مف العبلقة بيف مستويات االغتراب لطبل تىدف
خذوا عف طريؽ عينات وأُ  .طالباً  875واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس، وتكونت عينة الدراسة مف 

وطالبة مف كمية التربية في جامعة أياعاف.  طالباً  2600عشوائية بسيطة مف مجموع 
ويات واستخدمت الباحتة نموذج البيانات كما أجرت اختبارات لممجموعات المستقمة وتحديد مست

 .تدريس تبعا لمجنس وطريقة التدريساالغتراب واالتجاه نحو مينة ال

أف الطبلب مف ذوي الخبرة لدييـ نسبة  الباحثة: وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت ليا
ى عاؿ وفقا متوسطة مف االغتراب في حيف كانت اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس في مستو 

 عبلقة سمبية متوسطة بيف االغترابباحثة إلى أنو يوجد كما توصمت ال ،لمتغير الجنس والطبقة
 .تجاه مينة التدريس عمى فئة قميمةوالمواقؼ ا

  دراسة& others  Shah (2012)م 

 بعنوان: دراسة القمق واحترام الذات واالغتراب بين الذكور واإلناث لطالب الجامعة. 

تراب  بيف طبلب الجامعة بيف ىدفت الدراسة إلى اختبار نسبة القمؽ واحتراـ الذات واالغ
وىؿ يمكف أف يؤدي  ،الذكور واإلناث ومدى تأثير القمؽ عمى احتراـ الذات والعبلقات الشخصية

( سنة 23~18ا والذيف تتراوح أعمارىـ بيف )ملكؿ مني 40وتكونت العينة مف  ؟إلى االغتراب
، ومقياس كوبر سميث مؽستخداـ مقياس سينيا الشامؿ لمق، كما تـ االذيف يدرسوف في الجامعة

 .الحتراـ الذات، ومقياس شارما لبلغتراب واستخدمت المقاييس الختبار المتغيرات

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب الجامعة في وكاف مف أىـ نتائج الدراسة: 
بلقة صحيحة بيف ، ووجود عمرتبطة بالذكور إلى حد كبير ؛القمؽ واحتراـ الذات واالغتراب

 .راب والقمؽ، وأف ىناؾ اختبلؼ بيف الجنسيفاالغت
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ىذه الدراسة في دراسة المشكبلت االجتماعية التي كانت سائدة بيف المراىقيف  أسيمت
بحيث استفيد منيا إلى حد أقصى في المؤسسات المجتمعية واألسر مف خبلؿ توفير طرؽ لفيـ 

 األفراد.
  دراسة Taines  (2012)م 

  المشاركة في النشاط المدرسي. فيالغتراب لمشباب الحضري انتائج التدخل في بعنوان: 

Interventing in alienation the out comes for urbon youth of participating 

in school activism.                         

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير النشاط المدرسي في تقميؿ االغتراب لدى الشباب 
الحضر في ظؿ أوضاع تعميمية غير متكافئة، استندت الدراسة عمى مقاببلت مع  مف سكاف

المشاركيف مف الشباب الحضرة الذيف شاركوا في برنامج المجتمعية التي تدعـ تنظيـ التعميـ 
شابا شاركوا في البرنامج واستخدـ الباحث أسموب المقابمة كأداة لمدراسة  13وتكونت العينة مف 

أف النشاط المدرسي لو نتائج فعالة وبناءة في الحد مف االغتراب لدى الطمبة، إذ وكشفت النتائج 
 أف الطبلب أصبح شعورىـ بالغرب أقؿ وزيادة في النجاح والتحصيؿ لدييـ.

  م(2011براىيم، صاحب )إدراسة 

االغتراب النفسي وعالقتو بالوحدة النفسية لدى طالبات األقسام الداخمية في جامعة  :بعنوان 
 .غدادب

ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف العبلقة بيف االغتراب والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة 
مف طالبات األقساـ الداخمية في جامعة بغداد، ومعرفة الفروؽ في درجات االغتراب والوحدة 

طالبة  50وتكونت عينة الدراسة مف  .النفسية لدى الطالبات في تخصصات العميمة واإلنسانية
واستخدمت  .ات األقساـ الداخمية في جامعة بغداد والتي أخذت بطريقة عشوائيةمف طالب

المنيج  ا، كما استخدمتي ومقياس الشعور بالوحدة النفسيةالباحثتاف مقياس االغتراب النفس
 .الوصفي المسحي

وجود عبلقة ارتباطية إحصائية بيف  :نتائج التي توصؿ إلييا البحثالىـ أوكاف مف 
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة  ،فسي لدى طالبات األقساـ الداخمية في جامعة بغداداالغتراب الن
التخصصات و االغتراب النفسي والوحدة النفسية بيف طالبات التخصصات العممية ي إحصائية ف
  .اإلنسانية
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 ( 2011دراسة كريمة)م 

راسة ميدانية عمى بعنوان: االغتراب النفسي وعالقتو بالتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة )د
 عينة من طالب جامعة مولود معمري تبيزي وزو(

ىدفت الدراسة إلى كشؼ العبلقة القائمة بيف االغتراب النفسي والتكيؼ األكاديمي لدى 
لى كشؼ الفروؽ بيف ظاىرة االغتراب النفسي ودرجة التكيؼ األكاديمي تبعًا  طبلب الجامعة، وا 

( 220إلقامة، نوع الكمية والتخصص(، وتكونت العينة مف )لممتغيرات التالية: )الجنس، مكاف ا
طالبا وطالبة مف جامعة "مولود معمري"، واستخدمت الباحثة مقياس االغتراب النفسي لممرحمة 

 الجامعية، واختبار التكيؼ األكاديمي.

ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الباحثة: وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف ظاىرة 
النفسي ودرجة التكيؼ األكاديمي مما يدؿ عمى أنو كمما زاد االغتراب النفسي كمما قؿ  االغتراب

 التكيؼ لدى طبلب الجامعة.

 ( 2010دراسة حجازي )م 

بعنوان: االغتراب النفسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والتوجو المستقبمي لدى الشباب الجامعي 
 الفمسطيني.

مستوى كؿ مف االغتراب النفسي والدافعية لئلنجاز ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 
والتوجو المستقبمي لدى الشباب الجامعي الفمسطيني في جامعة األقصى في قطاع غزة، وبياف 

تبعًا لممتغيرات اآلتية: )الجنس،  العبلقة بينيما، وتحديد الفروؽ في مستويات كؿ منيـ
( طالبا وطالبة مف 243لدراسة مف )، العمؿ(. وتكونت عينة االتخصص، االنتماء السياسي

طمبة الجامعة. واستخدمت الباحثة مقياس االغتراب النفسي لمشباب، واختبار التوجو المستقبمي، 
 واختبار الدافع لئلنجاز لؤلطفاؿ والراشديف. 

% مف الشباب الجامعي الفمسطيني 65ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الباحثة: أف 
% 25.42ف مف انخفاض الدافعية لئلنجاز، ويعانو % 25.26ب النفسي، والغترايعانوف مف ا

يعانوف مف انخفاض مستوى التوجو نحو المستقبؿ، كما أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية 
، والتوجو المستقبمي. ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ة بيف االغتراب وكؿ مف: الدافعيةسالب

لمستقبمي. كما توصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة الدافعية لئلنجاز والتوجو ا
فمسطيني تعزى إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس التوجو المستقبمي وأبعاده لدى الشباب ال
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االنتماء السياسي، والعمؿ؛ باستثناء بعض الفروؽ التي تعزى لبلنتماء لمجنس، والتخصص، و 
 السياسي.

 ، (م2010) اليويش دراسة حمام 

 .االغتراب النفسي وتقدير الذات لدى خريجات الجامعة والعاطالت عن العمل: بعنوان وىي

مبطالة لدى خريجات الجامعة العاطبلت ل عف اآلثار النفسيةىدفت الدراسة إلى الكشؼ 
وذلؾ مف خبلؿ قياس االغتراب النفسي وتقدير الذات لدييف، ومقارنتيف بخريجات  ؛عف العمؿ

عدد الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة االرتباطية مف  ىدفتوكذلؾ  ،تالجامعة العامبل
خريجة غير عاممة بمنطقة  (182)و ،خريجة عاممة (223)منيف  ؛( خريجة جامعية405)
ير الذات لممراىقيف دار تقبواخت ،واستخدمت الباحثة مقياس االغتراب النفسي حساء.اإل

 –استخدمت الباحثة المنيج الوصفي )االرتباطي كما  ،واستمارة بيانات أولية ،والراشديف
لمكشؼ عف الفروؽ بيف مستوي االغتراب وتقدير الذات لدى الخريجات ، وذلؾ المقارف(

العامبلت والعاطبلت مف خريجات كؿ مف جامعة الممؾ فيصؿ وجامعة اإلماـ محمد بف سعود 
 حساء.اإلفي منطقة 

ارتباطية سالبة بيف االغتراب النفسي وتقدير  وجود عبلقة إلى:وتوصمت نتائج الدراسة 
خريجات الجامعة العاطبلت عف العمؿ يعانيف مف االغتراب النفسي وتدني  أفوتبيف  ،الذات

مستوي تقدير الذات مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الخريجات العامبلت 
عدـ وجود فروؽ كذلؾ و . ذاتالمتزوجات والخريجات العاطبلت في االغتراب النفسي وتقدير ال

 .متزوجاتال غيرمتزوجات والعاطبلت غير الذات داللة إحصائية بيف الخريجات العامبلت 
 (م2010) الوائمي عبد :دراسة 

 .ات القسم الداخمي في جامعة بغداداالغتراب النفسي لدى طالب: بعنوان وىي

قسـ الداخمي ببغداد ىدفت الدراسة إلى قياس مدى الشعور باالغتراب لدى طالبات ال
وتكونت العينة مف . ة االجتماعية، العمر، المشكبلت(، الحال)الدراسة :وفقًا لممتغيرات التالية

طالبة مف القسـ الداخمي في جامعة بغداد وأخذت مف خبلؿ دراسة استطبلعية وكانت  (40)
أداة الدراسة مجموعة مف األسئمة تتعمؽ بالجانب األكاديمي والمادي ومشكبلت الحنيف إلى 

  .وقامت الباحثة بأعداد مقياس االغتراب واستخدمت المنيج الوصفي  .الوطف
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الت اغتراب بيف طالبات القسـ الداخمي في جامعة وتوصمت نتائج البحث إلى وجود حا
 .بغداد بدرجة ليست شديدة

  دراسةShrivastava  & others  (2009)م 

 االغتراب والذكاء العاطفي لممراىقين الذين يعانون من أعراض االستيعاب. :بعنوان

ىقيف ىدفت الدراسة إلى التقييـ والتحقؽ مف مستويات االغتراب والذكاء العاطفي لممرا
مف المراىقيف في الفئة العمرية  510الذيف يعانوف مف أعراض االستيعاب. تكونت العينة مف 

قاـ  ( سنة، الذيف يدرسوف في مدارس مختمفة مف فازاناس الستيعاب األعراض.18 - 14مف )
المنيج  االباحثاف باستخداـ اختبارات لتقييـ أبعاد الشخصية في المرحمة األولى، واستخدم

واستخدما مقياس االغتراب ، العينة إلى فئة طبيعية وفئة متضررة تسميبي بحيث قُ التجر 
   .نجاؿ لمذكاء العاطفياوم

أف الفئة المتضررة ليا نفور  Anovaمف الباحثوف مييا ع النتيجة التي حصؿ وكشفت
دارياً  في الوعي، كبير وغير ناضجة عاطفياً   بالمقارنة مع الفئة األخرى. وا 

 ( م2008دراسة عمي) 

  .بعنوان : مظاىر االغتراب عمى الطمبة السورين في بعض الجامعات المصرية

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى انتشار ظاىرة االغتراب لدى الطمبة السوريف في 
، الة العائمية والمستوي الدراسة )بكالوريوسثر كؿ مف الجنس والحأبعض الجامعات المصرية و 

وطالبة مف الطمبة السوريف الذيف يدرسوف  اً طالب (70)نت العينة مف وتكو  ،(اهدكتور ، ماجستير
واعتمدت الباحثة  ،وأخذت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ،في بعض الجامعات المصرية

تـ استخراج صدؽ المقياس الباحثة مقياسًا لبلغتراب، و  المنيج الوصفي التحميمي. وقد أعدت
استخراجو  عرضو عمى المختصيف، أما ثبات المقياس فتـ بطريقة الصدؽ الظاىري مف خبلؿ

 .بطريقة إعادة االختبار

 ،توصمت نتائج البحث إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلناث والذكور
نو بوجود فروؽ ظاىرية وغير دالة إحصائيًا بيف المتزوجيف والغير المتزوجيف، كما توجد فروؽ أو 

لمتغير المستوي الدراسي لصالح طمبة  ىنسبة لمشعور باالغتراب تعز ذات داللة إحصائية بال
 .قؿ اغتراباأوالذيف كانوا  اهالدكتور 
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 دراسة & others  Tarquin (2008)م 

 بعنوان: العالقات بين جوانب االغتراب ومفيوم الطالب الذاتي. 

ختمؼ جوانب ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقات بيف الخبرات السابقة لبلغتراب لمطبلب وت
مف طبلب المرحمة الجامعية  351مفيوـ الذات، وأخذت العينة بالطريقة المسحية وتكونت مف 

واستخدـ الباحثاف مقياس مفيوـ الذات تينيس، كما طمب مف الطبلب تقديـ تقرير عف أسوأ 
 تجاربيـ في المدرسة واألعراض التي تبعتيا وعف أسوأ التجارب وعف مشاعرىـ العامة.

أىـ النتائج وجود عبلقة سمبية بيف معدؿ مفيـو الذات واغتراب الطبلب، كما  كاف مف
 أشار تحميؿ االنحدار المتعدد وجود اليأس بنسب تدريجية واختبلؿ عاـ.

 ( 2004دراسة العقيمي)م 

ة اإلمام طالب جامع نبعنوان: االغتراب وعالقتو باألمن النفسي: )دراسة ميدانية عمى عينة م
 (اإلسالميةمحمد بن سعود 

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقة االرتباطية إف وجدت بيف االغتراب واألمف النفسي 
في عصر العولمة لدى طبلب الجامعة ومعرفة مدى داللة ىذه العبلقة، والتعرؼ عمى مظاىر 
 االغتراب لدى الطبلب، ومعرفة الفروؽ الفردية تبعًا لمعمر، والصفوؼ الدراسية، والسكف، والحالة
االجتماعية، والتخصص األكاديمي لمطالب. واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، كما 

( طالب أخذت باختيار عينة عشوائية عنقودية. واستخدـ الباحث مقياس 100تكونت العينة مف )
 ، ومقياس الطمأنينة النفسية. اباالغتر 

روؽ ذات داللة إحصائية أنو يوجد ف :وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث
لظاىرة االغتراب لدى الطبلب في جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية تبعًا )لمكمية، 

األكاديمي(، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ظاىرة االغتراب تبعًا  والتخصص
ؾ عبلقة )لمصفوؼ الدراسية، نوع السكف، الحالة االجتماعية، العمر(. وأظيرت الدراسة أف ىنا

ارتباطية عكسية متوسطة بيف ظاىرة االغتراب والشعور بالطمأنينة النفسية لدييـ؛ مما يعني أنو 
 كمما زاد االغتراب قمت الطمأنينة النفسية بدرجة متوسطة.

 

 

 



51 

 

 في قمق المستقبل: ثانيًا: دراسات  1.1
  م(2015)ىمسة وشوارب دراسة 

 راء من ضوء بعض المتغيرات.بعنوان: قمق المستقبل بين طالب جامعة اإلس

وىدفت الدراسة إلى استكشاؼ قمؽ المستقبؿ بيف طبلب جامعة اإلسراء في ضوء بعض 
طالب وطالبة ثـ اختيارىـ عشوائيا مف سف  353المتغيرات في األردف، اشتممت العينة عمى 

 3مى فقرة موزعة ع 28ر الباحثاف استبياف عف قمؽ المستقبؿ يتكوف مف ( عاما. طوّ 25~18)
 أبعاد.

