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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي لدى الإلجئين السوريين
د .مها عبد المجيد العاني  -جامعة السلطان قابوس – مسقط – سلطنة عمان
أ .أسعد تقي العطار -المؤشر للدراسات واالستشارات -مسقط.

ملخص الدراسة:

حظي موضوع االغًتاب النفسي اىتماما كبَتاً من قبل الباحثُت  ي اللووـ النفسة االًتووة دلا لو من
أمهة  ي حةاة الفرد الكونو ديثل احملك الستمتاع الفرد وصح نفسة سوةم  .أف تداخل موضوع االغًتاب
مع الكثَت من اجلوانب النفسة ااالجتماعة ااالقتصادة االسةاسة  ،أضفى غموضاً عوى ىذا ادلفهوـ
ااختبلفا من حةث تلرةفو عوى افق اجلانب الذي ةبحث فةو .استقطبت ظاىرة االغًتاب اليت تؤثر  ي
حةاة الفرد االيت تًتؾ اثأرا سوبة عوى صحتو النفسة االفسةولوجة اعوى تطوره اأوداعو اللدةد من
الباحثُت اىذا ما تؤكده الدراسات اليت تطرقت لوكشف عن جوانب االغًتاب ارلاالتو االسَت هبا قدما

لوبحث االتقصي.
امن ىنا ديكن القوؿ وأف االغًتاب أصبح تلبَتا عن وؤس االنساف اآدلو النفسي الذي ةضفي عوةو
مشاعر القوق ااإلحباط اعدـ التوافق مع الذات امع احملةط ،حىت أف الفرد  ي ظل ىذا الوضع ةنسوخ عن
إنسانةتو ازلتواه اةنفصل عن أىداؼ اجوده والشكل الذي تكوف منط عبلقاتو االجتماعة من النوع الذي
ال حيقق لو السلادة االرخاء االطمأنةن اذلك لوجود مقاةةس كثَتة متنوع امتناقض تؤثر  ي سووكة الفرد
وشكل سويب حبةث تصبح ىذه ادلقاةةس  ي اللبلق مصدر لئلحباط االشقاء اسبهد الطرةق إلصاو الفرد
واألمراض النفسة نتةج للدـ القدرة عوى التوافق النفسي االتكةف االجتماعي االشلور واللزل شلا ةدفع
الفرد اىل سووؾ متناقض امؤمل ردبا ةكوف من ضمنها االنتحار.
اوناء عوى ما تقدـ فأف دراس ظاىرة االغًتاب النفسي لدى البلجئ السوري اربدةدىا االتلرؼ عوى
تأثَتاهتا النفسة اعبلقتها والتوافق النفسي لو أمهة  ي تسوةط الضوء عوى ىذه اللبلق ا ي مساعدة
الباحثُت اادللنةُت هبذا الشأف لوتلرؼ عوى مدلوالت ىذه اللبلق اكةفة تطوةر أسسها والشكل الذي خيدـ
نفسة البلجئ اأمر ةدخل وشكل مباشر  ي مساعدة األفراد اخاص  ي وبلد ادلهجر لوتلامل مع زلتوى
ىذا ادلفهوـ امسبباتو كي ةكونوا أكثر دراة وو من أجل التمتع وصح نفسة سوةم قدر ادلستطاع االلةش
حبةاة ةصحبها التفاؤؿ االثق والنفس.
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التحقةق اىداؼ الدراس مت االطبلع عوى االدوةات الساوق  .اتوصوت الدراس  ي ضوء ىذه النتائج اىل
عدد من االستنتاجات اادلقًتحات االةات تأىةل لبلجئ السوري من أجل الوصوؿ وو اىل األىداؼ
ادلنشودة.
الـمقدمة :

أف حةاة االنساف ادللاصرة دبا ةنطوي ربتها من متغَتات عوى مستوى الطموح االرغبات ،امن تلقد
ألسباب ادللةش فةها االذي ةنلكس عوى احلاجات اادلتطوبات االنسانة اآلخذه والتلقةد شةئاً فشةئآً،
االيت تؤدي إلفتقار االنساف اىل حال األستقرار النفسي االذي ةنلكس سوبآً عوى شلوره واألماف
ااألطمئناف .األمر الذي ةكوف والنتةج حافزاً ةدفع ادلؤسسات الًتووة ذات اللبلق والبحث االتقصي  ي
ىذه ادلتغَتات من أجل مساعدة الفرد لووصوؿ اىل حال من التكةف االتوافق مع الوضع اجلدةد.

ةلد االنساف القةم اللوةا  ي الكوف فهو ةلةش  ي خضم ىذه التغَتات اةسلى دائمآً اىل أجياد
مستوى من الرضا النفسي من أجل اف حيةا حةاة نفسة سوةم  ،اىذا ةلٍت أف الوصوؿ اىل مستوى مناسب
من الصح النفسة ىو ماةسلى الةو الفرد من أجل أف ةستمتع واحلةاة امع اآلخرةن الذةن ةشاركونو فةها
اوالتايل ادلوائم مع متطوباهتا.
اردبا تكوف لوتغَتات اجلذرة عوى الصلةد اآلجتماعي االسةاسي ااالقتصادي االفكري  ،أثر فلاؿ
اااضح عوى زةادة مفهوـ االغًتاب لوفرد ،حةث ةرى (ىةجل) أف االغًتاب ( ااقع اجودي متجذر  ي
اجود االنساف فثم أنفصاـ موراث وُت الفرد ووصفو ذاتآ مبدع خبلق ترةد أف تكوف اأف ربقق ذاهتا اوُت
الفرد موضوعا دائمآً ربت تأثَت الغَت اأستغبلذلم).1
امن ىنا ديكن القوؿ وأف االغًتاب أصبح تلبَتآً عن وؤس االنساف اإدلو النفسي الذي ةضفي عوةو
مشاعر القوق ااآلحباط اعدـ التوافق مع الذات امع احملةط ،حىت أف الفرد  ي ظل ىذا الوضع ةنسوخ عن
أنسانةت ازلتواه اةنفصل عن أىداؼ اجوده والشكل الذي تكوف منط عبلقات االجتماعة من النوع الذي
الحيقق لو السلادة االرخاء االطمأنةن اذلك لوجود مقاةةس كثَتة متنوع امتناقض تؤثر  ي سووكة الفرد
وشكل سويب حبةث تصبح ىذه ادلقاةةس  ي اللبلق مصدر لبلحباط االشقاء اسبهد الطرةق الصاو الفرد
واالمراض النفسة نتةج للدـ القدرة عوى التوافق النفسي االتكةف االجتماعي االشلور واللزل شلا ةدفع
الفرد اىل سووؾ متناقض امؤمل ردبا ةكوف من ضمنها االنتحار.
1

االغرراب  ،يذًىد رجة  ، 8998،انماهرج .يُشأج انًعارف انًصرَح  ،ص .574
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أستقطبت ظاىرة االغًتاب اليت تؤثر  ي حةاة الفرد االيت تًتؾ اثارآً سوبة عوى صحتو النفسة
االفسةولوجةو اعوى تطوره اأوداعو اللدةد من الباحثُت اىذا ماتؤكده الدراسات اليت تطرقت لوكشف عن
جوانب االغًتاب ارلاالتو االسَت هبا قدمآ لوبحث االتقصي. 2
اةشَت ىةجل )  (Hegel,1977اىل أف االنساف ادلغًتب وادلفهوـ التارخيي ىو ذلك االنساف الذي
ةلةش  ي عامل مةت ال أنساين حةث ةصفو(حةاة متحركو لبلموات) ،فهو ديةز وُت أنواع االغًتاب اللدةدة
عوى مستوى الشخصة االنظم األجتماعة االثقافة اأثار قضة جوىرة اىي أف أغًتاب الشخصة ةكمن
 ي الصداـ وُت ماىو ذايت اماىو ااقلي اأف التأرةخ البشري ىو تأرةخ صراع من أجل أعًتاؼ األخرةن حبرة
الذات اأستقبلذلا االصراع الذي ةتحث عنو عوى مستوى الشخصةو ىو صراع من أجل أثبات الذات أا
احلصوؿ عوى أعًتاؼ األخر(واالنا) داف أف ةكوف  ي اسع (اآلنا) أنكار حق اآلخر  ي الوجود االبقاء.3
اةلزا ولض اللوماء وأف الشلور واالغًتاب ةكوف نتةج للوامل نفسة مرتبطو ونمو الفرد اعوامل
أجتماعة مرتبط واجملتمع الذي ةلةش فةو شلا ذبلوو غَت قادر عوى رلاهب مصاعب احلةاة االتغوب عوةها،
كما احيدث االغًتاب نتةج التفاعل وُت اللوامل النفسة ااألجتماعة اةلزي فراـ ،(Fromm) ،أسباب
االغًتاب اىل طبةل اجملتمع احلدةث اسةطرة اآللو اىةمن التكنولوجةا احلدةث عوى االنساف اسةطرة السوط
اىةمن القةم ااألذباىات ااألفكار التسوطةو ،فحةث تكوف السوط اعشق القوة ةكوف االغًتاب .
4

أما ىورين ) )Horneyفًتجع أسباب االغًتاب عند الفرد اىل ضغوط داخوةو ،حةث ةوجو الفرد
ملظم نشاطو ضلو الوصوؿ اىل أعوى درجات الكماؿ حىت حيقق الذاتةو ادلثالةو اةصل ونفسو اىل الصورة اليت
ةتصورىا .
5

أما( إجبلؿ سرى )3991،فأهنا تلزي أسباب االغًتاب اىل أسباب نفسة تتمثل والصراع وُت
الداافع االرغبات ادلتلارض ااألحباط اما ةرتبط وو من الشلور خبةب األمل االفشل االلجز التاـ اربقَت
الذات ااحلرماف اكذلك اخلربات الصادمو مثل األزمات األقتصادةو ااحلراب ،ااىل أسباب أجتماعة تتمثل
والضغوط البةئة ااألجتماعة االثقاف ادلرةض االتطور احلضاري السرةع ادلصحوب ولدـ القدرة عوى التوافق
اأضطراب التنشئ األجتماعة واآلضاف اىل مشكو األقوةات انقص التفاعل األجتماعي
2

