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 شكر وتقدير
 

والسالم على الرسول األكرم سيدنا محمد وعلرى  يعلم والصالةنسان ما لم اإ بالقلم علمالذي علم هلل  الحمد

 آله و حبه وسلم وبعد:

النرراس ال يشرركر ع( واعترافررا لكررل  ي  انطالقررام مررن هرردي رسررول ع  ررلى ع عليرره وسررلم )مررن ال يشرركر 

الشكر  أن اقدمالذي يسر لي رحلتي العلمية وأعانني على إتمامها  عأن أحمد بعد   يشرفنيفضل بفضله 

كمررا  ومسرراندة وجهررد   لرري مررن وقررت   نبيررل الجنرردي علررى مررا قدمررهاألسررتا  الرردكتور والتقرردير لرردكتوري الفا ررل 

كليررة  أسرراتذةخررب بالررذكر أمعررة الترري أتاحررت لرري فر ررة البحرر  العلمرري و أتقرردم برروافر الشرركر والتقرردير للجا

 .ة أعضاء لجنة المناقشة المحترمينكما أتقدم بالشكر إلى الساد .التربية وعلم النفس كل باسمه ولقبه

وكررل مررن .وكررل مررن تمنررى لرري الخيرأقرراربي أ رردقائي  خرروتي عررائلتيإجنترري الشرركر والحررب والتقرردير ألمرري 

 افري الدراسرة والعمرلالرزمالء والرزميال   االعلميرة الشراقة والممتعرة زري فري هرذة الرحلرةأساعدني وشد مرن 

 .....كلمة طيبة اخبرةاعطاني علمام أ كل من 

باسرمه ولقبره كرل  كرلوالخليل في بيت لحم  والمحررين األسرى السادة الكرام في نادي األسير ووزارة شؤون 

بنرائي الرذين سراندوني ألعتذار واالمتنان من أعماق قلبري كر واالقدم مزيجام من الشأ وأخيرام  لتعاونكمالشكر 

وكلري فخرر  وهرم يحصردون نجراحهمهرذا الموقرف  أن أبرادلهم الدراسرة آملرةم وقدروا انشغالي عنهم طوال فترة 

 بهم وبإنجازهم.

ام فري الرذي كران سرببام رئيسري البطرل فرراس أبرو عليرا شكر وعرفان لزوجري الغرالي األسريرمحبة و وأختم بباقة 

  خوض هذة التجربة وداعمام أساسيام فيها.

 الباحثة:                                             

 غادة أبو عليا
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 ملخص الدراسة

فري محرافظتي  األسررى  أبنراءلى درجا  ومظاهر االغترراب النفسري لردى عينرة مرن إهدفت الدراسة التعرف 

قامررت الباحثررة بتصررميم اسررتبانة  حيرر  االتحليلرريالدراسررة المررنهج الو ررفي  والخليررل. واسررتخدمتبيررت لحررم 

العينة بالطريقة العشوائية المتوفرة  تم اختيار و األسرى  أبناءتراب النفسي لدى تقيس مظاهر ودرجا  االغ

 سررنة. 18-12فرري محررافظتي بيررت لحررم والخليررل أعمررارهم تتررراوح مررا بررين  األسرررى  أبنرراءمررن  122 وبلغررت

 األسررى  أبنراءشيوع مظاهر االغتراب النفسي لدى عينة من : إن مدى اآلتيةتو لت الدراسة الى النتائج و 

مرا درجرا  ومظراهر االغترراب النفسري أ .(%43.44) قليلرة بنسربة والخليرل بدرجرةفي محافظتي بيرت لحرم 

عدم وجرود  (.%58.47)في محافظتي بيت لحم والخليل فكانت بدرجة متوسطة بنسبة  األسرى  أبناءلدى 

فررري  األسررررى  أبنررراءفررري مظررراهر ودرجرررا  االغترررراب النفسررري لررردى عينرررة مرررن  إحصرررائيةفرررروق  ا  داللرررة 

بينمرررا  اومررردة مرررا قضرررى فررري السرررجن اوحكرررم األب امحرررافظتي بيرررت لحرررم والخليرررل تعرررزى لمتغيررررا  الجرررنس

فررري  األسررررى  أبنررراءظهرررر  النترررائج وجرررود فرررروق فررري مظررراهر ودرجرررا  االغترررراب النفسررري لررردى عينرررة مرررن أ

ود ووجرر افرري محافظررة الخليررل األسرررى  أبنرراء لمحافظررة لصررالحامحررافظتي بيررت لحررم والخليررل تعررزى لمتغيررر 

فروق تعزى لمتغير الحالة االقتصادية لصالح الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دون. وفي  وء هذة 

فري  وخصو رام  األسررى النتائج أو ت الباحثرة بتكثيرف عمرل المؤسسرا  المحليرة والوطنيرة الداعمرة ألبنراء 

وتفعيرل دور قسرم  ظرة.فري هرذة المحاف األسررى  أبنراءمحافظة الخليرل لخفرض شريوع مظراهر االغترراب لردى 

االرشراد فرري وزارة شررؤون األسرررى والمحرررين لتقررديم الرردعم الررالزم ألبنراء األسرررىت ودعررم الحالررة االقتصررادية 

 .أثناء غياب األب لعوائل األسرى لتخفيف العبء على األبناء
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Abstract 

The study aimed to identify the degrees and manifestations of psychological alienation 

among a sample of the sons of prisoners in Bethlehem and Hebron governorates. The study 

used a descriptive analytical method. The researcher designed a questionnaire that measures 

the manifestations and degrees of psychological alienation of the prisoners' sons. The study 

sample consisted of 122 children of prisoners in the Bethlehem and Hebron governorates 

aged 12-18 years. The study found the following results: The extent of the manifestations of 

psychological alienation in a sample of the children of prisoners in the governorates of 

Bethlehem and Hebron to a low degree (43.44%). The degrees and manifestations of 

psychological alienation among the children of the prisoners in the Bethlehem and Hebron 

governorates were moderate (58.47%). The absence of statistically significant differences in 

the manifestations and degrees of psychological alienation in a sample of the sons of the 

prisoners in the Bethlehem and Hebron governorates due to gender variables, the father's 

judgment, and the duration of what was spent in prison, while the results showed differences 

in the manifestations and degrees of psychological alienation in a sample of prisoners' The 

governorates of Bethlehem and Hebron are attributed to the variable of the governorate in 

favor of the children of prisoners in Hebron governorate, and there are differences due to the 

variable economic situation in favor of those whose economic situation is moderate or below. 

In light of these results, the researcher recommended intensifying the work of local and 

national institutions in support of the children of prisoners, especially in the Hebron 

governorate, to reduce the prevalence of alienation among the sons of prisoners in this 

governorate.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة

 مسررتوى  علررى المجتمعررا  مررن العديررد فرري نسررانيةإ كمشرركلة برررز  اجتماعيررة نفسررية ظرراهرة االغترررابيعرد 

 وما نتائجهو  سبابهوأ مظاهرة وما االغتراب هو فماا والباحثين العلماء من العديد اهتمام واسترعت العالم

 .تناوله من الغاية

 الفررد اغتراب يضاأ ومنه مجتمعها أبناء بين غريبام  نساناإ يعيش نأ ( االغتراب:1992) ياسين عرف

 عرن االنسران فيه ينفصم اغتراب وهناك ونفسها نساناإ بين الوثاق عرى  تنفصم عندما  لك نفسها عن

 والتقاليررد والعررادا  والقربررى الصررال  جهررة مررن عنرره بعيرردة اخرررى  مجتمعررا  لررىإ ويهرررب وأ رردقائه أهلرره

 .الصغير ومجتمعه وأ دقائه أهله عن لتعو ه

 ليررررهإ االنتمرررراء وعرررردم المجتمررررع عررررن االنسررررالخ يعنرررري االغتررررراب جرررروهر أن إلررررىGrodzin  فيمررررا أشررررار

(grodzin,P134  )مرن العديرد عنره نرتج والرذي المجتمعرا  فري السررعة الفرائق التغييرر عرن ناتج وهو 

 ربمررا الترري النفسررية المشرركال  برزهرراأو  والنفسرريةا والدينيررة والسياسررية واالقتصررادية االجتماعيررة المشرركال 

 للفررردا داخليررة و ررراعا  والتمررردا النفسرري واالكتئرراب والترروتر القلررق شرريوعام  وأكثرهررا مظاهرهررا هررمأ  كرران

 نسرراناإ يعيشررها الترري الحيرراة لطبيعررة وتعرردد  االغتررراب مشرراعر تزايررد ف اآلخرررين وبررين بينرره وخارجيررة

 .(2004 العقيليا) المتالحقة غيرا والت بالتناقضا  المتسم
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 الفررد يتعرايش وقرد لرها مميرزة و رفة نسانيااإ الوجود في بجذورها تضرب تاريخية ظاهرة االغتراب نإ

 يعرري وأ يشررعر نأ دون  واالجتماعيررة النفسررية مكوناترره مررن ومكونررام  حياترره مررن جررزءام  بصررفته اغترابرره مررع

 .(2004 زهرانا) اغترابه حالة

 فيرره ينفصررم و لررك حينمررا نفسرره عررن اغتررراب المرررء والرردالال  فمنرره يالمعرران مررن وجرروة عرردة ولالغتررراب 

 الترري شرركال الم هررمأ  مررن المجتمررع وعررن  اترره عررن الفرررد اغتررراب كرران فيمررا وأ رردقائه هلررهأ  عررن نسرراناإ

 (Daughert & Lintor, 2003) الفرد لدى النفسي اال طراب تسبب

 انتشرارة ومجرال حدتره لترزداد األبعرادا وأنره عرددةإنسانية مت ظاهرة أنها (2013 اونوي  بلقاسم) هارآ  بينما

 النفسرانيون  . وحراولووجوديرام  واجتماعيرا نفسريا باالغتراب للشعور واألسباب المهيأة العوامل كلما توافر 

 النفصال السواء وعدم التوافق لعدم متطورة كحالة والتوافق النفسية الصحة دراسا  في وتفسيرة تو يفه

 حضررارتها عررن بشرررية وحرردة اغتراب/بانفصررال تتمثررل سررلبية ظرراهرة فاعتبرهررا تمررعوالمج الفرررد عررن الررذا 

 مجتمررع ثقافررة تمثررل ثقافيررة طروحررا  لتبنرري االخررتالل هررذا لتصررحيح وتلجررأ فيهررا ترعرعررت الترري وثقافتهررا

 .آخر

 الرذا ا وكراهيرة بالرذنبا حسراسواإ بالعزلرة الشرعور لىإ يؤدي غترابباال حساساإ نأ ريكسون إ ويرى 

  .(2009 حجازيا) لحياته على التخطيط الفرد قدرة وعدم

 المشرررراركة عرررن حجرررراماإ فررري رتظهررر والمجتمررررع للفررررد بالنسررربة لبيةسرررر آثرررار لرررىإ االغتررررراب ويرررؤدي كمرررا

  (.2002 عسيلةا) دمانواإ والنفورا الالمباالة ثم والعنفا والصدام المعار ةا وزيادة االجتماعيةا

 العررردوان منهرررا الشخصرررية الخصرررائب مرررن بعررردد النفسررري غتراببررراال شرررعور لديررره الرررذي الشرررخب ويتسرررم

  .(2000 حسيبا) السيكوباتي واالنحراف واالكتئاب التوافق وسوء السلبيا والتقدير
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 منخفضرام  طموحره مسرتوى  يكرون  براالغتراب الشرعور مرن يعراني الفررد الرذي نأ حروثالب بعرض بينت كما

 (.1983 عيدا) منخفضة االبتكار على وقدرته

 وعلرى عليره رهراباإ بسريطرة يتسرم شرعواء لحرروب سرنوا  منذ خا ع مجتمع في يعيش الذي فردال نإ

 وإحسرراس اآلخرررينا وعررن  اترره عررن االنعررزال مررن حالررة يعرريش بأنرره يشررعر فرررد والبشررريةا الماديررة مقدراترره

 لذاتره تقرديرة علرى يرنعكس قرد الرذي مرراأل واالجتمراعي النفسري توافقره وعلرى حياتره ىيرؤثر علر هذا الفرد

 .(2012)نعيسةا  دراسة اليه أشار  ما هذا بنفسه وثقته

 وعلرى الحيراة نرواحي مختلرف فري السرلبية وتأثيراتره االحرتالل ظرل فري شعبنا يعيشها التي للظروف وتبعام 

 مرررن األسررررى  أبنررراء وبالتحديرررد  ويهرررم يعانيررره ومرررا األسررررى  قضرررية ولخصو رررية الشرررعبا شررررائح مختلرررف

 أبنررراء علرررى قياسرررام  المو ررروع هرررذا تتنررراول ان الباحثرررة رأ  األب دور و دوةوالقررر لألمررران وفقررردان حرمررران

 معانررراتهم مررن جرررزء علررى لالطررالع الفلسرررطيني الشررعب أبنرراء مرررن كبيرررة شررريحة يمثلرررون  والررذين األسرررى 

 وو رررع مكتملرررة غيرررر سررررةأ ظرررل فررري الطبيعيرررة بالحيررراة يحظرررون  ال فررررادأ اعتبرررارهم عرررن الناتجرررة نفسررريةال

 ولوسرنحاا سررتهأ ألفرراد بالنسربة المعتراد دورة يمرارس الو  موجرودام  فيره االب يكون  ال استثنائي اجتماعي

 (نفرور سريكوباتيةا انطواءا عصبيةا غضبا عدوانا) األسرى  أبناء لدى االغتراب مظاهر عن الكشف

 زيررادة دورام فرري تلعررب الترري العوامررل برربعض . والتنبررؤلعالجهررا االقتراحررا  بعررض علررى معرررجين ودرجاتهررا

 شيوعام. وأكثرها المظاهر تلك أهم على منها والوقوف الحد أو الظاهرة ةهذ

 إلرريهما ومحاولررة االنتبرراة لفررت علينررا المحيطررةا وجررب بالعوامررل تررأثرام  األكثررر مجتمررع أي فرري الشرباب وألن

 ينررتج الررذي النفسرري للفرررا  الشررباب يتعرررض قررد حيرر  واجتماعيرراما ونفسرريام  جسررميام  المتكامررل نمرروهم تحقيررق

  .(2004 سناءا) االغتراب ومنها سيةالنف اال طرابا  بعض عنه
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 بهرا يمررون  التري العمريرة الفتررة لخطرورة سرنة 18-12 برين مرا العمريرة الفئة تختار نأ الباحثة لهذا رأ 

مشرراعرهم  عررن التعبيررر علررى وقرردرتهم االخارجيررة بالعوامررل البررال  التررأثر وإمكانيررة الطبيعرري الو ررع فرري

  .الغرض لهذا المعد للمقياس االستجابة على مقدرته إلى باإ افة

 الدراسة مشكلة

إلرى  إ رافةم أظفرارهما سرر منرذ نعومرة ألسرير أ   أبنراءبنائها حي  أنهم مع أ عر  الباحثة بالمشكلة بدايةش

المعانراة واالعتصراما   مشرتركة مرنالقواسرم على اعتبرار ال األسرى  أبناءالمباشر مع العديد من التعامل 

والمحررررين  األسرررى والتررردد علررى مؤسسررا  الصررليب األحمررر الرردولي ونررادي األسررير وهيئررة والمسرريرا  

 وهررردما وتررردميرا قترررلا) االحرررتالل ويرررال  مرررن منرررذ زمرررن طويرررل يعررراني الفلسرررطيني شرررعبناوألن  وغيرهرررا.