وأظيرت النتائج أف مصدرا رئيسيا لمقمؽ المستقبمي بيف عينة الدراسة والخوؼ مف 
المستقبؿ بنسب مختمفة بيف الطبلب عمى أساس الجنس، ودخؿ األسرة، والتيارات التعميمية، في 

 حيف لـ تكف ىناؾ اختبلفات ثابتة في مستوى الدراسة والمؤىبلت األكاديمية مف األب واألـ.
 م(2014راسة أحمد )د 

قمق المستقبل وعالقتو بتقدير الذات )دراسة ميدانية لدى عينة من طمبة جامعة  :بعنوان
 دمشق(

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى نسبة انتشار قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة ونسبة شيوع 
س والتخصص اكثر بعد مف أبعاد قمؽ المستقبؿ لدى أفراد عينة البحث وفقًا لمتغيرات الجن

إلى معرفة طبيعة العبلقة  ىدفتوكما  ،والسنة الدراسة المستوي االقتصادي الحالة االجتماعية
بيف قمؽ المستقبؿ وتقدير الذات لدى أفراد العينة ومدي الفرؽ في مستوي القمؽ لدى أفراد العينة 

والحالة تبعًا المتغيرات الجنس والتخصص العممي والسنة الدراسية والمستوي الدراسي 
  .واعتمدت الباحثة المنيج الوصؼ التحميمي ،االجتماعية

وتكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف طمبة السنة األولى والخامسة مف قسمي عمـ النفس 
حيث  ؛وتـ سحب العينة بطريقة العربية المقصودة .2013والكيماء مف جامعة دمشؽ لعاـ 

احثة مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس تقدير الذات واستخدمت الب ،طالب وطالبة 630بمغت العينة 
  .كأدوات لمدراسة

 قمؽ المستقبؿ بمغت نسبة أف :ىـ النتائج التي توصمت إلييا الباحثةأكاف مف 
عد مف أبعاد قمؽ المستقبؿ شيوعًا كثر بُ أف أو  ،% لدى طمبة قسمي عمـ النفس والكيمياء57،63

 .مجاؿ العمؿ االقتصادي والزواجىو 
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  م(2014)ميل خدراسة 

 بعنوان: مستوى اإليجابية وعالقتيا بكل من قمق المستقبل لدى عينة من طالب الجامعات.

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى اإليجابية والقمؽ في المستقبؿ لدى عينة مف طمبة 
الجامعات ومستوى اإليجابية والقمؽ مف المستقبؿ تختمؼ مع اختبلؼ الجنس والتخصص، 

 طالب وطالبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. 995مف  وتكونت العينة

قاـ الباحث ببناء جدوليف، واحد لقياس مستوى اإليجابية، واآلخر لقياس مستوى القمؽ 
في المستقبؿ، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف مستوى اإليجابية لدى الطبلب كانت أعمى ولدييـ 

 اؾ عبلقة تربط بيف المتغيرات السمبية.مستوى قمؽ لممستقبؿ أقؿ مما افترضو في الجدوؿ وأف ىن
  دراسةAl Matarneh & Altrawaneh (2014)م 

 بعنوان: بناء مقياس لقمق المستقبل لمطالب في الجامعات األردنية العامة.

ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمقمؽ مف المستقبؿ لدى طمبة الجامعات األردنية 
وطالبة وقد قاـ الباحثوف بإعداد مقياس تـ استخدامو  طالبا 714الرسمية، وقد تكونت العينة مف 

 وتطبيقو.

وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف: أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية تعزى لنوع الجنس باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف 

ائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الجنسيف وأعضاء ىيئة التدريس. كما أشارت النت
قمؽ المستقبؿ ينسب إلى أعضاء ىيئة التدريس والكميات العممية وأوصت الرسالة إلى إعادة 

 أخرى.تطبيؽ المقياس عمى عينة 
 دراسة others  &Rehman (2014)م 

 بعنوان: العالقة بين األمل والقمق بين طالب الجامعات.

فة العبلقة بيف القمؽ واألمؿ بيف طبلب الجامعات في وقد ىدفت الدراسة إلى معر 
طالب وطالبة مف مختمؼ الكميات في جامعة سرغودا،  250أوروبا، تكونت عينة الدراسة مف 

 طالب. 125طالبة و 125وكانت عينة الطالبات 

واستخدـ الباحثوف مقياس القمؽ، ومقياس سمة األمؿ، وكانت النتائج أنو ال يوجد عبلقة 
لمقمؽ أف الفروؽ ليست كبيرة بيف الجنسيف test~ tمؿ وقمؽ المستقبؿ، كما أظير اختبار بيف األ

 في المتغيرات المدروسة.
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 (م2013) دراسة الغامدي 

عينة من الطمبة من تخصصات قمق المستقبل وعالقتو بالتوافق النفسي لدى  :بعنوان
 .جامعية

والتحقؽ مف  ،ستقبؿ والتوافؽ النفسيالعبلقة بيف قمؽ الم عمىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
 ومعرفة الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي التوافؽ النفسي ،إمكانية التنبؤ مف خبلؿ التوافؽ النفسي

وتـ إجراء الدارسة  .ومعرفة الفروؽ بيف الطبلب في التخصصات العممية ،في قمقؿ المستقبؿ
مف كمية اآلداب والعمـو ( 54) ًا؛ منيـ:طالب (162)عمى عينة مف الطبلب تكونت مف 

( مف الكمية 54و) ،( جامعة الممؾ سعود54و) ،اإلنسانية مف جامعة الممؾ بف عبد العزيز
 .الدماـ التقينو في

متحقؽ مف لو  .استخدـ الباحث مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد المشيخي ومقياس شقير
 ،ومعاممة االرتباط ،معياريةالنحرافيو الاالدراسة استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية و  ضفرو 

 .، واختبار شيفيووتحميؿ التبايف األحاديt-test ، واختباروتحميؿ االنحدار الخطي البسيط

وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف درجات الطبلب في قمؽ  :وتبيف مف خبلؿ النتائج
ؿ التوافؽ نو يمكف التنبؤ بقمؽ المستقبؿ مف خبلأو  ،المستقبؿ ودرجاتيـ في التوافؽ النفسي

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطبلب مرتفعي التوافؽ وجود و  ،النفسي
النفسي ومتوسطات درجات الطبلب منخفضي التوافؽ النفسي، وال يوجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات درجات كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية وطبلب كمية العمـو وطبلب كمية 

 .ظرة سمبية لمحياة الكمية التقنيةيوجد ن إذبقمؽ المستقبؿ عدا المحور الثاني  التقنية
 ( 2012دراسة مساوي)م 

 بعنوان: قمق المستقبل لدى الطالب المعمم وعالقتو ببعض المتغيرات.

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة قمؽ المستقبؿ لدى الطالب المعمـ واختبلؼ درجة قؿ 
الزمني والتخصص األكاديمي والمعدؿ التراكمي. واستخدـ الباحث المستقبؿ باختبلؼ العمر 

( مف الطبلب تحت التخرج مف 109ـ( عمى عينة مف )2009مقياس قمؽ المستقبؿ )المشيخي 
 كمية المعمميف بجامعة جازاف بالسعودية، واستخدـ الباحث تحميؿ التبايف. 
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بؿ لدى الطبلب المعمميف، وكاف مف أىـ النتائج أنو يوجد مستوى عاؿ مف قمؽ المستق
كما أنو ال تختمؼ درجة قمؽ المستقبؿ باختبلؼ العمر الزمني أو التخصص األكاديمي أو 

 المعدؿ التراكمي لدى الطبلب.
 ( 2011دراسة البموي)م 

 لدى طمبة جامعة تبوك بالمممكة السعودية  اإلنجازبعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بدافعية 

لدى طمبة جامعة  اإلنجازدافعية فة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ و عر ىدفت الدراسة إلى م
لمنوع االجتماعي  ىوالدافعية لئلنجاز تعز  ،بعاد متغير قمؽ المستقبؿأومعرفة الفروؽ في  ،تبوؾ

واستخدـ  .وطالبة اً طالب 821خذت العينة بطريقة عشوائية والتي بمغت أوقد  .والتخصص
وقد  ،سواقد إعدادمف  اإلنجازومقياس دافعية  ،المشيخي دادإعالباحث مقياس قمؽ المستقبؿ مف 

  .تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات في المقياسيف

قمؽ المستقبؿ ودافعية  أبعادوجود عبلقة بيف  ج عدة؛ أىميا:وتوصؿ الباحث إلى نتائ
 اإلنجازودافعية  وأبعادهعدـ وجود فروؽ في كؿ متغير قمؽ المستقبؿ و ، بنسب متباينة اإلنجاز

منوع ل زىتع اإلنجازوعدـ وجود فروؽ في دافعية  ،متخصصل ىلدي طمبة جامعة تبوؾ تعز 
 .االجتماعي

 ( 2011دراسة الدسوقي)م 

دارة الوقت لدى الطالب :بعنوان  .قمق المستقبل وعالقتو بمستوي الطموح وا 

دارة  عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ ومستوي الطموح وا 
دارة الوقت بقمؽ عمى الوق ت إضافة إلى تحديد الفرؽ بيف مرتفعي ومنخفضي مستوي الطموح وا 

 ،الدرجات بيف الفرقتيف األولى والثانيةي المستقبؿ وتحديد الفرؽ في درجات الطبلب، والفرؽ ف
دارة الوقت ووالتوصؿ إلى معادلة تنبؤي وكاف مجتمع الدراسة  .بيف قمؽ المستقبؿ وبيف الطموح وا 

 .ب كمية االقتصاد المنزلي في جامعة المنوفية وحمواف واألزىرطبل

دارة الوقت  وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة سمبية بيف الطبلب في مستوي الطموح وا 
دارة الوقت كمما قؿ مستوي قمؽ المستقبؿ  ؛مع قمؽ المستقبؿ، أي انو كمما زاد مستوي الطموح وا 

دارة الوقت مع عدـ بينما كانت العبلقة إيجابية بيف درجا ت الطبلب وبيف مستوي الطموح وا 
 .رجات الطبلب في الجامعات الثبلثةوجود فروؽ بيف متوسط د
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 ( 2011دراسة عبدالعزيز)م 

ثره في قمق أمل و فاعمية برنامج إرشادي لتنمية كل من التفاؤل والتفكير القائم عمى األ :بعنوان
 .ل لدى عينة من طالب كمية التربيةالمستقب

لقائـ والتفكير ا –ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات ثبلث )التفاؤؿ 
( باإلضافة إلى محاولة تحديد الفروؽ في متغيرات البحث الثبلثة وقمؽ المستقبؿ –عمى األمؿ 

  .تبعًا لمنوع ، والتخصص االكاديمي، محؿ اإلقامة

ادي في تنمية كؿ مف التفاؤؿ ىدفت إلى تحديد مدى فاعمية البرنامج اإلرشو كما 
البحث  عينةوقد تكونت  .ثره في مستوي قمؽ المستقبؿأوالتفكير القائـ عمى األمؿ مع بياف 

أما العينة التجريبية فقد  ؛وطالبة مف كمية التربية مف جامعة حمواف اً طالب 340الوصفية مف 
 ،: مقياس التفاؤؿاآلتية وقد طبؽ عمييـ األدوات ،بيةدطالبة مف طالبات الشعب األ 50بمغت 

  .البرنامج اإلرشاديو  مقياس قمؽ المستقبؿ،و ، مقياس التفكير القائـ عمى األمؿو 

ىـ النتائج التي توصمت إلييا أوكاف مف  ؛واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التجريبي
وقمؽ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف التفاؤؿ والتفكير القائـ عمي األمؿ الباحثة:

حصائية في متغيرات البحث الثبلثة تبعا إالمستقبؿ تبعًا لمنوع، في حيف لـ توجد فروؽ دالة 
حصائيا بيف إضافة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة باإل ،قامةكاديمي ومحؿ اإللمتخصص األ

ف ووجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ م ،مؿالتفاؤؿ والتفكير القائـ عمى األ
رشادي في تنمية كؿ مف كذلؾ قد ثبت فاعمية البرنامج اإل ،مؿالتفاؤؿ والتفكير القائـ عمى األ
ة يفراد العينة التجريبأثره في خفض قمؽ المستقبؿ لدي أمؿ وبياف التفاؤؿ والتفكير القائـ عمى األ
 .في القياسيف البعدي والتتبعي

 

 م(2011) دراسة المصري 

ي لدي عينة قتو بكل من فاعمية الذات ومستوي الطموح االكاديمقمق المستقبل وعال :بعنوان
 .من طمبة األزىر بغزة

مدى العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ مف فاعمية الذات  عمىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
استخدمت الباحثة و  .ومستوي الطموح االكاديمي لدى الشباب الجامعي بجامعة األزىر بغزة

وكاف مجتمع الدراسة جميع  .اطي التي ييتـ بوصؼ الظاىرة وصفًا دقيقاً المنيج الوصفي االرتب
مف كافة المستويات الدراسية األربعة مف خبلؿ سنة  واألدبيةالطبلب مف الكميات العميمة 
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 626وتكونت مف  ؛وقد أخذت العينة بطريقة عشوائية .بجامعة األزىر ـ2011-ـ 2010
 واألدبية.مف جميع الكميات العممية البة ط 328و اً طالب 298 ،طالب وطالبة

ومقياس فاعمية الذات  ،واستخدمت الباحثة مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد زينب شقير
بو ناىية كأدوات أومقياس مستوي الطموح االكاديمي مف إعداد صبلح  ،الباحثة إعدادمف 

 .مدراسةل

طية سالبة دالة إحصائيًا وجود عبلقة ارتبا :ىـ النتائج التي توصمت إلييا الباحثةأومف 
ووجود عبلقة سالبة  ،عد المتعمؽ بالمشكبلت الحياتيةعدا البُ  ؛بيف قمؽ المستقبؿ وفاعمية الذات

 .بيف جميع أبعاد قمؽ المستقبؿ وبيف الدرجة الكمية لمطبلب
 

 م(2010) ، الجباريدراسة النعيمي 

  .مركز محافظة كركوكقمق المستقبل لدى المدرسات المتأخرات عن الزوج في  :بعنوان

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوي قمؽ المستقبؿ المدرسات المتأخرات عف الزواج 
 .في مركز محافظة كركوؾ تبعًا لمتغير العمر وسنوات الخدمة

وقد بمغت العينة  ،واستخدـ الباحثاف مقياس قمؽ المستقبؿ لدى المدرسات مف إعدادىما
كما استخداـ . مدراس المتوسطة في اإلعدادية والثانويةمدرسة مف العامبلت في ال 100

 .لعينة واحدة ولعينتيف ومعامؿ االرتباط بيرسوف وتحميؿ التبايف  t-testالباحثاف اختبار 

أف العامبلت في المدراس الثانوية في  :ىـ النتائج  التي توصؿ إلييا الباحثافأومف 
نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بقمؽ أو  ،مركز محافظة كركوؾ يعانوف مف قمؽ المستقبؿ

 .سنوات الخبرة أو المستقبؿ تبعًا لمتغير العمر
 

 ( 2009دراسة المشيخي)م 

قمق المستقبل وعالقتو بكل من فعالية الذات ومستوي الطموح لدى عينة من طالب  :بعنوان
 .جامعة الطائف

لذات ومستوي الطموح لدى ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ وفاعمية ا
مف طبلب كمية  4.0طالب ) 720عينة مف طبلب جامعة الطائؼ كانت العينة مكونة مف 

 .مف طبلب كمية اآلداب( 320 ،لعموـا



57 

 

كما استخدـ مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس فاعمية  ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي
  .الذات ومقياس مستوي الطموح كأدوات الدراسة

ائج البحث إلى وجود عبلقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطبلب وتوصمت نت
وقمؽ المستقبؿ ودرجاتيـ في فاعمية الذات وجود عبلقة سالبة بيف دراجة قمؽ المستقبؿ ودرجات 

كما توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  ،مستوي الطبلب
قمؽ المستقبؿ لصالح ب عمى مقياس قمؽ المستقبؿ عمى مقياس الطبلب بيف كميتي العموـ واآلدا

الدراسية ، ومقياس فاعمية الذات ومقياس مستوي الطموح تبعًا لمتخصص والسنة كمية اآلداب
 .وذلؾ لصالح كمية العموـ

 

 ( 2008دراسة السبعاوي)م 

 ي.بعنوان: قمق المستقبل لدى طمبة كمية التربية وعالقتو بالجنس والتخصص الدراس

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية بشكؿ 
لى التعرؼ عمى العبلقة بيف متغير قمؽ المستقبؿ لدييـ. وقد تكونت عينة الدراسة مف  عاـ، وا 

 طالب وطالبة، واعتمدت الباحثة عمى مقياس الخالدي لقياس قمؽ المستقبؿ.  578

ية المتمثمة باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار الثاني وبعد المعالجات اإلحصائ
 لعينة واحدة؛ تـ التوصؿ إلى عدة نتائج؛ مف أىميا: 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسط المتحقؽ والمتوسط النظري لقياس قمؽ 
وجود المستقبؿ؛ مما يعني أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العيف منخفض بشكؿ عاـ، و 

عبلقة ارتباطية دالة بيف متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدـ وجود عبلقة 
 ارتباطية دالة بيف متغير قمؽ المستقبؿ ومتغير التخصص الدراسي.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:ال  1.1
عمى قمؽ  مدى تأثيرهة أىمية موضوع االغتراب النفسي و يتضح مف الدراسات السابق

يذه المرحمة العمرية اليامة خاصة لو  ؛المستقبؿ لما ليما مف تأثير سمبي شديد عمى اإلنساف
 والحرجة.