يطرىَاخ األدرراق انُفطٍ نذي يعهًٍ انًذارش انذكىيُح فٍ االردٌ،كًال دواٍَ وآخروٌ  ، 8989 ،انًجهح انررتىَح  ،انعذد ،86
انًًهكح األردَُح انهاشًُح  ،ص.32
3
Hegels Phenomenology of Spirit, Hegel, G. ( translated by Miller, A.V),1977, Oxford University Press,
P156.
4
االغرراب انُفطٍ  ،يذًذ أتراهُى عُذ  ،8998 ،انماهرج :عانى انكرة  ،ص . 28
5
أرشاد انصذح انُفطُح نرصذُخ يشاعر االغرراب ،ضُاء دايذ زهراٌ  .2224 ،انماهرج :عانى انكرة  ،ص .827
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ااألذباىات األجتماعة السالب اادللاناة من خطر التلصب االتفرق  ي ادللامو اسوء التوافق ادلهٍت حةث
ةسود أختةار اللمل عوى أساس الصدف اعدـ مناسب اللمل لوقدرات اسؤ األحواؿ األقتصادة اتدىور
نظاـ القةم اتصارع القةم وُت األجةاؿ اكذلك الضبلؿ االبلد عن الدةن االضلف األخبلقي اتفشي
الرذةو . 6
أاضحت نتائج البحوث االدراسات اليت تصدت ذلذا ادلوضوع  ،وأف ىناؾ عبلق جوىرةو وُت االغًتاب
االتوافق كدراس كل من( عةد ،7997 ،اخوةف  )3002،عوى أعتبار أف االغًتاب من اللوامل ادلهم
ادلنبئو ولجز الفرد لووصوؿ اىل مستوى مناسب من التوافق مع نفسو امع األخرةن ،كما أنو ةدفع الفرد
وشكل اآخر اىل تبٍت ولض السووكةات السةئ ااالصاو واللدةد من األمراض النفسة ااألجتماعة ادلتمثو
وأدماف ادلخدرات االلنف االتطرؼ اغَتىا الكثَت ،اأعتمادا عوى نتائج الدراسات اليت تناالت ىذا
ادلوضوع اىل أف ىناؾ عبلق سوبةو وُت االغًتاب االتوافق النفسي ااألجتماعي اىذه النتائج تأيت متناسقو
مع ماةشَت الةو( رجب )7998،من( أف االنساف  ي اللصر احلدةث أصبح منفصآلً إنفصاآلً حادآً سواء
عن الطبةل أا اجملتمع أا الدال احىت عن نفسو اأفلالو ،اغَت ذلك من األمساء اليت تطوق عوى كةانات
مستقو ىي والنسب الةو آخر السبةل اىل التواصل ملها ،فوم ةلد قادرا عوى التواصل وةنو اوُت ىذا اآلخر،
اأصبح والتايل عاجز عن ربقةق ذاتو ااجوده عوى ضلو شرعي).7
اوناءآً عوى ماتقدـ فأف دراس ظاىرة االغًتاب االتلرؼ عوةها اكةفة قةاسها اربدةدىا االتلرؼ عوى
تأثَتاهتا النفسة لوفرد اأرتباطها دبتغَتات أخرى أمر ةدخل وشكل مباشر  ي مساعدة األفراد اخاص  ي
وبلد ادلهجر لوتلامل م ع زلتوى ىذا ادلفهوـ امسببات كي ةكونوا أكثر دراة وو من أجل التمتع وصح
نفسة سوةم قدر ادلستطاع االلةش حبةاة ةصحبها التفاؤؿ االثق والنفس..
أف الدراس احلالة تسلى اىل دراس االغًتاب من حةث عبلقت والتوافق النفسي والنسب لوسورةُت  ي وبلد
ادلهجر،شلا ةكوف لو أمهة  ي تسوةط الضوء عوى ىذه اللبلق ا ي مساعدة الباحثُت اادللنةُت هبذا الشأف
لوتلرؼ عوى مدلوالت ىذه اللبلق اكةفة تطوةر أسسها والشكل الذي خيدـ نفسة الفرد اتطوره من أجل
الوصوؿ وو اىل األىداؼ ادلنشودة.
أهمية الدراسة والحاجة اليها:

6

االغرراب وانرغرَة انثمافٍ وانرغرَة انهغىٌ نذي عُُح جايعُح يصرَح ،إجالل يذًذ ضري ،8993،يجهح كهُح انررتُح عٍُ شًص،
انعذد ،87جسء  ،8انماهرج  ،ص.77
7
االغرراب  ،يذًىد رجة ،ص " 43يصذر ضاتك ".
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تكمن أمهة الدراس احلالة وادلشكو اليت ةتصدى الةها الباحثُت والدراس االتقصي اللومي ،خاص اضلن
نرى  ي وبلد ادلهجر االيت ضلتاج ملها لوتلرؼ عوى ادلشكبلت النفسة اليت تلاين منها البلجئ السوري  ي
الغرو من أجل تسوةط الضوء عوى ظاىرة االغًتاب من حةث عبلقتها دبفهوـ التوافق النفسي امدى
أستمكاهنا من سووكة األفراد اتأثَتىا عوى أمناط حةاهتم ادلختوف .
اةرى الباحثاف وأف مفهومي االغًتاب االتوافق النفسي مها من ادلفاىةم األساسة  ي الصح النفسة
اةؤكد ولض ادلشتغوُت  ي ىذا ادلةداف ،وأهنما الصح النفسة ولةنها.اذلك دلا ذلما من أمهة  ي صةاغ
األمناط السووكة ادللتدل االسوةم االيت تنم عن سبتع الفرد وصح نفسة عالة  ،اتتجوى أمهة ىذه الدراس
 ي مساعدة األفراد  ي وبلد الغرو لوتلرؼ عوى األسس األالة لؤلغًتاب اماىة األسباب الكامن اراءه
اادلشكبلت اليت تؤدي الةها اكةفة التصدي ذلا االذي ةكوف ىذا من خبلؿ ملرف اللوامل ادلرتبط هبذا
ادلفهوـ االيت من شأهنا أف ترفع مستوى التوافق النفسي لدى األفراد والشكل الذي جيلوهم أكثر فلالة
احضور  ي حةاهتم األسرة ااآلجتماعة .
أف االغًتاب المس جانبآً مهمآً من جوانب أزم االنساف ادللاصر ،حبةث أصبح ىذا االنساف
منفصل وشكل حاد عن الطبةل ااجملتمع اعن نفسو ااألخرةن اوالشكل الذي تقطلت ملها جسور
ارااوط األتصاؿ وةنو اوُت اآلخر ادلختوف ادلظاىر اادلتلدد األمساء ،اىذا قد ةؤثر وشكل أا وآخر عوى
مدى فاعوةتو اعطاءه  ي احملةط الذي ةلةش فةو اوالتايل ةكوف عائقآ لووصوؿ اىل اذلدؼ االمسى اىو
ربقةق ذاتو.أف ظاىرة االغًتاب ادلا ذلا من تأثَت عوى شخصة الفرد اسووكو ،تلد من ادلفاىةم اليت ديكن
التلمق  ي دراستها االكشف عن مكنوناهتا ألهنا  ي حقةق األمر مرتبط والصح النفسة لوفرد اواحلضارة
االنسانة وشكل أعم.
اةشَت ةاىةا) (Yahya,1997إىل أف مفهوـ االغًتاب أحتفظ دبستواه افائدتو والنسب للوماء األجتماع
اخاص اللووـ اآلجتماعة وشكل عاـ ،اذلك عوى إعتبار أف االغًتاب ةثَت جزء من الوجود االنساين
االنشاط االنساين الذي ةكوف ااضح ًآ اجوة ًآ  ي اجملتملات االنسانة . 8
أف أمهة الدراس تربز من خبلؿ أىتماـ الدراسات اليت تناالت مفهوـ االغًتاب االيت ىي  ي توسع
مضطرد ادائم من أجل التلرؼ اوشكل أكرب عوى اللوامل ادلرتبط وو اادلؤثرة فةو اماىي الظراؼ

8

Acritical Reexamination of Alienation , Yahya, H. Affinnih ,1997, The Social Science Journal, 34,3, p
385.
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ادلناسب لتطوره ،اكذلك تربز أمهة الدراس احلالة  ي الفائدة اليت ديكن أف ذبنةها اجلهات ادلسؤال عن
البلجئةُت  ي سورةا من خبلؿ التلرؼ عوى ىذةن ادلفهومُت اماىة اللبلق وةنهما والنسب لوسورةُت
البلجئةُت  ي وبلد ادلهجر اوالتايل اللمل عوى أجياد الظراؼ ادلبلئم دلا ةناسب ىذةن ادلفهومُت اوالشكل
الذي ةدعم الصح النفسة لبلجئ.
اكذلك احلاؿ والنسب لداائر امؤسسات الوجوء  ي الداؿ االاروة اغَتىا  ،حةث ديكن من خبلؿ
ىذه الدراس التلرؼ عوى مدى تأثَت االغًتاب عوى التوافق النفسي والنسب لبلجئةُت السورةُت من أجل
اضع الربامج الًتووة االنفسة ااالجتماعة االيت من شأهنا اللمل عوى وناء رصان الفرد ااألسرة ملا
وا لشكل الذي ةلزز تكةفهم  ي ىذه اجملتملات اجيلوهم أكثر قدرة اأستلداد لؤلوداع االتواصل  ي مةادةن
اللمل ادلختوف اوالتايل احلصوؿ عوى التقدةر األجتماعي االذي ةلترب لبن أساسة  ي الوصوؿ اىل ربقةق
الذات.
أف ىذه الدراس تسلى اىل الكشف عن اللبلق وُت االغًتاب كمتغَت أساسي االتوافق النفسي والنسب
لبلجئةُت السورةُت  ي وبلد ادلهجر ا ي ذات الوقت ةسوط الضوء عوى ظاىرة االغًتاب ادلا ذلا من تأثَت
فلاؿ اأساسي  ي تلزةز اأسناد الصح النفسة لوفرد من عدمها ،أذا ما عد التوافق النفسي ىو الصح
النفسة ووجو أخر ،احيااؿ الباحثاف امن خبلؿ ىذه الدراس الًتكةز عوى أىم مسببات االغًتاب اكةفة
نشؤىا اخاص لدى البلجئةُت أخذةن ونظر األعتبار وأف الشلور واالغًتاب ردبا ةكوف متصبلً مع النقص
 ي الدعم ااالسناد األجتماعي لبلجئ االذي ةنلكس سوباً عوى اضلو النفسي اعوى رلمل نتاجاتو،

اتربز أمهة الدراس من خبلؿ ماديكن أف تقدمو من مقًتحات اتوصةات اىل داائر الوجوء امن خبلؿ
تسوةطها الضوء عوى ظاىرة االغًتاب لدى البلجئةُت السورةُت ادلا ذلا من تأثَت ةكوف والغ ًآ  ي صةاغ
شخصة االنساف اسووكو ،اأنطبلقا من أف االنساف ىو سةد ادلخووقات اىو اللنصر األساسي ادللوؿ عوةو
 ي وناء األرض اتلمَتىا ،فوذا أصبح من ادلسومات التلرؼ عوى اللوامل اليت تلةق أوداعو اأنتاجو اتطولاتو