 هرايعمج عتبررت الجررائم هرذةو  (أبنائره مرن العديد وأسر وجرحا أرا يا واغتصاب اوانتزاع حقوق  وتنكيلا

 أحالمهررم وغيررر  أفكررارهم شوشررت بهررؤالء حلررت نفسررية كارثررة تشرركل منهررا كررلفاإنسررانية  حررق فرري ائمجررر 

 شخصرية علرى سرلبي ترأثير مرن هرذا لكرل وما الضبابية  فة مستقبلهم على وأ فت مشاعرهم وجرحت

 ك لرر يرردفعهم فقررد ع عررا  مررا سررلبيين أو عرردائيين هررؤالء يكررون  أن بالضرررورة لرريس طبعررام  هنرراو  مررنهم. كررل

 بررراأللم نعنرررى هنرررا لكننااناجحرررة ونمرررا    رررالحين كرررأفراد للمجتمرررع ويظهرررروا والنجررراح والمثرررابرة للتحررردي

 .حالة كل وخصو ية قصة كل اختالف على الداخلي النفسي

 :الرئيسي للدراسة في السؤالوبذلك تتجلى المشكلة وا حة 

  ؟بيت لحم والخليل حافظتيمفي  األسرى  أبناءت االغتراب النفسي لدى عينة من ما مظاهر ودرجا
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 الدراسة أهمية

      :يلي بما لدراسةل النظرية هميةاأل تتلخب

الكشف عن مظاهر ودرجا  االغترراب النفسري التري يعراني منهرا أبنراء األسررى فري محرافظتي بيرت  -

 لحم والخليل. 

 جررررراءا اإ التخررررا  المعنيررررة الجهررررا  فرررري القرررررار وأ ررررحاب للمسررررؤولين الالزمررررة المعلومررررا  ترررروفير -

 .األسرى  ألبناء توفرها الواجب الخدما  لتقديم الالزمة والقرارا 

 هرذة مرن آثرار التخفيرف شرأنها من التيو  اعتمادام على نتائج الدراسة والتو يا  اآلراء بعض اقتراح -

 األسرى. أبناء لدى الظاهرة

 :أما األهمية التطبيقية للدراسة تتمثل في

 .األسرى  أبناء لدى النفسي االغتراب مظاهر بعض لعال  اعدةالمس الالزمة في المعلوما  توفير -

 عنهرا الناتجرة النفسي والمشركال  االغتراب مظاهر من برامج ارشادية للحد بناء أهمية على التأكيد -

 .األسرى  أبناء لدى

 الدراسة تساؤالت

 فررري محرررافظتي بيرررت لحرررم األسرررى  أبنررراءمررا مررردى شررريوع مظررراهر االغترررراب النفسرري لررردى عينرررة مرررن  -1

 ؟والخليل

 ؟في محافظتي الخليل وبيت لحم األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  درجةما  -2
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 فري محررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لردى عينررة مررن  درجررة هرل تختلررف -3

 ؟(المحافظةا الحالة االقتصاديةا حكم األبا مدة ما قضى في السجن باختالف )الجنسا

 اسةالدر  أهداف

 الى: الدراسة هذة تهدف

 محرافظتي فري األسررى  أبنراءعينرة مرن  لردى( شريوعام  وأكثرها) النفسي االغتراب مظاهرإلى  التعرف -

 والخليل. لحم بيت

 بيرت محرافظتي في األسرى  أبناءمن عينة  النفسي لدى االغتراب ظاهرة انتشار درجة على التعرف -

 والخليل. لحم

 لحرررم بيررت محررافظتي فرري األسررررى  أبنرراء لرردى االغتررراب اهرةظرر شررريوع فرري االخررتالف علررى التعرررف -

اآلنا  حترى األسرير قضراها التري الحكرم الحكرما سرنوا  الجنسا المحافظرةا) لمتغيرا  تبعام  والخليل

 االقتصادية( الحالة

 الدراسة فرضيات

مظررراهر  برررين متوسرررطا  ( ≥ 0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة ) إحصرررائيةال توجرررد فرررروق  ا  داللرررة  -

تعرررزى  فرري محرررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لرردى عينرررة مررن  ودرجررا 

 .لمتغير الجنس

برررين متوسرررطا  مظررراهر  ( ≥ 0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة ) إحصرررائيةال توجرررد فرررروق  ا  داللرررة  -

تعرررزى  فرري محرررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لرردى عينرررة مررن  ودرجررا 

 حافظة.لمتغير الم
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برررين متوسرررطا  مظررراهر  ( ≥ 0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة ) إحصرررائيةال توجرررد فرررروق  ا  داللرررة  -

تعرررزى  فرري محرررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لرردى عينرررة مررن  ودرجررا 

 لمتغير الحالة االقتصادية.

توسرررطا  مظررراهر برررين م ( ≥ 0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة ) إحصرررائيةال توجرررد فرررروق  ا  داللرررة  -

تعرررزى  فرري محرررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لرردى عينرررة مررن  ودرجررا 

 لمتغير حكم األب.

مظررراهر  برررين متوسرررطا  ( ≥ 0.05عنرررد مسرررتوى الداللرررة ) إحصرررائيةال توجرررد فرررروق  ا  داللرررة  -

تعرررزى  الخليررلفرري محرررافظتي بيررت لحررم و  األسرررى  أبنرراءاالغتررراب النفسرري لرردى عينرررة مررن  ودرجررا 

 .لمتغير مدة ما قضى في السجن

 حدود الدراسة

 :الدراسة بما يليتتمثل حدود 

 والخليل.محافظتي بيت لحم ب حدد  الدراسة مكانيام  المكانية:الحدود 

 .حتى نهاية العام2018الثاني من كانون  ام ءبدالدراسة  فترة اجراء :الحدود الزمانية

 حرتاللحاليرام فري سرجون اال والخليرل المتواجردينمحرافظتي بيرت لحرم فري  األسرى  أبناءبشرية: الحدود ال

 .2018 من يناير ابتداءفي فترة اجراء الدراسة 
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 مصطلحات الدراسة 

 واإحسراس الثقرةا وفقردان االنتمراءا وعردم والوحردة والضرياع بالعزلرة الفررد شرعورهرو  االغترراب النفسري:

 مرن والمعانراة األسرريةا الحيراة عرن واالغترراب الجتماعيرةاا والمعرايير القريم ورفرض والعردوانا برالقلق

 (.177: ص2008)ابراهيما  النفسية الضغوي

حالة االنفصال القائمة على التناقض بين االنسان و اتها أو بينه وبين مو روعا  مختلفرةا وهو أيضام 

ه االفررراد عررن وهرري حالررة تنطبررق علررى المجتمعررا  كمررا تنطبررق علررى األفرررادا فرراالغتراب سررلوك يعبررر برر

اتجاها  ومشاعر تتسم باالنفصرال القرائم علرى التنراقضا فراالغتراب موجرود طالمرا أن هنراك فجروة برين 

 .(83ص ا2002 اخليفة) الفرد والمجتمع.

الدرجة التري يحصرل عليهرا ظاهرة نفسية اجتماعية يتم االستدالل عليها من  :واجرائيام االغتراب النفسي

 .ي المستخدم في الدراسة والذي أعدته الباحثةالغتراب النفسعلى مقياس ا األسرى  أبناء

بعرردة فئررا  عمريررة عررانوا مررن فقررد الرعايررة األبويررة  فررراد مررن الشررعب الفلسررطينيهررم أ :األسرررى  أبنرراء -

 .بحجة أنهم يشكلون خطرام على أمنهم ودولتهم اإسرائيليمن قبل االحتالل األب  بسبب اعتقال

        األشرررررخاص الرررررذين ترررررم تطبيرررررق المقيررررراس علررررريهم  رررررمن الفئرررررة العمريرررررة هرررررم :األسررررررى  أبنررررراء اجرائيرررررام 

 .(سنة12-18)

إلرى الجنروب  الضفة الغربيرة فيتقع . محافظة الخليل ا ومركزفلسطينية مدينةمحافظة الخليل: الخليل 

المبكرررررا وت عررررد اليرررروم أكبررررر  العصررررر البرونررررزي  فرررري الكنعررررانيون  كررررم. أسسررررها 35بحرررروالي  القرررردس مررررن

بقرابررة  2016مرن حيرر  عردد السركان والمسراحةا حير  بلرر  عردد سركانها فري عرام  الضرفة الغربيرة مردن

تمتاز المدينة بأهمية اقتصاديةا حي  ت عد من أكبر المراكز  .كم 42وتبل  مساحتها  ألف نسمةا 215

المسرجد  الرثالثا حير  يتوسرط المدينرة السرماوية وللخليرل أهميرة دينيرةا الضرفة الغربيرة االقتصرادية فري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
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)الجهرررراز المركررررزي . ا وزوجرررراتهمويعقرررروب اوإسرررحق اإبررررراهيم الررررذي يحرررروي مقامرررا  لألنبيرررراء اإبراهيمررري

التجمررعا وتقررديرا  اعررداد التجمعررا  السرركانية فرري محافظررة الخليررل حسررب نرروع  -لإلحصرراء الفلسررطيني 

 )واي باك مشين على موقع 2017نوفمبر  21 نسخة محفوظة 2016-2007السكانا 

إليييل الجنيييوب  الضيييفة الغربيييية فييي إحررردى كبررررى محافظرررا  الررروطن  محافظرررة الخليرررل: اجرائيرررام 

 .تضم مدينة الخليل وعدد من المدن والقرى والمخيمات التابعة لها القدس من

مركزهرررا  اللسررلطة الوطنيررة الفلسررطينية التابعرررةواحرردة مرررن المحافظررا  السررتة عشررر  :محافظررة بيررت لحررم

نسررمة بحسررب  400ت217لحررما تقررع جنرروب الضررفة الغربيررةا ويبلرر  عرردد سرركان المحافظررة  مدينررة بيررت

كرررم مربعررراما وتضرررم خمسرررة مررردن  575تبلررر  مسررراحة محافظرررة بيرررت لحرررم  2017التعرررداد السررركاني لعرررام 

 رئيسيةا وسبعين قريةا وثالث مخيما  لالجئين والتي تخضع  من حدود المخطط الهيكلي للمدينة.

 .www.pcbs.gov.ps-حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل

 .مدينة بيت لحم والمدن والقرى والمخيما  التابعة لها :اجرائيام محافظة بيت لحم

 

 الصعوبات التي واجهتها الدراسة

 في الواقعا هناك مجموعة من الصعوبا  التي واجهت الباحثة أثناء إعداد الدراسةا ولعل من أهمها:

 تخصصة التي تناولت االغتراب النفسي لدى أبناء األسرى أو دراسا  ندرة المصادر والدراسا  الم

 .عن أباء األسرى بشكل عام

   عدم توفر معلوما  لدى المؤسسا  التي تم زيارتها والتي تعنى بشؤون األسرى والمعتقلين

 .كمعلوما  أو احصائيا  أو سجال  تاريخية عن أعداد األسرى وأو اعهم وعائالتهم وأبنائهم

  ذين ة التو رررل للعينررة المطلوبرررة مرررن أبنرراء األسررررى الرررذين مررا زالررروا فررري سررجون االحرررتالل والررر ررعوب

 ( سنة.18-12أعمارهم ما بين) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://web.archive.org/web/20171121202130/http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://web.archive.org/web/20171121202130/http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني

سرررا  السرررابقة تسرررتعرض الباحثرررة فررري الفصرررل الثررراني مرررن الدراسرررة إطارهرررا النظرررريا ومجموعرررة مرررن الدرا

 العربية واألجنبية  ا  العالقة بمو وع الدراسة الحالية.

