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 لدى الطمبة النازحين في جامعة ديالى  االغتراب االجتماعي وعالقته بقمق المستقبل
 م. وفاء صبر نزال

 كمية التربية االساسية  /جامعة ديالى  
 

 الملخص 
استهدف البحث احلايل للتعرف على مستوى االغًتاب االجتماعي ومستوى قلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل والتعرف 

نة على طبيعة العالقة بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل , أظهرت نتائج الدراسة ان افراد العي
وى مرتفع من االغًتاب االجتماعي , كما توجد فروق ذات داللة احصائية بني الطلبة النازحني يف الكليات العلمية والكليات لديهم مست

االنسانية يف مستوى االغًتاب االجتماعي ولصاحل طلبة الكليات العلمية , كما يوجد لدى افراد عينة الدراسة مستوى مرتفع من قلق 
ة طردية بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى عينة الدراسة . ومن ىذه النتائج ظهرت الباحثة بعدد من ادلستقبل . كما نوجد عالق

 التوصيات وادلقًتحات . 
 قلق المستقبل . -الكلمات المفتاحية: االغتراب االجتماعي .

Social alienation and its relation with future Anxiety of displaced 

students in University of Diyala  .  

Wafaa  Sabar  Nazal 

 
Abstract 

The current research aimed at identifying the level of social alienation  and the level of future 

concern among the IDP students at Diyala University and the nature of the relationship between the 

social alienation and the future anxiety of the IDP students at Diyala University. The results of the 

study showed that the sample has a high level of social alienation, Statistical significance among 

displaced students in scientific colleges and humanities colleges at the level of social alienation and 

for students of scientific colleges, and members of the study sample have a high level of concern for 

the future. We also find a positive relationship between social alienation and future anxiety in the 

study sample. Among these results, the researcher appeared with a number of recommendations 

and suggestions. 
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 الفصل االول 
 التعريف بالبحث 

 مشكلة البحث  -اوالً :
يعد االغًتاب االجتماعي من ادلشاكل االجتماعية والنفسية واالقتصادية اليت يعاين منها الكثري من الطلبة وخاصة النازحني نتيجة لعدم 
شعورىم باألمن النفسي والطمأنينة أضافة إىل شعورىم بالوحدة والعزلة النفسية وحدثت مشكلة االغًتاب االجتماعي نتيجة التحوالت اليت 

البالد بسبب تعرضو للحروب وما رافقها من عمليات هتجري وتدمري شلا ادى اضرار نفسية واجتماعية وظهور مشاكل كثرية لدى مر هبا 
 -الطالب النازح بسبب االبتعاد عن منزلو وعائلتو , اضافة إىل ذلك مشكلة قلق ادلستقبل اذ تراوده الكثري من التساؤالت منها :

 ادلستقبل .كيف تتكون حياتو يف    -
 ىل سيعود يوماً إىل سكنو االصلي .   -
 ىل تتمكن من تكوين عالقات اجتماعية جديدة مع البيئة اجلديدة اليت يعيش فيها.  -

كل ىذه التساؤالت يف ذىن الطالب النازح جعلتو يعيش حالة من االغًتاب االجتماعي وىذه ما الحظتو الباحثة لدى الطالب النازح اثناء 
مهنة التدريسني , خصوصًا يف ) كلية الًتبية االساسية , جامعة دياىل ( .وبذلك تتلخص مشكلة البحث احلايل باإلجابة على  شلارستها

 السؤال االيت ) ما عالقة االغًتاب االجتماعي بقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل ( . 
 

 اهمية البحث  -ثانياً :
 من خالل التطورات السريعة واالحداث ادلتعاقبة اليت رمر هبا البلد الذي تواليت عليو االزمات السياسية واحلروب تربز اعلية البحث احلايل

االمنية اليت ابرزت العديد من ادلشكالت على كافة االصعدة ومنها العملية الًتبوية اليت اثرت على الطالب النازح ان االثار النفسية 
عديد من ادلشاكل االجتماعية والنفسية اليت اثرت يف نفسية الطالب شلا اثرت بشكل ملحوظ على مستواه الًتبوي واالجتماعية اليت افرزت ال

والنفسي , ان ظروف التغريات االجتماعية كما يؤكد ذلك علما النفس االجتماعي قد يسبب حالة من االغًتاب الذي ػلول دون احلصول 
تعليمي وعدم القدرة على الًتكيز واالنتباه يف عملية الدراسة واالستمرار يف التعليم وشعوره ادلستمر االنتماء كما يؤثر سلبًا على مستواه ال

 بالقلق من ادلستقبل . 
لذلك يتجو البحث ضلو طلبة اجلامعة . وىي شرػلة مهمة يف اجملتمع , وقد وقفت الباحثة على ىذا البحث من خالل مساعدة ىذه 

يف التعرف على ادلشاكل االجتماعية والنفسية اليت تعاين منها ىذه الشرػلة وكيفية التصدي ذلا ومعرفة اسباب القلق الشرػلة ادلهمة يف اجملتمع 
 اليت يعاين منها ىؤالء الطلبة النازحني والوصول معهم جلعلهم اكثر فعالية وحضور يف حياهتم االسرية واالجتماعية واجلامعية . 