اطموحاتو كي ةتسٌت لومؤسسات اليت تتلامل مع ىذه الشرحي األجتماعة لوتصدي ذلذه ادللوقات االلمل
جهد األمكاف عوى أزلتها أا تقوةوها كي زبوق أنسان ًآ ديكن األستفاده من طاقاتو لوبناء االتطور ،اكي
تتمكن اجلهات اليت تلمل مع البلجئةُت من اضع االسس اللومة االلموة ادلساعدة  ي التخفةف من
مشاعر االغًتاب لدةهم االذي ردبا ةنلكس أجياواً عوى توافقهم النفسي األمر الذي جيلوهم أكثر فاعوةو
انتاج  ي اجملتملات اليت ةقةموف فةها ،اخاص فةما ةتلوق وفئ ادلراىقُت االشباب االذةن ديثووف القوى
األساسة ادللوؿ عوةها  ي وناء اجملتمع اتطوره ،الف شلور ىذه الفئ واالغًتاب ةشكل عائقاً أساسة ًآ لوتقدـ
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ااألوتكار اوالتايل فإنو (االغًتاب) ةذىب هبم اىل األضلراؼ السووكي االشخصي شلا جيلوهم أفراداً غَت
نافلُت  ي اجملتمع.
اديكن أمجاؿ أمهة ىذه الدراس  ي ناحةتُت  ،فمن الناحة الثقافة تلد ىذه الدراس االاىل من
نوعها عوى حد عوم الباحثُت االذي تنااؿ متغَت مهم اىو دراس االغًتاب لدى البلجئةُت السورةُت ،
االيت ديكن من خبللو تسوةط الضوء عوى التأثَتات النفسة ااألجتماعة ذلذا ادلتغَت( االغًتاب)،عوى
البلجئةُت اتكشف عن تقدمي فهماً نظرةاً لطبةل اللبلق وةنو اادلتغَتات األخرى ،اهبذا فإنو ةسهم  ي أثراء

اجلانب النظري لوثقاف وشكل عاـ ،أما من الناحة التطبةقةو ،فمن ادلتوقع أف تفةد ىذه الدراس رجاؿ
الًتوة اعوم النفس دلا تسوطو من ضوء  ي الكشف عن مسببات االغًتاب اعواموو اوالتايل زلاال اضع
الربامج اللبلجة ااألرشادة من أجل زبفةف حدة ىذه ادلشاعر عن كاىل الفرد اهتةئ األجواء ادلناسب
لؤلنطبلؽ ااألوداع اصوآلً لتحقةق ىوة الفرد اليت ةلوؿ عوةها إلستثمار طاقاتو اخلبلق  ي البناء االتقدـ.
أهداف الدراسة  :هتدؼ الدراس احلالة التلرؼ عوى :
 .7االغًتاب لدى البلجئةُت السورةُت  ي اطر االدوةات االدراسات الساوق .
 . 3االغًتاب النفسي اعبلقتو والتوافق النفسي لبلجئةُت السورةُت اافق ولض ادلتغَتات  ي أطر األدوةات
االدراسات الساوق .
تحديد المصطلحات  :حيدد الباحثاف تلرةف مصطوحات والتايل:
 .7االغًتاب ( : (Alienationىوحال نفسة ةلاين منها الفرد اةشلر ملها ولدـ الصو والواقع ادللاش
اولد اذلوة وةنو اوُت اآلخرةن عوى الصلةدةن األسري ااألجتماعي حبةث ةؤدي ىذا األنفصاؿ اىل ركوف
ا لفرد لولزل ااألنطواء اربقَت الذات اذلك للدـ الشلور وأمهة ماةقوـ وو من أعماؿ ،اوالتايل فأنو ةلترب
حةات نوع من اذلراء ادللاش.
 .3التوافق النفسي ) : (Self-adjustmentىو عبارة عن أشباع الفرد حلاجات النفسة اتقبوو لذاتو
اأستمتاعو حبةاة خالة من التوترات االصراع ااألمراض النفسة اكذلك أستمتاعو ولبلقات أجتماعة محةم
امشاركت  ي األنشط اآلجتماعة اتقبوو للادات اتقالةد اقةم رلتملو االتكةف ملها ،أي دبلٌت أخر ىو
قدرة الفرد عوى التوفةق وُت داافلو اماةناقضها من األداار اآلجتماعة أي خووه من التأزـ الذايت.
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 .2البلجئةُت السورةُت  :اىم رلموع األفراد الذةن حيمووف اجلنسة السورة  ،االذةن ةلداف الجئةُت
اةقطنوف  ي دال ادلهجر.
األدبيات السابقة
ةلد االغًتاب ) )Alienationأحد أىم ادلسائل أثارة لوجدؿ  ي عصرنا احلدةث ،اىذا لةس
وسبب غموض ملناه اأمنا وسبب التلرةفات الكثَتة اليت اضلت لو مع كثرة األذباىات اليت تناالت والبحث
االتحوةل ااألختبلؼ كذلك  ي ربدةد وداةات .
أف مفهوـ االغًتاب ظاىرة أنسانة ةتمةز هبا االنساف داف غَته من الكائنات ،فهو الكائن الوحةد الذي
ةستطةع أف ةنفصل عن ذاتو اقد ةنفصل عن رلتملو أا عن كوةهما ملآ .ازبتوف درج االحساس
واالغًتاب وأختبلؼ الظراؼ اليت حيةاىا الفرد كما اأف األفراد ةتباةنوف  ي شدة أحساسهم وو.
أف مشكو االغًتاب تلد ظاىرة وارزة امتمةزة  ي اللصر احلدةث ،النو عصر ةلكس أزمات سةاسة ً
اأجتماعة ً افكرة ً اأخبلقة ً  ،لذا فأف مصطوح االغًتاب الديكن التلامل ملو عوى أنو مفهوـ مطوق
اااضح أذ الةزاؿ  ي حقةق االمر ةشووو الكثَت من الغموض االتداخبلت ،لذلك أستخدـ ىذا ادلصطوح
ودالالت سلتوف ظهر الكثَت منها وشكل ةفتقر اىل التمةةز وشده لوحد الذي الديكننا فةو التحدةد ووضوح
من ىو ادلغًتب.ةلزا الباحثاف ىذا االخ تبلؼ اىل ادلنطوق الذي تنااؿ ىذا ادلفهوـ والبحث االتقصي امن
خبلؿ أطبلع الباحثُت االايل ذلذا ادلفهوـ اجد أف التباةن ااضح اجوي  ي تنااؿ ىذا ادلفهوـ ،فرااد
كل
الفوسفو خيتوفوف  ي ربدةد ىذا ادلفهوـ عن رااد عوم النفس اىؤالء ودارىم خيتوفوف عن رجاؿ الدةن ا ُ
لو منحى ملُت اأذباه خاص.
لقد أشتقت كوم االغًتاب من الكومو البلتةنةو ) (Alienusااليت تلٍت نقل موكةو شئ ما اىل أخر
أا تلٍت األنتزاع أا األزالو ،ااحلقةق أستخدمت ىذه الكوم  ي الوغتُت األنكوةزة االفرنسة لودالل عوى
اللدةد من ادللاين (أهنا من الناحة السةكولوجة تلٍت حال فقداف الوعي اعجز أافقداف القوى اللقوة أا
احلواس ،أما من الناحة األجتماعة فةقصد هبا التلبَت عن االحساس الذايت والغرو أا األنسبلخ سواء عن
الذات أا األخرةن .أما ادللٌت الدةٍت ذلا فةكمن  ي أنفصاؿ االنساف عن اهلل اذلك وأرتكاب اخلطاةا
اادللاصي،أ ما ادللٌت القانوين ذلا فأنو ةشَت اىل ربوةل أانقل موكةو شئ ما اىل شخص أخر) . 9و ي ذخَتة
عووـ النفس ،أاضح(كماؿ دسوقي )7988،من أف االغًتاب ةشَت اىل األيت:ػ
9

االغرراب ،رَرشارد شاخد ،ذرجًح ،كايم َىضف دطٍُ  .2225،تُروخ  :انًؤضطح انعرتُح نهذراضاخ وانُشر،ص.64

Route Educational and Social Science Journal 1354
Volume 4(1), February 2017

. 7شلور والوحدة االغرو اأنلداـ عبلقات احملب مع األخرةن ،اأفتقاد ىذه اللبلقات خصوصا عندما تكوف
متوقل .
. 3حال كوف األشخاص اادلواقف ادلألوف تبدا غرةب  ،ضرب من األدراؾ اخلاطئ فةو تظهر ادلواقف
ااألشخاص ادللراف من قبل اكأهنا مستغرو أا غَت مألوف .
 . 2إنفصاؿ الفرد عن الذات احلقةقة وسبب اإلنشغاؿ اللقوي واجملردات اوضرارة رلاراة رغبات األخرةن
اما سبوةو النظم األجتماعة  ،فأغًتاب االنساف ادللاصر عن الغَت اعن النفس ىو أحد ادلوضوعات ادلسةطرة
عوى فكر الوجودةُت.
4ػ مرادؼ األضطراب اللقوي ،اأستخدـ  ي الطب اللقوي عوى أنو ةدؿ عوى مرض اللقل.10
اجاء  ي سلتار الصحاح لوشةخ األماـ (زلمد ون أيب وكر عبد القادر الرازي )7993،ماةأيت :
غرب ػالغرو االغًتاب .تقوؿ  (:تغرب اأغًتب) دبلٌت فهو( غرةب) ا(غرب) ااجلمع (الغرواء) .االغرواء
أةضآً األواعد.ا(أغًتب) فبلف أذا تزاج اىل غَت أقاروو .ا ي احلدةث الشرةف( أغًتووا ال تضواا) ا
11
(التغرةب) النفي عن البود ا( أغرب) جاء وشئ غرةب ،أا صار غرةباً .
أف ظاىرة االغًتاب منت اتطورت من خبلؿ الفكر الفوسفي ادللاصر اكذلك من خبلؿ ادلنظرةن  ي عوم
النفس،حةث أهنم اضلوا األسس اللومة الدقةق االواضح لوتحقق من ىذا ادلفهوـ اسرب أغواره اربدةد
رلاالتو اأولاده اسبكنوا كذلك من اضع ادلقاةةس اللومة لقةاس ىذه األولاد لوتلرؼ عوى حدة االغًتاب
لدى األفراد امدى ىذه احلدة  ي التأثَت عوى سووؾ األفراد اعوى صحتهم النفسة  ،اىذا ماةؤكده كل من
تراسيت ا دايل-داةكي(  )Trusty & Dooley-Dickey,1993من أف (مفهوـ االغًتاب منى
اتطور من خبلؿ القراف الوسطى االفكر الفوسفي ااألجتماعي ادللاصر اكذلك من خبلؿ عوم النفس
األجتماعي).12
أما مفهوـ االغًتاب من اجهو نظر دةنةو االيت تظهر  ي االدةاف الثبلثو الكربى ادلتمثو والةهودة اادلسةحة
ااالسبلـ فأهنا اعوى ماةبدا توتقي عوى مفهوـ ااحد لبلغًتاب ادلتمثل  ي أف ملٌت االغًتاب
ىو(االنفصاؿ ،أي أنفصاؿ االنساف عن اهلل اأنفصاؿ االنساف عن الطبةل ادلوذات االشهوات ػ اأنفصاؿ
االنساف (ادلؤمن) عن االنساف (غَت ادلؤمن) حةث أف االغًتاب ظاىرة حتمةو  ي الوجود االنساين احةاة
10