 النظري  اإلطارأواًل: 

 ثرم أدبراءو  فالسرفةاو  مفكررينا مرنين كثيرر  بهرا أهرتم نفسريةا حير  اجتماعيرة ظراهرة االغترراب ظراهرة تعد

 ربالمغتر الشرخب بهرا يتسرم الشخصرية الخصرائب مرن عردد توجرد نفسرية كظراهرة بهرا االهتمرام بردأ

 (.2011 ا)كريمة

 مرن العديرد فري نتشررت السرلبي والجانرب اإيجرابي الجانرب طياتهرا فري تحمرل إنسرانية ظراهرة كرذلك وهي

والتكنولروجي  والتقردم المرادي االقتصرادي والمسرتوى  واأليردولوجيا  الرنظم عرن النظرر بغرض المجتمعرا 

 ويكابردة االغترراب نسراناإ يعريش وقرد مجتمعرها وعرن نفسره عرن ينفصرل أن يسرتطيع فاإنسران لهراا

 يعريش أنره يعري أن دون  والوجوديرة واالجتماعيرةا النفسريةا مكوناتره مرن ومكونرام  حياتره من جزء بصفته

 (.2009الصنعانيا )مجتمعه  عن أو  اته عن مستقل وأنه النفسي االغتراب من حالة

 ررر قررد أ رربح أن اإنسرران المعا (2013أبررو عمرررة )( بحسررب مررا ورد فرري 2003وقررد أشررار ميهرروب )

ظروف الحيراة بسبب و لك  اآلخرينا عن أو نفسه عن االنفصال هذا كان سواء ملحوظبشكل  منفصال

ممرا  عنرها مختلرف أ ربح الرذي اآلخرر مرع والتفراهم التعراونا جسرور مرد عرن عراجز أنره حي الصعبةا 

  .حولهاآلخرين من  وير ي ير يه نحو على  اته تحقيق عاجزام عن جعله

داخلريا وبالتحديرد  و رراع وقلرق تروتر  رورة فري لهم تظهر مشكال  يعانون من الشباب إن العديد من

 خصو ام و  بالتوترا  والصراعا ا مشحون  عالم في اليوم نعيش نناأل  لكو  هم في مرحلة المراهقةامن 
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وجرررود االحرررتالل سرررببها يعررراني مرررن مشررراكل عررردة  الفلسرررطيني الرررذي مرررا زال حترررى هرررذة اللحظرررة نرررامجتمع

 يمكن بحي الذي ما زال سببام رئيسيام لكافة المشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني يومياما  يلياإسرائ

 الفردكما أن  ا"اليومية من الخبرا  جدا محدد إطار في إال وجود له يعد لم الحقيقي انتمائنا إن " القول

 للقريم برفضره يتسرماقبلبالمست التنبرؤ علرى قرادر غيرر هرو و لرغباترها يسرتجيب ال عرالم فري يعيش الذي

 (.2008)عليا  وعن اآلخرين  اته عن وباالنعزال بحضارتها الخا ة

 عرن بأنره: عبرارة عرن االغترراب (Heinz)هراينزيعرف االغترراب النفسري ا رطالحام بحسرب مرا عرفره و 

 ا خبرر  بداللرة وتررتبط الهويرةا تكروين فري الفشرل مرن تبردأ اليوميرة والتري الحيراة فري العمليرة االختيرارا 

 كريمرةا )لرديهم الميرول بنمرو كذلك وترتبط المستقبلا بخيارا  الخبرا  هذة وتلتقي الشبابا لدى التعلم

 (.30: ص2011

 قضررايا ومشرركال  تعررالج الترري وتررى الباحثررة أن مفهرروم االغتررراب يبررز بشرركل عررام فرري المو روعا 

 يمرر بشركل خراص سرطينيالفل والمجتمرع العربيرة بشركل عرام المجتمعرا  إنكمرا  المعا ررا اإنسران

ولكري  المسرتمر والحصرار االحرتالل مرع معاناتره من بالرغم التقدم بركب يلحق لكي سريع تطور بمرحلة

أهردافهاا ولريس  تحقيرق أجرل مرن المسرتقبل عمراد هرم الرذين الشرباب إلرى بحاجرة فرنحن  لرك تحقيرق يرتم

 .الواعي والطموحالشباب فقط بل الشباب الواعي والمثقف و و البصيرة النيرة والعقل 

 تعريف االغتراب النفسي

 التري اللحظرةتلرك  البشرري مرنمصرطلح عميرق أ ريل تمترد جرذورة الرى بردايا  التراري   يعرد االغترراب

 المعيرة وعرن عنهرا مغتربرام  األرض نرزلحرين  السرالم عليره آدم عرن السررمدي بنعيمهرا الجنة فيها غربت

 الةسرتحمرع او  .االغترراب مشراعر أولرى فهرذة حقرام  ربه أمر عصيان بسبب بها يحظى كان التي اإلهية

 تردرأ عالقرة اآلخرر مع منهما كل ليقيم زوجة السالم عليه آلدم ع سبحانه خلق ابمفردة اإنسان يشع
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وتعرالى )زهررانا  تبرارك الخرالق مرع المتسرامية العالقرة عرن كبرديل رمرزي  "االغترراب"مشراعر عنهمرا

2002.) 

لره  يكرون  أن قبرل األول أساسرها فري دينيرة هري األولرى وجرذورة راباالغتر مفهروم أن  لرك مرن ويتضرح

 محمرود" تحردث اإطرار هرذا وفري اسريكولوجي أو سياسري أو اقتصرادي أو اجتمراعي أو فلسرفياسراس 

 ثرم اوطننرا عرن حسريا   ام وجرود إغتربناهرا غربرة أول وإن وخطيئرة اغترراب اإنساني الوجود أن عن" رجب

 (.2004)العقيليا  بالوالدة عنها اغتربناثم  وطننا ألرحاما فكانت األمها  بطون  عمرنا

دم عليه السالما وما زال هذا المفهوم راسرخام آهوم االغتراب كان موجود منذ خلق الباحثة أن مف رى تا لذ

حتررى يومنررا هررذا متخررذام أشرركاالم ومفرراهيم متنوعررةا فكررل إنسرران منررا لديرره نرروع مررن أنررواع االغتررراب يعايشرره 

والبيئيرة تلعرب دور كبيرر جتمعية محياتها سواء مع نفسه أو مع أسرتها كما أن الظروف الباستمرار في 

 نواع ومظاهر االغتراب.أفي تعدد 

 لذلك االغترابا لمصطلح متنوعة استخداما  والنفسي واالجتماعي والفلسفي والفكري  اللغوي  التراث في

 البراحثين مرن الكثيرر أوالهرا التري الغمروضا مرن الكثيرر يكتنفهرا التري المفراهيم مرن االغتراب مفهوم يعد

 سرواء المعراني مرن الكثيرر أكسربه مرا وهرذا غيررة عرن لره مميرزة وأسرباب معراني وأعطروة خا رام  اهتمامرام 

 لهرذا نتعررض أن االغترراب معنرى فهرم لتعميرق بمكران األهميرة ومرن نفسرياما أو موسروعياما أو لغويراما

 :عنه تحدثوا الذين العلماء أهم رأي إلى فةم إ ا وا طالحيام  لغويام  ومدلوالته المعنى

 جراء فقرد ومتنوعرةا عديردة سرياقا   رمن العربيرة اللغرة فري االغترراب كلمرة استخدمت االغتراب لغويًا:

 :يأتي ما الصحاح مختار في

 .األباعد والغرباء( غرب( والجمع )الغرباء)و غريب) بمعنى (واغترب تقول: تغرب االغتراب الغربة
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 .البلد عن النفي غريب بمعناة اللغوي:ويقصد بالت

 بعرد  :غروبرام  تغررب الشرمس" غربرت" :يقرال الروطنا عرن النرزوح الغربرة واالغترراب فري اللغرة أيضرام:

 (.223: ص1992الرازيا ) مغبيها في وتوار 

  :سياقا  أربع له تاريخيام  اغتراب لكلمة اللغوي  المعنى أن( شاخت) كما و كر

 يؤلفان عنصرانوهما عبارة عن  والتسليما النقل بمعنى الروماني القانون  في راباالغت: القانوني السياق

 مرن للفررد يحردث مرا إلرى تشرير النفسري: السرياق .أمرالالغتراب الجدليرة بالحركرة تسرميته يمكرن مرا

 فري ورد  :الرديني السياق وفيا حوله من مع وجفاء غربة من به يشعر وما وعقلية نفسية ا طرابا 

ا جاللره جرل ع عرن كاالنفصرال الخطيئرة لرديهمبمو روعا   يتعلرق فيمرا الالتينيرة الشرروحو  الترجمرا 

 القوى  فقدان أو والعجز الوعي فقدان عنيت: السيكولوجي السياق بينما يمان بوجود ع سبحانه.وعدم اإ

 (.1980 شاخت وريتشاردا) الحواس فقدان أو العقلية

 وفقردان االنتمراءا وعردم والوحردة والضرياع بالعزلرة الفررد شرعور"بأنره: النفسري  ويعررف أيضرام االغترراب

 األسرريةا الحيراة عرن واالغترراب االجتماعيةا والمعايير القيم ورفض والعدوانا بالقلق واإحساس الثقةا

 (.177: ص2008)ابراهيما  "النفسية الضغوي من والمعاناة

 االنعزال إلى يشير فعل رد أو العزلةا من أنه يعني حالة على االغتراب معجم االكسفوردكما فسرة 
 (.2004 السعافينا) واالبتعاد

( االغتراب بأنه حالة االنفصال القائمة على التناقض برين االنسران 83: ص2002كما ويعرف خليفة )

و اتها أو بينه وبين مو وعا  مختلفةا وهي حالرة تنطبرق علرى المجتمعرا  كمرا تنطبرق علرى األفررادا 

ك يعبرررر برررره االفرررراد عرررن اتجاهررررا  ومشررراعر تتسرررم باالنفصررررال القرررائم علرررى التنرررراقضا فررراالغتراب سرررلو 

 فاالغتراب موجود طالما أن هناك فجوة بين الفرد والمجتمع.
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عبرارة عرن مفهروم  ( يشير فيه إلى أن االغتراب النفسي هرو12: ص2003وهناك تعريف آخر لخليفة )

نهيرارا وبترأثير نشرطار أو للضرعف واالشخصرية لالا اللى الحاال  التي يتعررض فيهرإعام وشامل يشير 

العمليررا  الثقافيررة واالجتماعيررة الترري تررتم داخررل المجتمررعا بمعنررى أن االغتررراب النفسرري يتضررمن مفهرروم 

نسررررانيةا أي تفقررررد فيرررره الشخصررررية شررررير الررررى النمررررو المشرررروة للشخصررررية اإاال ررررطراب النفسرررري حيرررر  ي

   حساس بالتكامل والوجود.اإ

ومر ررية ومعوقررة  ام سررية ومشرركلة عامررة سرروية مقبولررة حينرراب النفسرري ظرراهرة اجتماعيررة نفكمررا يعررد االغتررر 

يديولوجيا  والمستوى االقتصادي لمجتمعا  بغض النظر عن النظم واألفي كثير من ا آخر شائعام ام حين

والتقرررردم المررررادي والتكنولرررروجيا كمررررا أنهررررا تعررررد أزمررررة معانرررراة لإلنسرررران المعا ررررر وإن تعرررردد  األسررررباب 

 (.244: ص2011ادرها ) الحا ومص

الفرررد بالوحرردة  وأخيرررام تعرررف الباحثررة االغتررراب النفسرري بأنرره عبررارة عررن ظرراهرة نفسررية يشررعر مررن خاللهررا

برررأفراد أسررررته  اهتمامرررهحساسررره أو إعررريش فيرررها أي عررردم حسررراس برررالمجتمع الرررذي يوالضرررياعا وعررردم اإ

حبرراي والتشررراؤم والعرردوان والسررخط واإ ساسرره بررالقلقحإوانفصرراله عررن نفسرره وعررن اآلخررررينا و بالتحديرردا 

ورفررض القرريم والمعررايير االجتماعيررة والمعانرراة مررن الضررغوي النفسررية وعرردم القرردرة علررى الررتحكم أو التررأثير 

 في مجريا  األمور الخا ة به وبالمجتمع.

محررردد فررري مو ررروع الدراسرررة الحاليرررة كمرررا هرررو  وم االغترررراب النفسررري لررردى أبنررراء األسررررى مفهرررل وبالنسررربة

بررراالغتراب عرررن أنفسرررهم أو عرررن مجرررتمعهم أو الشرررعور  رشرررعو خب فررري التحقرررق ممرررا إ ا كررران لرررديهم يرررتل

قررد تنتهرري هررذة الفترررة أو ال تنتهرري بحسررب مرردة لفترررة مررن الررزمن بعرردهم عنرره لفقرردان األب برررغم وجررودةا ب

ن فررال والشرباب المحرررومين مررالحكرم فرري السرجن لألسررير الفلسررطينيا وهري حالررة يعرراني منهرا أغلررب األط
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يشررعر و مررن الشررعور بوجررود أب فرري حيرراتهم فهررم يحملررون أسررمه فقررطا وهررذا هررو االغتررراب أن أاألبا 

 االبن بأن والدة غريب عنه. 