اول ان االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل تعدان ظاىرتني اجتماعية ونفسية يعاين منها الطلبة النازحني ذلا اسباهبا ومربراهتا ومن ىنا ػل
البحث احلايل ربديد ادلظاىر السلوكية لالغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل واقًتاح بعض احللول للحد من انتشار ىاتان الظاىرتان بني 

 ع الدراسة . رلتم
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 اهداف البحث  -ثالثاً :
 -يهدف البحث احلايل التعرف على :

 مستوى االغًتاب االجتماعي لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل . – 1
 اناث  ( .  –الفروق ذو الداللة االحصائية يف مستوى االغًتاب لدى الطلبة النازحني تبعاً دلتغري اجلنس ) ذكور  – 2
 و الداللة االحصائية يف مستوى االغًتاب لدى الطلبة النازحني تبعاً دلتغري التخصص الدراسي ) انساين , علمي ( . الفروق ذ – 3
 مستوى قلق ادلستقبل لدى طلبة النازحني .  – 4
 طبيعة العالقة بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني .  – 5
 

 تحديد المصطلحات  -رابعاً:
 اوال : االغًتاب االجتماعي / 

 ( ىو عجز الفرد عن التواصل االجتماعي فيكون ميااًل إىل العزلة عن االخرين وفاقدًا على مواصلة احلياة بصورة 1995عرفو البغدادي : )
 .(1)موضوعية بعيداً عن الذاتية فضاًل عن شعوره بأنو فرد غري مؤثر يف الوسط الذي يعيش فيو 

  ( :  ىو شعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم وادلعايري االجتماعية وتعرض وحدة الشخصية للضعف 2002)عرفو زىران
 . (2)واالهنيار بتأثري العمليات الثقافية واالجتماعية اليت تتم داخل اجملتمع

 مقياس االغًتاب االجتماعي . التعريف االجرائي لالغًتاب االجتماعي / الدرجة اليت ػلصل عليها ادلستجيب على 
 -مت تعريفو بعدة تعاريف : -ثانيا :قلق المستقبل :

 ( 2005عرفو الداىري : )-  حالة نفسية ربدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يهدده يف ادلستقبل وينطوي على توتر انفعايل تصحبو
 .(3)اضطرابات فسيولوجية 

  ( 2008عرفو كرميان : )- (4)االرتباك والضيق والغموض وتوقع السوء واخلوف من ادلستقبل  شعور انفعايل يتسم ب. 
الدرجة الكلية اليت ػلصل عليها افراد عينة الدراسة من خالل اجابتهم عن فقرات مقياس  -التعريف النظري للباحثة ) قلق المستقبل ( :

 قلق ادلستقبل .

                                                           

 10( بغداد , ص1995(االغًتاب االجتماعي و العالقات االجتماعية , عبد السالم البغدادي , حبث غري منشور )1)

 ( القاىرة , مصر. 2001, دار الكتاب للنشر ,. )  1الصحة النفسية والعالج النفسي , حامد عبد السالم زىران, ط(2)
 . 2, االردن , ص2005النازحني , علي طو الداىري , ورقة عمل يف ادلؤتنر الدويل حلقوق االنسان ,  (الغًتاب النفسي لدى الطلبة3)

( , 2008ة اآلداب والًتبية العربية )مسات الشخصية وعالقتها بقلق ادلستقبل لدى ادلعلمني بصورة مؤقتو من اجلالية العراقية يف اسًتاليا صالح كرميان اطروحة دكتوراه , كلي(4)
 الدظلارك . 
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رىم او اماكن اقامتهم ادلعتادة فجاءة او على انتظار بسبب صراع مسلح ىم االشخاص الذين اجربوا على ىجر ديا -الطلبة النازحني :  -
 .(1)او نزاع داخلي او انتهاكات منظمة حلقوق االنسان , وىم مل يعربوا حدود الدولة ادلعًتف هبا دولياً  

ىو عجز الفرد عن التواصل االجتماعي عن االخرين فيكون ميااًل اىل العزلة وفاقداً  -: التعريف النظري للباحثة )االغتراب االجتماعي(
 للقدرة على مواصلة احلياة بصورة موضوعية . 

 
 الفصل الثاني 

 االطار النظري ودراسات سابقة
  النظريات التي فسرت معنى االغتراب االجتماعي

تفسر ىذه النظرية مفهوم االغًتاب االجتماعي من خالل الفرد لألخرين , فهي ترى ان ادلكافأة اليت  -نظرية تايبوت وكيلي : – 1
طاقاهتم يستطيع ان يوفرىا االخرون لنا فاجملتمعات اليت ال تستطيع ان توفر ألفرادىا سلتلف انواع ادلكافأة االجتماعية وتتجو باذباه استنزاف 

 ( .  Neilsها واالغًتاب االجتماعي عنها ) رلد , النفسية تؤدي هبم إىل االبتعاد عن
جتماعية وتضع ىذه النظرية اربعة انواع من ادلكافأة االجتماعية اليت تدفع باألفراد باذباه اشباع حاجاهتم االنتمائية وتبديد مشاعر غربتهم اال

  -وىي :
 سلبية . سلوك ادلساعدة الذي ػلصل عليو الفرد عند مروره يف حاالت انفعالية  – 1
 االىتمام االجتماعي ويعين ادلكانة اليت ػلض هبا الفرد عند ارتباطو باالخرين ويف تقديرىم ذلم واحًتامهم اياه .  – 2
 االستشارة االغلابية وىي االشراك يف تفاعالت ومناسبات اجتماعية سلتلفة .  – 3
 .(2)ة اليت يقدمها االخرون وتفيد الفرد يف تفهم انفعاالتو ومهارتو ادلقارنة اجتماعية وتتمثل يف حجم الثروة ادلعلوماتية الكبري  – 4
(  1995تدور ىذه النظرية حول فكرة النقطة التعادلية للسلوك , ومنها يثري كل من دين , وارجايل ) -نظرية الصراع االنتمائي : – 2 

قيق اىدافو وىي تطرح رأيا مفاده ان ادلودة اليت ىي حالة السلوك إىل ان ذباوز تلك النقطة سلباً او اغلابياً يؤدي إىل اضلراف السلوك عن رب
الذي يعكس درجة عالية من احلاجة إىل االنتماء والوقوف بعيدًا عن حالة االغًتاب اظلا ىي دالة للعديد من ادلظاىر االتصال الودي بني 