منيا ما اشتمؿ عمى و  ،مف الدراسات السابقة ما اشتمؿ عمى متغير االغتراب النفسيو 
 .يعيا كانت لفئة المرحمة الجامعيةجمو  ،متغير قمؽ المستقبؿ

 من حيث اليدف: 

، لكنيا اجتمعت في لكؿ دراسة عف غيرىا حسب موضوعيا ت األىداؼلقد تنوع
حيث تنوعت  ،رحمة واحدة وىي مرحمة الجامعة وما يؤثر فييا مف متغيرات نفسيةدراستيا عمى م

أبرز المظاىر  ، كما أف ىناؾ مجموعة مف الدراسات ىدفت لمعرفةالدراسات بيف عربية وأجنبية
ىدفت بعض (، و 2007( ودراسة كتمو )2008راسة عمي )مثؿ د ؛مصادرهاالغتراب النفسي و 

 ،(ـ2010الدراسات لمتعرؼ عمى مستوى الشعور باالغتراب النفسي كما في دراسة عبدالوائمي )
ة العبلقة بيف االغتراب تعددت األىداؼ فمنيا ىدؼ إلى معرفو  .(ـ2010دراسة حجازي )و 

أخرى ىدفت إلى معرفة عبلقة و  ،معة بغدادعبلقتو بالوحدة النفسية لدى الطالبات في جاالنفسي و 
 .ـ(2014االغتراب النفسي بالتكيؼ األكاديمي مثؿ دراسة كريمة )

وىناؾ دراسات ىدفت لمعرفة مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبة كما في دراسة دمنيوري 
مستوى الطموح ف قمؽ المستقبؿ وفعالية الذات و بعضيا ىدفت لمعرفة العبلقة بي(، و ـ2013)
 .(ـ2009ثؿ دراسة المشيخي )م
 من حيث المنيج: 

إف معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي التحميمي كما في دراسة عمى 
 شالمقارف( مثؿ دراسة حماـ واليوي –، ومنيا استخدما لمنيج الوصفي )االرتباطي (ـ2008)
 (،ـ2011، صاحب )، وبعضيا استخدـ المنيج الوصفي المسحي مثؿ دراسة إبراىيـ(ـ2010)

 .الباحثة المنيج الوصفي التجريبي ( فقد استخدمتـ2011أما دراسة عبدالعزيز )
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  : من حيث العينة 

منيا طبلب  :لقد اشتركت جميع الدراسات في العينة حيث كانت مف الطمبة الجامعييف
العينات ما  ومف ،(ومنيا تناوؿ الطبلب )ذكر وأنثى ،منيا دراسات تناولت طالبات فقطو  ،فقط
 .(ـ2004بالطريقة العشوائية العنقودية مثؿ دراسة العقيمي ) ُأخذ
 من حيث األدوات و القياس: 

لقد تشابيت الدراسات السابقة في استخداـ األدوات، فمنيا ما قاـ بو الباحثوف بإعدادىا 
استخدـ مقاييس ـ مف ي، و منالبيئة التي أجريت فييا الدراسة أو تكييفيا مع ،أو تعريبيابأنفسيـ، 

، أو لكونيا استخدمت نفس بيئة طبيعة دراستيـلدراسات مف إعداد باحثيف آخريف لمبلءمتيا و 
  .الدراسة المعنية

وكؿ ىذه المقاييس كانت تختص بالطبلب أو الشباب ألف كؿ الدراسات التي تناولتيا 
ت مف حيث ات البحت تنوع، لكف إجراءالجامعة لطالباتالباحثة قد اختصت في عينتيا 

  .الفروض والمعالجات اإلحصائيةاألىداؼ و 

مف استخدـ البرنامج اإلرشادي بجانب المقاييس ألداة الدراسة مثؿ دراسة  ومف الباحثيف
 .ـ(2011العزيز ) عبد
 : من حيث النتائج 

في النتائج حيث دلت معظميا إلى  ؛لقد كانت نتائج الدراسات السابقة معظميا متشابية
لت ، حيث د(ـ2010) شفي دراسة الحماـ، اليويكما اب بيف طمبة الجامعات انتشار االغتر 

 .تقدير الذاتة ارتباطية سالبة بيف االغتراب و وجود عبلقعمي 

عور كانت النتائج تدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بالنسبة لمش ـ(2008وفي دراسة عمي )
الغتراب تعزى لمتغير ، ولكف ىناؾ فروؽ بالنسبة لمشعور باباالغتراب بيف الذكور اإلناث

 .المستوى الدراسي لصالح طمبة الدكتوراه أقؿ اغتراباً 

وجود عبلقة موجبة بيف الضغط النفسي واالغتراب النفسي مثؿ  تبيفوىناؾ دراسات 
شعور  ـ(؛ فكاف مف أىـ نتائجيا: وجود2009أما دراسة المشيخي )ـ(. 2013دراسة إيماف )
 بيف قمؽ المستقبؿ وكؿ مف فعالية الذات و مستوى الطموح.بلقة سمبية ع وجودو  ،بقمؽ المستقبؿ

بؿ يؤثر عمى التحصيؿ إلى أف الشعور بقمؽ المستق ـ(2010دراسة الغامدي ) وتوصمت
أما دراسة  أنو يؤدي إلى وجود نظرة سمبية لمحياة الكمية التقنية.و  ،درجات الطبلباألكاديمي و 
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اطية سالبة بيف درجات الطبلب في قمؽ فقد بينت وجود عبلقة ارتب ـ(؛2013) دمنيوري
فقد توصؿ الباحث إلى وجود  ـ(2012وفي دراسة مساوي ) .المستقبؿ و درجات التوافؽ النفسي

أنو ال تختمؼ درجة قمؽ المستقبؿ و  ،مستوى عاٍؿ مف قمؽ المستقبؿ لدى الطبلب المعمميف
 .مي لدى الطبلبي أو المعدؿ التراكباختبلؼ العمر أو الزمف أو التخصص األكاديم

 :و االستفادة من الدراسات السابقةأوج  1.1
  مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة أصبح لدى الباحثة تراث عممي نفسي يمكف

 .حاليةاالستفادة منو لمدراسة ال
 ىذا إف دؿ عمى قة قامت ببناء مقاييس لبلغتراب وقمؽ المستقبؿ و إف أغمب الدراسات الساب

الظروؼ السياسية غتراب تختمؼ باختبلؼ المجتمعات و أسباب اال فعمى أشيء فإنما يدؿ 
 .ستطيع االعتماد عمى مقاييس ثابتةن ال ، لذا فإنناواالجتماعية واالقتصادية التي تمر بيا

 أ إف االىتماـ بدراسة ظاىرة االغتراب النفسي لدى الطالب الجامعي ليس بجديد، حيث بد
حتى اليوـ الحالي في ميداف عمـ النفس لما ليذه الظاىرة مف الستينات مف القرف الماضي و 

 .اب الجامعي بشكؿ خاصبمف آثار سمبية في حياة الش
  الشباب في الوطف العربي لما اسة االغتراب عمى طمبة الجامعة و وجود اىتماـ واضح بدر

 .ىذه الفئة التي ىي عماد المجتمع ليذه الظاىرة مف عواقب وخيمة عمى
 باطية بيف االغتراب و متغيرات أخرىوجود عبلقة ارت. 
 .تطوير أدوات الدراسة 
  استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في كيفية كتابة المقدمة، وفي تحديد المنيج

 واألسموب المناسب لدراستيا الحالية.

 أوجو تميُّز الدراسة الحالية:
 ا تناولت موضوع االغتراب تتميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا مف الدراسات السابقة؛ بأني

النفسي وقمؽ المستقبؿ كمتغيريف مع بعضيما البعض، فعمى حد عمـ الباحثة ال توجد 
 دراسة تناولت المتغيريف مع بعضيما البعض.

  تميزت ىذه الدراسة بأنيا تناولت فئة الطالبات ألسر مغتربة المواتي يدرسف في بعض
توجد دراسة تناولت ىذه الفئة مف الطالبات  جامعات قطاع غزة، وفي حدود عمـ الباحثة ال

 في دراسة االغتراب وقمؽ المستقبؿ.
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  تتميز ىذه الدراسة باستخداـ الباحثة لمقياس مف تطويرىا )مقياس قمؽ المستقبؿ( لقياس
 متغيرات الدراسة.

 فرضيات الدراسة:  1.1
 أوال: فرضيات االغتراب النفسي:

( بيف α ≤ 0.5.ة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ): توجد عبلقة ارتباطيالفرضية األولى
مستوى االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في 

 الجامعات بقطاع غزة.
( في مستوى α ≤ 0.5.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الثانية:

امعات بقطاع غزة يعزى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الج
 لجامعة الدراسة.

( في مستوى α ≤ 0.5.: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الثالثة
االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى 

 لممستوى الدراسي.

( في مستوى α ≤ 0.5.ى ): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الفرضية الرابعة
االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى 

 لمتخصص.
 ثانيًا: فرضيات قمق المستقبل:

(  في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية األولى:
معات بقطاع غزة مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجا

 يعزى لمجامعة.
( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثانية:

مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة 
 يعزى لمستوى الدراسة.

( في α ≤ 0.05ة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل الفرضية الثالثة:
مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة 

  يعزى لمتخصص.
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ الخطوات واإلجراءات المتبعة في الجانب الميداني ليذه 
الدراسة؛ مف حيث منيجية البحث، ومجتمع الدراسة األصمي، والعينة التي ُطبقت عمييا الدراسة، 
واألدوات التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة، والمعالجات اإلحصائي المستخدمة في تحميؿ 
البيانات الختيار صدؽ وثبات األدوات، لموصوؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة، وضمف الخطوات 
االستداللية التي زودنا بيا برنامج الدراسات العميا، وحسب آليات وخطوات البحث العممي 

 لموصوؿ إلى نتائج دقيقة يمكف أف نقدميا مبسطة إلى اآلخريف وذات بناء عممي.
  
 منيج الدارسة:  1.1

باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي،  ةالباحث تمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قام
اوؿ مف خبللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، وتحميؿ بياناتيا، والعبلقة بيف والذي تح

 .مكوناتيا، واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا، واآلثار التي تحدثيا
: "المنيج الذي مف خبللو يمكف وصؼ الظاىرة حيث يعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو

، وبياف العبلقات بيف مكوناتيا، واآلراء التي تطرح حوليا، موضوع الدراسة، وتحميؿ بياناتيا
 .(105-104ص،ـ2010 )أبو حطب وصادؽ،ي تتضمنيا، واآلثار التي تحدثياوالعمميات الت

 مصادر الدراسة: 1.1

 :تم استخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات

لجة اإلطار النظري لمبحث، : تـ الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية لمعاالمصادر الثانوية •
والتي تتمثؿ في الكتب، والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات، والمقاالت، 
والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث، والمطالعة 

 .في مواقع اإلنترنت المختمفة
تحميمية لموضوع البحث، تـ جمع البيانات األولية مف : لمعالجة الجوانب الالمصادر األولية •

كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصاً ليذا الغرض، وقد تـ تفريغ وتحميؿ  ةخبلؿ االستبان
 ".SPSS"البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي 



64 

 

 :مجتمع الدراسة 1.1
سجبلت في يتكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف الطالبات الجامعيات ألسر مغتربة الم

الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى بقطاع غزة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
( طالبة؛ يدرسف في الجامعات. وىذه اإلحصائية تـ 320ـ(، وقد بمغ عددىف )2016/ـ2015)

الحصوؿ عمييا مف عمادات القبوؿ والتسجيؿ في كؿ مف الجامعتيف المذكورتيف بعد الموافقة مف 
 لبحث العممي.عمادات ا

 :عينة الدراسة 1.1
 :  االستطالعية الدراسة  عينة -1

 عشوائية بطريقة اختيارىـ تـ ،طالبة مفردة (19) مف االستطبلعية الدراسة عينة نتتكوّ 
 تـ وقد األصمية، العينة عمى لمتطبيؽ صبلحيتيا مف والتحقؽ الدراسة، واتأد تقنيف بغرض

 اختبارات مع متوافقة نتائجيا كانت حيث ،عمييا التطبيؽ ـت التي الدراسة عينة ضمف احتسابيـ
 .والثبات الصدؽ

 :األصمية الدراسة عينة -1

( طالبة جامعية مف الطالبات الجامعيات ألسر 139تكونت عينة الدراسة الفعمية مف )
( 46( طالبة، وجامعة األقصى بعدد )93مغتربة المسجبلت في الجامعة اإلسبلمية بعدد )

 (. %43.43سحوبة مف المجتمع األصمي بطريقة عشوائية، وبنسبة )طالبة، م

 : الشخصيةبيانات وصف الخصائص وال
جامعػػػة  مػػػفىػػػـ %( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة 38..) مػػػا نسػػػبتو ( أف4.1يبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ ) الجامعـــة:
 .ىـ مف الجامعة اإلسبلمية%( 36..)ما نسبتو و  األقصى،

 امعةالجتوزيع عينة الدراسة حسب : (4.0جدول )

 %المئوية النسبة العدد الجامعة
 38.. .1 األقصى

 36.. .6 اإلسبلمية

 011.1 011 المجموع
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مػا و ىػـ مػف الػذيف يدرسػوف فػي تخصصػات إنسػانية،  %( 7137) مػا نسػبتو أف تبػيف التخصص:
 .ىـ مف الذيف يدرسوف في تخصصات عممية%( .173)نسبتو 

 صالتخصتوزيع عينة الدراسة حسب : (4.6جدول )

 %المئوية النسبة العدد التخصص
 7137 .7 إنساني

 .173 .. عممي

 011.1 011 المجموع
 

مػا و  الػذيف يدرسػوف فػي المسػتوى األوؿ مػفىـ %( 8.38) ما نسبتو بيف أفت: المستوى الدراسي
الذيف  مفىـ %( .83.)ما نسبتو و الذيف يدرسوف في المستوى الثاني،  مفىـ %( 8738)نسبتو 

 الذيف يدرسوف في المستوى الرابع. مفىـ %( 1.34)ما نسبتو و  المستوى الثالث،يدرسوف في 
 المستوى الدراسيتوزيع عينة الدراسة حسب : (4.1جدول )

 %المئوية النسبة العدد المستوى الدراسي
 8.38 81 األوؿ

 8738 48 الثاني

 .83. 11 الثالث

 1.34 .. الرابع

 011.1 011 المجموع

 رات األخالقية لمبحث:االعتبا  1.1
تقدمت الباحثة بطمب إلى عمادة الدراسات العميا في الجامعة اإلسبلمية بيدؼ الحصوؿ 

 عمى الموافقة إلجراء البحث عمى العينة التي تـ تحديدىا.

قدمت الباحثة كتابًا موجيًا مف عمادة الدراسات العميا في الجامعة اإلسبلمية إلى عمادة 
الجامعة اإلسبلمية وعمادة الشئوف األكاديمية في كؿ مف جامعة األقصى  الشئوف األكاديمية في

وجامعة األزىر؛ فتـ الموافقة مف قبؿ عمادات الشئوف األكاديمية في الجامعة اإلسبلمية وجامعة 
األقصى بينما رفضت الشئوف األكاديمية في جامعة األزىر إعطاء موافقة لتطبيؽ دراسة عمى 

خصوصية لمطالبة، ومف ثـ لجأت الباحثة بالطمب إلى عدة عمادات في  طالباتيا بحجة أف ىذه
جامعة األزىر وبعض المسؤوليف ومع ذلؾ تـ رفض أخذ عينة مف طالبات جامعة األزىر. 
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وبالرجوع إلى الدراسات العميا في الجامعة اإلسبلمية تـ استثناء جامعة األزىر مف تطبيؽ 
 الدراسة فييا.

إلى شئوف الطالبات في الجامعة اإلسبلمية والتواصؿ المباشر مع قامت الباحثة بالتوجو 
األخصائية االجتماعية المسؤولة عف ممؼ الطالبات ألسر مغتربة، والتي مف خبلليا يتـ 

 التواصؿ مع الطالبات )العينة(.