 :لالغتراب بشكل عام أنواع عدةا نذكر منهاا ما يلي :االغتراب أنواع

 الثقافي االغتراب -

 فيرها ومخالفرة السرائدة والقريم لتقاليردوا العادا ك بمجتمعها الخا ة الثقافة عن الفرد ابتعادإلى  يشيرو 

 برل بهرا؛ يلترزم وال منهرا وينفر العنا ر هذة يرفض الفرد تجد حي  ؛فرادةأ سلوك تضبط التي المعايير

ادة أن يسرمي . ومثرال علرى  لرك رفرض بعرض أفرراد المجتمرع عرعنهرا وأجنبري غريب هو ما كل ويفضل

 .(2004)زهرانا  سم والدةاعلى  (ولاأل )االبن البكر

 االغتراب االجتماعي -

دخل مفهوم االغتراب علم االجتماع المعا ر عن طريق مجموعة من الرواد الذين لعبوا دورام مميزام في 

 هيجرلرواد الرذين أشراروا إلرى هرذا المفهروم الباحر  لرا وكران مرن ابلورة هذا المفهوم وأعطوة أهميرة علميرة

Heigil) ) شررعور بعرردم التفاعررل بررين  ا   علررى أنررهعي االغتررراب االجتمررا وقررد عرررف (.2016)عبرراسا

الفرد و ا  اآلخرين ونقب المودة واأللفةا وندرة التعاطف والمشاركةا و عف أوا ر المحبة والروابط 

 (2005ااالجتماعية مع اآلخرين)شقير

الغتررراب عرن المجتمررع ومغررايرة معراييرة والشررعور بالعزلررة غتررراب االجتمراعي أيضررا علررى أنره اويعررف اال

والعجررز عررن ممارسررة السررلوك االجتمرراعي العرراديا وانقسررام  امشررية االجتماعيررة والمعار ررة والرررفضواله

 (.7ا ص2010شا لذلك )خشخو المجتمع إلى طبقا  وفئا  نتيجة 
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 االغتراب االقتصادي -

مررراركسا حيررر  يشرررير هرررذا النررروع مرررن ل ن االغترررراب االقتصرررادي العرررالم كرررار يعتبرررر أول مرررن تحررردث عررر

 على عملها عن بانفصاله العامل شعور ة الموظف بوظيفتها أو العامل بعملها أياالغتراب إلى عالق

 ام لديره شرعور  يولرد نفصالباال حساساإ و لك (االمؤسسة) عمله مقر في كجسمو  كفرد وجودة من الرغم

المسرتقبل؛ حير  يفكرر هرذا العامرل دائمرام برأن المؤسسرة التري يعمرل بهرا قرد  مرن والخروف والملرل برالعجز

ي عنه وعن مهامه في أي لحظة أو فر ه قد يرتكب فيهرا خطرأ فري عملرها وقرد يتحمرل مسرؤولية تستغن

  (.2012)زليخةا   لك

يعمرل دون ف المنظمرةا داخرل الجسرمي وجرودة مرن عملره برالرغم عرن بانفصراله العامرل شرعور أيضرام  هوو 

ر على الذهاب إلى اد باستمرارادة ولمجرد تأمين العيش الكريم له وألسرته فقطا ولمجرد أنه اعتإدافع أو 

 باإحباي شعورة عملها وكذلك داءأ في والرتابة والملل بالعجز يترتب على  لك الشعور ومكان العملا 

 مغترربال نسراناإ نأ الوسيلة. ويضيف وليست الحياة في الغاية هي المادة نأو  المستقبل من والخوف

 وا ررواأل الخالقرة مكانياترهإ وعرن نفسره عرن يضرام أ اغتررب قرد يكرون  بالضررورة فهرو اليرومي عملره عرن

وأن الظروف المحيطة به قد دفعته إلى الشعور باالغترابا  نسانيته؛إ خاللها من تحدد التي االجتماعية

 حياتره علرى  لرك سريعم فيره يعمرل الرذي الوسرط فري االغترراب مشراعر عرايش مرا إ ا نسراناإ حير  أن

 عرن يبعردة الرذي الشريء االجتماعيرةا عالقاتره يفقرد كمرا الفاعلرة مكانياترهإ فيفقردة واالجتماعيرةا النفسرية

 .(1999ي )عبد المختارا نسانيتها وعن وجودة االجتماعإ عن بعيدام  كائنام  منه ويجعل االخرين

 االغتراب السياسي

السياسريةا أي ابتعرادة  القررارا  اتخرا  فري المشراركة زاءإ برالعجز الفررد شرعور السياسري براالغتراب يقصد

 االرتيراح وعردم الر را بعردم المررء فهرو شرعور لرى كرل شريء يتعلرق بالسياسرةا والخروف والقلرق منهرااع
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 برمترها السياسري والنظرام الحكومية السياسية التوجها  وعن عنها االبتعاد في والرغبة السياسية للقيادة

 لره اعتبرارام  يضرعون  ال السياسرية القررارا   انعي نأو  السياسية العملية من جزء ليس نهأب الفرد شعورفي

 على القدرة بعدم يشعر الفرد نأ أي أنه مجرد فرد في المجتمع ال قيمة له في المجال السياسيا بمعنى

 وفي سياسيا نظام تشكيل لمعايير فاقد سياسية  دار قرارا إ عن عاجز السياسي المجال في التأثير

 (. 2012)زليخةا  القائم عالو  عليه هو لما نتماءباال يشعر وال مرتاح غير المقابل

 االغتراب الديني

 الرذا  عرن واالبتعراد االنفصرال معنراة فيمرا الرديني االغترراب تناولرت جميرع األديران السرماوية مو روع

االغترراب كمرا أن  .ع عرن االبتعراد بره يعنرى حير   اتره؛ المفهروم االغترراب يأخذ سالماإ وفي لهيةاإا

 برين المرؤمن واغترراب النراسا برين المسرلم : اغتررابهري شركالأ ثرالث فري جراء سرالماإ فري الرديني

 بالحاجرا  الرنفس علمراء يسرميه مرا هرو الرديني واالغترراب .المرؤمنين برين العرالم واغترراب المرؤمنينا

 أويلجر به ويرتبط ويقدسها يعظمه إله عن البح  عن نساناإ تدفع " الحاجا  هذة نأ حي  الروحية؛

 وجد أ السماوية العقائد  ا  غير القبائل في نساناإ نجد لذلك العبادا ا من ير يه ما ويعمل ليهاإ

 بأ رنام لهرا والمعاقبرةا ورمرز  والغفرران والنصرر الحمايرة علرى بقردرتها تعتقرد غيبيرة خفيرة قروى  لنفسرها

 .(2016)عباسا  القرابين لها وقدمت المعابد لها وأقامت وأزمان وأيام وأشجار

 فري والسرريعة الكثيررة للمتغيررا  نظرام  الحدي  العصر في نساناإ تالزم لةمشك هي الروحية والحاجا 

 العصرر مشركلة نأ لرىإ الشرأن هرذا فري " برقسرون  هنري  " يشير حي  نسانااإ تواجد مجاال  مختلف

 بين را الف  لك عليها ترتب قد الروح نصيب وتضاؤل االلية طغيان الصراع بين في والمتمثلة الحا ر

 فري  نإ والدوليرةا فالحرل والسياسرية واالجتماعيرة النفسرية المشركال  مرن العديرد وظهرور سوالنف الجسم

 منره كبيرر جرزء فري يمكرن الحردي  المجتمرع علرى الطارئرة التغيررا  خلفتهرا التري المشركال  تلرك تجراوز
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 نسرانإا يسرتطيع حترى المطلقرة العليرا بالقوة االعتقاد وقوة إيمان وبع  الروحيا بالجانب االعتناء إلى

 .(2012) زليخةا  الروحي التوازن  يمليه لما وفقام  خراآل ومع الذا  مع التصالح

 االغتراب النفسي

بأنره  يررى  مرن فمرنهم نظررة وجهرة حسرب علرى كرل النفسري تعريف لالغترراب إعطاء في الباحثين اختلف

 علرى القردرة وعردم معهرما االنسجام وعدم اآلخرين عن بانفصاله خاللها من اإنسان يشعر نفسية حالة

 (.717ا ص2017رسالنا وسعادةا ) إلى االنعزال يضطرة مما االجتماعي التكيف

 براالغتراب موجبرام  ارتباطرام  يرتبط حي  أيضا الذا  عن اغتراب هو النفسي االغتراب أن" وايت "ويشير

 . ويررى (38ا ص2005)يوسرفا الذا  عرن غربرة االغترراب أن إلرى يرذهب مرن ومرنهم المجتمرع عرن

 فالفرد عراضاأ  من  لك عن ينتج وما الهوية بتحقيق الشعور عدم هو النفسي االغتراب ان أيركسون""

 الهردف تحديرد عردم عرن النراتج براألمن حسراساإ يفتقرد مغتربرا ألنره يعتبرر بعرد هويتره تحردد لرم الرذي

 .)138ا ص2003)سريا  لحياته المركزي 

 فيهرا يتعررض التري الحراال  إلرى يشرير وشامل عام ممفهو هو  :النفسي االغتراب أن فيرى  " خليفة" أما

 داخرل ترتم التري واالجتماعيرة الثقافيرة العمليرا  وبترأثير واالنهيرارا للضرعف أو لالنشرطار الشخصرية

 للشخصرية المشروة النمرو الرى يشرير النفسري االغترراب أن بمعنرى ا(8ا ص2003")خليفرةا المجتمع

 .تكاملبال اإحساس الشخصية فيه تفقد أين اإنسانيةا

وتشير الباحثة إلى أن أنواع االغتراب سابقة الذكر مرتبطة ببعضها البعض أي أن كل نوع يؤثر ويتأثر 

 تشركل ألنهرا نظررام  مسرتقلة بصرورة الربعض بعضرها عرن فصرلها يمكن ال هذة األنواع بنوع آخرا كما أن

 الرى يرؤدي مثال السياسي بفاالغترا البعضا ببعضها وتؤثر اإنسان يعايشها التي المشاعر من وحدة

 االجتماعيرةا العالقرا  فري انفصرام الرى نسرانا وبالترالي يرؤديالشخصرية لردى اإ نمرو فري تشروة
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وال برد أن  بعراداأل مرن مجموعرة لهرا فكانرت عديردة بجوانرب تترأثر ظراهرة االغترراب كران لرذلك...وهكرذا

 راسة.نشير إلى أن االغتراب النفسي هو محور حديثنا الرئيسي في هذة الد

   أنواع الشعور باالغتراب

 (:2004ا ي)الشيب تتعدد أنواع الشعور باالغتراب لدى الفرد المغتربا ومن بين هذة األنواعا ما يلي

حياته الفرد باالغتراب خالل فترا  قليلة من  يشعرأن ويقصد به  :الشعور باالغتراب العابر-1

التي   والمشكال  ن و لك يعتمد على طبيعة المواقفتتسم بالتوافق والموائمة النسبيي التياالجتماعية 

الشعور باالغتراب يحدث عند بدء الفرد في  هذاو  االمجتمع الذي يعيش فيه وطبيعة تمر بحياة الفرد

 الوقوع بمشكلة أو ظرف  عب وينتهي حال انتهاء الموقف.

لة في الما ي ولكنه اجتماعية مقبو  بعالقا تمتع  قد يكون الفرد :الشعور باالغتراب التحولي-2

 اعتاد علىيشعر باالغتراب حديثا نتيجة لبعض الظروف المستجدة وأحداث قوية في حياتها أي أنه 

 ن نطلق عليه التغيريمكن أخر آهذا الو ع إلى و ع  رو ع معين وفجأة يحدث أمر ما يغي

 لروتين الحياة. المفاجئ

ا  طويلة ال يشعر فيهرا الفررد برأي نروع مرن أنرواع هذا الشعور لفتر  متدي: الشعور باالغتراب المزمن-3 

بررأن   مررع اعتقررادة الترراممررع الفرررد طيلررة حياترره  يسررتمرو اقعرره وعالقاترره االجتماعيررة. الر ررا فيمررا يتعلررق بو 

 ال يمكن أن تتغير مهما تغير  المواقف والظروف. حياته هكذا
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 أبعاد االغتراب النفسي

 هميةا ومن أبرز األبعاد التي يرتكز عليها االغترابا ما يلي:يحمل االغتراب النفسي أبعادام عدة  ا  أ 

خررين بعردة عرن اآلو االفتقراد إلرى األمرن والعالقرا  االجتماعيرة الحميمرةا شرعور ب العزلة االجتماعية: .1

واالنفصرال برين أهرداف  االشرعور برالرفض االجتمراعي واالنعرزالها قد يصراحبو  حتى وان وجد بينهما

 (.2003ع ومعاييرة المختلفة )خليفةا الفرد وبين قيم المجتم

بها انفصال كل ما هو  اتي عن ما هو مو وعيا أي تنفصل أهداف وغايا  يقصد  الالمعيارية: .2
دون  ةحياالتصبح و تصبح الغاية عند الفرد تبرر الوسيلةا )الفرد عن غايا  وأهداف المجتمعا 

 (.2007)عبد السميعا  (قيمة

قدرتره علرى السريطرة علرى سرلوكه وعلرى فري  نقربلديره نترزع القروىا و شعور الفررد بأنره م: وهالعجز .3

مستسررلم لمررا يحرردث فرري حياترره  فيررهفرررد ال يكررون الررتحكم أو التررأثير فرري مجريررا  األمررور الخا ررة بررها 

   (.2004)زهرانا  تهمقاوم دون محاولة حله أو

وأن منطرق غيرر معقرولا معنى لهاا وتسير وفرق  قيمة والأن يرى الفرد الحياة بأنها بدون  الالمعنى: .4

 (.2005)عيدا مشاعر الالمباالة والفرا  تسيطر عليه ال جدوى منهاا فيفقد واقعيته  حياته

وعررردم االنصرررياع للعرررادا  والتقاليرررد  االخررررو  عرررن المرررألوف ةالبعرررد عرررن الواقرررع ومحاولررر هررروالتمررررد:  .5

يكرون التمررد علرى الرنفس  أن ويمكرنا حوله معاييرالقيم و للالرفض والكراهية والعداء عالن إ السائدةا و 

و لك مثل الشعور بأن العادا  والتقاليد العربية مجرد أفكار قديمرة وباليرة ال قيمرة  اأو على المجتمع

 .(2005لها وال تنفع الفرد بشيء في حياته )عيدا 

هو شعور الفرد بأنه فقد هويتها وأنه مجرد شيء أو مو وع أو سلعةا وأنه ال يملك  التشيؤ: .6

 .(2012)زليخة  حي  يشعر أنه مقتلع حي  ال جذور تربطه بنفسه أو واقعهمصيرةا 
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أن الحياة تمضي بغير هدف أو غايةا أي أن الفرد ولد على هذة األرض بدون ب الشعورالالهدف:  .7

في  هتخبطإلى  ويؤديويترتب على  لك ا طراب سلوك الفرد وأسلوب حياتها  اسبب أو قيمة

 (.2003الحياة بال هدى )خليفةا 

 فيها القدرة على التوا ل مع نفسها يفقد اته مغتربا عن فيها الفرد  يكون  هي حالة غربة الذا : .8

فيه  صبحت.الواقعحساسه بنفسه في صال عما يرغب أن يكون عليه وبين إلديه شعور باالنف يكون و 

لسميعا )عبد ا مرتبط إلى حد كبير ببعد الالهدفوهي ربة ال تعرف ما ا تريدا أداة مغت الذا 

2007.) 