ظية يف السلوك كاالبتسام واالتصال بالعني وارماءات الوجو ونربات االفراد . وتضع ىذه النظرية على تأكيد اكرب على ادلظاىر الودية غري اللف
الصوت ووضع اجلسم واذباىو , وغريىا فكلما ازدادت حدوث مثل ىذه السلوكيات ادلتسمة بادلودة , كلما زبلص الفرد من مشاعر 

قوى التجنب والتقرب ىي اليت تسبب يف شعور  االغًتاب االجتماعي وحقق حالة اشباع احلاجة إىل االنتماء , وتثري ىذه النظرية إىل ان
الفرد باالغًتاب االجتماعي او يف سلوكو االنتمائي فينما تتضمن قوى التجنب سلاوف الفرد من كشف مشاعره الذاتية وخوفو من الرفض 

 االجتماعي من قبل االخرين . 

                                                           

 ( العراق. 2016. ) 2016, كانون اول ,  30الًتبية االساسية , العدد االغًتاب النفسي لدى الطلبة النازحني يف جامعة بابل , حوراء عباس كرماش, رللة كلية (1)
(, ,  2008ارك, رللة اآلداب )االغًتاب االجتماعي وعالقتو باحلاجة إىل احلب لدى شرائح اجتماعية سلتلفة من العراقيني ادلهتمني يف بعض الدول العربية بشرى عناد مب(2)

 بغداد .
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بالعالقات االجتماعية وفقاً لثالث حاجات تساعد على اعطاء تسمى ىذه النظرية باألساس التوجو  -( : Schutنظرية شونز )  – 3

ع فكرة عن رلمل التصرفات االجتماعية للفرد وىي احلاجة إىل االحتواء وىي تقابل حالة االغًتاب االجتماعي اليت يعاينها الفرد يف اجملتم
الرضا وادلقبولني من قبل االخرين وان اجملتمعات اليت ( وتعتمد ىذه النظرية على درجة اتباعها من خالل controlواحلاجة إىل السيطرة )

ء ربدث فيو تغريات سريعة تؤدي إىل التدىور يف كافة ادليادين وتظهر عند االشخاص الذين يقودون تلك اجملتمعات شلا يؤثر سلباً على االدا
(1). 

 النظريات التي فسرت قلق المستقبل 
قبل بأنو اضطراب نفسي ناتج عن حالة فوق من ادلستقبل ألسباب ظاىرة او رلهولة , ذبعل فسر اصحاب نظرية التحليل النفسي قلق ادلست

رون من حاجتها يف حالة من التوتر او السلبية اذباه الواقع او ربدياتو على ادلستوين الفردي واجلماعي . اما اصحاب النظرية السلوكية فينظ
خوف ادلستقبل وما قد ػلملو من احداث هتدد وجود االنسان وانسانية الفرد , فالقلق  إىل قلق ادلستقبل ال ينشأ من ماضي الفرد واظلا من

 ينشأ شلا يتوقع من انو قد ػلدث اي ان ادلستقبل ىو العامل الذي يثري القلق.  
فكري اخلاطئ , اذ ترى ويعتقد اصحاب النظرية ادلعرفية ان العامل االساسي يف نشوء قلق ادلستقبل واستمراره وتفاقمو ينبع من عملية الت

فسو النظرية ادلعرفية ان اساس ادلشكلة يف اضطرابات قلق ادلستقبل تكمن يف اسلوب الفرد تغري الواقع , وان ادلعلومات اليت لدى الفرد عن ن
ادلعلومات ادلرتبطة وعن بيئتو وعن ادلستقبل يتم على اهنا مصادر للخطر , فالفرد الذي يعاين من قلق ادلستقبل يتجو بشكل انتقائي ضلو 

 .(2)بالتهديد 
  -ىناك اسباباً عديدة تقف وراء قلق ادلستقبل منها : -اسباب قلق المستقبل : -
 نقص قدرة الفرد على التنبؤ بادلستقبل وعدم وجود معلومات كافية لبناء االفكار عن ادلستقبل . – 1
 شعور الفرد بعدم االنتماء واالستقرار داخل االسرة واجملتمع .  – 2
 استعداد الفرد الشخصي للتفاعل مع اخلوف وكذلك اخلربات الشخصية ادلًتاكمة .  – 3
 العوامل االسرية ادلفككة وعدم الشعور باألمن .  – 4
 العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية احمليطة بالفرد .  – 5
 . (3)الضغوط النفسية وعدم القدرة على التكيف مع ادلشاكل اليت يعاين منها الفرد – 6

 دراسات سابقة 

                                                           

 (, مصر.1980سيكولوجية االغًتاب لدى طلبة اجلامعة , امحد خريي حافظ, اطروحة دكتوراه غري منشورة , كلية اآلداب , جامعة عني مشس . ) (2)
 ( دمشق , سوريا. 2005قلق ادلستقبل وعالقتو بالتفاؤل والتشاؤم, ناىد شريف سعود, اطروحة دكتوراه غري منشورة ,. ) –(2)

 

 ( العراق 2016. ) 2016, كانون اول ,  30ي لدى الطلبة النازحني يف جامعة بابل , حوراء عباس كرماش, رللة كلية الًتبية االساسية , العدد االغًتاب النفس(3)
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فقد توصلت ىذه الدراسة إىل ان ىناك عالقة قوية بني ) الشعور باالغًتاب واحلاجة إىل االنتماء  -( :1990دراسة زلمود ) – 1
ا االجتماعي ( ان االغًتاب دبنطقية النفسي واالجتماعي يرتبط دبستوى الصحة النفسية اليت يتمتع هبا فكلما قل شعور الفرد باالغًتاب كلم