قامت الباحثة بالتوجو إلى شئوف الطبلب في جامعة األقصى والتواصؿ المباشر مع 
 الطالبات القادمات مف الخارج؛ والتي مف خبلليا يتـ التواصؿ مع العينة.الموظفة عف ممؼ 

 :الدراسة واتأد  1.1
 وتعرؼ وانتشارًا، استخداماً  األفراد مف البيانات عمى الحصوؿ وسائؿ أكثر االستبانة تعد
 جابةباالست يقـو آراء أو معمومات عمى لمحصوؿ تستخدـ وبنود أبعاد، ذات بأنيا: "أداة االستبانة

 .(116ص ،ـ2004 واألستاذ، تحريرية" )األغا كتابية وىي نفسو، المفحوص ليا

االغتراب النفسي وعالقتو بقمق المستقبل لدى " وقد تـ استخداـ مقياسيف لقياس
 ."سر مغتربة في الجامعات بقطاع غزةالطالبات أل

 وتتكوف األداة مف األقساـ التالية:

 .إقباؿ الحمدانياالغتراب النفسي مف إعداد مقياس  -1
 .قمؽ المستقبؿ مف إعداد الباحثةمقياس  -2
 المقاببلت الشخصية. -3

 باإلضافة إلى مجموعة مف المتغيرات الديمغرافية التي استخدمتيا الباحثة مع العينة،
 الجامعة، التخصص، المستوى(.وىي )

 :الدراسة اةخطوات بناء أد 1.2

ذات الصمة بموضوع الدراسة، والدراسات السابقة  االطبلع عمى األدب التربوي -1
 .واالستفادة منيا في بناء االستبانة، وصياغة فقراتيا

 .المقاييسالرئيسة التي شممتيا  األبعادتحديد  -2
 .مقياستحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ  -3
 .بعدتحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ  -4
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فقرة  (47، وقد تكونت مف )مستوى قمؽ المستقبؿاألوؿ لقياس المقياس تـ تصميـ  -5
أبعاد وىي )الجانب الشخصي والصحي، الجانب السياسي  3موزعيف عمى 

، وقد مستوى االغتراب النفسيوالثاني لقياس واالجتماعي، الجانب الدراسي والميني(، 
 (.1انظر ممحؽ رقـ ) ،( فقرة48مف ) تكوف

 .عمى المشرؼ، واألخذ بمقترحاتو وتعديبلتو األولية أداة الدراسةتـ عرض  -6
األكاديمييف في كميات التربية،  مف محكميف( 8عمى ) أداة الدراسة عرض تـ -7

والمختصيف في الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األزىر، وجامعة األقصى، والممحؽ رقـ 
 .المحكميف( يبيف أسماء 2)

 مف حيث الحذؼ أو اإلضافة والتعديؿ فقراتالفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض  -8
 (. 3انظر ممحؽ ) ( فقرة.95في صورتيا النيائية عمى ) قاييسالملتستقر فقرات 

 :تصحيح أداة الدراسة 1.3
تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لتصنيؼ اإلجابات المتعمقة بمقياس قمؽ المستقبؿ 

 -4أحيانًا،  -3نادرًا،  -2إطبلؽ ، -1وتعني اإلجابة  5 -1بحيث تـ إعطاء اإلجابات مف 
 3 -1وقد استخدـ التصنيؼ الثبلثي لمقياس حيث تـ تصنيؼ اإلجابات مف دائمًا.  -5غالبًا، 

 منخفض.   - 3متوسط ،  -2تعبر عف مستوى اغتراب نفسي مرتفع   -1بحيث كانت اإلجابة 

 :صدق وثبات مقاييس أداة الدراسة 1.4
 قمق المستقبل: مقياسأوال: صدق 

 يقصد كما ،"لقياسو دتأع ما تقيس سوؼ أنيا مف التأكد" مقياس:ال بصدؽ يقصد
 ووضوح ناحية، مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ االستقصاء شموؿ: "بالصدؽ
 وآخروف، بيدات" )عيستخدميا مف لكؿ مفيومة تكوف بحيث ثانية، ناحية مف ومفرداتيا ،فقراتيا
 :بطريقتيف المقياس صدؽ مف التأكد تـ وقد .(44ص ،ـ2001

مف  ( محكميف8تـ عرض أدوات الدراسة عمى ): "الظاىري قالصد" المحكمين صدق
، وتـ تعديؿ بعض ة، وأقساـ عمـ النفس في الجامعاتاألكاديمييف والمتخصصيف في كمية التربي

 .الفقرات في المقياسيف تبعًا آلرائيـ

اعتمدت الباحثة عمى العينة االستطبلعية : "Internal Validity" الداخمي االتساق صدق
 االتساؽ بصدؽ يقصد، و طالبة( 19ساب صدؽ االتساؽ الداخمي والبالغ عددىـ )في احت
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 وقد الفقرة، ىذه إليو تنتمي الذي المجاؿ مع المقياس فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدى: "الداخمي
 فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت حساب خبلؿ مف وذلؾ ،لممقياس الداخمي االتساؽ حساب تـ
 .(4.4كما ىو في الجدوؿ التالي رقـ )، جة الكمية لوالبعد والدر  فقرات مف

 بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة لممقياس االرتباط معامل: (4.4جدول )

 معامل بيرسون #

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

# 
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

# 
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 اليةاالحتم

(Sig.) 

 الجانب الدراسي والميني الجانب السياسي واالجتماعي الجانب الشخصي
10 .0881 .0...** 10 .065. .0..3** 10 .0714 .0..1** 

20 .08.4 .0...** 20 .0571 .0.11* 20 .0587 .0..8** 

30 .0785 .0...** 30 .0555 .0.14* 30 .0527 .0.2.* 

40 .0528 .0.2.* 40 .0516 .0.24* 40 .0474 .0.4.* 

50 .0676 .0..1** 50 .0562 .0.12* 50 .0589 .0..8** 

60 .0594 .0..7** 60 .0653 .0..2** 60 .0932 .0...** 

70 .0489 .0.34* 70 .0734 .0...** 70 .0513 .0.18* 

80 .0712 .0..1** 80 .0471 .0.42* 80 .0732 .0...** 

90 .0682 .0..1** 90 .08.1 .0...** 90 .0746 .0...** 

1.0 .0584 .0..9** 1.0 .0935 .0...** 1.0 .0694 .0..1** 

110 .08.5 .0...** 110 .0538 .0.17* 110 .0821 .0...** 

120 .0714 .0..1** 120 .0777 .0...** 120 .0568 .0.11* 

130 .067. .0..2** 130 .0764 .0...** 130 .0663 .0..2** 

140 .0559 .0.13* 140 .0755 .0...** 140 .0821 .0...** 

150 .0554 .0.14* 150   150 .0692 .0..1** 

160 .0727 .0...** 160   160 .0831 .0...** 

170 .0533 .0.19*       

  17ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  0.4555قيمة معامؿ االرتباط الجدولية " ر"  تساوي 
  17ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة  0.5751لية " ر"  تساوي قيمة معامؿ االرتباط الجدو 

لكؿ والدرجة الكمية  البعد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات( 131) يوضح جدوؿ
وبذلؾ ( 05.0) معنويةى ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستو بعد
 .لقياسو توضعلما  ةصادق األبعادعتبر ت

  : "Structure Validity "الصدق البنائي

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  أبعادمف  بعدتريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدي ارتباط كؿ 

أبعاد مف  بعدمعامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ، ولمتحقؽ مف الصدؽ البنائي تـ حساب المقياس
 (.137ؿ )كما في جدو  لممقياسوالدرجة الكمية  المقياس

 



69 

 

 بعد من األبعاد والدرجة الكمية لممقياساالرتباط بين كل  معامل: (4.4جدول )

 قمق المستقبل #

معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

 *0.000* 0874. الجانب الشخصي والصحي -1

 0.000** 0872. الجانب السياسي واالجتماعي -2

 0.000** 0824. الجانب الدراسي والميني -3

  17ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  0.4555قيمة معامؿ االرتباط الجدولية " ر"  تساوي 
  17ة ودرجة حري 0.05عند مستوى داللة  0.5751قيمة معامؿ االرتباط الجدولية " ر"  تساوي 

 دالة أبعاد المقياس جميع في االرتباط معامبلت جميع ( أف4.5جدوؿ ) مف يتضح

 تقيس أبعاد المقياس جميعوبذلؾ تعتبر ( 05.0) معنوية ىعند مستو  قوية وبدرجة ،إحصائياً 
 .ما وضعت لقياسو

  : " Reliability "األداةثبات 

المقياس، فإذا حصمنا عمى درجات متشابية عند مدى اتساؽ نتائج : "يشير الثبات إلى
 " )عبلـ،تطبيؽ نفس االختبار عمى نفس المجموعة مرتيف مختمفتيف، فإننا نستدؿ عمى ثباتيا

 :الدراسة مف خبلؿ طريقتيف وذلؾ كما يمي أداةوقد تـ التحقؽ مف ثبات (. 466ص ـ،2010

 :(Cronbach's Alpha Coefficient )معامل ألفا كرونباخ    -أ

تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامبلت ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد 
 المقياس والدرجة الكمية لفقراتو، والتعرؼ عمى معدالت الثبات.

 : (Split Half Method )طريقة التجزئة النصفية - ب

ئمة ذات األسئمة ذات األرقاـ الفردية، واألس) يفأجز  ىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل
ودرجات األسئمة  ،، ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية(األرقاـ الزوجية

 معامؿ االرتباط المعدؿ=  ـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوفػالزوجية، وبعد ذلؾ ت
التالية :  لممعادلةوفقا 

R1

2R
=


CorrectR ، حيث  Rدرجات األسئمة الفردية  معامؿ االرتباط بيف

( يبيف نتائج الثبات وفقًا لطريقة معامبلت ألفا .13والجدوؿ رقـ )، ودرجات األسئمة الزوجية
 لمقاييس الدراسة: طريقة التجزئة النصفية كرونباخ و
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  والتجزئة النصفية لممقياس معامل ألفا كرونباخنتائج : (4.2جدول )

 االبعاد #
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 رونباخك

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المعدل

 0.915 0.845 0.911 17 الجانب الشخصي والصحي -1

 0729. 0574. 0.755 14 الجانب السياسي واالجتماعي -2

 0.771 0.627 0.811 16 الجانب الدراسي والميني -3

 0799. 07.6. 0925. 47 الدرجة الكمية لمستوى قمق المستقبل

  معامؿ جتماف في حالة عدـ تساوي الفقرات تـ احتساب 

لمدرجة أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ  (.13)النتائج الموضحة في جدوؿ  ويتبيف لنا مف
عمى أف الثبات ىذا  ؿيدلمما مرتفعة ( وىذا يدؿ عمى أنو قيمة 3647.الكمية لممقياس تساوي )
)سبيرماف براوف( اط المعدؿقيمة معامؿ االرتب ، كما يتبيف لنا أفمرتفع وداؿ إحصائيا

(Spearman Brown )في صورتو النيائية كما  المقياسكوف يبذلؾ ، مرتفع وداؿ إحصائًيا
الدراسة، مقاييس لمتوزيع، وتكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات قابؿ  (7) في الممحؽىي 

 عفواإلجابة  ،جوصبلحيتيا لتحميؿ النتائ األداة المستخدمة،مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة 
 .واختبار فرضياتيا ،أسئمة الدراسة
 االغتراب النفسي: مقياسثانيًا: صدق 

 يقصد كما ،"لقياسو أعدت ما تقيس سوؼ أنيا مف التأكد" مقياس:ال بصدؽ يقصد
 ووضوح ناحية، مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ االستقصاء شموؿ: "بالصدؽ
 وآخروف، بيدات" )عيستخدميا مف لكؿ مفيومة تكوف بحيث ثانية، احيةن مف ومفرداتيا ،فقراتيا
 :بطريقتيف المقياس صدؽ مف التأكد تـ وقد .(44ص ،ـ2001

مف  محكميف ثمانيةتـ عرض أدوات الدراسة عمى : "الظاىري الصدق" المحكمين صدق
لفمسطينية، وتـ األكاديمييف والمتخصصيف في كمية التربية، وأقساـ عمـ النفس في الجامعات ا

 .تعديؿ بعض الفقرات في المقياسيف تبعًا آلرائيـ

اعتمدت الباحثة عمى العينة االستطبلعية : "Internal Validity" الداخمي االتساق صدق
 االتساؽ بصدؽ يقصد( طالبة، و 19في احتساب صدؽ االتساؽ الداخمي والبالغ عددىـ )

 تـ وقد الفقرة، ىذه إليو تنتمي الذي المجاؿ مع اسالمقي فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدى: الداخمي
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 مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت حساب خبلؿ مف وذلؾ ،لممقياس الداخمي االتساؽ حساب
 .(4.7كما ىو في الجدوؿ التالي رقـ )، البعد والدرجة الكمية لو فقرات

 ة لممقياسبين كل فقرة من فقرات المقياس والدرج االرتباط معامل: (4.4جدول )

# 
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

# 
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

# 
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

10 .0698 .0...** 150 .07.3 .0...** 290 .0727 .0...** 

20 .0714 .0...** 160 .068. .0...** 3.0 .08.6 .0...** 

30 .0657 .0...** 170 .0665 .0...** 310 .0679 .0...** 

40 .0771 .0...** 180 .0479 .0.25* 320 .07.1 .0...** 

50 .0671 .0...** 190 .0748 .0...** 330 .073. .0...** 

60 .0571 .0..3** 2.0 .0718 .0...** 340 .0628 .0...** 

70 .0697 .0...** 210 .0747 .0...** 350 .0657 .0...** 

80 .07.4 .0...** 220 .0775 .0...** 360 .0729 .0...** 

90 .0465 .0.3.* 230 .0727 .0...** 370 .059. .0..1** 

1.0 .08.4 .0...** 240 .08.6 .0...** 380 .0741 .0...** 

110 .0773 .0...** 250 .0679 .0...** 390 .0557 .0..5** 

120 .0663 .0...** 260 .07.1 .0...** 4.0 .0469 .0.3.* 

130 .0591 .0..1** 270 .073. .0...** 410 .0725 .0...** 

140 .0723 .0...** 280 .0628 .0...** 420 .049. .0.22* 

   17ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  0.4555قيمة معامؿ االرتباط الجدولية " ر"  تساوي 
  17ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة  0.5751لية " ر"  تساوي قيمة معامؿ االرتباط الجدو 
 (.3.7.) داللة ىمستو  عند إحصائياً  داؿ االرتباط 

 (1,7,18,42,47,48تـ حذؼ الفقرات التالية) 

لكؿ والدرجة الكمية  البعد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات( 137) يوضح جدوؿ
وبذلؾ ( 05.0) معنويةى المبينة دالة عند مستو  ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباطبعد
 .لقياسو تلما وضع ةصادق األبعادعتبر ت

  : " Reliability "األداةثبات 

مدى اتساؽ نتائج المقياس، فإذا حصمنا عمى درجات متشابية عند : "يشير الثبات إلى
  ."فإننا نستدؿ عمى ثباتيا تطبيؽ نفس االختبار عمى نفس المجموعة مرتيف مختمفتيف،

(..1ص ،ـ.4.8)عبلـ،   
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 :الدراسة مف خبلؿ طريقتيف وذلؾ كما يمي أداةوقد تـ التحقؽ مف ثبات 

 : (Cronbach's Alpha Coefficient )معامل ألفا كرونباخ  -أ

تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامبلت ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد 
 ة الكمية لفقراتو، والتعرؼ عمى معدالت الثبات.المقياس والدرج

 : (Split Half Method )طريقة التجزئة النصفية - ب

األسئمة ذات األرقاـ الفردية، واألسئمة ذات ) يفأجز  ىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل
ئمة ودرجات األس ،، ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية(األرقاـ الزوجية

معامؿ االرتباط =  ـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوفػالزوجية، وبعد ذلؾ ت

R1وفقا لممعالدة التالية :  المعدؿ

2R
=


CorrectR

معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة R  حيث ،
قة معامبلت ألفا ( يبيف نتائج الثبات وفقًا لطري7، والجدوؿ رقـ )الفردية ودرجات األسئمة الزوجية

 لمقاييس الدراسة: طريقة التجزئة النصفية كرونباخ و

  والتجزئة النصفية لممقياس معامل ألفا كرونباخنتائج : (4.8جدول )

 االبعاد #
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 االرتباط 

معامل 
االرتباط 
 المعدل

 0.810 0.681 0.836 42 الدرجة الكمية لمستوى االغتراب النفسي

لمدرجة أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ  (7)النتائج الموضحة في جدوؿ  ويتبيف لنا مف
عمى أف الثبات ىذا  ؿيدلمما مرتفعة ( وىذا يدؿ عمى أنو قيمة ..1..الكمية لممقياس تساوي )
)سبيرماف براوف( قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ ، كما يتبيف لنا أفمرتفع وداؿ إحصائيا

(Spearman Brown )في صورتو النيائية كما  المقياسكوف يبذلؾ ، مرتفع وداؿ إحصائًيا
الدراسة، مقاييس لمتوزيع، وتكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات قابؿ  (2) ىي في الممحؽ

 عفواإلجابة  ،وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج األداة المستخدمة،مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة 
 .واختبار فرضياتيا ،أسئمة الدراسة
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 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 1.12
 Statistical" تـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

Package for the Social Sciences  (SPSS)"  
 :اآلتيةتم استخدام األدوات اإلحصائية 

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض : والوزف النسبي ،والتكرارات ،النسب المئوية -
  ة.نيا في وصؼ عينة الدراسة المبحوثمعرفة تكرار فئات متغير ما، ويتـ االستفادة م

لمعرفة ثبات ؛ واختبار التجزئة النصفية  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -
 .المقياسفقرات 

لقياس درجة ؛  (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسوف  -
يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف، وقد تـ استخدامو لحساب و االرتباط، 

 .والعبلقة بيف المتغيرات لممقياس،والصدؽ البنائي  ،االتساؽ الداخمي

لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة  (T-Test) في حالة عينة واحدة   Tاختبار -
ولقد تـ استخدامو لمتأكد ، ، أـ زاد أو قؿ عف ذلؾ(.و )رجة المتوسطة وىالد ىقد وصؿ إل

 .المقياسمف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات 

لمعرفة ما إذا كاف   (Independent Samples T-Test)في حالة عينتيف   Tاختبار -
 .ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة

 ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)حميؿ التبايف األحادياختبار ت -

أو أكثر مف  ،لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات
 .البيانات

 .لممقارنات الثنائية LSD Testاختبار  -

 :خطوات الدراسـة 1.11
وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدى  االغتراب النفسيبعرض األدبيات المتعمقة  ةالباحث قامت  -1

  .مغتربة في الجامعات الفمسطينية الطالبات ألسر
 .بتطوير أدوات القياس ةالباحثقامت   -2
 .بالتحقؽ مف صدؽ وثبات المقاييس ةالباحث قامت  -3
 .أدوات القياس عمى العينة الفعميةتوزيع   -4
 .ا، والخروج بالنتائج والتوصياتتفسيرىتحميؿ البيانات و   -5
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 ــل الخامسلفصـا

 نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا

 مقدمة: 1.1
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة 

، والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، بيدؼ التعرؼ المقياسواستعراض أبرز نتائج 
العالقة بين االغتراب النفسي وقمق المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات ": ىعم

الجامعة، التخصص، المستوى والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت )"، بقطاع غزة
 (. الدراسي

الدراسة، إذ تـ مقياس لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
 Statistical Packagefor the"رنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية" استخداـ ب

Social Sciences (SPSS)" لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ،
 ىذا الفصؿ.