خررررينا أو نبرررذ بعرررض السرررلوك ويتضرررمن الررررفض نحرررو اآل هرررو اتجررراة سرررلبي رافرررض ومعررراد  الررررفض:   .9

 (. 2004) زهرانا  االجتماعي والتمرد على المجتمعا وعدم التقبل االجتماعي وحتى رفض الذا 

الغربة عن  زاالعج ساسها االستبيان وهي )غياب المعنىاتناولت الباحثة خمسة أبعاد وبنت على أ وهنا

  .غياب المعايير( الذا ا العزلة االجتماعيةا

 خصائص األفراد المغتربين نفسياً 

تره عدم القدرة على تحمل أفكار ومشاعر اآلخرينا وعردم القردرة علرى تحمرل  ابالمغترب النفسي  يتصف

األفرراد  أن اردو وسريرما  وكيترونراكمرا وجرد كرل مرن بيلكرونيسا وزيمبر. أحيانام وشعورة برالعجز والرنقب

ويقرل مريلهم إلرى  الرى الخجرل واالنطرواء والسرلبيةيميلرون إالشرعور براالغتراب النفسريا  الذين يعرانون مرن

 المخراطرة االجتماعيررةا وإلرى الوقرروف فرري وجره الصررعاب والمشراكلا ويحصررل معهررم انخفراض فرري تقرردير

عيررة وعرردم الرروعي بالررذا  نقررب فرري المهررارا  االجتمالررديهم خرينا و الررذا  وعرردم الثقررة بررالنفس أو برراآل

ومتطلباتررها فضررالم عرررن الحساسررية الزائرردة ونقرررب الثقررة بررالنفس والرغبرررة فرري تجنررب اآلخررررين خوفررا مرررن 

  (.2003)عبد السالما  الحصول على تغذية رجعية سلبية
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الفرد يحيا ومن الخصائب األخرى التي يتصف بها المغتربون نفسيام الشعور بالعجزا والخضوع بحي  

التررأثير فرري المواقررف االجتماعيررة الترري يواجههرراا بعرردم القرردرة علررى  ويشررعرا أو مغلوبررام علررى أمرررةمقهررورام 

 أويررؤثر فرري مجرررى األحررداث  أنيمكنرره  ا كمررا الطرة علررى تصرررفاته وأفعالرره ورغباتررهويعجررز عررن السرري

لطيررف )عبررد الاالستسررالم  ررنع القرررارا  الحياتيررةا وبالتررالي يعجررز عررن تحقيررق  اترره فيشررعر بحالررة مررن 

 (.2003خليفةا 

 االغتراب النفسي لظاهرة الوظيفي التحليل

 الواسرع االغترراب النفسري لظراهرة المختلفرة واألبعراد المعرانيمناقشرة علرى  التحليرل مرن يعتمد هذا النروع

 فيمرا المتمثلرة الثالثرة المراحرل مرن مرحلرة كرل عليهرا تشرتمل التري األبعراد متعقبرين بينهراا فيمرا والعالقرة

 (:2004عقيليا )ال يلي:

ا والتشرريؤا الالمعنرىمرحلرة عردة أمرورا مرن بينهرا ينردر  تحرت هررذة ال :لالغتـراب التهيـ  مرحلـة 1- 

 وهدف معنى إيجاد في الفشلوالشعور بالعجز وفقدان القوةا والشعور باليأس. والالمعنى هي الشعور ب

 يظهرر أنو  شريء إلرى الرذا  تحرول ا فهريالتشريؤأمرا  .وسرلبياتها يجابياتهرابإ بهراوعردم االقتنراع للحياةا 

  ا فرذلكشرعور برالعجز وفقردان القروةالوفيمرا يتعلرق ب .كأشرخاص لبعضهم يظهرونها ال ثقة لألشياء الناس

برها دون مبادرتره علرى  المحيطرةستسرالم والخضروع للمواقرف والظرروف إلى مرحلة اال اإنسان أن يصل

مررن الطبيعررةا حرراول أن  الرعررببررالخوف والعجررز و  تجاوزهررا أو االهتمررام لهرراا فاإنسرران البرردائي مرردفوعام 

 عور الذي ال يطاق بالخوف والعجز.يصنع لنفسه شيئام يمنحه الشعور باألمن ويزيل عنه الش

نسان يمر في ظرف معين يجبرة على هذة المرحلة بأن اإ تتميزو مرحلة الرفض والنفور الثقافي:  -2

بحير  يررى أن ال فائردة مرن االسرتمرار باألخرذ بهراا كمرا  التخلي عن عاداتره وتقاليردةا أو الخررو  عنهراا

 .أنه خبرة المعاناة من عدم الر اينظر إلى االغتراب في هذة المرحلة على 
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 يظهرركرأن  نسرحاباالب المختلفرة تتمثرلعرراض مجموعرة مرن األ فيهرابـاالغتراب: رحلـة الشـعور م -3

كرون علرى يفيهرا  نشرايوال .جتماعيرةا  ااجتماعيرة وبعرد عرن اآلخررينا وعردم تكروين عالقر عزلرة بصورة

 المسرايرة خرالل مرن كرأن يظهرر التظلموكذلك يشرعر الفررد بر عصيان والرفض.ال ا وكثرةوتمرد ثورة هيئة

 ا وهي عكس النشاي.واالمتثال والخضوع

تختلف عملية التنشئة ف :أثر التنشئة االجتماعية واالختالفا  الثقافية في الشعور باالغترابأما 

لثقافية ا حي  أن لكل مجتمع أنماطه اباختالف المجتمعا ي  بساطتها وتعقيدها اعية من حاالجتم

ويرتبط االغتراب لدى  اقد تتشابه في بعضها وتختلف في األخرى  ومشكالته القيمية ومطالب وحاجا 

فاهيم معملية التنشئة االجتماعية  حي  يكتسب الفرد فييب التنشئة االجتماعية لديهما األفراد بأسال

أدوار تؤثر في أحكامه وفي مدى اندماجه في أي مؤسسة ينتمي إليها وفي اكتسابه وقيم واتجاها  و 

مثلة على الضبط الداخلي األفراد الذين لديهم القدرة على السيطرة على ومن األ .لوجهة الضبط والتحكم

لى مواكبة الظروف خلق شخصية قوية ومتكاملة قادرة ع مما يؤدي إلىحولهما نتائج األحداث من 

أنهم تتحكم فيهم  الذين يعتقدون بأنواعهاا أما فيما يتعلق بالضبط الخارجي فهو يتمثل في األفراد 

ظروف أقوى منهم وخارجة عن سيطرتهما وال يستطيعون مجابهة الظروف وال حل المشكال  التي 

 .(2004)العقيليا  تكاملةو عيفة وغير م ةيؤدي هذا إلى بناء شخصية اغترابييقعون بهاا وبالتالي 

سرررر فررري المجتمرررع الفلسرررطينيا والتررري يسرررودها جرررو مرررن الحرررب والديمقراطيرررة وحريرررة تررررى الباحثرررة أن األ  

ا ويمترازون بالشخصرية القويرة والقويمرة التري التعبير والمعايير المستقرة يكون أفرادها مندمجين اجتماعيام 

يطرة والكبررت االنفعررالي والمبالغررة فرري أسرراليب تسررتطيع محاربررة الظررروفا أمررا األسررر الترري تسررودها السرر

العقرراب البرردني والعرراطفي يكررون أفرادهررا منعررزلين ومغتررربين أو يميلررون إلررى  لرركا حيرر  ينشررأ االغتررراب 

 هذة األسر بشكل وا ح. لدى أفرادالنفسي 
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 كيف فسرت نظريات علم النفس اإلغتراب النفسي

 -ب النفسي كما يلي:يفسر فرويد االغترا :ظرية التحليل النفسين -1

تذ رها أمر  عب يحتا  إلى ك فان  ااغتراب الشعور: فالخبرا  يتم كبتها لتقليل األلم الناتج عنها

رب وبذلك يغت مجهود كبير للتغلب على المقاومة التي تحول دون ظهور هذة الخبرا  الى الشعورا

  .ب الشعورالمقاومة هنا مظهر من مظاهر اغتراالشعور عن الخبرا  المكبوتة و 

تفسر النظرية السلوكية المشكال  بأنها أنماي االستجابا  الخاطئة أو الغير  :النظرية السلوكية 2-

السوية المتعلمةا بارتباطها بمثيرا  منفردة ويحتفظ بها الفرد ووفقا لهذة النظرية يشعر باالغتراب عن 

تى ال يفقد التوا ل معهم وبدال من  اته عندما يصا  ويندمج بين اآلخرين بل رأي أو فكرة محددة ح

 (40ا ص2014)بورويسا   لك يفقد توا له مع  اته

ترى هذة النظرية أنه عند التصدي لال طرابا  والمشكال  النفسية المرتبطة  :نظرية المجال 3-

باال طرابا  والمسببة لها وكذلك خصائب الحياة الخا ة بالعميل )المريض( في زمن حدوث 

ويرى  .إ افة إلى أسباب ا طرابه شخصيا و بيئيا مثل اإحباطا  والعوائق الماديةاال طرابا  با

حامد عبد السالم زهران أن الحوافز النفسية التي تحول دون تحقيق أهداف الفرد والصراعا  ما قد 

يصاحبها من غضب أو إحجام وتقهقر خائف وعلى هذا فان االغتراب هنا ليس ناتجا عن عوامل 

تبل عن عوامل خارجية تتضمن سرعة التغيرا  البيئية واالتجاة نحو هذة التغيرا  والعوامل  داخلية فقط

 (41ا ص2014)بورويسا 

 اتذهب )كارين هورني( إلى أن االغتراب هو ما يعلنه الفرد من انفصال عن  اته :نظرية الذات -4

لك يفقد االحساس بالوجود وكذ اورغباته ومعتقداته وطاقاته احي  ينفصل الفرد عن مشاعرة الخا ة

ومن ثم يفقد اإحساس بذاته باعتبارة كالم عضوياما و يصاحب هذا الشعور باالنفصال عن  االفعال
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وتصبح عالقة الفرد بنفسه  والخزي وكراهية الذا  واحتقارهاا االذا ا االحساس باختالف الشخصية

التي تدفع الفرد الى حالة من انعدام  وهي الذا  ويكون غريبا عن  اته الحقيقيةا عالقة غير شخصيةا

بأن الخبرا  المختلفة تنتج أنماي مختلفة من  وتفيد هورني ف والوسائلااالتوافق أو التطابق مع األهد

 .(440 ص ا2010الحمدانيا) الشخصيا  والصراعا 

 البشري هذة النظرية تركز على العوامل المحددة التي تفسر السلوك ا :نظرية السمات و العوامل - 5

وتشير الدراسا  التي تتناول سما  شخصية مرتفعي  والتي تمكن من تحديد سما  الشخصيةا

وعدم الثقة والتشاؤم والقلق  منها التمركز حول الذا ا أنهم يتميزون بعدد من السما ا االغترابا

اال طرابا  في و  كموالشعور بفقدان القدرة على التح وتوترا  الحياة اليوميةا والتباعد والوحدة النفسيةا

وعدم القدرة  ونقب العالقا  الصادقة مع االخرينا وعدم القدرة على تبني القيم المرغوبةا هوية الفردا

وعدم االنسجام بين  وعدم القدرة على إيجاد التوا ل بين الما ي والمستقبلا اعلى التوحد مع األبوين

 (.443ص ا2010زهرانا  )الفرد واألجيال السابقة.

 هوية بتطور النظرية اهتمام هو اريكسون  لنظرية األساسي الهدف إن : ظرية اريك اريكسون ن - 6

 يكون  عندما حي  الفرد لدى األنا هوية نمو في حاسمة المراهقة فترة إن م1821 اريكسون  ويرى  األناا

 األلفة لةمرح ويدخل هويتها فتحدد بالتوحدا إحساس يعطيه  لك فان محددا مركزيا هدفا المراهق الفرد

 بها يمر التي األساسية األزمة تعد والتي الهوية بأزمة يعرف ما وهذا باالغتراب الشعور ألن واالنتماء

 هذة حل في نجاحه ويتوقف الكبارا استغاللية الى الطفولية االعتمادية مرحلة من ينتقل وهو المراهق

 المجال في والخيارا  للبدائل شافاستك من المراهقا به يقوم ما على اريكسون  نظر وجهة من األزمة

 السلبي الجانب يمثل واألخر اإيجابي الجانب يمثل أحدهما قطبين أمام نفسه يجد حي  االجتماعي

 أهداف من يريد ما فعرف بو وح هويته وحدد  اته فهم في نجح المراهق أن يعني اإيجابي فالجانب
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 من الدور بهذا يرتبط وما المجتمع في به قومي أن ينبغي الذي والدور قيم من تحقيقه في يرغب وما

 عدم من يعاني وأنه نفسه فهم في فشل المراهق ان يعني السلبي الجانب أما. وانجازا  مسؤوليا 

)يوسفا  المستقبل في عليه يكون  أن يمكن وما الحا ر الوقت في معرفته وعدم هويته و وح

 (.22-21ا ص2005

( أن االغتراب يحدث عندما 1071-1092)كارل روجرزا يرى ) )الظاهراتيةاإلنسانية النظرية  -7

وبذلك ال يصبح الفرد  ادقام مع نفسه من أجل أن يحتفظ  ايخضع سلوك الفرد إلى ما تقتضيه الحاجة

فالفرد هنا يسلك  او لك بقصد الحفاظ على النظرة االيجابية من اآلخرين ابتقدير ور ا اآلخرين عنه

وكأن سلوكه  ادوافع اخرى ال يتحكم فيها أي هناك في داخل اإنسان اى  اتهوكأنه ال ينتمي إل سلوكام 

 .وال تنتمي إليه اال يتفق مع  اته

اغتراب الال شعور: يشير فرويد إلى ان الخبرا  المكبوتة تبدأ بحياة جديدة شا ة في الالشعور و - 

فان الالشعور يظل  ابت قائمةتبقى هناك محتفظة بطاقتها تتحين فر ة للخرو  و طالما أن أسباب الك

مغتربام على شكل انفصال عن الشعورا وما محاولة األنا في التو فيق بين  غط الواقع و متطلبا  

إال هروبا من اغتراب الفرد عن الواقع االجتماعي الفصل الثال  االغتراب  االهو وأوامر االنا االعلى