 .(1)على سبتعو بالصحة النفسية   اعطى ذلك مؤشراً 
) العالقة بني االغًتاب النفسي والتوافق للجالية العراقية يف السويد ( . جرت ىذه الدراسة يف كلية  -( : 2007دراسة ) احملمداوي ,  – 2

ف على ) العالقة بني االغًتاب ( ىدفت الدراسة للتعر  2007 – 2006اآلداب والًتبية االكادرمية العربية يف الدظلارك للعام الدراسي ) 
النفسي والتوافق االجتماعي يف دولة السويد ( وفقًا للمتغريات )اجلنس , العمر , احلالة االجتماعية , مستوى التحصيل الدراسي ( وطبق 

حث ادلنهج الوصفي يف ىذا ( فردًا من افراد العينة اجلالية العراقية ادلقيمة يف السويد , استخدام البا300الباحث على مقياس مكون من )
البحث , توصلت الدراسة إىل ىناك عالقة ذات داللة احصائية يف االغًتاب وفق اجلنس لصاحل الذكور , ووجدت فروق ذات داللة 

 .(2)احصائية يف االغًتاب وفق متغري التحصيل الدراسي لصاحل ذوي التحصيل الدراسي الواطئ 
عور باالغًتاب وعالقتو باحلاجة إىل االتصال مع االخرين ( . جرت ىذه الدراسة يف امريكا ( ) الشBrown , 2000دراسة برون ) – 3

 , وكان اذلدف منها معرفة العالقة بني مستويات االغًتاب وما يقابلها من مستويات احلاجة إىل االتصال مع االخرين وتألفت عينة الدراسة
اب لقياس احلاجة إىل االتصال مع االخرين , وقد توصلت نتائج البحث إىل ما ( طالبًا وقد استخدم الباحث مقياس االغًت 1739من )
وجود عالقة طردية بني االغًتاب واحلاجة إىل االتصال مع االخرين اي كلما زادت احلاجة إىل االتصال مع االخرين زاد الشعور  -يأيت :

 .(3)باالغًتاب 
  -دراسات تناولت متغير قلق المستقبل :

( ) قياس الدفاعات النفسية ادلًتتبة على قلق ادلستقبل ( .ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف Rappaport , 1991رابابوت )دراسة  – 1
( طالباً 27( طالبًا مت تقسيمهم إىل رلموعتني )54على اثر التعرض حملاضرة ربذر من ادلخاطر البيئية , حيث تكونت عينة الدراسة من )

(طالبًا رلموعة ضابطة تعرضوا للمخاطرة العادية . استخدم الباحث مقياس 27اضرة بصورة هتديدات , و ) رلموعة ذبريبية تعرضت للمح
لقياس قلق ادلستقبل استخدم الباحث ادلنهج التجرييب يف ىذه الدراسة , وقد توصلت نتائج الدراسة إىل ) زيادة مستوى ادلخاوف لدى 

ىهم ضلو حصر بادلاضي واحلاضر دون ادلستقبل , وىو ما يوضح ان الدفاع النفسي يظهر بصورة العينة التجريبية بدرجة دالة احصائيًا واذبا
 . (4)قلق من ادلستقبل 

( ) قلق ادلستقبل ادلهين لدى طلبة اجلامعات االردنية وعالقتو ببعض ادلتغريات ( . جرت ىذه 2007دراسة احملاميد والسفاسفة ) – 2
  -( ىدفت الدراسة للتعرف على ما يأيت : 2007 – 2006راسي )الدراسة يف جامعة مؤتو للعام الد

                                                           

 مصر .( ,  2006فاعلية االرشاد العقالين يف خفض مستوى القلق لدى طالب التعليم الفين , زلمود ابراىيم, رسالة ماجستري , كلية الًتبية )(1)
 .13, الداظلارك , ص 2007ب , (العالقة بني االغًتاب النفسي والتوافق للجالية العراقية يف السويد , علي زلمد للمحمداوي , رسالة دكتوراه غري منشورة , كلية االدا2)

(3) school connection and Ali enation university of Nevada Brown , Randy , ( 2000 ) , U.S.A. 
(4) Measuring , defensiveness gain , Future an xiety Rapport , Herbert , (1999) , , current .                                             
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اناث ( , التخصص )  –الفروق ذات الداللة االحصائية يف مستوى قلق ادلستقبل لدى طالب جامعة دمشق تبعاً دلتغري اجلنس )ذكور  –أ 
 انساين ( . –تطبيقي 

  مدى انتشار السمات التفاؤلية والتشاؤمية لدى طالب اجلامعة. –ب 
( طالباً وطالبة , استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي 2284طبيعة العالقة بني قلق ادلستقبل ومسيت التفاؤل والتشاؤم تكونت عينة من ) –ج 

يف ىذه الدراسة وقد توصلت نتائج الدراسة إىل ارتفاع نسبة قلق ادلستقبل لدى الذكور , اما نسبة االناث ادلتشائمات لإلناث اكثر من 
 .(1)ووجود عالقة طردية بني قلق ادلستقبل ومسيت التفاؤل والتشاؤم  الذكور

 
 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته
( طالب وطالبة موزعني 500ان اجملتمع االصلي ذلذا البحث ىو الطلبة النازحني يف جامعة دياىل والبالغ عددىم )اوال : مجتمع البحث : 

( طالبة , واصبحت العينة شلثلو 75( طالب و )75( طالب وطالبة بواقع ) 150واختارت الباحثة )يف مجيع الكليات التابعة للجامعة 
 للمجتمع االصلي . 