 (Tests of Normalityاختبار التوزيع الطبيعي  )

ؼ سمونوؼ تـ التعرؼ عمى توزيع البيانات مف خبلؿ اختيار كولمجرو 
(Kolmogorov-Smirnov( والمعروؼ باختبار  )K-S )  حيث الجدوؿ التالي يبيف النتائج

 التوزيع الطبيعي.
 نتائج التوزيع الطبيعي: (4.0)جدول 

 قيمة االختبار األبعاد #
(z) 

درجة الحرية 
(df) 

القيمة 
االحتمالية 

Sig)) 

 0.536 139 0.991 الجانب الشخصي والصحي .1

 0.366 139 0.960 ب السياسي واالجتماعيالجان .2

 0.070 139 0.980 الجانب الدراسي والميني .3

 0.172 139 0.986 الدرجة الكمية لقمق المستقبل

 0.160 139 0.973 الدرجة الكمية لالغتراب النفسي 
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أبعاد مقياس قمؽ المستقبؿ كانت القيمة ( أف جميع 1.5ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
وكذلؾ لمدرجة الكمية مما يدلؿ عمى أف  ،0.05يا أكبر مف مستوى الداللة  ( لsigمالية )االحت

مقياس قمؽ المستقبؿ وأبعاده المختمفة يتبع التوزيع الطبيعي، وأيضا مقياس االغتراب النفسي 
مما يدلؿ عمى أف  0.05لو أكبر مف مستوى الداللة    (sigتبيف اف القيمة االحتمالية )

عممية لمتحقؽ مف النفسي يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي يتـ تطبيؽ االختبارات الماالغتراب 
 . فرضيات الدراسة

 الدراسة: تساؤالت 1.1
االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في ما مستوى : األولالتساؤل  5.2.1

 الجامعات بقطاع غزة؟ 

 عينة واحدةمل One Sample T Testاختبار  لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، تـ استخداـو 
لمتعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة 

 المتوسط الحسابي( وفقًا لممقياس المستخدـ، وقد تـ احتساب 2الدراسة الدرجة المتوسطة وىي )
 والوزف النسبي لممجاالت وترتيبيا تبعًا لذلؾ:

 

 يمة االحتمالية لالغتراب النفسيواالنحراف المعياري والقسط الحسابي المتو : (4.6)جدول 

الدرجة  الدرجة الكمية 
 المتوسطة

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة االختبار
(t) 

القيمة 
االحتمالية 

Sig)) 

 ...3. -613.67 .7374 7316. 11 الدرجة الكمية لالغتراب النفسي

  1.96" تساوي 139ودرجة حرية " 0.05 مستوى داللةالجدولية عند  tقيمة * 

المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لبلغتراب ( أف 3.5ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
( والقيمة االحتمالية 84( وىو أقؿ مف الدرجة المتوسطة والتي تساوي )37.89النفسي يساوي )

(sig لو أقؿ مف مستوى الداللة )االغتراب النفسي لدى مستوى مما يشير عمى أف  0.05
الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة كاف منخفضًا، وىذا يدؿ عمى أف الطالبات ال 
يشعرف باالغتراب النفسي. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة لسبب طبيعة البيئة الفمسطينية والترابط 

ع الفمسطيني مما يساعد في التخفيؼ مف مستوى واالندماج والتكافؿ االجتماعي في المجتم
 الشعور باالغتراب. 
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ف الجامعات في قطاع غزة تقوـ بوضع برامج وآليات تربوية ونفسية ليذه الفئة  كما وا 
مف الطالبات لتقدـ ليف مف خبلليا المساندة االجتماعية والنفسية وبعض برامج الترفيو؛ مثؿ 

مج التربوية الفعالة؛ مف خبلؿ مشرفات متخصصات المقاءات الدورية والرحبلت، والبرا
 ومتميزات.
 (05.0)عند مستوى داللة ةإحصائي ذات داللةىل توجد فروق : الثانيالتساؤل  5.2.2

يعزى  في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة
 (؟المستوى الدراسي، التخصص جامعة الدراسة،لمتغيرات الدراسة )

 كما يمي:ة من ثالثة فروض، وىي الباحثت تحقق التساؤل ولإلجابة عن ىذا 

 فروض الدراسة: 1.1
 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض األول  5.3.1

في مستوى  (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروؽ ال توجد 
لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير جامعة  االغتراب النفسي

الختبار لمعينتيف المستقمتيف t )  )ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبارالدراسة. 
الفروؽ بيف متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى االغتراب النفسي لدى 

والنتائج مبينة جامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير جامعة الدراسة، الطالبات ألسر مغتربة في ال
 .(4.5في جدوؿ رقـ )

في مستوى  (Independent Samples T Test) لمعينتين المستقمتينT اختبار  نتائج: (4.1جدول )
 االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير جامعة الدراسة

 
عة جام

 العدد الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
  االختبار

(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية لمستوى االغتراب 
 النفسي

 34.1. .138. .1 األقصى
.3.8. .3777 

غير دال 
 .7381 7376. .6 اإلسالمية إحصائيا

  قيمةt 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 137حرية " الجدولية عند درجة  

 أكبر( وىي 0.755تساوي )لدرجة الكمية  .(Sigتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية )
 tمف قيمة  أقؿ( وىي 0.313المحسوبة تساوي  ) t (  وقيمة0.05)مستوى الداللة مف 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ ى ( مما يدؿ عم1.96الجدولية والتي تساوي )
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( في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات 05.0)داللة 
 بقطاع غزة يعزى لمتغير جامعة الدراسة. 

ألف الطالبات ألسر مغتربة في الجامعة اإلسبلمية وجامعة وتعزو الباحثة ذلك: 
عرف باالغتراب بدرجة ضعيفة بسبب طبيعة البيئة الفمسطينية الحاضنة  ألبنائيا األقصى يش

والمفاىيـ الثقافية والوازع الديني لدى أبناء الشعب الفمسطيني التي تساعد في التخفيؼ مف 
 مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى الطالبات.

ينت أف الطالبات في القسـ التي ب .ـ(2011وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة )عبدالوائمي، 
الداخمي في جامعة بغداد يشعرف باالغتراب النفسي بدرجة ليست شديدة. واتفقت أيضًا مع دراسة 

taies)  ،2013)بأف معدؿ الشعور باالغتراب لدى الطبلب أصبح أقؿ مع زيادة األنشطة  .ـ
 الدراسية.
 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض الثاني  5.3.2

في مستوى  (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروق د ال توج
يعزى لمتغير المستوى  االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة

 الدراسي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار 

االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى في مستوى الفروؽ 
 .(5.5والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )لمتغير المستوى الدراسي، 

في مستوى االغتراب النفسي لدى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.4جدول )
 زى لمتغير المستوى الدراسيالطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يع

 مصدر التباين 
 مجموع 
 المربعات

 درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 االختبار

(f) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 لمستوى  الدرجة الكمية
 االغتراب النفسي

 120628 3 370883 بين المجموعات

0.409 0.747 
غير دال 
 909..3 135 417207.7 وعاتداخل المجم إحصائياً 

  138 115072.058 المجموع

  قيمةf " 2.67تساوي  0.05" ومستوى داللة 135، 3الجدولية عند درجة حرية 
 

 أكبر( وىي 0.747تساوي )لدرجة الكمية .( Sigتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية)
 fمف قيمة  أقؿوىي  ،(0.409المحسوبة تساوي  ) f(  وقيمة 0.05) مستوى الداللة مف
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ ( مما يدؿ عمى 2.67الجدولية والتي تساوي )
( في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات 05.0)داللة 

 .بقطاع غزة يعزى لمتغير المستوى الدراسي
أف الطالبات لدييف القدرة عمى التكيؼ في المجتمع، وبأف إلى:  وتعزو الباحثة ذلك

ظاىرة االغتراب ظاىرة نفسية يمكف أف تصيب جميع األفراد بجميع المراحؿ العمرية ولكف بنسب 
متفاوتة عمى حسب طبيعة البيئة المحيطة، وطبيعة الشخصية الذاتية عمى ممارسة األنشطة 

 المساندة االجتماعية مف البيئة المحيطة باألفراد.الفاعمة في المجتمع، والحصوؿ عمى 
التي بينت أنو يوجد فروؽ ذات داللة  .م(2008وتتفق تمك النتيجة مع دراسة )عمي، 

إحصائية بالنسبة لمشعور باالغتراب ُيعزى لممستوى الدراسي لصالح طمبة الدكتوراه والذيف كانوا 
التي بينت أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة  .(ـ2014أقؿ اغترابا. واتفقت مع دراسة )العقيمي، 

 إحصائية في ظاىرة االغتراب تبعًا لممراحؿ الدراسية، نوع السكف، الحالة االجتماعية، العمر.
 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض الثالث  5.3.3

 في مستوى (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروق ال توجد 
يعزى لمتغير  االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة

 التخصص.
الختبار لمعينتيف المستقمتيف t ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

الفروؽ بيف متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى االغتراب النفسي لدى 
والنتائج مبينة في في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير التخصص،  الطالبات ألسر مغتربة

 .(5.5جدوؿ رقـ )
في مستوى  (Independent Samples T Test) لمعينتين المستقمتينT اختبار  نتائج: (4.5جدول )

 االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير التخصص

 دالعد التخصص 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
  االختبار

(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية لمستوى 
 االغتراب النفسي

 73.61 .731. .7 إنساني
8387. .3478 

غير دال 
 73461 13164. .. عممي إحصائياً 

  قيمةT " 1.96تساوي  0.05داللة  " ومستوى137الجدولية عند درجة حرية  
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 أكبر( وىي 0.251تساوي )لدرجة الكمية  .(Sigتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية )
 tمف قيمة  أقؿ( وىي 1.153المحسوبة تساوي  ) t (  وقيمة0.05)مستوى الداللة مف 

ات داللة إحصائية عند مستوى وجود فروؽ ذعدـ ( مما يدؿ عمى 1.96الجدولية والتي تساوي )
( في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات 05.0)داللة 

 بقطاع غزة يعزى لمتغير التخصص.

أف ظاىرة االغتراب النفسي يمكنيا أف تكوف مبلزمة لئلنساف وتعزو الباحثة ذلك إلى: 
مجتمعو أو اختبلؼ تخصصو ألسباب معينة، ويمكنيا أف بغض النظر عف توجيو أو طبيعة 

تزوؿ بزواؿ مسبباتيا، كما أف تعرض الطالبات لبعض الضغوط النفسية وعدـ التكيؼ مع 
الظروؼ والمتغيرات في جميع التخصصات وعند انعداـ وجود الدعـ االجتماعي والرفض وعد 

 التقبؿ فذلؾ يسيـ في زيادة االغتراب.
ر مغتربة المواتي يدرسف في الجامعات بقطاع غزة قد ُقوبمف بالترحيب لكف الطالبات ألس

 وبالدعـ النفسي والتقبؿ االجتماعي مف قبؿ زميبلتيف والموظفات العامبلت في الجامعة.
والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات  .ـ(2011مع دراسة )إبراىيـ،  وتتفق تمك النتيجة

حدة النفسية بيف طبلب التخصصات العممية داللة إحصائية في االغتراب النفسي والو 
وىي أنو  .ـ(2004والتخصصات اإلنسانية، كما أف ىذه النتيجة لـ تتفؽ مع دراسة )العقيمي، 

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية لظاىرة االغتراب لدى الطبلب في جامعة اإلماـ محمد بف 
 ي(.سعود اإلسبلمية تبعًا )لمكمية أو التخصص أو المستوى الدراس

           توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة : ىل الثالثالتساؤل  5.2.3
(05.0)  مستوى االغتراب النفسي وقمق المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في بين

 الجامعات بقطاع غزة.
جد عالقة ارتباطية دالة تو ولمتحقؽ مف ىذا التساؤؿ تـ التحقؽ مف الفرض التالي: "

مستوى االغتراب النفسي وقمق المستقبل لدى بين  (05.0إحصائيًا عند مستوى داللة )
 ".الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار بيرسوف لمتعرؼ عمى العبلقة بيف مستوى 
راب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة فكانت قمؽ المستقبؿ واالغت

 .(2.5النتائج حسب الجدوؿ )
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 لمعالقة بين مستوى االغتراب النفسي وقمق المستقبل  " بيرسوننتائج اختبار" : (4.2)جدول 

 

 قمق المستقبل

 المؤشرات
 اإلحصائية

 الجانب 
 الشخصي 
 والصحي

 الجانب
 السياسي 
 ماعيواالجت 

 الجانب
 الدراسي 
 والميني 

الدرجة 
 الكمية 

الدرجة الكمية 
 لالغتراب النفسي

 0222. 0182. 0115. 0267. معامل االرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig). 

.0..2 .0176 .0.32 .0..9 

 (05.0)* معامؿ االرتباط الداؿ عند مستوى داللة 

أف معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لمستوى ( تبيف 2.5ؿ )مف النتائج الموضحة في جدو 
المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية ( و 0.222االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ يساوي )

، مما يدلؿ عمى (05.0مف مستوى الداللة ) ( وىي أقؿ0.009تساوي ) " بيرسوفالختبار"
 . عبلقة إيجابية وجود عبلقة ارتباطية بينيما وىي

أنو مف الطبيعي كمما زاد االغتراب النفسي زادت نسبة قمؽ وتعزو الباحثة ذلك إلى: 
 .المستقبؿ، وكمما انخفضت نسبة االغتراب انخفضت نسبة قمؽ المستقبؿ

والتي بينت أف ىناؾ عبلقة  ـ(.shat)  ،2013مع دراسة وتتفق نتائج ىذه الدراسة 
ب الجامعة في القمؽ واحتراـ الذات واالغتراب مرتبطة بالذكور بحد ذات داللة إحصائية بيف طبل

 .كبير، ووجود عبلقة إيجابية بيف االغتراب والقمؽ

فقد تبيف وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف كبًل مف بعد الجانب  :أما بالنسبة لألبعاد
القيمة انت الشخصي والصحي والجانب الدراسي والميني ومستوى االغتراب النفسي حيث ك

. وىذا يدؿ عمى أف مستوى االغتراب 0.05ليما أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig)االحتمالية 
 النفسي لدى الطالبات كاف منخفضًا. 

، وزيادة وعي يئة المحيطةوجود الدعـ النفسي مف قبؿ البوتعزو الباحثة ذلك إلى: 
 الطالبات، والثقة بالنفس لدييف.

التي كشفت نتائجيا عمى أف  .ـ(taies)  ،2013مع دراسة وتتفق نتائج ىذه الدراسة
النشاط المدرسي لو نتائج بناءة وفعالة في الحد مف االغتراب ، وأف شعور الطبلب أصبح أقؿ، 

 وزادت نسبة النجاح والتحصيؿ.
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وعدـ وجود عبلقة ارتباطية  لمجانب السياسي واالجتماعي واالغتراب النفسي حيث 
 .0.05ليما أكبر مف مستوى الداللة  (.Sig)االحتمالية القيمة كانت القيمة  

طبيعة الوضع السياسي المنقسـ في البيئة الفمسطينية، وتعزو الباحثة ذلك إلى: 
مف حصار والظروؼ االجتماعية الصعبة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني في قطاع غزة 

غبلؽ لممعابر والحدود.  وا 
  ت ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة؟ قمق المستقبل لدى الطالباما مستوى 

 عينة واحدةمل One Sample T Testاختبار  لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، تـ استخداـو 
لمتعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة 

 المتوسط الحسابيحتساب ( وفقًا لممقياس المستخدـ، وقد تـ ا2الدراسة الدرجة المتوسطة وىي )
 والوزف النسبي لممجاالت وترتيبيا تبعًا لذلؾ.

 واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية ألبعاد قمق المستقبلالمتوسط الحسابي يوضح : (4.4)جدول 

 قمق المستقبل  #
الدرجة 
 المتوسطة

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة االختبار
(t) 

القيمة 
لية االحتما
Sig)) 

 الترتيب

 3 0.001 3.531- 13.139 47.06 51 الجانب الشخصي والصحي .1

 1 0.000 6.897 9.260 47.41 42 الجانب السياسي واالجتماعي .2

 2 0.037 2.110 10.047 49.79 48 الجانب الدراسي والميني .3

  0.183 1.339 28.876 144.28 141 الدرجة الكمية لقمق المستقبل

  1.96" تساوي 139ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tة قيم* 

متوسطات أبعاد مقياس قمؽ المستقبؿ ( أف جميع 7.5ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ككؿ فقد  مقياس، أما الدرجة الكمية لمالمتوسطات الحسابيةمف حيث  متقاربةكانت  المختمفة

( 0.183( تساوي )sigوالقيمة االحتمالية ) (811341نسبي قدره ) سابيمتوسط ححصمت عمى 
، مما يدلؿ عمى أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات 0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة 

 ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ال يختمؼ عف الدرجة المتوسطة. 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى : 

  الذي يحتضف أبناءه ويقدـ ليـ العوف.طبيعة المجتمع الفمسطيني 
 .طبيعة شخصية الطالبات الدينية والوطنية، وحب الدراسة 
  تقبؿ الواقع الفمسطيني لما يحمؿ مف مزيا في ترابط العبلقات، وتقديـ الدعـ النفسي

 واالجتماعي والمادي.
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دؿ حيث كانت نتائج دراستو ت .(ـ2014)خميؿ، مع دراسة وتتفق نتائج ىذه الدراسة 
 عمى أف مستوى قمؽ المستقبؿ أقؿ مما افترضو الباحث.

 فقد كانت كالتالي: المتوسطات الحسابيةحسب  أبعاد المقياسأما ترتيب 

 بمتوسط حسابي، فقد حصؿ عمى المرتبة األولى الجانب السياسي واالجتماعي: البعد األول
( لو sigالقيمة االحتمالية )( و 42وىو أكبر مف الدرجة المتوسطة والتي تساوي )( 17318قدره )

 .مما يشير عمى أف قمؽ الجانب السياسي واالجتماعي مرتفع 0.05أقؿ مف مستوى الداللة 

اختبلؼ البيئة في قطاع غزة عف البيئة التي تعيشيا الطالبات  :ذلك إلى الباحثة وتعزو
الطالبات حرمف  خارج الوطف، والتي تتسـ باختبلفات سياسية دائمة وحروب متتالية؛ فمف ىؤالء

 مف الدراسة بسبب إغبلؽ المعابر الدائـ.
قدره  بمتوسط حسابي الثانية، فقد حصؿ عمى المرتبة الجانب الدراسي والميني: البعد الثاني

( لو أقؿ sig( والقيمة االحتمالية )48وىو أكبر مف الدرجة المتوسطة والتي تساوي )( 49.79)
 .أف قمؽ الجانب الدراسي والميني مرتفع مما يشير عمى 0.05مف مستوى الداللة 

أف الطالبات الجامعيات ألسر مغتربة لدييف تخوؼ وقمؽ مف  :ذلك إلى الباحثة وتعزو
 المستقبؿ في الجانب الدراسي والميني في ظؿ الظروؼ المتقمبة والحصار عمى قطاع غزة.

مستوى  في وجود( ـ2013 )مساوي،مع ما توصمت إليو دراسة  ىذه النتيجة وتتفق
التي بينت وجود نسبة  .ـ(2009، المشيخي)عاؿ مف القمؽ لدى الطبلب المعمميف، ودراسة 

 عالية مف قمؽ المستقبؿ وأثره عمى مستوى الطموح وفعالية الذات.
قدره  بمتوسط حسابي الثالثةفقد حصؿ عمى المرتبة ، الجانب الشخصي والصحي: البعد الثالث

( لو أكبر sig( والقيمة االحتمالية )51متوسطة والتي تساوي )وىو أقؿ مف الدرجة ال( 47.06)
مما يشير عمى أف قمؽ المستقبؿ لمجانب الشخصي والصحي  0.05مف مستوى الداللة 

 .منخفض

اىتماـ الطالبات بأنفسيف وطبيعة أساليب التنشئة الصحية  :ذلك إلى الباحثة وتعزو
 .التي قدمت ليف واالىتماـ بالشخصية العامة

والتي أظيرت أف  .(ـ2008)السبعاوي، ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  فؽوتت
 مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة بشكؿ عاـ كاف منخفضًا.
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  ةإحصائي ذات داللةىل توجد فروق ( 05.0عند مستوى داللة)  في مستوى قمق
لمتغيرات الدراسة معات بقطاع غزة يعزى المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجا

 (؟لدراسة، المستوى الدراسي، التخصصجامعة ا)

 كما يمي:ة من ثالثة فروض وىي الباحثت تحقق التساؤل ولإلجابة عن ىذا 

 فروض الدراسة: 1.1
 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض األول 

في مستوى قمق  (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروق ال توجد 
 يعزى لمتغير جامعة الدراسة. المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة

الفروؽ بيف الختبار لمعينتيف المستقمتيف t ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
ستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمؽ الم

 .(5.8والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير جامعة الدراسة، 
في مستوى قمق  (Independent Samples T Test) لمعينتين المستقمتينT اختبار  نتائج: (4.8جدول )

 زة يعزى لمتغير جامعة الدراسةالمستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غ

 قمق المستقبل
جامعة 
 العدد الدراسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االختبار قيمة
(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 الجانب الشخصي والصحي
 .883.7 .7837 .1 األقصى

4368. .3..1 
 دال

 8.3117 .1131 .6 اإلسالمية إحصائيا 

الجانب السياسي 
 واالجتماعي

 31.1. .1637 .1 األقصى
438.7 .3..7 

 دال
 8.3487 .1.34 .6 اإلسالمية إحصائيا 

 الجانب الدراسي والميني
 73741 ..743 .1 األقصى

43.78 .3.14 
 دال

 .8.316 .1137 .6 اإلسالمية إحصائيا 

الدرجة الكمية لمستوى قمق 
 المستقبل

 .4.348 .87.38 .1 األقصى
43.17 0.009 

 دال
 831.7. 8.6318 .6 اإلسالمية إحصائيا 

  قيمةt " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 137الجدولية عند درجة حرية  

( 0.009تساوي )لدرجة الكمية  .(Sigأف القيمة االحتمالية ) (8.5) تبيف مف الجدوؿ
مف قيمة  أكبر( وىي 2.465المحسوبة تساوي  ) t (  وقيمة0.05)لة مستوى الدالمف  أقؿوىي 

t ( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 1.96الجدولية والتي تساوي )
( في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع 05.0)داللة 
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ة الدراسة، وكذلؾ في ابعاد المقياس ومف خبلؿ المتوسطات تبيف  أف غزة يعزى لمتغير جامع
 مستوى القمؽ االعمى لدى الطالبات المواتي يدرسف في جامعة االقصى.

أنو مف خبلؿ زيارة الباحثة لكؿ مف عمادة الشئوف االجتماعية وتعزو الباحثة ذلك إلى: 
ة اإلسبلمية قد وضعت برامج في الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األقصى؛ تبيف أف الجامع

مدروسة مف قبؿ مشرفات متخصصة في اإلرشاد النفسي والخدمة االجتماعية لرعاية ىذه الفئة 
مف الطالبات وتقديـ يد العوف ليف في الظروؼ الصعبة والتواصؿ الدائـ معيف، كما وضعت 

ييف. ولـ تجد برامج ترفييية لرعايتيف مما عمؿ عمى خفض مستوى الشعور بقمؽ المستقبؿ لد
 الباحثة ىذه اإلمكانيات في جامعة األقصى.

 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض الثاني 
في مستوى قمق  (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروق ال توجد 

 يعزى لمتغير المستوى المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار  الدراسي.
في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى الفروؽ 

 .(9.5والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )لمتغير المستوى الدراسي، 
في مستوى قمق المستقبل لدى  (One Way ANOVA)حادي نتائج تحميل التباين األ: (4.1جدول )

 الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير المستوى الدراسي

 مصدر التباين قمق المستقبل
 مجموع

 المربعات 
 درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 االختبار قيمة
(f) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

نب الشخصي الجا
 والصحي

 499.340 3 1498.019 بين المجموعات

 165.396 135 22328.399 داخل المجموعات دال إحصائياً  0.032 3.019

  138 23826.417 المجموع

الجانب السياسي 
 واالجتماعي

 40.764 3 122.291 بين المجموعات

0.470 0.704 
غير دال 
 86.752 135 11711.508 داخل المجموعات إحصائياً 

  138 11833.799 المجموع

 الجانب الدراسي والميني

 154.400 3 463.200 بين المجموعات

1.548 0.205 
غير دال 
 99.772 135 13469.160 داخل المجموعات إحصائياً 

  138 13932.360 المجموع

 الدرجة الكمية

 لمستوى قمق المستقبل

 1177.182 3 3531.546 بين المجموعات

1.425 0.238 
غير دال 
 826.226 135 111540.511 داخل المجموعات إحصائياً 

  138 115072.058 المجموع

  قيمةf " 2.67تساوي  0.05" ومستوى داللة 147، 3الجدولية عند درجة حرية 
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 كبرأ( وىي 0.238تساوي )لدرجة الكمية .( Sigتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية)
 fمف قيمة  أقؿوىي   ،(1.425المحسوبة تساوي  ) f(  وقيمة 0.05) مستوى الداللة مف

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ ( مما يدؿ عمى 2.67الجدولية والتي تساوي )
اع ( في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقط05.0)داللة 

ما  باستثناءغزة يعزى لمتغير المستوى الدراسي، وكذلؾ في باقي ابعاد مقياس قمؽ المستقبؿ 
أقؿ مف مستوى الداللة  .(Sig)يتعمؽ بالجانب الشخصي والصحي فقد كانت القيمة االحتمالية 

في  (05.0)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  مما يدلؿ عمى وجود 0.05
مستوى القمؽ بالنسبة لمجانب الشخصي والصحي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات 

 بقطاع غزة يعزى لمتغير المستوى الدراسي.

لممقارنات المتعددة  "LSDولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار "
 فكانت النتائج حسب الجدوؿ التالي.

 لممقارنات المتعددة LSDنتائج اختبار : (4.01جدول )

 الثالث الثاني  األول المستوى الدراسي 

الجانب 
الشخصي 
 والصحي 

    األول

   1.35714 - الثاني

  5.34416 - 6.70130 - الثالث

 *7.47273 2.12857 0.77143 الرابع

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروؽ دالة  *

بالنسبة لقمؽ المستقبؿ مف الجانب الشخصي تبيف   LSDرومف خبلؿ نتائج اختبا
والصحي تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستويات األربعة المختمفة باستثناء 

 وجود فرؽ بيف المستوى الثالث والرابع ولصالح طالبات المستوى الثالث.
نفسية انفعالية يمكف أف أف قمؽ المستقبؿ حالة وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية: 

يشعر بيا أي فرد مف األفراد في أعمر بغض النظر عف المرحمة الدراسية التي يمر بيا أو 
 المستوى الدراسي. 

 من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الفرض الثالث 

في مستوى قمق  (05.0عند مستوى داللة ) ةإحصائي ذات داللةفروق ال توجد 
 يعزى لمتغير التخصص. بل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزةالمستق

الفروؽ بيف الختبار لمعينتيف المستقمتيف t ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
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متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة 
 .(11.5والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )ع غزة يعزى لمتغير التخصص، في الجامعات بقطا

في مستوى قمق  (Independent Samples T Test) لمعينتين المستقمتينT اختبار  نتائج: (4.00جدول )
 المستقبل لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة يعزى لمتغير التخصص

 العدد التخصص قمق المستقبل
وسط المت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (t) االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 الجانب الشخصي
 والصحي 

 .883.7 1.377 .7 إنساني
.341. .3777 

غير دال 
 8.3117 17318 .. عممي إحصائياً 

 الجانب السياسي واالجتماعي
 31.1. .1.31 .7 إنساني

83.14 .3814 
دال  غير

 8.3487 11377 .. عممي إحصائياً 

 الجانب الدراسي
 والميني 

 73741 ..113 .7 إنساني
83788 .38.. 

غير دال 
 .8.316 .7834 .. عممي إحصائياً 

 الدرجة الكمية لمستوى
 قمق المستقبل 

 .4.348 .81831 .7 إنساني
83.14 0.281 

غير دال 
 831.7. 817386 .. عممي إحصائياً 

  قيمةt " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 137الجدولية عند درجة حرية  

 أكبر( وىي 0.281تساوي )لدرجة الكمية  .(Sigتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية )
الجدولية  tمف قيمة  أقؿ( وىي 1.082المحسوبة تساوي ) t وقيمة (0.05)مستوى الداللة مف 
)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدـ ( مما يدؿ عمى 1.96ي تساوي )والت
05.0 في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة )

إلى أف قمؽ المستقبؿ حالة نفسية انفعالية يمكف وتعزو الباحثة ذلك:  يعزى لمتغير التخصص.
 تنتاب جميع األفراد في جميع األعمار بغض النظر عف التخصص أو المستوى الدراسي.أف 
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 :النتائجخالصة   1.1
 من خالل الدراسة النظرية والميدانية توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة  .1
 ىذا يشير إلى أف الطالبات يشعرف باالغتراب بدرجة ضعيفة.منخفض، و 

مستوى الشعور بقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ال  .2
يختمؼ عف الدرجة المتوسطة، مما يشير إلى أف الطالبات يشعرف بقمؽ المستقبؿ بدرجة 

 ضعيفة.
إيجابية ذات داللة إحصائية بيف لوحظ مف خبلؿ الدراسة وجود عبلقة ارتباطية  .3

االغتراب النفسي وقمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة؛ 
مما يدؿ عمى أنو كمما قؿ مستوى االغتراب كمما قّؿ مستوى قمؽ المستقبؿ لدى 

 الطالبات ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة.
بيف كؿ مف ُبعد الجانب الشخصي والصحي لوحظ وجود عبلقة ارتباطية إيجابية  .4

 >والجانب الدراسي والميني، ومستوى االغتراب النفسي؛ حيث كانت القيمة االحتمالية )
0.05 sig ليا أقّؿ مف مستوى الداللة، وعدـ وجود عبلقة ارتباطية لمجانب السياسي )

( sig > 0.05واالجتماعي ومستوى االغتراب النفسي؛ حيث كانت القيمة االحتمالية )
 ليا أكبر مف مستوى الداللة.

لوحظ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات ألسر  .5
مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُيعزى لمتغير جامعة الدراسة، ومف خبلؿ أبعاد 
ة المقياس والمتوسطات تبيف أف مستوى القمؽ لدى الطالبات المواتي يدرسف في جامع

 األقصى كاف أعمى مف الطالبات في الجامعة اإلسبلمية.
لوحظ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ ُيعزى لمتغير  .6

المستوى الدراسي في الجانب الميني والدراسي والجانب السياسي والجانب االجتماعي، 
قبؿ ُيعزى لمتغير في بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المست
 المستوى الدراسي بما يتعمؽ بالجانب الشخصي والجانب الصحي.

لوحظ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات الدراسة الجامعية المختمفة  .7
 باستثناء وجود فرؽ بيف المستوى الثالث والرابع لصالح طالبات المستوى الثالث.

صائية في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى الطالبات لوحظ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح .8
 ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُيعزى لمتغير التخصص.
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات ألسر  .9
 مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُيعزى  لمتغير جامعة الدراسة.

ائية في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحص .10
 ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُيعزى لمستوى الدراسة.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب النفسي لدى الطالبات  .11
 ألسر مغتربة في الجامعات بقطاع غزة ُيعزى لمتخصص.