 (. 443-441ص ا2010زهرانا ( النفسي عند المراهق

 ريف األسر لغًة واصطالحاً تع

األسر هي ظاهرة قديمة منذ زمن طويلا تزامنت على مر العصورا وعرفتها األجيال كافةا ولقرد عرانى 

منه أسالفنا األوائل وابتلوا بذلكا ومنهم اإمام أحمرد برن حنبرلا واإمرام البرويطيا وسرجن شري  اإسرالم 

 (.138: ص2003عبد اللطيفا ) "ابن تيمية رحمه ع حي  تعرض لألسر سربع مررا 
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فري فتررة مرن  عررددهم تجراوزالرذين  األسررى قضرية إنسرانية مهمرةا فهري ال تقتصرر علرى  األسرى وقضية 

فررري فلسرررطين فحسررربا برررل تتعررردى إلرررى آالم وجرررراح أسررررهم وأزواجهرررم وأبنرررائهم  أسررريرام ( 9600)الفتررررا  

ي إال ويكون أحد أفرادة أسيرا لذلك تعد يوجد بيت فلسطينيكاد والمجتمع الذي يتأثر بهذة الشريحةا فال 

مررن أهررم محرراور ومفا ررل القضررية الفلسررطينية الترري يجررب أن نقررف جميعرررام بكررل الوسررائل  األسرررى قضررية 

 ).2019)هيئة شؤون األسرى والمحررينا واالستراتيجيا  لتخليصهم من هذا العذاب والمو  البطيء

ه مررن برراب  رررب شرردة باإبعرراد برروزن اإزاد وهررو القررد تعرررف كلمررة األسررر فرري اللغررة بأنهررا: )أ سررر( ق ت برر-

  (.19والجمع أسرى وأسارى. )الرازيا ص(ا ومنره سرمي )األسرير

  . ( أ سر.(اإسار( ما يقيد به األسير)أسرام وإسارام: قيدة وأخذة أسيرام  –أ سرة 

 (.1007: ص1972مصطفىا وآخرونا ) األسير: المأخو  في الحرب. ) ( أ سراء وأ سارى وأ سار

األسررير فرري اال ررطالح: هررو مررن يقاتررل العرردو ويلقررى القرربض عليرره مررن قبلرره فرري أرض وتعرررف كلمررة -

المعركرررةا والفررررق برررين األسرررير والسرررجين والمعتقرررل هرررو: السرررجين: مرررن قرررام بعمرررل سررريء فتسررررجنه دولترررره 

يررتم مررن العرردو  لارتكبررها واالعتقررراوتعاقبرره أي يكررون مسررجونام فرري الدولررة الترري ينتمرري إليهررا بسرربب جرررم 

 لبعض الناس بحجة الخوف من قيامهم بأعمال  دة.

ترم اعتقالره مرن قبرل السررلطا  اإسرررائيلية نتيجرة مقاومتره لالحرتالل علرى  مرنأنره بويعرف الفري األسرير 

  ).8: ص2005خلفية سياسية أو تنظيمية أو أمنية أو عسكرية )الفيا 

لذي تم اعتقالره مرن قبررل  االحررتالل الصرهيوني الرذي كما ويعرف شهوان األسير على أنه  لك الشخب ا

اعتقل على خلفية سياسرية أو تنظيميرة أو عسركرية )أمنيررة مررن وجهررة نظررر االحرتالل الصرهيوني( مهمرا 

: 2007كانررت الئحررة اتهامرره أو حتررى المحكرروم إداريررام )برردون محاكمررة( ولرررم يرررتم تحررررة بعررد )شررهوانا 

  .(8ص
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بأنره الفرررد الفلسرطيني الرذي يرتم سرلب الحريررة والكرامرة والراحرة منرها ويرتم ابعررادة  وتعررف الباحثرة األسرير

عررن أسرررته وأبنرراءة ألسررباب قررد تكررون غيررر معروفررةا أو ألسررباب قررد تكررون ملفقرره لرره خررالل أسرررةا ويررتم 

 حكمه لمدة معينة يقضيها في السجن.

 والمعتقلين الفلسطينيين في أرقام األسرى 

والمترزوجين مرنهم الرذين مرا زالروا  األسررى حصائيا  دقيقة وحديثة ألعرداد إلى نظرام لصعوبة الحصول ع

 مرن المعلومرا  المتروفرة والتري الحرالي اجتهرد  الباحثرة لعمرل إحصرائيةفي سجون االحتالل في الوقرت 

دينتي بيرت لحرم والخليرل وتفيرد المعلومرا  بأنره فري مرحصلت عليها من وزارة شؤون األسرى والمحررين 

 طفل. 387 يقاربأسير متزو  وكان لديهم ما  159 -بيت لحميوجد في 

( سررنة الررذين 18-7بنررائهم مررن الفئررة العمريررة )تررم إحصرراء عرردد أأسررير متررزو   237-الخليررل أمررا فرري 

 -2017 )طفررررل مرررن الجنسررررين فرررري بدايرررة العررررام الدراسرررري 215يتوجهرررون الررررى المرررردارس وبلررر  عررررددهم 

 2018ن عردد األسرررى داخرل سرجون االحررتالل فري عررام وبحسرب وزارة األسررى والمحررررين فرإ .(2018

 .أسيرام في محافظة الخليل 949في بيت لحم و 765منهم اأسير فلسطيني 8000حوالي 

لريس في سجون االحتاللا تجربة فريدة من نوعهراا الفلسطينيين  تعد تجربة األسرى  زمننا الحا رفي و 

 األسرى بناها هؤالء  فقديحتذى بها لدى أحرار العالما  أ بحت مثاالم ونمو جام لذا  لها مثيالم في التاري ا

 خاللهرامفتوحرة عرن الطعراما والتري سرقط بتضحياتهم ودمائهم وحريتهم ومعانراتهما خا رة اال ررابا  ال

أجبر  سلطا  االحتالل على تقرديم بعرض االمتيرازا   فكانت النتيجة أنالعديد من الجرحى والشهداءا 

)عررررودةا  تمكنرررروا مررررن العرررريش فرررري سررررجون االحررررتالل بشرررريء مررررن الكرامررررةلألسرررررى الفلسررررطينيينا حتررررى ي

2011.) 
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را ي الفلسطينية فري لسجون االسرائيلية منذ احتالل األالفلسطينيين في ا األسرى ترى الباحثة أن أعداد 

مسررتمرا ممررا أدى إلررى وجررود عرردد ال بررأس برره فرري السررجون ومركررز التوقيررف لالعتقررال ممررا أجبررر  تغيررر

و ع قوانين وامتيازا  لألسرى الذين يخو ون تجربة االعتقال حتى يتمكنوا من العيش االحتالل على 

 ناة السجنا ونيل شيء من الكرامة.مع معا

  فترة إجراء الدراسة جمالي فياإ األسرى التالية يتم تو يح عدد من خالل الجداول و 

 اإلجمالي األسرى عدد (: 1جدول )

 بيت لحم لخليلا في المحافظتين  األسرى عدد 
1714 949 765 

 

 الخليرلو  بيرت لحرمتوزيعه على أيضام  و 2018في بداية اإجمالي  األسرى يو ح الجدول السابق عدد 

أسيرام  765و اأسيرام  949منهم في محافظة الخليل أسيرام  8000حوالي األسرى الكلي   عدد يبل حي  

ب آليرة اإفررا  واالعتقرال عرنهم. )وزارة ما برين زيرادة ونقصرران كرل يروم حسر األسرى وعدد  من بيت لحم

 (.2018والمحررينا األسرى 

 حسب الحالة االجتماعية األسرى توزيع (: 2جدول )

 العدد الحالة االجتماعية
 بيت لحم/ 606 أعزب

 الخليل/712
 بيت لحم/ 159 متزو 

 الخليل/237
 1714 اإلجمالي
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غيررر متررزو  أسرريرام  606أسرريرام متررزو  و( 159) هممررن765عرردد أسرررى بيررت لحررم ويتضررح ممررا سرربق أن 

)وزارة شرؤون ( أسريرام غيرر مترزو  712مترزو  و) ( أسيرام 237منهم ) أسيرام  949الخليل  أسرى عدد  وأن

 .(2018األسرى والمحررين 

 سياسة االعتقال اإلسرائيلية وآثارها السلبية

نيين أداة شررائعة مسرتخدمة مرن قبرل تعتبر سياسة االعتقال اإسررائيلية المبرمجرة  رد المردنيين الفلسررطي 

الحررب "داة كجزء مرن الحررب المسرماة القوى االستعمارية واألنظمة االستبداديةا حي  استخدمت هذة األ

على اإرهاب"ا فإسرائيل توا ل اعتقال الرجال والنساء واألطفال وتحرمهم من أدنرى حقوقهم األساسيةا 

خرررالل حررررب  األسررررى قراقرررع فررري دراسرررة متخصصررررة حررررول فسياسرررة االعتقرررال قديمرررة حديثرررةا ولقرررد قرررال 

ما أن هنراك فترررة غائبرة ومجهولرررة فرري تررراري  الحركرررة األسرريرة الفلسررطينيةا عنردما يررؤرخ البرراحثون 1948

حيررر  يرررتم تجاهرررل مرحلررة هامررة وخطيرررة ارتكبتهررا العصررابا   ا1967هررذا الترراري  منررذ بدايررة االحرررتالل 

ل النكبةا ومرا اقتررف مرن جررائم حررب وإبرادة  رد اإنسرانيةا وأشرار إلرى الصهيونية بحق المعتقلين خال

أن الوقررائع تثبررت أن المنهجيررة الترري حكمرررت سرررلوك العصررابا  الصررهيونية المسررلحة عنررد إلقائهررا القرربض 

     سررواء مرردنيين أو عسررركريين هرررو فرررزهم وتصررنيفهم مررا بررين الطرررد أو اإعرردام أو االعتقررال األسرررى علررى 

( ps.alasra.www Eye on Palestine, 2010 ). 

مرررا برررين تهجيرررر وأسرررر وقترررل واغتصررررابا واسررررتمر  سياسرررة  مسرررتمرةالفلسرررطيني لشرررعب امعانررراة  كانرررت

يتم اعتقال طفل بعمر الثامنة فما  كأنوعلى أسباب غير مشروعةا الى يومنا هذاا  اإسرائيلياالعتقال 

سرطينيون يروم السرابع عشررر مررن خصب الفل 1974م عا وفي؟!.... هي التهمة أو الجرم الذي ارتكبه 

اليروم الرذي جررى فيره تحريرر  هرذافي السجون والمعرتقال  اإسررائيليةا  األسرى أبريل يومام للتضامن مع 

بمسرررتوطن  رررهيوني جررررى اختطافرره أسرررى  بررادلفرري عمليررة ت مررود بكررر حجررازي أول أسررير فلسررطينيمح
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سطيني في دورته هذا اليروم للتضررامن مررع األسرير الفلسرطيني لهذا الغرضا واعتمد المجلس الوطني الفل

 .في كل عام

الشرعب  أبنراءتعررض اآلالف مرن ياالحتالل الصهيوني للضفة وقطاع غزة وحتى أيامنرا هرذة بداية ومنذ 

وانتفا ررة األقصررى عررام  1987الفلسررطيني لالعتقررال والسررجن وخا ررة خرررالل االنتفا رررة األولرررى عرررام 

جنررود ب مليئررةمررا تشررارك قرروة عسرركرية إسرررائيلية كبيرررة مررن الرردبابا  والعربررا  المصرررفحة  عررادةم ا ف2000

أو مرررن تشرررتبه بمقاومتررره  المطلررروبينالمررردن والقررررى والمخيمرررا  العتقرررال  ون حا رررر يمررردججين بالسرررالح 

بحجرررة البحررر  عرررن  اام فسرررادفيهرررا هررراا ويعيثررررون ونمقتحي البيرررو  الفلسرررطينيةا و ون حا رررر فيلالحرررتاللا 

برر  ة فرري محاولررة بكررل أفررراد األسررر  وينكلررون ا غيرهررا وأثرررائق قرررد تررردين المطلرروبين كصررورة و  وأسررالحا 

ويجري اعتقال كل مشتبه بره وتقيرد يرداة وتعصرب عينراة ثرم يرتم اقتيرادة برالقوة إلررى  .الخوف والرعب فيهم

بررالتهم المسررندة لرره أو  تبرردأ عمليررة التحقيررق معررره النترررزاع االعتررراف منرره بررالقوةلمراكرررز االعتقررال والتحقيررق 

الررتهم الترري تررم تلفيقهررا لررها ويشررارك فررري عمليرررا  التحقيرررق رجرررال المخرررابرا  اإسرررائيلية أو مررا يسررمى ب 

مختلرف أسراليب التحقيررق الوحشررية وغيرر اإنسرانيةا  الرذي يسرتخدم"الشين بيت"ا وجهاز األمن الرداخلي 

أسررراليب  ال بررل أسرروأ مررنئة ال تختلررف مررن  رررب وتعررذيب وعررزل انفررررادي فرري ظررل ظررروف نفسررية سررري

 (.2008)أبو عيدا  نازية القاسيةالتعذيب ال

ا فعمليررة االجتمرراعي الواقررع برره هررذا الحرردث المحرريط علررىآثررارام  لكررل حرردث اجتمرراعيومررن المعررروف أن 

 ن تترك آثرارام سرلبيةأال بد و  اا والز  بهم في السجون منذ عشرا  السنين اعتقال المنا لين الفلسطينيين

 :على األسير وعائلته ومجتمعها وهنا سوف نتناول أهم هذة اآلثار المترتبة على عملية االعتقال
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يعاني من عردم االنسرجام مرع واقعره االجتمراعي بعرد تحرررةا بسربب  قد: على مستوى الفرد المعتقل: أوالم 

اعي حير  عرانى التغيرا  التي حردثت فري المجتمرعا وبالترالي الشرعور بخيبرة األمرل مرن المحريط االجتمر