 استلزمت عملية ربقيق االىداف اعداد االستبانة االوىل لالغًتاب االجتماعي والثانية لقلق ادلستقبل .  :ثانيا : ادوات البحث
  -: استبانة االغًتاب االجتماعي -اوالً :

مت مجع الفقرات استبانة االغًتاب االجتماعي من مراجعة بعض الدراسات واالدبيات السابقة وبعض النظريات حول االغًتاب  – 1
  -االجتماعي ومنها دراسة :

 ( فقرات 10( )2000مقياس العكيلي ) –أ 
 ( فقرة 5( )2005مقياس النعيمي ) –ب 
 ( فقرة . 5( )198مقياس حافظ ) –ج 
  -( طالب وطالبة يف كليات اجلامعة ادلختلفة وطلب االجابة عن السؤال االيت :30توجيو سؤال استطالعي على عينة مكونة من ) مت – 2

 س / ىل تشعر باالغًتاب االجتماعي من خالل تواجدك يف بيئتك االسرية والتعليمية ؟ 
ن الدراسات السابقة . ومت االجابة عنها من مخسة بدائل وىي ) وعلى وفق السؤال مت مجع فقرات االستبيان وكذلك اعتماداً على بعض م

 تنطبق علي سباما , تنطبق على بدرجة كبرية , تنطبق علي بدرجة متوسطة , ال تنطبق علي , ال تنطبق علي ابداً(.
نفس وعلم االجتماع إلصدار صالحية فقرات ادلقياس / مت عرض فقرات االستبيان بصيغة االولية على رلموعة من اخلرباء يف علم ال – 3

%( من االتفاق بني احملكمني على 80حكمهم حول بيان مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت من اجل قياسو وقد اعتمدت نسبة ) 
 الفقرات او حذفها او تعديلها وقد اتفق مجع اخلرباء على صالحية مجيع الفقرات . 

                                                           

 ( البحرين. 2007) 3ن , العدد قلق ادلستقبل ادلهين لدى طلبة اجلامعات االردنية شاكر عقلة احملاميد, و , زلمد ابراىيم السفاسفة, حبث منشور , جامعة البحري(1)
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االغًتاب االجتماعي عن طريق معامل الفا كرونباخ لالتساق الداخلي الستخراج الثبات  الثبات / لقد مت استخراج الثبات الستبانة – 4
( وعلى وفق 0882( استمارة بشكل عشوائي , وبعد تطبيق الفا االتساق الداخلي بلغ معامل الثبات ) 80هبذه الطريقة مت اختيار ) 

 مؤشرات الصدق والثبات مت توصيل االستبانة بشكل هنائي .
 

  -: استبانة قلق ادلستقبل -ثانياً :
مت مجع فقرات ادلقياس )قلق ادلستقبل( من مراجعة بعض الدراسات واالدبيات السابقة وبعض النظريات حول قلق ادلستقبل زمنها  -1

 دراسة :
 ( فقرات.10()2005ـ مقياس سعود )

 ( فقرات.10( )2007ـ مقياس احملاميد )
( طالب وطالبة يف كليات اجلامعة ادلختلفة وطلب االجابة االجابة على 20مكونة من )مت توجيو سؤال استطالعي على عينة  -2

 -السؤال:
 س/ ما ىو سبب قلقك من ادلستقبل ؟

 وعلى وفق ىذا السؤال مت مجع فقرات االستبيان وكذلك اعتماداً على بعض الدراسات والنظريات مت االجابة عليها .
قرات بصيغتها االولية على رلموعة من اخلرباء يف علم النفس وعلم االجتماع ألصدار مت عرض الف -صالحية فقرات ادلقياس : -3

%( من فقرات او 80حكمهم حول بيان مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت من اجل قياسو , فقد اعتمدت نسبة )
 تعديلها , وقد اتفق مجيع اخلرباء على صالحية الفقرات .

( طالب وطالبة بواقع 20ه الطريقة اعادت الباحثة تطبيق ادلقياس على عينة من االفراد بلغت )الستخراج الثبات هبذ -: الثبات -4
( يوم , وبعد تطبيق معادلة ارتباط بريسون بني درجات 15( طالبة , وكانت الفًتة الفاصلة بني التطبيق )15( طالب )15)

 جداً وقابل للتطبيق . ( وىو مقياس جيدا 0882االفراد بني التطبيقني بلغت قيمة الثبات )
 مت استخدام الوسائل االحصائية دلعاجلة البيانات رابعا : الوسائل االحصائية : 

 معادلة االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتني مستقلتني  – 1
 معادلة ) الفا ( لالتساق الداخلي .  – 2
 معادلة ارتباط بريسون .  – 3
 

 الفصل الرابع
 ومناقشتهاعرض نتائج البحث 

  -سيتم عرض نتائج البحث على وفق تسلسل االىداف وكااليت :
 مستوى االغًتاب االجتماعي لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل .  – 1
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 ( يوضح القيمة المحسوبة والجدولية لالغتراب االجتماعي لدى الطلبة النازحين في جامعة ديالى .1جدول )
عدد افراد 

 العينة
ادلتوسط 
 احلسايب

درجة  االضلراف ادلعياري الوسط الفرضي
 احلرية

  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة

150 58814 4835 4832 298 15863 1896 0805 
 

االجتماعي ألن ( تشري إىل ان عينة البحث لديها مستوى مرتفع من االغًتاب 1-1ان نتائج التحليل االحصائي اليت يوضحها اجلدول )
 ( . 0805( ومستوى الداللة )95( احملسوبة اكرب من اجلدولية عند درجة حرية )Tالوسط احلسايب اكرب من الوسط الفرضي وقيمة )

ورمكن تفسري ىذه النتيجة يف ان افراد عينة البحث لديهم مستوى مرتفع من االغًتاب االجتماعي ذلك ألن عينة البحث ىم طلبة يف 
ليم اجلامعي وىذه ادلرحلة ربتاج إىل شعور الطالب باالنتماء الذي يعد من احلاجات االنسانية ادلهمة اليت يتم من خالذلا اشباع مرحلة التع