رخُرج عهىو انُفص،كًال انذضىلٍ ،8988،انماهرج :انذار انذونُح نهُشر وانرىزَع ،ص.37
11
يخرار انصذاح  ،يذًذ تٍ أتٍ تكر تٍ عثذ انمادر انرازٌ  .،8992 ،نثُاٌ :يكرثح نثُاٌ ،ص.223
12
Alienation From School Students Perception, Trusty,J;& Dooley-Dickey,K, 1993, Journal of
Research and Development in Education ,26,4,p323.

Route Educational and Social Science Journal 1355
Volume 4(1), February 2017

االنساف عوى االرض ماىةو االغروو عن اطنو االمسى ،اطنو السمااي) .
13

اةشَت كل من مارؾ اكَتي( ) Marc & Cary,2003اىل أف ىناؾ أرول متغَتات ديكن أف تؤثر
وشكل أا وأخر  ي التسبب واالغًتاب االيت ديكن أمجاذلا واأليت:
 .7التحدةات ادلدرك ضمنآً دلهاـ عمونا ،اأف ىذه التحدةات الكبَتة ديكن أف تنشأ اتتحوؿ اىل
صلووات كبَتة  ي اللمل شلا جيوب السأـ اادلول االبلملٌت.
 .3التنظةم لولمل االبةئ  ،حةث أف ادلبالغ فةو ةلٍت الكثَت من القوانُت ااألنظم ااألجرأت واألضاف
اىل األشراؼ الصارـ االقاسي ادلؤدي اىل نشؤ األعاقات ادلرىق اادلتلب لوفرد.
 .2التوطةد األجتماعي للمونا اوةئتنا ،حةث أف األكثار منها ازةادهتا ردبا ةؤدي اىل األنزعاج االتصادـ
مع عواطف األخرةن ااألقراف افقداف األستقبللة  ،اأف القوةل منها قد ةبلث عوى اللزل اقو
الدعم اادلساندة اادلساعدة.
 .4التوافق ااألنسجاـ لولمل اادلنظمات الوقةم اادللاةَت ااألىداؼ االتلاةش ملها طةو اللمر ،حةث
أف الكثَت منها ةؤدي اىل أف ةكوف ىناؾ غةاب لورؤةو والنسب لونتائج االنهاةات ،اأف القوةل منها
قد ةدفع الفرد اىل عمل أشةاء ضد ضمَته اغَت ملةارةو أي أهنا غَت متوافق مع ادللاةَت األجتماعة
اوالشكل الذي تكوف سلالف اخارقو لقوانةُت اجملتمع ااألخرةن.14
اكذلك فهم ديةزاف امن خبلؿ قراءاهتم حوؿ االغًتاب وُت ملنةُت سلتوفُت اااضحُت لآلغًتاب امها
كاآليت:
أوال:ـ االغتراب األولي

ةشَت ىذا النوع من االغًتاب اىل الشلور وأف ىناؾ شئ سلتوف عن األمور اللادة االطبةلة  ،لذا فأف
االغًتاب ىنا ةكمن  ي الشلور واألختبلؼ أا ادلخالفو.
أف االغًتاب األايل ةشَت اىل اخلربة االشلور وأف ىناؾ شئ سلتوف عن اللادي أا الطبةلي ،فالفرد ةشلر

والغرو أذا كاف غَت شاعر وذاتو احلقةقة أا اللادة .أف ىذا النوع من االغًتاب ىو عبارة عن أحساس
كبَت وأف احلاضر غامض اغَت ااضح اخاص فةما ةتلوق ولدـ األتصاؿ وادلكاف االزماف أي مع (ىنا
ااآلف)  ،اىذا ةلٍت وأف ال فرد  ي ىذا النوع من االغًتاب ةكوف غَت راغب  ي أي شئ خاص أا ملُت
13

االغرراب وأزيح االَطاٌ انًعاصر َ ،ثُم ريسٌ أضكُذر  .8989،انماهرج :يكرثح انُهضح انًصرَح ،ص.35
To be me or not to be me : about alienation, Marc Schabracq & Cary Cooper,2003, Counselling
Psychology Quarterly,16,2,p56.
14
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اكذلك لةس لدةو الرغب وأف ةباشر أي فلل خاص آلجل اللمل اكأغًتاب أايل غالبآ ماتكوف اخلربات
ٍ
كأشةاء غَت سارة ازلزن

15

.

ثانيا:ـ االغتراب الثانوي:

أف ىذا النوع من االغًتاب ةشَت أا ةتلوق وأنلداـ اخلربة أا الشلور وأف ىناؾ شئ غَت عادي أا
غَت مألوؼ من قبل الفرد االذي ةكوف سلالف  ي توقع األخرةن ،ا ي ىذه احلال فأف االغًتاب الثانوي

ةتلوق وأالختبلؼ  ي اخلربة االشلور ،اةذىب كل من (مارؾ ا كَتي )2003،اىل أف االغًتاب الثانوي
قد ةنشأ أساسآً من االغًتاب األايل اقد ةكوف نتةج لو ،اأف كبل النوعُت من االغًتاب ةشَت اىل أضطراب
اللبلق وُت الفرد اوةئتو أا وةنو اوُت ذاتو حبةث ةصبح غرةب عن جزء من ذاتو أا فلالةاتو انشاطاتو .امها
ةشَتاف اىل أف (االغًتاب الثانوي غالبآً ماةصاحبو الشلور واألحساس واألنفلاؿ ادلفاجئ االغضب االقنوط،
اأف ىذه ادلشاعر غالبآً ماتبدا اتظهر شلتوئ امشبل وفقداف ادللٌت االكأو صلودآً لووصوؿ اىل فقداف
ادلشاعر وشكل تاـ اىذه تكوف متبلزم مع تلاوَت الوجو اأنلداـ حال التلاوَت اللاطفة اردبا تكوف متبلزم
مع مسات أنفلالة طفةف كالكأو  ،احلزف ،الغضب ،الكراىة اشذاذ طفةف).16
أف االغًتاب الثانوي ةوصف وأنو مرحو من الكآو وطرةق مؤدل اليت تؤدي اىل تقوةل الشلور والذات
ككةاف مستقل اىو دبثاو مسببات لسووؾ الفرد وأف ةبقى خارج نفسو اذاتو حبةث ةصبح كالدمة اليت
تقاد وواسط قوى خارجة .اأف قو الشلور والذات اا أنلدامو ةلٍت ضمنآً واف الفرد الةستطةع الولوج اىل

مشاعر األخرةن اىذا ةلٍت وأف الفرد غَت قادر االديكنو التأثَت واألخرةن ،انتةج ذلذا فاف األنفلاالت
الذاتة أا الشخصة قد تنمو اتًتعرع وشكل أجوؼ اقاسي اىذا ةدلل عوى أف الفرد الةراعي مشاعر
األخرةن اأحاسةسهم ع ند التفاعل ملهم ،اأف مثل ىؤالء األفراد ةسَتاف ضلو ربوؿ مشاعرىم اأحاسةسهم
اىل نوع من الغوظ االقسااة االصرام ادلنغرس  ي أداارىم األجتماعة االيت ذبلل
من مشاعرىم جامده اغَت محةمةو اىذا ماقد ةفسر لنا سخرة مثل ىؤالء األفراد واللمل مع منظمات
اجلنس البشري وشكل عاـ.
احيدد شَتاـ(  )Shirom ,2002النتائج السوبة عوى مستوى األفراد والنسب لبلغًتاب الثانوي
االيت ديكن أمجاذلا كاأليت:
15

Bread for everybody, Party win For everybody,Greative thinking for everybody,
Bruyn,M. Bruyn,R & Gier,G. 2000. Rumst, Belgium: Greativ Atelier Windekind ,p53.
16
To be me or not to be me : about alienation,P76.
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.7فقداف األوداعةو ااألوتكار والنسب لتطور منو الفرد.
 .3فقداف ادلتل ااألندفاع لولمل.
 .2نقصاف  ي التأثَت االفلالة .
 .4الصراعات االلزل .
 .5ادلقاام لوتغةَت ،حىت اأف كاف التغةَت ضلو األفضل.
 . 6نقص أا تراجع  ي نوعة احلةاة االقبوؿ الشخصي أا الرضا الذايت اذلك عن طرةق رفض الفلالةات
احلةاتة االلةش  ي حقوؿ احلةاة األخرى.
 .7الفرص الكبَتة لوتلرض لكل أنواع احلوادث.
 .8التلرض لكل أنواع األمراض النفسة االسةكوماتة .
 .9تراجع اأضلطاط  ي النظاـ ادلناعي لوفرد ،اماةنتج عنو من فرص كبَتة لآلصاو واألمراض.
 . 70النتائج الفسةولوجة اخلاص االيت تتمثل والضغط اذلورموين اماةنشأ عنو من عول اأمراض جسدةو
تتمثل  ي أرتفاع مستوى الكولستَتاؿ  ي الدـ ادبا ةنلكس سوبآً عوى الدماغ االقوب.
 .77التلب ااإلعةاء الدائم.
 .73موت ساوق ألاانو.17
اصلد اف أورز أولاد االغًتاب امظاىره امكوناتو  ،كما اردت  ي الدراسات االبحوث الساوقو اليت
تناالت ىذا ادلوضوع والبحث االتقصي اىي كاآليت:
أاال :ػ اللجز :Powerlessness
اةلٍت ع دـ قدرة الفرد عوى السةطرة عوى األحداث ااجملرةات مع عدـ قدرتو عوى التأثَت  ي ادلواقف
األجتماعة اليت ةتلرض ذلا مع عجزه عن السةطرة عوى تصرفاتو اأفلالو ارغباتو ،اىذا والتايل ماجيلوو غَت
قادر عوى تقرةر مصَته ،فمصَته اإرادتو تتحدداف من قبل عوامل اقوى خارج عن إرادتو الذاتة .
اىو هبذا ادللٌت ةكوف عاجزآً عن صنع قراراتو ادلصَتة اليت ربدد خطواتو ادلستقبوة اغَت قادر عوى
التلبَت وصراح عن إرائو اتطولاتو اةصاحبو الفشل  ي تدوَت أموره اوالتايل فأنو ةكوف عاجزآً عن ربقةق ذاتو
اشاعرآً واآلستسبلـ ااخلنوع الدائم.