 المحررون كثيراما وواجهوا مشاكل عدة في العمل والزوا  والدراسة وغيرها. األسرى 

حسراس إلرى إسرير فيرؤدي ة بالضرعف والخسرارة نتيجرة غيراب األسرر علرى مسرتوى األسررة: تشرعر األ ثانيام:

تعلرريم  نمررمررا يررؤدي إلررى  ررعف أداء األسرررة وتشررتيت خططهررا وبرامجهررا منكسررار والخسررارةا سرررة باالاأل

 .وغيرها قامة المشاريعإتنشئةا و وتربية و 

غيراب عنا رر فاعلرة  و مكانرة اجتماعيرة يعنري غيراب دورهرم الفاعرل  إنثالثام: علرى مسرتوى المجتمرع: 

احتجاز الطاقا  البشرية المنتجة يرؤثر علرى فوهذا الغياب له آثار سلبية على المجتمع بشكل عاما  هفي

 (.2010)البرغوثي وآخرونا اإنتا  طاقا  البشرية ومساهمتها في وتوظيف هذة ال المجتمع اقتصاد

يصرررل إلرررى حررردود النوبرررا   قررردمترررد لفتررررا  طويلرررةا و الرررذي يتجربرررة األسرررر بحررراال  القلرررق يمكرررن مقارنرررة 

ر"ا "هذيان األس نوبا والمعروفة بين العاديينا أو حتى المساج األسرى الهذيانية المألوفة لدى نسبة من 

مررزيج مررن أثررار العررزل والتعررذيب و ررغوطا  األسررر ومررن أهررم هررذة تظهررر كعرروارض  فلهررا اكلينيكيررام وأمررا 

 (:2001)النابلسيا  العوارض ما يلي

األفكار الداخلية: هي أفكار طارئة على سياق التفكير العرادي للشرخبا وهري تمتراز بطابعهرا القهرري -

 اته التكيفية.الذي يجعلها تسيطر على وعي المريض وتسيطر على تفكيرة وتعيق قدر 

حير  يررتبط بعضرها بالتعرذيب والحرمران الحسري أثنراء  األسررى أنواعهرا لردى  تعددلنوم: وتا طرابا  ا-

علرى األسر وخصو ام بالرجرجة االسرائيليةا حي  يررتبط األرق الصرباحي باالكتئراب وبمشراعر الحرداد 

 بمشاعر القلق والخسارة. واإغفاء األنا في حين يرتبط األرق 
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عي بره مقارنرة مرع مرا التجنبي: ويرنجم عرن شرعور األسرير بانخفراض مسرتوى االهتمرام االجتمرا السلوك-

بقدراترره الذاتيررةا  لررى  ررعوبة عودترره لحياترره االجتماعيررة السررابقة وإلررى تهرراوي ثقتررهإ  ررافةم إكرران يتخيلررها 

 الضمنية. تهاما االوأيضام إلى 

قلرق األسررا وهي فري الواقرع اسرتمرار لحالرة عالما  القلق: حي  تتبدى لدى األسير حالة قلق ترسبيةا 

تأخرذ أشركال حرادة عنردما تسريطر األفكرار الداخليرة و كريرا  األسرر ومشراعر اال رطهاد علرى األسررير و 

 المحرر.

تتوجره أحيانرا نحرو المشاعر العدوانيرة: وتغرذيها رغبرة االنتقرام لال رطهاد الرذي تعررض لره فري األسررا و 

المبطنررة( للمحرريط الررذي عرراش حيرراة طبيعيررة أثنرراء معانرراة األسررير تهامررا  الضررمنية )المحرريط بسرربب اال

 ألسرة.

كرروابيس تكراريررة لهررا عالقررة بالصرردمةا ومعرراودة معايشررة الحرردث  ترري قررد تكررون العرروارض الصرردمية: وال-

حسررراس باالنفصرررال عرررن اآلخررررين وزيرررادة الحساسرررية تجررراة المثيررررا  العاديرررة واالنفجرررارا  واإ يالصررردم

 العاطفية.

االكتئابية: تكون عادة رد فعلية أي أنها تكون ناجمة عرن التجربرة الصردميةا وهري ترزداد حردة العوارض 

 (.2001)النابلسيا  بازدياد عنف معايشة الحدث الصدمي

 سجون االعتقال تفتقد المقومات االنسانية

سرط األمراكن التري يحتجرزون فيهرا ألبداخرل السرجون مرن شرروي حيراة قاسريةا حير  تفقرد  األسرى يعاني 

للنروم علرى األرضا وعردم  األسررى االزدحام واالكتظاظ الشرديدين وا رطرار مقوما  الحياة اإنسانيةا ك

وجود أغطية كافية وتعر هم للبرد الشديدا إ افة إلى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء السراخن فري 
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إلرررى   رررافةم قلرررينا إض الجلديرررة علرررى أجسرررام المعتبعرررض المعسررركرا  ومراكرررز االعتقرررالا وانتشرررار األمررررا

معسرركرا   بعررض فرري وانتشررار الحشرررا  والجررر ان داخررل السررجون وانكشرراف مرافررق الصرررف الصررحيا 

مرن النظرام الرذي ال يسرمح مرن خاللره باسرتعمال  األسررى يشرتكي  االعتقال مثرل عتصريون وحروارة وسرالم

زجاجررا  داخررل  المررراحيض سرروى مرررتين أو ثالثررة يوميررام ممررا يضررطرهم لقضرراء حاجرراتهم فرري براميررل أو

 (.2014)نادي األسير الفلسطينيا  الغرف

يمررارس وسررائل تعررذيب خا ررة  ررد الشررعب الفلسررطيني وخا ررة  اإسرررائيليترررى الباحثررة أن االحررتالل 

المعتقلررررينا حيرررر  يسررررتخدم العنررررف الجسرررردي واأللررررم النفسرررري كوسرررريلة عقرررراب للمعتقلررررين لسررررلب الكرامررررة 

 دار القوانين فرادا حي  أن االحتالل يعتمد في إسطيني لدى األاالنسانيةا وانتزاع االنتماء الوطني الفل

 على محاكم عسكرية ليس لها معايير قانونية وسياستها تعتمد على القهر والقمع للشعب الفلسطيني.

 تأثير االعتقال على عائلة األسير وأبنائه

خا رةم البنراء االجتمراعي  اسرية مرن دعرائمعلى األسررة الفلسرطينية التري تعتبرر دعامرة أس العتقالا ثريؤ 

مررررن وخيمررررة علررررى عائلررررة األسررررير وإنمررررا تترررررك عواقررررب  فقررررطأن االعتقرررراال  ال تمثررررل معانرررراة لألسررررير و 

 (:2010خرونا )البرغوثي وآ  غوطا  اجتماعية واقتصادية ونفسيةا ومن أبرز هذة اآلثار ما يلي

إ ا خا رةم ا سررةام ولره أفري حرال كران متزوجر شعور األسرة بالضعف والخسرارة نتيجرة غيراب األسرير -1

حساس العائلة باالنكسار والخسارةا وخا رة الرذين إيؤدي إلى فهذا ا هو المعيل الوحيد ألسرته كان

 يمضون سنوا  طويلة في تربية وتعليم أبنائهما من أجل رعاية العائلة وتحقيق أحالمها.

ا ريع وبررامج حيراةئلة مخططرا  ومشرا عف أداء األسرة وتشتيت خططها وبرامجهاا حي  لكل عا -2

و مثل التعليم والتربيرة وتنشرئة األطفرال وبنراء البيرو ا وإقامرة المشراريعا فمرثال عنردما يكرون األب هر



37 
 

يعيررل بررر لرره أن يعمررل ويترررك المدرسررة لعنررد أسرررة يضررطر االبررن األكفالمعيررل الوحيررد ألسرررته وأبنائرره 

 سير.وهذا مثال بسيط على ما تعانيه أسرة األ أبيهااألسرة بدالم عن 

هنرراك آثررار نفسررية تترتررب علررى االعتقررال وتكررون هررذة اآلثررار علررى عائلررة األسررير وعليرره هررو نفسررها  -3

ا جنحير  يحرررم األبنرراء مرن والرردهم لمرردة طويلررةا يكبررون ويتزوجررون وينجبررون وهرو مررا زال فرري السرر

ل أثرار أن لالعتقا كما .وأسرهم ينفلسطينيال األسرى  الكثير من حالهو  بينهم كمافجوة  يخلقوهذا 

وقطرع أو رال األسررة وعرزل  األسررى  جمة على عائال  األسرى مما سربب انشرطار أسرر وعرائال 

 .أحد أفرادها ومنع توا لهم الطبيعي مما حال دون قيامها بوظائفها

الررذي يحدثرره االحررتالل مررن هرردم  كالرردمارمتعررددة فهرري  قتصررادية علررى عائلررة األسرريراال اآلثررارأمررا  -4

إلرى مرا تحدثره عمليرة االعتقرال مرن فجروة اقتصرادية كبيررة عنرد   رافةم إيرةا محال  التجار البيو ا وال

إلرى إعالرة أسررته التري تركهرا بسربب ظرروف ود ن وبحثره عرن عمرل لكري يعرخرو  األسير مرن السرج

 االعتقال الصعبة.

 ى بناء االسر ألالضغوطات النفسية واالجتماعية 

حيرراة الفرررد ال  ئعة فرري حياتنررا اليوميررةا إ  أنتعتبررر الضررغوطا  النفسررية واالجتماعيررة مررن الظررواهر الشررا

 حيرراة تسرربب ظهررور المشرركال  االجتماعيررة والنفسررية. يعرريش أبنرراء األسرررى  الترري تخلررو مررن الضررغوطا 

 علرررىسرررلبام يرررؤثر نتيجرررة العتقالررره مليئرررة بالضرررغوطا  النفسرررية واالجتماعيرررةا إ  أن غيررراب معيرررل األسررررة 

أمرام أطفالهراا  تصربح تمثرل دورا األب واألم معرام  إ  عراتق األم والمسؤوليا  الملقراة علرى طبيعية األدوار

إلرررى انقطررراع  يديرررؤ  و لرررك ألن غيررراب االب ا األسررررةالتررري تعررراني منهررر ناهيرررك عرررن المشررراكل االقتصرررادية

اعتقررررال األب يترررررك أثرررررارام نفسررررية واجتماعيررررة خطيرررررة علرررررى  واألهررررم مرررررن  لررررك أن الرررردخل عررررن األسرررررةا

 (.48ص ا2017 )دراغمةااالبناء
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إن وجرررود أب معتقرررل سررروف يرررؤدي إلرررى خررروف الطفرررل مرررن تكررررار حررردث االعتقرررالا ويشرررعرة بعررردم الثقرررة 

مررن ا رطرابا  نكو رريةا  أبررن األسرير وقرد يعراني اواالمرانا ومرن ثررم االنسرحاب مررن الحيراة االجتماعيررة

 ناهيرك عرن السرلوكيا  لصدمة قويةا الطفل بسلوك يناسب مرحلة عمرية سابقة بعد تعر ه بحي  يقوم

 (.254-253ص ا2017)أبو بكراالتي تكون موجه نحو الذا  أو  د الحيوانا  وغير  لك العدوانية

ل ثرررم هنالرررك بعرررض اال رررطرابا  التررري قرررد تظهرررر عليررره فرررأن ابرررن األسرررير إلرررى المدرسرررةدخرررول اعنرررد  

تناقصرا  فري الحالرة المزاجيرة التري تظهرر فري  رورة مشراعر  أدائه االكاديميا وقد يعاني مرن انخفاض

يمرر  التري مرن أخطرر المراحرل وتعد مرحلة المراهقرة عنرد أبنراء األسررى  سلوكيا  غير مناسبة للموقفاو 

االنسرحاب والعنرف والتفكيرر برالمو   منهرا ابها لهما يرافقها مرن ا رطرابا  ومشركال  قرد تظهرر عنردهم

شررعورة بأنرره  واالنتحررارا ناهيررك عررن انخفرراض فرري مسررتوى الثقررة بررالنفسا وزيررادة نقررد الررذا ا الناجمررة عررن

إلى أفراد  ليس كبقية أبناء جيلها وبما يصل بالمراهق تحويل الغضبا بحي  يحول غضبه من المعتدي

 (.254-253ص ا2017أو االطفال اآلخرين)أبو بكرا آخرين كالمدرسين والعاملين في المدرسة

يررررام للضرررغط تشررركل مصررردرا كب مرررن مشررركال  كثيررررة ن أبنررراء األسررررى وبسررربب اعتقرررال أبررريهم ومرررا يسرررببهإ

مررن هررذة ا و فررأنهم يمارسررون اسررتراتيجيا  متعررددة فرري مواجهتهرراا ومحاولررة التغلررب عليهررا وبترراليا النفسرري

 االستراتيجيا :

 : ويشمل أن يفكر الفرد التفكير المنطقي بحثام على مصادر القلق وأسبابه.التفكير بعقالنية .1

 قد يحدث.: بحي  يقوم الفرد بالتفكير في المستقبل وتخيل ما التخيل .2

 : ويتمثل في إنكار الضغوي وأكنها لم تحدث أو أن يقوم بتجاهلها.االنكار .3

: وتعد هذة االستراتيجية معرفية تتمثل في استخدام أفكار جدية ومبتكرة و لرك لمواجهرة حل المشكلة .4
 المشكلة وحلها.



39 
 

بيررررة أثنرررراء : وتعنرررري أن نتعامررررل مررررع الضررررغوطا  ببسرررراطة ورح الفاكهررررة واالنفعرررراال  االيجاالفكاهــــة .5

 المواجهة.