انتظار  احلاجة باذلوية الذاتية للمجتمع الذي ينتمي اليو , والن الطلبة النازحون اجربوا على ترك ديارىم او اماكن اقامتهم فجاءة او على غري
الصراع ادلسلح والنزاع الداخلي واالنتهاكات حلقوق االنسان , لذلك يشعرون باالغًتاب االجتماعي على الرغم من اهنم مل يعربوا  بسبب

 حدود الدولة اليت ينتمون اليها . 
 اناث ( . – الفروق ذو الداللة االحصائية يف مستوى االغًتاب االجتماعي لدى الطلبة النازحني تبعا دلتغري اجلنس ) ذكور – 2

 االناث ( . –( بين الفروق مستوى االغتراب االجتماعي تبعاً لمتغير ) الذكور 2جدول )
 

درجة  االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجلنس
 احلرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة

 0805 1898 3887 298 5878 36849 75 ذكور
 3883 34875 75 اناث 

 
للتحقق من ىذا اذلدف استخدم ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لدرجات كل من الذكور واالناث اذ بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور 

( , 3883( وباضلراف معياري مقداره )34875( درجة وادلتوسط احلسايب لدرجات االناث قد بلغ )5878( وباضلراف معياري )36849)
 تائي لعينتني مستقلتني كانت القيمة التائية احملسوبة اكرب من القيمة اجلدولية . وبعد تطبيق االختبار ال

وتثري ىذه النتيجة بأن االغًتاب االجتماعي لدى االناث ىي اعلى شلا عليو من عند الذكور , ولعل ذلك يعود وحبسب تغري ادلتطور 
ر حساسية من الذكور ألن االناث لديهم ميول قوية ضلو االستقرار االجتماعي دلفهوم االغًتاب االجتماعي وتفسري ىذا ان االناث اكث

 النفسي واالجتماعي . 
 علمي ( .  –الفروق ذو الداللة االحصائية يف مستوى االغًتاب لدى الطلبة النازحني تبعاً دلتغري التخصص ) انساين  – 3
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 علمي ( . –حول التخصص ) انساني  ( تنمية االختبار التائي للفروق بين درجات الطلبة النازحين3جدول )
التخصص 
 الدراسي

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 احلسايب

  القيمة التائية االضلراف ادلعياري
 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة 

 0805 1896 17876 6855 67829 75 علمي
 4849 63840 75 انساين

    
لقد اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان ادلتوسط احلسايب لدرجات مستوى االغًتاب االجتماعي لدى الطلبة النازحني يف الكليات العلمية  

( , بينما كان ادلتوسط احلسايب لدرجات مستوى االغًتاب االجتماعي لدى الطلبة النازحني 6855( درجة وباضلراف معياري )67829ىو )
( وبعد استعمال معادلة االختبار التائي لعينتني مستقلتني تبني ان القيمة 4849( وباضلراف معياري )67899نسانية ىو )يف الكليات اال

( , وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بني الطلبة 0805( عند مستوى داللة )1896( واجلدولية )17876التائية احملسوبة )
 والكليات االنسانية . النازحني يف الكليات العلمية

توجيو ورمكن تفسري ىذه النتيجة بالرجوع إىل طبيعة الكليات العلمية وادلواد الدراسية اليت تدرس فيها , كما رمكن ارجاع ىذه النتيجة إىل ال
و وبالتايل رميل الطالب إىل الذي اصبح يسري بوساطة التكنولوجيا , كما يؤدي إىل عدم تأقلم الطالب مع ادلواد الدراسية ومع اساتذتو وزمالئ

 العزلة عن البيئة اجلديدة . 
 مستوى قلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني. – 4

 ( بين مستوى قلق المستقبل للطلبة النازحين4جدول )
الوسط  افراد العينة

 احلسايب
درجة  االضلراف ادلعياري الوسط الفرضي

 احلرية
  القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة
150 68859 60 8843 95 9899 1898 0805 

 
( تشري إىل عينة البحث لديها مستوى مرتفع من قلق ادلستقبل ألن الوسط  4 –ان نتائج التحليل االحصائي اليت يوضحها اجلدول )د 

( ورمكن تفسري ىذه 0805( ومستوى داللة )95)احلسايب اكرب من الفرضي والقيمة التائية احملسوبة اكرب من اجلدولية عند درجة حرية 
النتيجة يف ان افراد عينة البحث لديهم مستوى مرتفع من قلق ادلستقبل ذلك ألن عينة البحث ىم الطلبة النازحني وىم مرحلة الشباب , اذ 

مر الذي يتطلب من الفرد مواجهة تعد مرحلة الشباب حبد ذاهتا مرحلة ضاغطة ألنو يتم فيها ربديد ادلستقبل النفسي واالجتماعي , اال
التحديات ىذه ادلرحلة بكل متطلباهتا من اجل صلاح حياتو ادلستقبلية . لذلك من الضروري االىتمام بعملية التكامل االجتماعي وارتفاع 

 ل اغلايب .ادلستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى الطلبة النازحني لكي يتمكنوا من التوجو ضلو مستقبلهم بشك
 
 طبيعة العالقة بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني  – 5
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 مستوى الداللة القيمة اجلدولية   القيمة التائية احملسوبة   معامل االرتباط  عدد افراد العينة

150 82% 6812 1898 0805 
 من اجل التعرف على طبيعة العالقة بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني يف جامعة دياىل , قامت الباحثة بتطبيق 