 تعقيب عام عمى نتائج الدراسة:  1.1
كبات والحروب؛ فمنذ نكبة ّر عمى الشعب الفمسطيني الكثير مف األحداث والنلقد م

، وعند دخوؿ االحتبلؿ إلى فمسطيف؛ قاـ بيدـ وتحريؽ قرى بأكمميا، وقتؿ أبنائيا. ثـ ـ(1948)
ـ(؛ والتي أّدت إلى فقداف العديد مف أبناء الشعب الفمسطيني سواء بقتميـ 1976تبلىا النكسة )
تيجيرىـ خارج الوطف وداخمو. كؿ ذلؾ جعؿ الكثير مف أبناء فمسطيف يعيشوف  أو فقدانيـ، أو

في الشتات في عدة دوؿ عربية وأجنبية، وبسبب التشريد والفقر بد سمب االحتبلؿ الكثير مف 
األراضي والبيوت والمزارع والمصانع اتجو كثير مف أبناء الشعب الفمسطيني لميجرة مف أجؿ 

 حوا يعيشوف خارج فمسطيف.الحصوؿ عمى العمؿ وأصب

ننا اليوـ بصدد أبنائيـ الذيف قدموا إلى قطاع غزة مف أجؿ الدراسة في الجامعات  وا 
الفمسطينية أو لمعيش فيو مع أسرىـ، حيث أجريت الدراسة عمى فئة مف أبنائيـ؛ وىي فئة 

شيا قطاع الطالبات الجامعيات التي يتبيف مف خبلؿ الدراسة تحدييف لمظروؼ الصعبة التي يعي
غبلؽ المعابر. كما أف المجتمع الفمسطيني متديف بطبيعتو وتسوده ثقافة  غزة في ظؿ الحصار وا 
التعاوف والتكافؿ وتقديـ المعونة لممحتاجيف؛ مما أسيـ في تقديـ المساندة االجتماعية والنفسية 

عمى التخفيؼ لمتغمب عمى حالة االغتراب والحيمولة دوف حصوؿ قمؽ المستقبؿ لدييف أو العمؿ 
منو؛ مف خبلؿ المراكز والمؤسسات التربوية والصحية والنفسية. كما أف زيادة الوعي لدى الكثير 

 مف الطالبات والشعور اإليجابي لدييف أسيـ في تعزيز الصحة النفسية لدييف.
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 التوصيات:  1.2
 التالية: في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الباحثة توصمت إلى التوصيات

تقديـ برامج ىادفة تخمؽ حالة مف االستقرار االجتماعي لدى الطالبات ألسر مغتربة في  .1
 الجامعات الفمسطينية مف خبلؿ معرفة احتياجاتيـ واىتماماتيـ النفسية.

التعرؼ عمى أىداؼ الطالبات ورغباتيف وميوليف في كؿ مستوى دراسي وتوجيييا التوجيو  .2
النفسي ليف، ويحقؽ المرونة في استجاباتيف االنفعالية  الصحيح بما يحقؽ التوافؽ

خصوصًا ما تواجيو الطالبات مف مشكبلت وأزمات في حياتيف؛ وخاصة المواتي يدرسف 
 بعيدًا عف أىميف.

توصي الباحثة بأف يكوف تركيز اىتماـ القائميف عمى التعميـ الجامعي عمى تنويع البرامج  .3
الطالبات يتفاعمف مع بعضيف البعض، ومع بقية أفراد االجتماعية والثقافية التي تجعؿ 

المجتمع؛ مما يشعرىف باالنتماء والحب وقبوؿ آرائيف، كما أف ذلؾ يمكنو أف يبعدىف عف 
 اإلحباط والشعور بالعزلة واالغتراب.

عمى الباحثيف والمختصيف تسميط الضوء عمى العوامؿ التي تدفع الطالبات إلى الشعور  .4
 يا والعمؿ عمى إيجاد طرؽ لمعالجتيا.باالغتراب ودراست

التعاوف مع وسائؿ اإلعبلـ في إعداد برامج لتشجيع إجراء المناقشات الحرة التي تتيح  .5
 لمطالبة الجامعية التعبير الكامؿ عما تعاني مف مشكبلت.

حث إدارة الجامعات عمى العمؿ بتييئة الظروؼ المناسبة لمطالبات المغتربات القادمات مف  .6
األخرى؛ وذلؾ لتسييؿ اندماجيف في المجتمع الجامعي وجعميف يشعرىف بأىميتيف  البمداف

 وبقدرتيف عمى تحقيؽ أىدافيف في المستقبؿ.
 العمؿ عمى إيجاد مراكز متخصصة لمتوجيو واإلرشاد الميني في الجامعات تعمؿ عمى .7

 التعميمية مف جية وبيف متطمبات سوؽ العمؿالتنسيؽ بيف الجامعات والمؤسسات 
 والمؤسسات االقتصادية واإلنتاجية مف جية أخرى.

ضرورة متابعة الطبلب بإجراء برنامج واختبارات عممية حديثة سنويًا لمعرفة مستوى الشعور  .8
 باالغتراب لدى الطبلب وتوجيييـ بالحموؿ المناسبة لمتخفيؼ مف آثاره.
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 :مقترحات الدراسة  1.3
وفي ضوء ما انتيت إليو دراستيا؛ ترى الباحثة  استكمااًل لمجيد الذي بذلتو الباحثة،  

 إمكانية القياـ بدراسات مماثمة في مجاؿ ىذه الفئة الشبابية مف الطالبات بمواضيع أخرى؛ منيا:

دراسة االغتراب وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية األخرى؛ )كالتنشئة االجتماعية، واألمف  .1
 ة، واالكتئاب(.النفسي، والصبلبة النفسية، والوحدة النفسي

 دراسة االغتراب النفسي وعبلقتو بمتغيرات حضارية وثقافية وأمنية. .2
دراسة قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بمتغيرات أخرى؛ )كمركز الضبط، والتفاؤؿ، والتشاؤـ،  .3

 والضغوط النفسية(.
عمؿ برامج إرشادية لمتخفيؼ مف الضغوط النفسية التي تعاني منيا الطالبات الجامعيات؛  .4

 ًا القادمات مف الخارج.وخصوص
إجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة عمى عينة مف طبلب وطالبات الجامعات الفمسطينية  .5

 المقيميف في قطاع غزة.
القياـ بدراسة تجريبية لمكشؼ عف أثر االغتراب وانعداـ التوافؽ عمى التحصيؿ العممي  .6

 لمطالبات.
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 ( 2ممحق رقم )
 تسييل ميمة طالبة ماجستير )الجامعة اإلسالمية(
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 (3ممحق رقم )
 المحكمين الذين استعانت بيم الباحثة لتحكيم مقياس قمق المستقبل قائمة

 

 الجامعة الممحق م

 الجامعة اإلسبلمية د. سمير قوتوأ.  1

 الجامعة اإلسبلمية د. محمد وفائي الحموأ.  2

 جامعة األقصى عايدة صالحأ. د  3

 الجامعة اإلسبلمية د. جميؿ الطيراوي 4

 جامعة األقصى د. يحيى النجار 5

 جامعة األقصى د. محمد عسمية 6

 جامعة األزىر د. أسامة حمدونة 7

 جامعة األزىر د. باسـ أبو كويؾ 8

 
 

  
  



106 

 

 (4ممحق رقم )
 طمب تحكيم استبانة قمق المستقبل

 ــــ غـــــــزج  حـالييـــح اإلســـانجايع

 عًادج انذراساخ انعهيا وانثحج انعهًي

 انترتيـــح ـــــ قسـى عهى اننفــس
 

 طهة تحكيى استثانح قهق انًستقثم

 

 اىذمر٘س/ج   اىفاظو/ج  ..........................................................     حفظل اهلل .

 

 شماذٔ :اىغالً ػيٞنٌ ٗ سحَح اهلل ٗ ت

االغتراب اننفسي و عالقته تقهق انًستقثم نذي انطانثاخ  "ذقً٘ اىثاحصح تإجشاء دساعح تؼْ٘اُ 

 ."  ألسر يغترتح في انجايعاخ تقطاع غزج

ٗ رىل العرنَاه ٍرطيثاخ ّٞو دسجح اىَاجغرٞش ذخصص اىصحح اىْفغٞح اىَجرَؼٞح ٍِ 

 ىل اعرخذاً أدٗاخ ىقٞاط قيق اىَغرقثو.اىجاٍؼح اإلعالٍٞح، ٗ ىرحقٞق إٔذاف اىذساعح ٝرطية ر

 

: " ٕ٘ شؼ٘س اىطاىثح تؼذً االسذٞاح، ٗاىرفنٞش اىغيثٜ  تقصذ انثاحخح تًصطهح قهق انًستقثمٗ 

اذجآ اىَغرقثو، ٗاىْظشج اىغيثٞح ىيحٞاج، ٍغ ػذً اىقذسج ػيٚ ٍ٘اجٖح األحذاز اىحٞاذٞح 

. ٗقذ ٗصػد اىثاحصح اىفقشاخ ػيٚ اىعاغطح، ٗفقذاُ اىشؼ٘س تاألٍِ، ٍغ ػذً اىصقح تاىْفظ

شالشح ج٘اّة؛ ٕٜ: اىجاّة اىشخصٜ ٗاىصحٜ، ٗاىجاّة االجرَاػٜ ٗاىغٞاعٜ، ٗاىجاّة 

 اىذساعٜ ٗاىَْٖٜ.

 

ٗ ّظشًا ىَا ذَرؼُ٘ تٔ ٍِ خثشاخ ٗ دساٝح ػيَٞح ، فإُ اىثاحصح ذشج٘ اىرنشً تإتذاء اىشأٛ تَذٙ 

ْاعثرٖا ىيَجاه اىزٛ أدسجد فٞٔ ، ٗ ٍذٙ ٍْاعثح فقشاخ اىَقٞاط ىَ٘ظ٘ع اىذساعح ٗ ٍذٙ ٍ

 ٗظ٘حٖا ىغً٘ٝا ٍغ االقرشاحاخ اىرٜ ذشّٖٗا ٍْاعثح . 

 شكرًا نكى عهً حسن تعاونكى،،،

 اىثاحصح / سجاء حَذٛ ٍذٗخ
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 استثانح قهق انًستقثم قثم انتعذيم

 

أواًل: انجانة انشخصي وانصحي: كم يا يقهق انطانثاخ في األيىر انتي تتعهق تحياتهى 
 نخاصح وصحتهى انعايح.ا

 

 مناسبة الفقرة م
غير 

 مناسبة
 التعديل المقترح

    تراودني فكرة موت شخص عزيز عمي 1

    أشعر بالقمؽ مف وقت آلخر عمى صحتي 2

    أخشى أال أحقؽ أحبلمي في المستقبؿ 3

    أخاؼ العيش وحدي بقية حياتي 4

    أخشى مف اإلصابة بعاىات بدنية 5

    ثيرًا حتى أياـ البردأعرؽ ك 6

7 
تحصؿ عندي آالـ في المعدة كمما تأممت 

 المستقبؿ

   

8 
أعاني مف جفاؼ الفـ عندما أفكر في 

 مستقبمي

   

    أخاؼ عمى نفسي مف غدر الذيف مف حولي 9

    أخاؼ أال أجد سكنا مناسبا في المستقبؿ 10

11 
عند مراجعتي لمطبيب، يؤكد أف ما أعانيو 

 راجع ألسباب نفسيةمف ألـ 

   

12 
 

 تبلزمني فكرة الموت في كؿ وقت
   



108 

 

 

13 
يشغمني التفكير بأني سأصاب بمرض 

 خطير

   

    أخشى زيادة الوزف في المستقبؿ 14

    أفكر أحيانًا بأف حياتي ستتغير لؤلسوأ 15

16 
أتوقع استمرار الظروؼ الضاغطة الحالية 

 مما يؤدي إلى تدىور صحتي

   

    شى مف التعرض لمشاكؿ صحية خطيرةأخ 17

حانيًا: انجانة انسياسي واالجتًاعي، وهى كم يا يقهق انطانثاخ في األيىر انتي تتعهق تىاقع 

 انىطن وانًجتًع ين يشكالخ وأحذاث.

 مناسبة الفقرة م
غير 

 مناسبة
 التعديل المقترح

1 
أسٙ أُ اىَغرقثو غٞش ٍعَُ٘ فٜ 

 ظو اىظشٗف اىشإْح

   

    ف ٍِ فقذاُ األٍِ فٜ تالدٛأخا 2

3 
أخشٚ ٍِ اىؼذٗاُ اىخاسجٜ ػيٚ 

 تالدٛ

   

4 
أشؼش أُ حٞاذْا ٍقثيح ػيٚ م٘اسز 

 ٍخريفح

   

5 
أسٙ أُ اىَغرقثو غاٍط تاىْغثح ىٜ 

 فٜ ٕزٓ اىظشٗف

   

    أخاف ٍِ ٗق٘ع حشٗب أخشٙ 6

   أخشٚ أُ ذنُ٘ ػالقرٜ ٍغ اٟخشِٝ  7
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 ّفؼٞح

 

8 
ىؼالقاخ أخشٚ ٍِ ذذٕ٘س ا

 االجرَاػٞح ٗاإلّغاّٞح تِٞ األفشاد

   

9 
أخشٚ ػذً اىرنٞف ٍغ اىظشٗف 

 االجرَاػٞح ٗاىغٞاعٞح اىحاىٞح

   

    أقيق ٍِ ػذً ذقذٝش اٟخشِٝ ىٜ 10

11 
ْٝراتْٜ اإلحغاط تاألٍو حَْٞا أفنش 

 فٜ ٍغرقثيٜ

   

12 
أخشٚ ٍِ ذضاٝذ اىح٘ادز اىَؤىَح فٜ 

 تالدٛ

   

    ػْٜ اٟخشِٝ أخاف أُ ْٝفط 13

14 

أذ٘قغ أُ أجذ صؼ٘تاخ ذشٕقْٜ 

ٍغرقثال فٜ اىحص٘ه ػيٚ دخو ٝغذ 

 حاجاذٜ اىَؼٞشٞح

   

15 
أشؼش تاىصقح  فٜ أٛ قشاس أذخزٓ فٜ 

 حٞاذٜ

   

16 
أشق تقذسذٜ ػيٚ حو اىَشنالخ 

 االجرَاػٞح اىرٜ ذ٘اجْٖٜ

   

17 
أشؼش أُ اإلّغاُ اىطٞة ٝغرغئ 

 اٟخشُٗ
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انجانة انذراسي وانًهني، وهى كم يا يقهق انطانثاخ في األيىر انًتعهقح تإكًال حانخًا: 

 دراستهى وحصىنهى عهً انًهنح انًناسثح انتي تتيح نهى انحياج تكرايح.

 مناسبة الفقرة م
غير 

 مناسبة
 التعديل المقترح

    أخاف ٍِ ػذً اىْجاح فٜ دساعرٜ 1

    ال ْٝاقشْٜ أحذ تشأُ ٍغرقثيٜ 2

    غيْٜ اىرفنٞش فٜ ٍغرقثيٜ اىذساعٜٝش 3

    أخشٚ اىرؼشض ىيفقش ٗاىحاجح 4

5 
ْٝراتْٜ اىقيق تشأُ اىشع٘ب فٜ 

 االٍرحاّاخ

   

6 
ىذٛ صذٝقاخ أػرَذ ػيِٖٞ ٗقد 

 اىحاجح

   

7 
ػْذٛ أٍو أُ أذنٞف ٍغ اىج٘ 

 اىجاٍؼٜ

   

8 
خ٘فٜ ػيٚ ّفغٜ ٍِ غذس اىزِٝ ٍِ 

 ح٘ىٜ

   

9 
ٜ اىقٞاً أخشٚ ٍِ ظؼف قذسذٜ ف

 ت٘اجثاذٜ اىَْٖٞح فٜ اىَغرقثو

   

    أخاف ٍِ االٍرحاّاخ اىْٖائٞح 10

11 
أحاف أُ ْٝخفط ٍغر٘ٙ ذحصٞيٜ 

 اىؼيَٜ

   

    أخشٚ اىؼَو ت٘ظٞفح ال أحثٖا 12

13 

ٝشاٗدّٜ أٍو فٜ اىحص٘ه ػيٚ 

فشصح إلمَاه دساعرٜ اىؼاىٞح فٜ 

 اىَغرقثو

   

   أسٙ أُ دساعرٜ ّ٘ػًا ٍِ اىؼثس  14
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 ٗغٞش ٍجذٝح

15 
أشؼش أُ اىذساعح ٍصذس ظَاُ 

 اقرصادٛ ىيغذ

   

    أشؼش تأّْٜ أحقق اىغؼادج فٜ حٞاذٜ 16

17 
أخشٚ ػذً اىر٘فٞق فٜ ٍجاه 

 اخرصاصٜ

   

 يع خانص انشكر واالحتراو،،،،

 استبانة قمق المستقبل بعد التعديل
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 (5ممحق رقم )
 االستبانة بصورتيا النيائية
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 (6محق رقم )م
 استبانة االغتراب النفسي

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 

 قسم عمم النفس     -كمية التريبة 

 

 ثغى اهلل انشمحٍ انشحْى
 

 أختي الطالبة:         
انِة التي ُيرجى تفضمِؾ بقراءِة كؿ فقرٍة مَف الفقراِت التالية بدقة ووضِع دائرة بجانب الخ

تعبُر عنيا عممًا بأف َجميَع المعموماِت المقدمة َسُتعامؿ بسريٍة تامة ولْف ُتستعمَؿ إال ألغراِض 
 والرجاء مؿء المعموماِت التالية فقط : –البحِث العممي 

 

 الجامعة : ...........................  التخصص:.......................................