أف جوىر اللجز عند الفرد ةتأتى أساساً من توقلو وأنو الديوك القدرة عوى التحكم اشلارس الضبط
17

The effects of work stress on health, Shirom, A. 2002.Handbook of work and health Chichester
Wley, p63. psychology,Second revised edition.
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اىذا ةلود اىل أف األشةاء اليت ربةط وو تسةطر عوةها ظراؼ خارجة أقوى منو امن أرادتو ،ادبلٌت ةصبح
فةها األفراد  ي ظل سةاؽ رلتملي زلدد ةتوقلوف مقدمآً أهنم الةستطةلوف أا الديوكوف تقرةر أا ربقةق ما

ةتطولوف الةو من نتائج أا سلرجات من خبلؿ سووكهم أا فلالةاهتم اخلاص ،فهم ةستشلراف أفتقاد القدرة
عوى التحكم  ي سلرجات ىذا السةاؽ اتوجةهها األمر الذي ةولد خربة الشلور واللجز ااألحباط اخةب
18
األمل  ي أمكانة التأثَت  ي متغَتات ىذا السةاؽ االقوى ادلسةطرة عوةو .
ثانةا :ػ البلملٌت :Meaninglessness
اىو شلور الفرد وأفتقاده لوموجو أا ادلرشد فةما ةتلوق وسووكو املتقداتو ،شلا ةنجم عنها شلور وفراغ
كبَت إلنلداـ األىداؼ األساسة اليت تقوده اتلطةو ملناً لوحةاة اربدد أذباىاتو اتستقطب نشاطاتو اهبذا
فأف الفرد ىنا ةرى وأف احلةاة خالة من ادللٌت اىي عباره عن صحراء فارغ لكوهنا تسَت افق منطق غَت
ملقوؿ ،اىذا ماةدفلو لولةش فةها غَت مبايل افاقد لوواقلة احلةاتة اةنظر اىل احلةاة وأهنا غَت رلدة اشلوؤة
والراتُت اادلول مع عدـ رغبتو  ي أف ةكوف فةها أصآلً.
اةشَت كل من جوف انةنا(  ) John & Nina ,2001وأف ىذا البلد ةلٍت( الشلور وأختبلط ادللٌت
19
اعدـ التمةةز وُت ادلسائل الشخصة ااألمور األجتماعة ) .
ثالثا :ػ البلملةارةو ( االنومةا) :Normlessness
اتلٍت عدـ سبسك الفرد وادللاةَت االضواوط ااألعراؼ األجتماعة اشلوره وأف الوسائل أا السبل الغَت
شرعةو مطووو اضرارة آلصلاز األىداؼ اأف تلاكست مع القةم االلادات السائدة .اىذا ةلٍت أىتزاز القةم
اادللاةَت داخل اجملتمع لؤلهنةار الذي ةوحق والبناء األجتماعي اأتساع اذلوة وُت أىداؼ اجملتمع اقدرة
الفردلووصوؿ الةها شلا ةؤدي اىل أستحساف ادللاين اادلقاصد الغَت مرغوب فةها أجتماعةاً لتحقةق
األىداؼ.20
راولاً :ػ اللزل األجتماعة :Social Isolation
ديكن التلبَت عنها وأهنا نوع من األحساس واالقصاء االرفض كنقةض لوقبوؿ األجتماعي ،اىو والتايل شلور
الفرد والوحدة االفراغ النفسي ااألفتقاد اىل األمن االلبلقات األجتماعة احلمةم االبلد عن األخرةن حىت
اأف كاف وةنهم اقد ةكوف ىذا مصحوواً والشلور والرفض األجتماعي ااألنلزاؿ عن األىداؼ الثقافة
18

األغرراب فٍ انًجرًع انًصرٌ انًعاصر :دراضح ذذهُهُح يُذاَُح إلفرماد انمذرج فٍ ضؤ األذجاِ انًاكروتُُىٌ فٍ عهى األجرًاع  ،أدًذ
انُكالوٌ ( ، .)8989انماهرج :دار انثمافح انعرتُح  ،ص.828
19
Measurement and Modeling of Alienation in theDistribution,John,F.Gaski & Nina,M.
Ray,2001,Channel Industrial Marketing Management,30,p208.
20
األغرراب فٍ انًجرًع انًصرٌ انًعاصر ،يصذر ضاتك ،ص.825
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لومجتمع اىذا قد ةؤدي والنتةج اىل البلد وُت أىداؼ الفرد اوُت قةم اجملتمع املاةَته ،اىذا األمر قد
ةقصي الفرد عن ادلشارك  ي الفلالةات األجتماعة اشلوره ولدـ االنتماء الذي قد ةولد
لدةو كراىةو لقةم اجملتمع شلا ةدفلو لتبٍت أفكار املاةَت سلالف آلعراؼ املاةَت اجملتمع الذي ةلةش فةو .
اةرى ولض الباحثُت  ي ذلك نوعآً من األنفصاؿ عن اجملتمع اثقافتو ،اتشَت جولةا كرةستةفا
( )Kristeva .J,1997اىل أف (الفرد ادلغًتب ىو الذي الةنتمي اىل أحد اجملامةع االةشكل جزء من
اجملموع االذي غالباً ما ةكوف تركةزه متلوق فقط واجلوانب االداافع السوبة اليت سبثل االغًتاب).
أف ىذا ادللٌت لبلغًتاب الةقصد وو اللزل االجتماعة اليت تواجو ولض الفبلسف اادلثقفُت من الناس
كنتةجو آلنلداـ التكةف األجتماعي أا ضلف األتصاؿ األجتماعي اذلك لكرب اذلوة ادللرفة وةنهم اوُت
األخرةن  ،الذا فأف( األفراد الذةن حيةوف حةاة عزلو اأغًتاب الةراف قةم كبَتة لكثَت من األىداؼ
اادلفاىةم اليت ةلتز هبا أفراد اجملتمع اةربز ىذا الضلف  ي عدد من ادلؤشرات منها عدـ مشارك األفراد
ادلغًتوُت لبقة الناس  ي رلتملهم فةما ةثَت أىتمامهم من ورامج توفزةونةو اأذاعةو انشاطات أخرى
سلتوفو).21
خامسا :ػ االغًتاب عن الذات :Self-estrangement
ىذا النوع من االغًتاب ةتمثل  ي أنفصاؿ الفرد عن ذاتو اعدـ التطاوق ملها أي أنو خيوق ذاتاً غَت
حقةقة نتةج لتأثَتات الضغوط األجتماعة ادبا ربموو من نظم اأعراؼ اتقالةد اوكل تناقضاتو شلا قد
ةؤدي اىل طمس الذات احلقةقة لوفرد ،حبةث ةكوف غَت قادر عوى أجياد األنشط االفلالةات اليت تكافئ
قدراتو اأمكاناتو اىذ قد ةؤدي اىل الشلور ولدـ الرضا عن ذاتو اةفقد صوتو احلقةقة وذاتو اقد ةرفض كل
ماحيةط وو اكذلك قد ةصاحبو الشلور والضةق االتربـ لكل ماىو قائم حولو.
اقد عوق فراـ عوى ىذا البلد وأنو( منط من اخلربة من خبلذلا ةرى الفرد نفسو كمغًتب ،فهو ةشلر أنو
غرةب عن نفسو حةث مل ةرى ذاتو أاخيربىا كمركز للادلو أا كمنشئ اخالق ألفلالو ،الكن أفلالو امًتتباهتا
تصبح ذلا السةاده اأنو ةطةلها اخيضع ذلا).22
سادساً :ػ التشةوء : Reifieation
ةقصد وو أف الفرد ةلامل كما لو كاف شةئاً اأنو قد ربوؿ اىل موضوع افقد ىوةتو اليت ىي دبثاو مركز
أنسانةتو اذاتو ،اىذا ةلٍت اصوؿ الفرد اىل مرحو ةكوف فةها شئ أي تذاب ماىةتو الذاتة اسط األشةاء
21