( وىذا يثري إىل وجود 0882معامل ارتباط بريسون بني ادلتغريين , وقد تبني معامل ارتباط بريسون بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل )
( 6812ة )القة ارتباطية طردية بني ادلتغريين وعند ربويل قيمة معامل ارتباط إىل قيمة التائية ظهر اهنا دالة احصائياً اذ بلغت القيمة احملسوبع

. ( كما يشري إىل ان االرتباط دال احصائياً 0805( ومستوى داللة )95( عند درجة احلرية )1896وىي اكرب من القيمة اجلدولية البالغة )
ها الكثري تفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن االغًتاب االجتماعي يعد من الظواىر النفسية واالجتماعية واالقتصادية ادلؤدلة وادلعقدة اليت يعاين من

دى من الطلبة النازحني نتيجة عدم شعورىم باالستقرار والطمأنينة اضافة إىل شعورىم بالوحدة والعزلة وقد حدث االغًتاب االجتماعي ل
الطالب النازح نتيجة التحوالت السريعة اليت مرت هبا بلدنا بسبب تعرضو للحروب وما رافقها من عمليات هتجري وقتل شلا ادى إىل ظهور 

 اضرار نفسية واجتماعية وظهور مشاكل عديدة نتيجة ابتعاده عن منزلو وعائلتو . 
 

 الفصل الخامس 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

  -على ضوء نتائج البحث احلايل استنتجت الباحثة ما يأيت :االستنتاجات /  -اوالً :
 ان الطلبة النازحني يعانون من مستوى مرتفع من االغًتاب االجتماعي .  – 1
ية اي ان وجود فروق ذات داللو احصائية يف مستوى االغًتاب االجتماعي بني الطلبة النازحني يف الكليات العلمية والكليات االنسان – 2

 الطلبة النازحني يعانون من مستوى مرتفع من قلق ادلستقبل . 
وجود عالقة طردية بني مستوى االغًتاب االجتماعي ومستوى قلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحون يف جامعة دياىل اي كلما ارتفع  – 3

 مستوى االغًتاب االجتماعي ارتفع مستوى القلق . 
 الباحثة بااليت  اوصتالتوصيات /  -ثانياً :

ضرورة متابعة الطلبة النازحني بأجراء برامج واختبارات دلعرفة مستوى شعورىم باالغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل واغلاد حلول  – 1
 مناسبة ذلم . 

 بناء برامج نفسية واجتماعية وتطبيقها على الطلبة النازحني من اجل احلد من مستوى االغًتاب االجتماعي .  – 2
 هتيئة اجلو اجلامعي ادلناسب الذي يشبع احتياجات الطلبة النازحني ويبعدىم عن الشعور باالغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل .  – 3

 تقًتح الباحثة ما يأيت المقترحات /  -ثالثاً :
 اجراء دراسات ميدانية دلعرفة مدى انتشار ظاىرة االغًتاب االجتماعي لدى مراحل تعليمية مثل الدراسات العليا او الثانوية .  – 1
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 اجراء دراسات مقارنة حول التعرف على االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل  – 2
 ذات واالداء االكادرمي . اجراء دراسات تتعلق بقلق ادلستقبل وعالقة دبتغريات كمفهوم ال – 3
 

 المصادر 
سيكولوجية االغًتاب لدى طلبة اجلامعة , امحد خريي حافظ, اطروحة دكتوراه غري منشورة , كلية اآلداب , جامعة عني   -1

 (, مصر. 1980مشس . )
 ( القاىرة , مصر. 2001, دار الكتاب للنشر ,. )  1الصحة النفسية والعالج النفسي , حامد عبد السالم زىران, ط   -2
 ( دمشق , سوريا. 2005قلق ادلستقبل وعالقتو بالتفاؤل والتشاؤم, ناىد شريف سعود, اطروحة دكتوراه غري منشورة ,. )  -3
ة العراقية يف السويد , علي زلمد للمحمداوي , رسالة دكتوراه غري منشورة ,  العالقة بني االغًتاب النفسي والتوافق للجالي -4

 .13, الداظلارك , ص 2007كلية االداب , 
,   30االغًتاب النفسي لدى الطلبة النازحني يف جامعة بابل , حوراء عباس كرماش, رللة كلية الًتبية االساسية , العدد   -5

 ( العراق. 2016. ) 2016كانون اول , 
 10( بغداد , ص1995الغًتاب االجتماعي و العالقات االجتماعية , عبد السالم البغدادي , حبث غري منشور )ا -6
, االردن 2005الغًتاب النفسي لدى الطلبة النازحني , علي طو الداىري , ورقة عمل يف ادلؤتنر الدويل حلقوق االنسان ,  -7

 2, ص
دى طالب التعليم الفين , ابراىيم زلمود, رسالة ماجستري , كلية الًتبية فاعلية االرشاد العقالين يف خفض مستوى القلق ل -8

 ( , مصر .  2006)
االغًتاب االجتماعي وعالقتو باحلاجة إىل احلب لدى شرائح اجتماعية سلتلفة من العراقيني ادلهتمني يف بعض الدول العربية   -9

 (, , بغداد . 2008بشرى عناد مبارك, رللة اآلداب )
خصية وعالقتها بقلق ادلستقبل لدى ادلعلمني بصورة مؤقتو من اجلالية العراقية يف اسًتاليا صالح كرميان اطروحة مسات الش  -10

 ( , الدظلارك . 2008دكتوراه , كلية اآلداب والًتبية العربية )
ة, حبث منشور , جامعة قلق ادلستقبل ادلهين لدى طلبة اجلامعات االردنية شاكر عقلة احملاميد, و , زلمد ابراىيم السفاسف  -11

 ( البحرين.  2007) 3البحرين , العدد 
12- school connection and Ali enation university of Nevada Brown , Randy , ( 

2000 ) , U.S.A.                                          
13-  Measuring , defensiveness gain , Future an xiety Rapport , Herbert , (1999) , , 

current .                                             
        