 ........................... المستوى الجامعي:................................الكمية:.....
 

 

 شكشاً عهَ حغٍ انزعبًٌ ،،،،

 

 طالبة الماجستير 

 رجاء حمدي مدوخ

 
  



116 

 

 :الفقرات
 :أرى أن اإلنسان في ىذه الحياة -0

 مسير و ليس مخير - أ

 مسير و مخير في آف واحد - ب

 مخير و ليس مسير  - ت

 :أعتقد بأنني -6

 ي حياتي فاشؿ ف - أ

 ال أدري  - ب

 ناجح في حياتي  - ت

 أجد دوري في الحياة : -1

 ميمشًا و جانبيًا  - أ

 ال أعرؼ بالضبط  - ب

 محوريًا و ميمًا  - ت

 االنتحار ىو وصول اإلنسان أعمى مراحل اليأس و أنا : -4

 حاولت االنتحار - أ

 ال أفكر فيو  - ب

 أجده معصية هلل  - ت

 الموت نياية الحياة ، و أنا أرى : -4

 اة أنو الخبلص مف مشاكؿ الحي - أ

 أخاؼ التفكير بو  - ب

 أنو إرادة اهلل  - ت

 اتخاذ القرارات في مواقف الحياة المختمفة أمر ميم لكل فرد ، و أنا : -2

 أتردد في اتخاذ القرارات في مواقؼ الحياة المختمفة  - أ

 أترؾ ذلؾ لآلخريف  - ب

 أتمتع بقدرة عمى اتخاذ القرارات في مواقؼ الحياة المختمفة  - ت
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 المجتمع : أرى أن قيم و عادات و تقاليد -4

 موروث أصيؿ ال يمكف تجاىمو  - أ

 ال يعنيني ذلؾ  - ب

 ال بد مف تغييرىا كي تواكب المستجدات  - ت

 الحكومة ىي السمطة العميا لمشعب و أرى : -8

 مناصرة و مسايرة الحكومة لتجنب المشاكؿ  - أ

 األمر ال ييمني  - ب

 مجابية الحكومة في حاؿ عدـ تمبيتيا لمطالب الشعب  - ت

 ا يقيم عمى أساس :أجد أن اإلنسان في مجتمعن -1

 انتمائو االجتماعي و العرقي و الديني  - أ

 ال يوجد تقيـ لئلنساف في مجتمعنا  - ب

 مقدار إخبلصو و تفانيو في العمؿ  - ت

 :د مكانة بين اآلخرين، وأنا اعدلكل فر  -01

 ال معنى لوجودي بالنسبة لآلخريف  - أ

 لـ أفكر باألمر  - ب

 وجودي ميـ بالنسبة لآلخريف  - ت

 : أجد أن حقوقي -00

 عدـ قدرتي لمدفاع عنيا  تضيع بسبب - أ

 ال ادري  - ب

 افعؿ المستحيؿ لمحصوؿ عمييا  - ت

 :لكل فرد في الحياة واجبات وأعمال يقوم بيا، وأنا -06

 أجبر عمى القياـ بواجبات و أعماؿ ال أرغب بيا  - أ

 ال أىتـ لؤلمر  - ب

 أقوـ بواجباتي و أعمالي بمؿء إرادتي  - ت
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 أجد أن حرية الرأي تؤدي إلى :  -01

 الفوضى في الحياة  - أ

 ال أدري  - ب

 بناء شخصية اإلنساف  - ت

 الحرية أمل ينشده الجميع و أنا :  -04

 مسموب الحرية  - أ

 أتمتع بحرية مقيدة  - ب

 أتمتع بالحرية  - ت

 أجد أن اليجرة خارج الوطن بالنسبة لي : -04

 أمنية أرغب بتحقيقيا  - أ

 لـ أفكر باألمر  - ب

 خيار لمجبناء فقط  - ت

 أشعر أن القسم الذي أدرس فيو :  -02

 ال يحقؽ طموحي  - أ

  ال أعرؼ - ب

 طموحي الذي سعيت اليو  - ت

 الوحدة شعور يمر بو الكل ، و أنا : -04

 أفضؿ أف أكوف لوحدي  - أ

 لـ أفكر بيذا الشعور  - ب

 ال افضؿ البقاء لوحدي  - ت

 تكوين العالقات االجتماعية شيء جميل ، و أنا :  -08

 ال أرغب بتكويف العبلقات مع اآلخريف  - أ

 لـ أفكر بيذا األمر  - ب

 أرغب في تكويف عبلقات مع اآلخريف  - ت
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 العزلة ضرورية في بعض األحيان ، و أنا : -01

 أحب العزلة لمتفكير و التأمؿ  - أ

 ال أفكر فييا عمى اإلطبلؽ  - ب

 أتجنب العزلة ألنيا مخيفة  - ت

 الصداقة شيء جميل و عالقتي بزمالئي : -61

 ضعيفة و سطحية  - أ

 ال ادري  - ب

 قوية و عميقة  - ت

 عندما أكمف بإنجاز عمل ما ، فإنني :  -60

  أحتاج إلى مساعدة اآلخريف - أ

 ال اىتـ لؤلمر  - ب

 أنجز العمؿ لوحدي  - ت

 أجد أن ما يحصل لي في الحياة :  -66

 أمور ال أممؾ السيطرة عمييا  - أ

 ال ادري  - ب

 أمور أقوـ بيا بنفسي  - ت

 أشعر عند استقبالي ليوم جديد بأنو :  -61

 رتيب و ممؿ  - أ

 لـ أنتبو لؤلمر  - ب

 متجدد و مميء بالحيوية  - ت

 : أرى أن االنتماء إلى اآلخرين ميم لمفرد ، وأنا  -64

 أجبر عمى العيش مع اآلخريف  - أ

 األمر ليس ميـ بالنسبة لي  - ب

 أحب االختبلط باآلخريف  - ت
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 أرى أن إصالح المجتمع يكون :  -64

 إبقائو عمى وضعو الحالي  - أ

 ال ييمني أمر إصبلح المجتمع  - ب

 بتغيير الجوانب التي تقتضي اإلصبلح  - ت

 أجد أن اإلنسان :  -62

 مجرد أجزاء في ماكنة الحياة  - أ

 األمرال أفكر بيذا  - ب

 كياف لو مشاعر و أحاسيس  - ت

 الشعور باآلخرين أمر ميم جدًا ، و أنا :  -64

 أعتقد أف ما يصيب اآلخريف بحقيـ  - أ

 ال أبالي لما يحصؿ لآلخريف  - ب

 احزف عندما أرى األخريف يتألموف  - ت

 أرى أن العالقات بين الناس تقوم عمى : -68

 االستغبلؿ و األنانية  - أ

 ال رأي لي باألمر  - ب

 االحتراـ المتبادؿ  - ت

 اشعر أن الكثير من الطمبة يأتون إلى الجامعة :  -61

 لقضاء الوقت  - أ

 ال ييمني الموضوع  - ب

 لغرض الدراسة الجدية - ت

 أشعر عندما تواجيني المشاكل في حياتي اليومية إنني :  -11

 أجد صعوبة في مواجيتيا - أ

 لـ أنتبو لؤلمر - ب

 لدي قدرة عمى مواجيتيا  - ت
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 ، و عميو : أعتقد أن التخطيط ألىداف الحياة أمر ال بد منو -10

 أىدافي في الحياة مرسومة مف قبؿ اآلخريف  - أ

 ال ادري  - ب

 أستطيع تحديد أىدافي في الحياة بنفسي  - ت

 أرى أن االىتمام بشؤون المجتمع ضروري لسير الحياة ، و عميو : -16

 ال أىتـ بشؤوف المجتمع و أحداثو - أ

 األمر ليس ميما لدي  - ب

 تيمني شؤوف المجتمع و ما يجري فيو مف أحداث  - ت

 ن تحقيق األىداف غاية ينشدىا الكل ، و أنا : أجد أ -11

 لـ أحقؽ بعض مف أىدافي  - أ

 ال اعرؼ  - ب

 حققت بعضًا مف أىدافي  - ت

 أرى أن المشاكل في مجتمعنا ىي : -14

 أمر عادي تمر بو كؿ المجتمعات  - أ

 ال أدري  - ب

 ناتجة عف عدـ تعاوف أبنائو فيما بينيـ  - ت

 اعتقد أن الوجود من المسائل الصعبة و أرى : -14

 لوجودي في الحياة ال معنى  - أ

 ال أفكر في األمر  - ب

 اعرؼ معنى وجودي في الحياة  - ت

 الثقة باآلخرين من متطمبات الحياة ، و أنا :  -12

 ال أثؽ باآلخريف مف حولي  - أ

 األمر ليس ميـ لدي  - ب

 أثؽ باآلخريف مف حولي  - ت
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 أجد أن موصمتي لمدراسة ىو : -14

 إضاعة لموقت  - أ

 ال ادري - ب

 أىـ ىدؼ في حياتي - ت

 ى أىداف :أرى إنني أساق إل -18

 رسميا و خططيا األخروف لي  - أ

 ال يعنيني ىذا األمر  - ب

 رسمتيا و خططت ليا بنفسي  - ت

 أجد أن اختصاصي الدراسي : -11

 ليس لو دور ميـ في الحياة  - أ

 لـ أفكر في أىميتو  - ب

 ميـ جدًا في مجاالت الحياة  - ت

 أعتقد أن ذىابي إلى الجامعة : -41

 لمتسمية فقط  - أ

 ال ادري - ب

 تحقيؽ أىـ أىدافي  - ت

 لطيبة إحدى الصفات الحميدة ، و أنا أجد أنو :أشعر أن ا -40

 ليس مف الميـ أف أكوف طيبًا بحيث أستغؿ مف قبؿ اآلخريف  - أ

 ال ادري - ب

 ال بد أف أكوف طيبًا لدرجة كبيرة  - ت

 أجد أن العيش في مكان منعزل عن اآلخرين : -46

 أمنية أرغب بتحقيقيا  - أ

 لـ يخطر ذلؾ في بالي  - ب

 ال أحب العيش منعزال عف اآلخريف  - ت
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 جد أن التقدم التكنولوجي و دخول اآللة في كل مكان سيؤدي إلى : أ -41

 االستغناء عف دور اإلنساف  - أ

 ال أبالي لؤلمر  - ب

 جعؿ حياة اإلنساف سيمة  - ت

 الحق و الباطل قضيتان أزليتان ، و أنا أعتقد : -44

 الحؽ ضائع في الوقت الحاضر  - أ

 ال ادري  - ب

 الحؽ يمعب دورًا ميمًا في الحياة - ت

 سان في ىذه األيام :أرى أن كرامة اإلن -44

 ميانة و مسموبة  - أ

 ال ييمني ذلؾ  - ب

 مصانة و محفوظة  - ت

 أعتقد أن الصراحة ضرورية ، و أنا :  -42

 أتجنب الصراحة ألنيا تسبب لي المشاكؿ  - أ

 ال أبالي لذلؾ  - ب

 صريح إلى حد كبير ة في كؿ األمور  - ت

 أجد أن الشعور بالمسؤولية : -44

 متعب و غير مجدي في مجتمعنا - أ

 ال اىتـ لؤلمر  - ب

 ساس لتقدـ المجتمعات أ - ت

 التضحية من الخصال التي نادرًا ما نجدىا اليوم ، و أنا : -48

 غير مستعد لمتضحية مف أجؿ اآلخريف ميما كانت صمتي بيـ  - أ

 األمر ال يعنيني  - ب

 مستعد لمتضحية مف أجؿ اآلخريف ميما كانت صمتي بيـ  - ت
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 (7ممحق رقم )
 المقابالت الشخصية

ألسرة مغتربة المواتي يدرسن في الجامعة اإلسالمية  مجموعة مقابالت لبعض الطالبات
 ولجامعة األقصى.

 قامت الباحثة بمقابمة مجموعة من الطالبات حيث تم سؤالين مجموعة من األسئمة. 

 ( 1الطالبة رقم:)  
تدرس في الجامعة اإلسبلمية المستوى الثاني تقوؿ: قدمت مف المممكة العربية 

 ( أفراد. 7في شقة، وىي أسرة مكونة مف ) السعودية، وأعيش مع عائمة عمي

عندما عممت أنني سأتي إلى غزة لمدراسة انتابني شعوٌر جميؿ، وأحببت ذلؾ بأنني لـ 
أقـ بزيارة غزة مف قبؿ، وسمعت عف صمود أىميا والوقوؼ أماـ األعداء ورأيت شجاعة أبنائيا، 

 يا خصوصية صعب جدًا. لكف البعد عف األىؿ صعب، وأف تعيش الطالبة مع عائمة ليس ل

فأنا أعيش في نفس غرفة عمي الصغار، وال أستطيع التركيز في دراستي، وحياء مني 
 أبقى صامتة، ولكف األمر أثر عمى نفسيتي وعمى دراستي وأخاؼ مف عدـ تكميمي في الجامعة. 

 ( 2الطالبة رقم:)  
في مبنى العائمة،  تدرس في الجامعة اإلسبلمية المستوى الرابع تقيـ في شقة لوحدىا،

 وىي قادمة اإلمارات العربية المتحدة. 

تقوؿ الطالبة: إف الحياة في غزة صعبة جدًا مع تقديري ألىميا وروعتيا وجماليا، وال 
شؾ أنني أحمؿ ليا حبًا عظيمًا، لكف أنا ولد في اإلمارات وترعرعت فييا وأعتبرىا موطني 

وصديقاتي، وكثيرًا ما أجمس وحدي ويراودني أيضًا، الذي لو الفضؿ عمي، وأحف إلى أىمي 
شعور بالخوؼ عندما أسمع صوت إلطبلؽ الصواريخ، أو الرصاص، وألف أبناء عمومتي شباب 

 أستحى مف النزوؿ، فأمكث في شقتي بيف الخوؼ والرجاء والدعاء هلل سبحانو وتعالى. 

 ( 3الطالبة رقم):  
ىي قادمة مف األردف، تعيش مع أختيا تدريس في الجامعة اإلسبلمية المستوى الثاني و 

، وأخييا الذي يدرس في الجامعة أيضًا في شقة األكبر منيا والتي تخرجت مف الجامعة
 لئليجار. 
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تقوؿ: إننا نواجو صعوبات في التعامؿ مع الناس، خاصة الجيراف والذي لدييـ الفضوؿ 
نيـ مف ينظر لنا نظرة أخرى بمعرفة كؿ شيء )أي أىمكـ، ليش جاييف، كيؼ أىمكـ تركينكوا( وم

، حتى صاحب البيت المؤجر يحاوؿ مرارًا ابتزازنًا كوننا  عمى أننا منفتحوف أكثر مف البلـز
قادميف مف الخارج، يفكر أننا نممؾ كثير مف الماؿ، مع أننا قدمنا لمدراسة في غزة ألف مصاريؼ 

ودة، لكف ما ييوف عمينا طالبات الدراسة ىنا أقؿ مف الخارج، كما أننا عبلقتنا مع األقارب محد
 الجامعة وكثير مف الصديقات وبعض الموظفات المواتي نمجأ إلييف عند أي مشكمة. 

 ( 4الطالبة رقم :) 
 تدرس في جامعة األقصى المستوى الثالث، وىي طالبة مف إحدى دوؿ الخميج. 

مف  تقوؿ: كنت أتوقع أف تكوف غزة أقؿ تقدمًا ورفاىية بسبب الحصار المفروض
االحتبلؿ، لكف ما أراه أف كؿ شيء متوفر في غزة، وأف ىناؾ أمف وأماف، إال أف الكثير مف 
الطالبات في الجامعة ينظروف  إلي نظرة عميا وكأنني أتية مف القمر، كما أف بعض الفتيات 
يحولف إبتزازي واستغبللي، وبعضيف ال تريد مصاحبتي، لذلؾ أشعر بأنني غريبة عف ىذا 

  المجتمع.

 ( 5الطالبة رقم :) 
تدرس في جامعة األقصى ىي وأختيا، يعيشنا عند الجدة، فتقوؿ: جدتي عقميا مثؿ 
أىؿ زماف وما بتحب نشوؼ حد، أو نزور صديقاتنا، صحيح ىي طيبة وبتخاؼ عمينا، لكف أنا 
ال أشعر أنني أقوـ مثؿ أي طالبة، وأتصرؼ كأي طالبة حرة، يعني أشعر أني في سجف، حتى 

ذا تأخرت تحقؽ معي وتصرخ عمي، مميت، نفسي أرجع عند المص روؼ تعطيني بالقطارة، وا 
غبلؽ المعابر تجعمنا نادرًا ما نسافر أنا وأختي.   أىمي، لكف صعوبة السفر وا 

 