االغرراب  :اصطالدا ويفهىيا ووالعا  ،لُص انُىرٌ  ،8999 ،عانى انفكر  ،انعذد االول  ،انًجهذ انعاشر ،ص .27
Psychological correlation of alienation in Kuwait students, Al-khawaj,J.M.A.1988.Their submilted
for the degree of doctor Of philosophy. University of Surrey.Dept.of psychology, p44.
22
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احملةط وو اسبحى ملامل أنسانةتو.
اديكننا الوقوؼ عوى جذار التشةوء من خبلؿ التطرؽ اىل تلرةف( جاف جاؾ راسو) لبلغًتاب ،حةث أنو
ةلرفو وأنو (التسوةم أا البةع ،فاالنساف الذي جيلل نفسو عبداً آلخر ،أنساف الةسوم نفسو اأمنا ىو
واآلحرى ةبةع نفسو من أجل وقائو عوى االقل) ،أف التشةوء ،ةتأتى أساساً من أحساس الفرد وفقداف
اذلوة اأنو رلرد شئ اأنو ربوؿ من كةاف ملر ي ةلوؿ عوةو  ي وناء احلضارة اةرجى من تطولاتو اأوداعو الشئ
الكثَت اىل رلرد موضوع غَت قادر عوى تقرةر مصَته اأنو مقتوع من حةث الجذار لو تروطو ونفسو أا ااقلو
أا واألخرةن.)7( 23
اتأسةسآً عوى ماتقدـ ةرى الباحثاف وأف ىذه األولاد الست لؤلغًتاب تكاد تكوف مًتاوط امتداخو
اةكمل ولضها البلض األخر الكل ولد منها أمهةتو اتأثَته  ي ربدةد طبةل أغًتاب الفرد ادرج احدة ىذا
االغًتاب ،اكذلك ديكن القوؿ وأف الفرد الذي تنطبق عوى سووكةاتو امفردات حةاتو ىذه ادلظاىر ااألولاد
أعبله ،وأنو ةلةش حالو من االغًتاب االيت تشكل حاجزاً منةلاً داف ربقةق ذاتو اوالتايل عن أستمتاعو
وصح نفسة سوةم تؤىوو ألستغبلؿ طاقاتو وأقصى درج شلكن كأنساف.
أف االدوةات ااالحباث اليت تصدت لوكشف عن اللبلق وُت االغًتاب االتوافق النفسي ،أكدت
اللبلق اجلوىرة السالب وةنها ،اأف االغًتاب كمفهوـ ةؤثر وشكل فلاؿ عوى التوافق النفسي ((Self-
،adjustmentحةث ةلد التوافق من ادلصطوحات الغامض اىل حد كبَت ،اقد ةلزى ىذا إلرتباطو
والتصور النظري لوطبةل االنسانة اكذلك اىل تلدد النظرةات ااألطر الثقافة اليت تناالتو والبحث
االتقصي ،اردبا قد ةكوف من أحد أسباب ىذا الغموض ىو اخلوط وُت ادلفاىةم اخاص وُت مفهومي(
التوافق االتكةف).)3( 24
اوناءاً عوى ماتقدـ  ،ةرى الباحثاف وأف توافق الفرد قد ةكمن  ي توفر قدر من الرضا القائم عوى
أساس ااقلي والشكل الذي ةؤدي اىل التقوةل من الشلور واألحباط االقوق ،اىذا ةلٍت من جه أخرى وأف
التوافق ةلتمد عوى األنشط اليت ةقوـ هبا الفرد إلشباع حاج أا التغوب عوى صلوو أا أجتةاز ملوؽ من
أجل الوصوؿ اىل حال من األنسجاـ مع البةئ ااحملةط ،كما اف إشباع احلاجات قد ةؤدي  ي الكثَت من
األحةاف اىل خفض حال التوتر عند الفرد اةدفلو اىل التوافق وشكل ااضح ،عوماً وأف اللدةد من اللوماء
من ةؤكد وأف التكةف الناضج ةؤدي اىل التوافق الناضج اعكسو ةؤدي اىل سؤ التوافق.

 23االغرراب  ،يذًىد رجة ،ص " 58يصذر ضاتك ".
 24انًذخم انً انثذث فٍ انعهىو انطهىكُح  ،صانخ تٍ دًذ انعطاف ،2227،ط ،5انرَاض  :ضهطهح انثذث فٍ انعهىو انطهىكُح
،ص.68
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اىناؾ من اللوامل اآلخرى اليت تدخل  ي سؤ التوافق االيت تتمثل  ي عدـ فهم الفرد لذاتو أا التقدةر
السالب لوذات االذي ةؤدي اىل عدـ قدرة الفرد لوتلرؼ عوى إمكاناتو اطاقاتو االذي ةنلكس سوباً عوى

ربدةد األىداؼ االفشل  ي ربقةقها ،حةث مثل ىذه األمور تضاعف من سوء التوافق لدى الفرد اتلرضو
اىل ادلزةد من األضطراوات  ،أف طبةل أستجاوات الفرد أزاء الضغوط النفسة اليت ةتلرض الةها تتوقف عوى
مجو من اللوامل منها ،طبةل الضغط النفسي الذي ةتلرض لو الفرد ،اونائو الشخصي ،احاالتو ادلزاجة ،
اعمره الزمٍت  ،اصحت اجلسمة اكذلك اجلنس(ذكر،أنثى).أما والنسب اىل ماىة االحاسةس اادلشاعر اليت
ترافق سؤ التوافق النفسي ،فأهنا زبتوف من حةث درجتها احدهتا امن حةث تباةن خربات االفراد الذةن
ةتلرضوف الةها.
االستنتاجات :
من خبلؿ االطبلع عوى االدوةات الساوق تبُت أقًتاف ظاىرة االغًتاب ولدـ أمكانة الفرد عوى ربقةق
توافقو النفسي اتوافقو مع األخرةن ذلك أف االغًتاب  ي حقةق األمر ةؤدي اىل مخوؿ اأنطفاء حال
التفاعل األجتماعي عند الفرد شلا جيلوو غَت فلاؿ أجتماعة ًآ افاقدآً لوقدرات اليت ربدد مدى مسامهتو  ي
البناء االتطور ،أف ( األنتماء ةلد من احلاجات االنسانة اليت ديكن من خبلذلا إشباع احلاج لوهوة الذاتة ،
اعدـ إشباع احلاج لبلنتماء ةلٍت اللزل األجتماعة ااالغًتاب عن الذات).
امن جه أخرى فأف أغًتاب الفرد ةولد لدة الكثَت من ادلشاعر اليت ربموو اىل سوء التوافق النفسي
اادلتمثو وأحساس الفرد ولدـ ادلساااة انقص أاأنلداـ الفرص األوداعة االشلور ولدـ األنتماء اادلول امجود
الشخصة اوالتايل الشلور ولدـ الرضا  ي احملةط الذايت ااألجتماعي اىذا ما قد جيلوو أكثر سبردآً انفورآً من
الذات ااجملتمع اكل ىذه ادلشاعر سوؼ تؤدي والنتةج اىل سوء التوافق النفسي لوفرد.
ادبا أف االغًتاب حيمل  ي مضامةنو اةدلل عوى الوعي الذايت ادلفقود أا الوعي الزائف القاصر لتلرؼ
الفرد عوى صفاتو اأفلالو ادلوجودة  ي اللامل اخلارجي ،فأف ىذا قد ةقود والتايل اىل أف تتحوؿ أعماؿ الفرد
انشاطاتو اكذلك قدراتو اأمكاناتو اىل أشةاء غرةب امستقو عنو اعن ذاتو شلا قد ةنلكس ىذا عوى شلوره
ادلستمر ولدـ الرضا اعدـ التوافق مع الذات.
أف الفرد البلجئ ةلاين أساسآً من أفتقاده حلال األىتماـ األجتماعي اتكوةن عبلقات أجتماعة اىذا

األمر جيلوو عاجزاً عن توافقو النفسي ااألجتماعي،اةلد ىذا اللجز ادللةار األساسي لنمو مشاعر االغًتاب
لدى الفرد،اىذا ماقد ةؤكد اللبلق السالب وُت االغًتاب االتوافق النفسي ،اأف أنلداـ األىتماـ األجتماعي
اشلور الفرد والتفرق االتمةةز سوؼ جيلوو أكثر تقببلً لوشلور واالغًتاب اخاص  ي وود ادلهجر.
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أف تقدةر الذات الذي ةلد جانبآً مهم ًآ اأساسةآً  ي التوافق النفسي االذي ةدعم الرضا عن الذات
ادلتطوب توفر خصائص لدى الفرد من أمهها الثق والذات اادلبادأة ااألستقبللة االقدرة عوى مواجه
ادلشكبلت ،كل ىذه اخلصائص ةفقتد الةها الفرد ادلغًتب من حةث أف تقدةر الذات لدةو ةكوف منخفضآً
اةلةش  ي أطار الذات السوبة أف صح التلبَت.
اةرى الباحثاف وأف ظراؼ البلجئةُت السورةُت اماةلانونو من ضغوطات عوى ادلستوةُت النفسي
ااألجتماعي اصلوو عودهتم اىل الوطن األـ ردبا ةزةد من مشاعر االغًتاب لدةهم االذي ةنلكس سوباً
عوى توافقهم النفسي ااألجتماعي ،اأف مثل ىذه األمور اغَتىا ردبا تكوف دبثاو اللوامل ادلساعدة لتزاةد
مشاعر االغًتاب حةث ربمل ىذه ادلشاعر  ي طةاهتا عدـ الرضا أا ملارض األىتمامات السائدة
اادلوضوعات االقةم اادللاةَت اأنشط اتنظةمات اجملتمع الذي ةقةموف فةو اغالبآً ماقد ةؤدي ىذا األمر اىل

عدـ االنسجاـ وُت الفرد ااجملتمع اادلؤدي وداره اىل عدـ األنسجاـ وُت الفرد اذاتو االلكس صحةح ،كما
أف البلجئةُت غالباً ما ةلرضوف حاالت من الصراع اعبلقات سالب اىذا وداره سوؼ ةؤدي اىل تلزةز
األذباىات السالب لدةهم اجيلوهم خارج نطاؽ التغةَت اذلك من خبلؿ شلورىم واألكتفاء ااألشباع الذايت
شلا جيلوهم ديةووف اىل عدـ ادلشارك والفلالةات ااألنشط األجتماعة اةلترباف التفاعل األجتماعي الجيدي
نفلاً  .دبلٌت آخر اف زةادة مشاعر االغًتاب لدى الفرد سوؼ تؤدي والنتةج اىل زةادة سوء توافقو مع
الذات امع اجملتمع الذي حيةا فةو.
كما ةرى الباحثاف أف سوء األستقرار عوى األصلدة النفسة ااألجتماعة االسةاسة األقتصادة والنسب
لوبلجئةُت السورةُت  ي اخلارج االداخل اىذا التفاعل ادلتواصل وُت اخلارج االداخل ةؤدي اىل القوق ادلستمر
ذلم األمر الذي ةنلكس سوب ًآ عوى تكةفهم لوحةاة اجلدةدة اكذلك اضلسار ادلشارك الفلوة  ي نشاطات
اجملتمع الذي ةلةشوف فةو  ،واألضاف اىل تلاظم اتزاةد الفجوة وُت جةل األواء ااألوناء اخاص  ي وود
ادلهجر اتضارب اللادات االتقالةد اأختفاء الكثَت من القةم االلادات اليت كانت موجودة  ي الوطن األـ
اادلتمثو  ي التلاطف االًتاحم ااآللف ااألةثار االيت نفتقر الةها  ي حةاتنا ادللاصرة اخاص  ي وود ادلهجر،
كل ىذه ادلسائل قد تؤسس أجواء مناخة صاحل لزةادة مشاعر االغًتاب لدى السورةُت البلجئةُت اتؤثر
وشكل كبَت عوى توافقهم النفسي.
كما اف مسأل الفراؽ وُت اجلنسُت والنسب لؤلغًتاب مل ربسم ولد  ي الدراسات الساوق  ،فبلضها توصل
اىل تزاةد مشاعر االغًتاب عند الذكور مقارن واألناث االبلض اآلخر أاضح تزاةد مشاعر االغًتاب عند
األناث مقارن ً والذكور   ،ي حُت اف فرةق ًآ ثالث ًآ من الباحثُت توصل اىل عدـ اجود فراؽ جوىرة وُت
Route Educational and Social Science Journal 1363
Volume 4(1), February 2017