 (1ملحق رقم )
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 اسماء السادة الخبراء
 مكان العمل التخصص االسم ت
 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  علم النفس التجرييب أ.د مهند زلمد عبد الستار   1
 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  االجتماعيعلم النفس  أ.د بشرى عناد مبارك 2
 كلية الًتبية للبنات  –جامعة بغداد  علم االجتماع أ.د عدنان ياسني مصطفى 3
 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  علم االجتماع أ.د زلمود زلد سلمان 4
 االساسيةكلية الًتبية   –جامعة دياىل  علم االجتماع أ.د عبد الرزاق جدوع 5
 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  علم االجتماع أ.م.د فخري صربي عباس  6

 (2ملحق رقم )
 ) مقياس  االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل ( بصورهتما النهائية

 عزيزي الطالب ............. 
 عزيزيت الطالبة .............

تروم الباحثة اجراء دراسة علمية هتدف إىل الكشف عن العالقة بني االغًتاب االجتماعي وقلق ادلستقبل لدى الطلبة النازحني يف          
جامعة دياىل ولتحقيق اىداف ىذه الدراسة العلمية , نضع بني ايديكم استبانة تتكون من جزأين , اجلزء االول يهدف إىل معرفة مستوى 

االجتماعي لديك , اما اجلزء الثاين فيهدف إىل معرفة مستوى القلق , ادلطلوب منك االجابة بكل صدق وامانة عن كل فقرة من االغًتاب 
( ربت البديل الذي ينطبق عليك سبامًا على انو ال يوجد اختبار صحيح واختبار خطأ إذ ان  √فقرات االستبانة , وذلك بوضع اشارة ) 

 امت بصدق عن وجهة نظرك وال داعي لذكر االسم .مجيع خياراتك صحيحة ما د
 البيانات العامة 

  انثى           اجلنس               ذكر        -
        انساين         التخصص العلمي   علمي  -

 
 )االغتراب االجتماعي (

      اشعر بأين مل اقم بكل ما غلب ان اقوم بو  1
      اذبنب مصادقة االخرين  2
      ال اشعر باىتمام االخرين يب 3
      ال اذباوب مع افكار االخرين  4
      ال أثق باألخرين من حويل   5
      ال ارغب بالتعرف على االخرين  6
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      اشعر ان الكثري من االعمال اليت اقوم هبا تعجب االخرين  7
      ال اجد ادلساعدة يف االوقات احلرجة من االخرين  8
      الكثري من ادلشكالت مل اجد ذلا حال مناسباً  9

      انزعج من االخرين عندما يتدخلون يف عملي  10
      ال اعطي اىتماما كبريا لألحداث اليت تقع قريباً مين  11
      اشعر بأن االحداث اليت سبر من حويل تتغري  12
      ال ذبذبين االعمال اليت تعزز عالقايت مع االخرين  13
      مهما ابذل من جهد فال استطيع ان احقق اىدايف  14
      اشعر بنقص قدرايت ومهارايت يف التعامل مع االخرين  15
      ال يوجد ىناك يف حيايت شخص مقرب يل يشاركين علوم العمل  16
      ارى ان العمل جزء من حيايت  17
      اشعر بالوحدة حىت اذا كنت مع االخرين  18
      اشعر بأن غيايب ال يؤثر على االخرين  19
      اشعر بان مكان عملي ضيق وزلدود  20

 
 ( استبانة مقياس قلق المستقبل3ملحق رقم )

 ال اوافق اوافق إىل حد ما اوافق الفقرات ت
انا غري راضي عن مستوى معيشيت بعد نزوحي من مسكين االصلي شلا يشعرين بالفشل يف   1

 ادلستقبل 
   

    افضل طريقة للتعايش مع احلياة ىو عدم التفكري يف ادلستقبل 2
    اشعر باحلزن واالكتئاب الحتمال وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة احلروب يف بلدي العزيز  3
    كثرة البطالة يف رلتمعي الذي اعيش فيو يهدد حياة صعبة مستقبالً  4
    تفكريي ادلستمر دبستقبلي ىو مصدر قلقي  5
    غالء ادلعيشة واطلفاض الدخل يقلقين على مستقبلي  6
    تراودين فكرة انين سأصبح شخصاً ناجحاً يف ادلستقبل   7
    انا من الذين يؤمنون باحلظ ويتحركون على اساسو  8
   على الرغم من النزوح من سكين االصلي فأن االلتحاق باجلامعة يساعدين على ربقيق اىدايف  9
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 ادلستقبلية 
    اشعر انين ال احصل على عمل بعد التخرج من الكلية  10
    اعيش دون التخطيط دلستقبلي  11
    ارى ان زبصص الدراسي ال يوفر يل فرصاً للعمل بعد التخرج  12
    اشعر خبيبة االمل كلما فكرت دبستقبلي  13
    لست متفائالً بأين سأكون احسن حااًل بعد النزوح   14
    اقلق من عدم تقدير االخرين يل يف ادلستقبل بسبب النزوح  15
    اشعر ان مستقبلي غري واضح  16
    انزعج عندما افكر دبستقبلي ادلهين  17
    ذبار االخرين تؤكد ما ينتابين من قلق على مستقبلي  18
    اقلق كثرياً عندما افكر بشأن وحديت يف ادلستقبل  19
    اخشى من وقوع بعض ادلصائب يف ادلستقبل  20
    اخشى التعرض للفقر واحلاجة بعد النزوح  21
    رمكنين توقع ما سيحدث يل يف ادلستقبل  22
    قلة فرص العمل ادلتاحة للمتخرجني حديثاً غلعلين اكثر قلقاً على مستقبلي  23
    غموض ادلستقبل يشعرين بالتوتر واالنفعال  24

 
 
 
 