اجلنسُت والنسب دلشاعر االغًتاب  ،اةبُت الباحثاف اىل اجود مشاعر االغًتاب عند الذكور اكثر من
االناث ،اةرد ذلك اىل الظراؼ النفسة ااألجتماعة احملدده ذلوة الدار اجلنسي اكذلك اىل منط التنشئ
األجتماعة ااألسرة  ي اجملتملات الشرقة االيت زبتوف نوعآً ما لدى األناث عوى إعتبار أف اجملتملات
الشرقة ىي رلتملات (ذكورة ) اتلطي الفرص الكبَتة لورجل لوتفاعل األجتماعي ااألختبلط وشكل أكرب
اىذا شلا جيلل الرجاؿ  ي ىذه اجملتملات أكثر عرض ً لبلنتكاسات ااألحباط  ي حةاهتم البةئة االيت
ودارىا سوؼ تؤدي اىل زةادة مشاعر االغًتاب لدةهم قةاسآً واألناث.
إف سةادة ( الدار األووي)  ي اجملتملات الشرقة اوأف الرجل ىو الذي ةتحمل األعباء الكثَتة اليت تقع
عوى كاىوو اقوقو الدائم اتفكَته دبستقبوو األسري خيوق لدةو حاالت شدةدة من القوق االلجز أحةانآً االيت
تلترب من األمور ادلمهده لنمو اتزاةد االغًتاب لدةهم.
افةما ةتلوق والبلجئةُت السورةُت انتةج لوظراؼ القاىرة اليت دفلت هبم لوهجرة من البود األـ ادلا
عانوه من صلووات الوجوء امآسةها االيت قد ةكوف لورجل فةها احلص األكرب كل ىذا أثر وشكل أا وآخر
عوى نفسةتو اشلوره الد ائم والقوق اعدـ األماف ااألطمئناف دلا تؤاؿ عوةو األمور  ،كل ىذه األمور ذبلل
منو عرض لووقوع  ي شباؾ االغًتاب مقارن ً وادلرأة.
مث تأيت ولد ذلك مسأل الوجوء اىل الغرب ااألنفتاح عوى أاروا االتلاةش مع حضارة سلتوف سبامآً عما
كاف ةألفها الفرد  ي وبلده ،ام ا ذلذا التغَت السرةع  ي األنتقاؿ من حضارة الشرؽ اىل حضارة الغرب
ادلنفتح سبام ًآ االذي قد ةؤدي والنتةج اىل تغَتات  ي األداار األجتماعة حبةث ةبدأ دار الرجل والًتاجع

قةاساً دبا كاف عوةو ساوق ًآ ،اتأخذ ادلرأة دارآً قد ةكوف شلاثآلً لدار الرجل شلا ةؤدي اىل أكتساهبا لوكثَت
من السمات الذكرة خاص ً اأف الثقاف الغروة زبوق أجواءً ثقافة ً ديكن لومرأة فةها أف زبتار أداارآً
تبادلةو.
كل ىذه اللوامل قد تؤدي  ي حقةق األمر اىل تصدع إحساس الرجل هبوةتو اأف ىذا التصدع  ي اذلوة
ةؤدي اىل نقصاف قدرة الفرد عوى مواجه األزمات اإدراؾ اللبلئق وةنها.
كما وةنت االدوةات الساوق اليت تناالت موضوع االغًتاب أف الغَت متزاجُت ىم أشد شلورآً
واالغًتاب قةاس ًآ وادلتزاجُت ،إذ الود من التلامل مع ىذا ادلتغَت وأعتباره ظاىرة متفاعوو مع اللدةد من
اللوامل النفسة ااألجتماعة االسةاسة ااألقتصادة اأف أغناء ىذه اللوامل اإشباعها من شانو أف ةقول
من مشاعر االغًتاب لدى األفراد ،اأف احلةاة الزاجة اماذبوبو لوفرد من إستقرار عاطفي انفسي ةنلكس
وشكل فلاؿ عوى تقوة األنتماء األسري ااألجتماعي لوفرد ،ىذا األنتماء الذي ةشلر الفرد والطمأنةن
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ااألماف اأنو جزء من رلموع أا كةاف جيد ذاتو فةو اأنو غَت منلزؿ عن اآلخرةن اأف مثل ىذه ادلشاعر
تلمل عوى زبفةف أا أطفاء مشاعر االغًتاب لدى األفراد ،اةرد الباحثاف اسباب ذلك
اىل أف ادلتزاجُت من البلجئةُت السورةُت قد ةكونوا أكثر إشباعآً حلاجاهتم األساسة قةاسآً واللزاب ،اضلن
ندرؾ وأف إشباع حاجات الفرد عوى الصلةد الباةولوجي االنفسي ديهد لو الطرةق اىل الوصوؿ اىل احلاج
االمسى اىي ربقةق الذات ،اىذه احلاج تلرب وشكل أا وأخر عن كماؿ الصح النفسة لوفرد اوالتايل
فأهنا تقول من مشاعر االغًتاب لدةو.
امن جانب آخر وةنت الدراسات وأف حدة االغًتاب تكوف متبلزم عكسةآً مع اللمر الزمٍت والنسب
لؤلفراد  ،اةرى الباحثاف  ي ىذا الصدد وأف األعمار الصغَتة ( ادلراىقُت) من اجلنسُت والنسب لبلجئةُت
السورةُت ىم أكثر عرض لتزاةد مشاعر االغًتاب مقارن ً والفئ اللمرة الكبَتة اذلك ألف أطرىم ادلرجلةو
االثقافةو التزاؿ  ي طور التشكل االتبوور اىم األكثر تلرضآً لصدم صراع القةم االتقالةد قةاساً وادلسنةُت،
اىذا النوع من الصراع وُت الذي نشؤا عوةو اوُت ماةرانو  ي احملةط الثقا ي الذي ةلةشوف فةو والغرو ةؤدي
والنتةج اىل نشوء إمناط سووكة سلتوف االيت تلترب غرةب ً عن ثقاف اتقالةد اقةم اللائو ااجملتمع اأف ىذا
النوع من الصراع قد ةؤدي والفرد اىل حال الشلور واالغًتاب عن الذات ااجملتمع.
اةنبغي أف التفوتنا األشارة اىل التغَتات االتحوالت الفكرة االثقافة ااألقتصادة ااألجتماعة اليت ةتلرض
ذلا البلجئةُت اخاص ً فئ الشباب (ادلراىقُت) منهم اماتنتجو ىذه التغَتات من تبٍت الذات لقةم البلملةارة
االتمرد ،اىذه القةم اليت ذبلل من الشباب غَت أهبُت دبا سبوةو عوةهم قةم اعادات اتقالةد األسرة ااجملتمع
شلا تدفلهم دفل ًآ لووقوع  ي شباؾ االغًتاب ،اةسود لدةهم األعتقاد الذي ةنطوي ربتو النظرة التحقَتة
للادات اتقالةد اقةم اجملتمع اخاص ً دلا ةرانو  ي اجملتمع اجلدةد من أسالةب تؤىوهم لتكوةن مثل ىذه
النظرة.
االود لنا ىنا من لفت األنتباه اىل أف نسق القةم الشخصة اخصائص األولاد النفسة لوفرد ىي
لةست آلة جاىزة ديكن لوفرد الوجؤ الةها اقتما ةشاء ،الكنها تتأتى أساس ًآ اتتطور مع اللمر انتةج
لوخربات ادلًتاكم  ي حةاة الفرد اتفاعوها مع أستلدادات الفرد اما ةطرأُ عوى ااقلو من متغَتات ،الذا فأننا
قد نومس واف األفراد ذاي الفئات اللمرة الكبَتة انتةج لوخربات ادلًتاكم لدةهم ردبا ةكونوا أكثر دراة
انضج  ي تقبل احلةاة اجلدةدة اادلوازن وُت قةمها اتقالةدىا اما لدةهم من قةم اتقالةد اجملتمع األـ الذلك
فهم الةلانوف من صراع حاد  ي القةم اذلم قدرة أكثر عوى التكةف لوحةاة اجلدةدة اليت فرضت عوةهم.
ىذا اشلا ذبدر األشارة الةو ،وأف مسأل التمسك واللادات االتقالةد التلد من األشةاء اخلاطئ اغَت
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احلضارة كما ةذىب الةو البلض ،ول عوى اللكس من ذلك من حةث أهنا تلترب من مقومات شخصة
الفرد امن اللوامل ادلساع عوى التكةف االتلاةش مع األعراؼ االتقالةد األخرى.
امن ناحة اخرى تبُت االدوةات اف دلتغَت عدد سنوات الغرو لو عبلق دبستوى الشلور واالغًتاب  ،إذ صلد
اف البلجئةُت السورةُت شلن مضت عوى اقام جلوئهم فًتة قصَتة  ي الغرو اادلمتدة وُت (7اىل  )2سنوات
ىم أكثر شلوراً واالغًتاب مقارن ً واألفراد األخرةن من الذةن مضت عوى أقام جلوئهم فًتة طوةو  ي
الغروو اادلمتده اىل أكثرمن ( )2سنوات .
اةلزي الباحثاف أسباب ىذه النتةج اىل أف األفراد حدةثوا اللهد والوجوء من وودىم االصوي قد
ةلانوف من سوء التكةف مع احملةط اجلدةد اكذلك من مشاعر القوق اعدـ االستقرار النفسي ااألجتماعي
اذلك للدـ ادلامهم الكا ي وقةم اتقالةد اعادات اجملتمع السوةدي مقارن ً والذةن مضت عوةهم سنوات
سبتد اىل اكثر من  2سنوات  ي الغرو .
واألضاف اىل ذلك فأف حدةثوا اللهد  ي وبلد الغرو من البلجئةُت مل ةتمكنوا ولد من أستةلاب
مفردات الوغ اجلدةدة (ناىةك عن الذةن مل ةرغبوا  ي تلومها) ،السةما أف الوغ سبثل اسةو اآلتصاؿ
اآلساسة اتساعد الفرد  ي األندماج واجملتمع االتأثَت االتأثر وو ،ااف ىذا األمر ةؤدي والنتةج اىل عزاؼ
الكثَت من البلجئةُت واالندماج مع اجملتمع اجلدةد الذي ةلةشوف فةو  ،اقد ةنتج من ىذه اللزل عجز  ي
إمكانات الفرد اقدراتو لووصوؿ اىل ربقةق أىدافو اوالتايل فأهنا ردبا زبوق لدةو نوع من التمرد االبلمباالة
لوقوانُت األجتماعة السائده  ي وود ادلهجر اىذه ادلظاىر ذبلوو أكثر شلوراً واالغًتاب من غَتة ،اوالتايل
من احملتمل أف تكوف مثل ىذه ادلظاىر ىي ادلسؤل عن عدـ شلور الفرد واألنتماء لومحةط اجلدةد حبةث
ةنفصل الفرد عن زلةطو اذاتو اةشلر وأنو غرةب عنهما.
كما وةنت االدوةات الساوق اف لومستوى الدراسي عبلق دبشاعر االغًتاب  ،فادلستوى الدراسي لو
كبَت  ي صةاغ شخصة الفرد اوالتايل فهو ةلد من ادلقومات الداعم لوشخصة  ،حةث أف ىذا
تأثَت ً
التحصةل اللايل لوفرد ةساعده عوى التكةف مع ادلواقف اليت تواجهوُ اذبلوو أكثر حنك ً ادراة ً  ي حل
ادلشكبلت احلةاتة وشكل عاـ .خاص اأف عوماء النفس ةتفقوف وأف الذكاء ىو قدرة عوى التكةف اأف
أصحاب ادلستوةات الدراسة اللوةا ديوكوف قدراً الوأس وو من ادلهارات اليت تساعدىم عوى فهم مشكبلت
الواقع احلةاتةو افهم أنفسهم ااألخرةن،اذبلوهم أكثر قدرة عوى ادلواجهو اادلبادءه.
اةلزا الباحثاف وأف االفراد ذاي التحصةل الدراسي اللايل ىم أقدر عوى التكةف لووسط اجلدةد
الذي ةلةشوف فةو اىم أقدر عوى األندماج واجملتمع اأكثر أستةلاواً لقةم اتقالةد ىذا اجملتمع شلا ةلطةهم
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قدراً أكرب من ادلوازن اادلوائم وُت قةم اتقالةد البود األـ اوود ادلهجر ،اىذا ماجيلوهم أقل نفوراً اعزل ً
ٍ
وشكل موضوعي أكرب
مقارن ً وأوناء جودهتم من ذاي التحصةل الدراسي الواطئ ،األهنم ةدركوف الواقع
لذا فقد جيلوهم ىذا األمر أولد ماةكونوا عن تبٍت السووؾ الؤلملةاري االبلمباالة اعدـ األنتماء الذي قد
ةتأتى أساساً من عدـ فهم الواقع اجلدةد امتطوباتو ،اهبذا فأف ذاي ادلستوى التحصةل اللايل ديتازاف
وقدرهتم عوى مواجه مشاعر االغًتاب اةكونوا أكثر التصاقاً وذاهتم اأكثر تواصبلً مع األخرةن اذلك من
خبلؿ فهمهم حلقةق ذاهتم ااألخرةن ااجملتمع اجلدةد الذي ةلةشوف فةو.
أف مشاعر ( اللجز االلزل ) االوتاف مها من أكثر األعراض التصاقاً واالغًتاب قد تتأتى نتةج للدـ
قدرة الفرد عوى مواجهو ادلشكبلت احلةاتة أا مواكب تغَتات اللصر وراح عومة اموضوعة اقد ةكوف ىنا
دلستوى التحصةل اللايل أثراً كبَتاً  ي أولاد ىذه ادلشاعر عن الذات دلا ديتاز وو أصحاب ىذا ادلستوى من
ربدي اأصرار لووصوؿ اىل اذلدؼ األمسى اادلتمثل وتحقةق الذات ،قةاساً وذاي مستوى التحصةل الواطئ
الذي قد ةكونوا أكثر عرض ألف تسةطر عوةهم مثل ىذه ادلشاعر اهتةمن عوى سووكهم اتصرفاهتم األمر
الذي ةؤدي اىل االغًتاب عن الذات ااألخرةن.
كما ةلد ذلك من األمور ادلنطقةو من حةث أف األفراد ذاي التحصةل الدراسي اللايل ىم أكثر قدرة عوى
أدراؾ قدراهتم اأكثر تقدةراً لوذات اىم ةتمتلوف حبال من التكةف اللالة اليت تدعم التوازف النفسي لدةهم
اوذلك ةكونوا أكثر ااقلة اموضوعة  ي أختةار األىداؼ اليت ةراموف ربقةقها اىذا ما خيفف من حدة
الصراع لدةهم اةبلد عنهم مشاعر االغًتاب وشكل عاـ.
الخاتمة:

إف من ادلهاـ األساسة لولووـ السووكة ىو البحث االتقصي  ي السووؾ األنساين اإثاو اتدعةم ادلثمر
منو االلمل عوى مساعده الفرد لووصوؿ اىل جزء من الرضا النفسي أا التوافق النفسي كي ديكنو أستغبلؿ
طاقاتو اأمكاناتو اىل أقصى درج شلكن ،ألف اهلل سبحانو اتلاىل خوق األنساف  ي أحسن تكوةن اىةأ لو

من الطاقات ااألمكانات لواجدت ظرافها ادلبلئم لونمو فأنو سوؼ ةلمر األرض اةشةع السلادة االرضا
 ي الكوف ،اإف إعاقو ىذه األمكانات االطاقات ملناه تلطةل دلنهجة احلةاة لذا فاف البحوث  ي اللووـ
السووكة مهمتها تسوةط الضوء عوى الكثَت من ادلتغَتات اليت هتدد السبلم األنسانة اتلطل طاقاهتا
اخلبلق .
من خبلؿ ما مت عرضو من خبلؿ ىذه الدراس ةتبُت اف حجم ادللاناة اليت ةقاسي منها الفرد البلجئ من
جراء أغًتاوو اسوء توافقو النفسي ةكوف كبَتآً اىذا شلا ةنلكس سوب ًآ عوى مستوى أدائو النفسي
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ااالجتماعي اوالتايل سوؼ ةكوف عنصرآً ىدامآً  ي اجملتمع اوذلك زبسر ىذه اجملتملات طاقات كبَتة
اضخم امن تج كاف من األاىل هبا أف تستغوها  ي مةادةن اآلنتاج ادلختوف فةما لو سبكنت من التلرؼ
عوى مسببات االغًتاب اتأثَته عوى ولض ادلتغَتات لدى االفراد اعموت عوى ملاجلتو واالسالةب اللومة
اادلوضوعة .
فضبل عن اجود ىوة اولد فةما ةتلوق والتفاعل ااألتصاؿ مع ثقاف اجملتمع الذي ةقةموف فةو اىذا اما
ةؤدي  ي الكثَت من األحةاف اىل األنزااء اةضلف األنطبلؽ ااألوداعةو اتلطةل الكثَت من األوداع اللقوي
ااألوتكاري لدى البلجئةُت حةث ةدخل الشلور واالغًتاب سبب أساسي  ي ىذا ادلضمار ا ةكوف لو
تأثَت ااضح عوى خفض مستوى الصح النفسة لدى الفرد اىذا ةلٍت وشكل أاوأخر اىل خفض مستوى
التوافق النفسي ااألجتماعي لدى الفرد البلجئ ،كما تبُت اجود عدد من ادلتغَتات اليت تؤثر اتتأثر
واالغًتاب االتوافق النفسي والنسب لبلجئةُت  ي داؿ ادلهجر امن ىذه ادلتغَتات( اجلنس ،اللمر ،احلال
األجتماعة ،عدد سنوات الغ رو امستوى التحصةل الدراسي)  ،ملرف اثارىا اانلكاساهتا السوبة تبدي
احلاج اىل اضع اخلطط الكفةو وتخفةف حدهتا عوى الفرد ااجملتمع.
التوصيـ ــات والمقترحـ ــات
ةوصي الباحثاف  ي ضوء النتائج اليت مت التوصل الةها :
7ػ وناء مشراع تطبةقي أرشادي ةتضمن ورنامج أرشاد الصح النفسة لتصحةح مشاعر املتقدات
االغًتاب ،اةكوف اذلدؼ منو ىوخفض حدة مشاعر االغًتاب لدى فئ الشباب( مرحو ادلراىق )
البلجئةُت امن الذةن حيصووف عوى درجات مرتفل عوى مقةاس االغًتاب ،اذلك عن طرةق عقد اللدةد
من اجلوسات األرشادةو وأتباع أسووب األرشاد اجلملي االيت ةتم من خبلذلا أقناع أفراد اجملموع األرشادةو
وأف ملتقداهتم غَت عقبلنةو االلمل عوى أف حيل زلوها ملتقدات امدركات اسووكةات عقبلنةو ،اىذا ةتم
من خبلؿ أشراؾ األفراد أجياوةاً  ي تنفةذ الربنامج مع مبلحظ اجلمع وُت الطاوع اللومي النظري االطاوع
التطبةقي اللموي اما ةتضمنو من أشراؾ األسرة  ي ذلك.
 3ػ ضرارة أنشاء اظةف مرشد الصح النفسة لتقدمي خدمات أرشاد الصح النفسة لبلجئةُت السورةُت
اخاص فةما ةتلوق وداائر الوجوء اادلدارس اخاص اللروة منها ،كي ةلمل عوى مساعدة األفراد االطوبو
لتخطي ادلشكبلت اليت ةتلرضوف الةها اذلك من خبلؿ فتح قنوات مع األىل من أجل أطبلعهم عوى
الربامج األرشادة الكفةو دبساعدة أونائهم لتدعةم ذاهتم اسووكهم البناء.
أما المقترحات فةمكن إمجاذلا واأليت:
Route Educational and Social Science Journal 1368
Volume 4(1), February 2017

7ػ دراس مقارنو للبلق االغًتاب وسمات الشخصة لدى البلجئةُت  ي الداؿ االاروة االداؿ اللروة .
3ػ دراس عبلق االغًتاب اادلفارقو القةمةو وبلض ادلتغَتات النفسة ااألجتماعة اخاص فةما ةتلوق والتنشئ
األجتماعة .
 2ػ دراس مقارنو لظاىرة االغًتاب وُت البلجئةُت السورةُت اأفراد اجملتمع االصوي لوتلرؼ عوى مدى تأثَت
احلضارة االثقاف عوى ىذه الظاىرة.
4ػ دراس عبلق االغًتاب وادلستوى األقتصادي لوفرد ،لوتلرؼ عوى مدى تأثَت الفقر االلوزعوى نفسة
الفرد اأغًتاوو .
5ػ دراس اللبلق وُت االغًتاب اكل من األرىاب ااألدماف االلنف والنسب لبلجئةُت السورةُت  ي ادلهجر.
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