: وهرري أن يرجررع الفرررد إلررى الرردين وإلررى ربرره ويكثررر مررن العابرردا  كمصرردر للرردعم الرجــوع إلــى الــدين .6

 (.254-253اص2017الروحي واالنفعالي في مواجهة المواقف الضاغطة)أبو بكرا

 : حرمان من الزيارة واستهداف متعمداألسرى عائالت 

أثرررر مررردمر علرررى المجتمرررع  اإسررررائيلي جتهرررا دولرررة االحرررتاللإن لسياسرررة االعتقرررال الجمررراعي التررري انته

ا 1967فلسررطيني منررذ العررام  750.000 الفلسررطينيا فقررد قامررت دولررة االحررتالل باعتقررال مررا يقررارب ال

فمررن النررادر إيجرراد عائلررة فلسررطينية لررم يعتقررل أحررد أفرادهرراا وبالتررالي يمكررن اعتبررار هررذا األمررر مررن أهررم 

 محور أساسي في وجدان كل فلسطيني. رى األساألسباب التي جعلت قضية 

عطراء الحرق لجميرع المعتقلرين الحصرول علرى إ ن للزيرارا  العائليرةا إال أن إ ينب القانون الردولي علرى 

جرراءا  لكري يرتم منرع زيرارا  عرائال  المعتقلرين بشركل ممرنهج االحتالل تقوم بعمل العديرد مرن اإدولة 

الفلسرطينيين لرم  األسررى  اللهرما فربعض وإ األسررى لربعض  ومدروسا ويتم منع الزيرارا  كرإجراء عقرابي

يروا عائالتهم منذ سنوا ا وبعضهم اآلخر من ال يعرف شكل ابنه أو ابنترها كمرا وتقروم دولرة االحرتالل 

ممرا يشركل انتهاكرام  1948باحتجاز الغالبية العظمرى مرن المعتقلرين السياسريين الفلسرطينيين فري أرا ري 

ولررذلك يتوجررب علررى الفلسررطينيين المتواجرردين فرري أرا رري الضررفة الغربيررة تقررديم فا ررحام للقررانون الرردوليا 

مرررن أجرررل زيرررارة أقررراربهم فررري  1948طلرررب للحصرررول علرررى تصرررريح دخرررول الرررى االرا ررري المحتلرررة عرررام 

السجنا أي يجب أن يلتزم الزائر بشروي الزيرارة المخصصرة والتري تفر رها دولرة االحرتالل علرى أهرالي 

عديد مرن هرذة التصراريح تمنرع و لرك بسربب مرا ترم تسرميته بالردواعي األمنيرةا ودونمرا المعتقلينا إال أن ال
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)مؤسسرة الضرمير لرعايرة األسرير وحقروق  الكشف عن ماهية هذة الدواعي من قبل االحتالل الصرهيوني

 (.2014االنسانا 

لرريهما تنكيررل بهررم للضررغط عاسررتغالل و  مررنو ويهررم  األسرررى  ررد هاكررا  نتا بعرردةاالحررتالل  دولررة تقررومو 

خا ة النساء؛ كاألمها  والزوجا ا أو األطفال والكبار في السّن. وقد نشر  اللجنة العامرة لمناهضرة 

تقريررام  (Public Committee against Torture in Israeli, 2008) التعرذيب فري "إسررائيل"

غط علرى المعتقلرين أفراد العائلة كوسيلة  رتستخدم دولة االحتالل  أقر  فيه أنبعنوان: "شؤون عائلية" 

  .اإسرائيليالجاري التحقيق معهم من ِقب ل الشاباك 

 ومررررن الحرررراال  المررررؤثرة الترررري  كرهررررا التقريرررررا اعتقررررال رجررررل وزوجترررره وسررررجنهما مطرررروالم تحررررت التعررررذيب

الجسررررماني الشررررديدا واسررررتخدام طفلتيهمررررا )سررررنتينا ونصررررف سررررنة( كرهررررائن بيررررد الشرررراباك للضررررغط علررررى 

سررنميت والرردتكا  المحقررق أبلغرره باعتقررال والرردة وقررال لرره أنين معتقلررال ا رواة أحرردلررى مررإ  ررافةم إ والررديهما.

)أبررررو هرررراللا  هررررمتعرررراون معيبيررررت إ ا لررررم الهرررردم هررررددة بعامررررام ونغتصرررربهاا و  18وسررررنعتقل شررررقيقتك ابنررررة 

2009). 

ابي دولرررة االحرررتالل تقررروم باسرررتخدام منرررع الزيرررارا  العائليرررة للمعتقلرررين كرررإجراء عقررر وكمرررا  كرنرررا مسررربقام أن

ا قامررررت قرررروا  مصررررلحة السررررجون 2014 رررردهما ففرررري إ ررررراب المعتقلررررين اإداريررررين منتصررررف العررررام 

اإسرائيلية بمعاقبة المعتقلين الذين قادوا اإ راب وحرمتهم من حقهم في استقبال الزيارا  العائلية لمدة 

مرن اإجرراءا  ستة أشهر والذين أ ربوا عن الطعام لمدة أربعة أشهرا وجاء هذا العقاب  رمن حزمرة 

العقابيررة الترري اتخررذتها قرروا  مصررلحة السررجون بحررق المضررربين عررن الطعرراما ومررا هررذة إال أمثلررة بسرريطة 

 جدام على انتهاكا  االحتالل الصهيوني لحقوق المعتقلين.
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ن كل و  وتبقى القصب األكثر ألمام عن االعتقال وأثرة على األسر الفلسطينية لم تروى بعدا فاالعتقال ل  

بررالحزن واألسررىا فأعيرراد المرريالد واألعررراس  األسرررى ا  الترري يفترررض أن تكررون جميلررة لعررائال  الررذكري

 وإعادة شملهم الى عائالتهم. األسرى والمناسبا  كلها  كريا  ناقصة دون إطالق سراح 

 رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية لألسرى 

 ن االسرائيليةافلسطينيين داخل السجو األسرى الب 1996السلطة الفلسطينية منذ قدومها في عام  اهتمت

قضررايا لالهتمررام ب والمحررررين"ا األسرررى رة شررؤون وتسررمى "وزا والمحررررينأنشررأ  وزارة خا ررة باألسرررى ف

داخل السجون االسررائيلية ومتابعرة مشراكلهم وهمرومهم وكرذلك أسررهما وبتروفير كرل االحتياجرا   األسرى 

ألسررهما وكرذلك بتروفير وتكليرف صرا  ماليرة لهرم و ر مخصتوفيق يعن طر سرهما المادية والمالية لهم وأل

األحكرررام  مرررام المحررراكم االسررررائيلية وحترررى دفرررع غرامرررا  ماليرررة فررري حرررال  ررردورم أمحرررامين للررردفاع عرررنه

 .المتضمنة غراما  مالية

فررا  بعرد مردة مرن اإ والعمرللألسررى االحتياجرا  الماليرة  ترأمين منهراالوزارة وعبر برامج مختلفة  عملت

 ون يرغبر تكفرل برالتعليم لألسررى الرذينعهم الحراليا و تأهيلهم مهنيام لاللتحاق بمهنة تالئرم و ر علىعنهم 

جررراءا  وكررذلك تسررهيل معظررم إ الرسررميةااللتحرراق ببرررامج التعلرريم عررن بعررد أو تعلرريم  ررمن الجامعررا  اب

 (.2008والمحررينا  األسرى )وزارة  التحاقه بالجامعة كتعزيز لألسير المحرر

زارة اهتماما خا را باألسريرا  المحرررا  واألسريرا  الالتري مرا زلرن داخرل السرجونا مرن حير  وتولي الو 

قانونا لألسرى  2004ا وقد و ع المشرع الفلسطيني في عام عنهنا علمام  باإفرا متابعتهن والمطالبة 

فري  عفراء كرل أسرير محررر أمضرىفصيلية لألسرى المحرررينا حير  ترم إ المحررين حدد فيه المعاملة الت

سنوا  وكل أسيرة أمضت مدة ال تقل عرن ثالثرة سرنوا  مرن رسروم  5سجون االحتالل مدة ال تقل عن 

التعلررريم المدرسررري والجرررامعي والحكررروميا ورسررروم الترررأمين الصرررحيا ورسررروم أي دورة تأهيليرررة فررري نطررراق 
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ويصرف له  نداخل السج شهريام  ام راتب كل أسير جها  الرسمية المختصةا ويمنحالبرامج التي تنظمها ال

ا كمررا تحسررب مرردة األسررر  ررمن مرردة الخدمررة الفعليررة فرري حررال العررام برردل المالبررس بمعرردل مرررتين فرري

والمحررررينا  األسرررى )وزارة  التحاقرره للعمررل فرري مؤسسررا  السررلطة الفلسررطينية بعررد خروجرره مررن السررجن

2008.) 

اال ا منهررا الماديررة وأسرررهم فرري عرردة مجرر األسرررى ترررى الباحثررة أن السررلطة الفلسررطينية عملررت علررى دعررم 

والمعنويةا فكانرت تلبري احتياجراتهم مرن التعلريم وكانرت توكرل المحراميين للردفاع عرنهم وال يقتصرر دورهرا 

معررين  المحررررين فتعطرري كررل مررنهم راتبررام  األسرررى علررى المعتقلررين داخررل السررجون بررل أيضررا تقرروم بمتابعررة 

الجانرب النفسري  في هذة الدراسرة علرى دعرمال أننا سنركز إا لة حياته االجتماعية واألسريةيستطيع موا

 االجتماعيرةومكرانتهم  األسررى في ظل التطورا  الكبيرة على القضرية الفلسرطينية وو رع  األسرى ألبناء 

 .و ويهم األسرى مما له األثر الكبير والوا ح على اوالوطنية

محرررين مرنهما ومرن الفلسرطينيين وال األسررى هناك العديد من المؤسسا  والجمعيا  التي تعنى بشؤون 

 بين أبرز هذة المؤسسا  والجمعيا ا ما يلي:

قطرراع غرررزة تعمرررل فررري  فررري 1996هليرررة خيريرررة تأسسررت عرررام جمعيررة أ  والمحرررررين: األسررررى جمعيررة  -

المحرررررين وعرررائالتهما  األسررررى مجررراال  الخررردما  الخيريرررة ألسرررر المعتقلرررين الفلسرررطينيينا وكرررذلك 

 -ولى في محافظا  غزةفي مدينة غزة وفروعها الخمس األس وتعمل الجمعية حاليام في مقرها الرئي

 (.2007والمحررينا  األسرى شؤون  )وزارة ورفح -خان يونس -دير البلح -جباليا

النرادي هرم  أعضراء 27/9/1982جامعة بير زيت بتراري   فيتأسيسه نادي األسير الفلسطيني: تم  -

سررجون وبرراب العضرروية مفترروح لكررل الررذين تحرررروا مررن ال أوالموجررودين فرري السررجونا  األسرررى مررن 

رى واألس األسرى أسير فلسطيني داخل وخار  السجونا ويقوم النادي بدور كبير في مساعدة أهالي 



43 
 

هليررررررة والمحررررررررين والمؤسسررررررا  األ األسرررررررى ويتعرررررراون مررررررع وزارة  المحررررررررين فرررررري جوانررررررب مختلفررررررةا

العديرررد مرررن التقرررارير  إلرررىمجلرررة دوريرررة بعنررروان األسرررير باإ رررافة  نسرررانيةا ويصررردرجتماعيرررة واإواال

  .وأو اعهم األسرى عالمية حول ظروف والنشرا  اإ

 فرري غررزة 1993عررام  نسرران: مؤسسررة فلسررطينية غيرر حكوميررةا تأسسررتمؤسسرة الضررمير لحقرروق اإ -

سان نين بقضايا الديمقراطية وحقوق اإبمبادرة من أسرى ومعتقلين محررين وحقوقيين ونشطاء مهتم

والمعتقلين في سجون االحرتالل وتترابع ملرف  األسرى تعمل على الدفاع عن ا والدفاع عن المعتقلين

 بالتوعيرةوتهرتم ا االنتهاكا  أيام كان مصدرها االعتقال السياسي وكما أنها تسعى للدفاع عن  حاي

نسران برأن الروعي بقضرايا وحقروق اإ نسانا حي  ترؤمنحقوق اإالمجتمعية في مجال الديمقراطية و 

 (.2004)مؤسسة  و  الضميرا  هاكا يشكل رادعا لالنت

وتسررراعدهم علرررى االنررردما  والتكيرررف داخرررل  األسررررى   اجتماعيرررة ترعرررى تررررى الباحثرررة أن هنررراك مؤسسرررا

رشادية التي تقدمها للتأكيد على أهمية ممارسة حياتهم بشكلها مع الفلسطيني من خالل الدورا  اإالمجت

 األسرررررى عمررررل علررررى توعيررررة الجمرررراهير إزاء تالطبيعرررريا كمررررا وتقرررروم برررردور أساسرررري فرررري المجتمررررع فهرررري 

نسان لدى أفراد الشعب الفلسطيني حتى يتمكنوا عي بالقضايا اإنسانية وحقوق اإالفلسطينيين وزيادة الو 

ومسرراعدتهم فرري التكيررف واالنرردما  فرري حيرراتهم وممارسررة أدوارهررم االجتماعيررة  األسرررى مررن التعررايش مررع 

  طبيعية.بصورة 
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 بقةثانيًا: الدراسات السا

 الدراسات العربية

 من أبرز الدراسا  العربية السابقة التي تحمل مو وع االغتراب النفسيا ما يلي:

علررى ظرراهرة االغتررراب السياسرري لرردى هرردفت الدراسررة الررى التعرررف بدراسررة  (2010قررام بنررا  وسررالمة )

ع االجتمرراعيا هررالي مخرريم العررروب وعالقتهررا برربعض متغيرررا  الخلفيررة االجتماعيررة واالقتصررادية كررالنو أ 

العمررررا عررردد سرررنوا  التعلررريما الررردخل الشرررهريا درجرررة التررردينا االنتمررراء واالتجررراة السياسررريا طرررور فريرررق 

طبيرق مقيراس هالي مخريم العرروبا وقرد ترم تيوع ظاهرة االغتراب السياسي لدى أ البح  استبانة تقيس ش

لطريقرررة العشررروائية شرررخب ترررم اختيارهرررا با 100هرررالي مخررريم العرررروب بلغرررت الدراسرررة علرررى عينرررة مرررن أ 

يوع % من مجتمع الدراسةا وتو لت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ش1.5الطبقيةا وقد بل  حجم العينة 

غلبيرة يشرعرون برالالقوة العروب بدرجة عاليةا حي  كران األ هالي مخيمظاهرة االغتراب السياسي لدى أ 

فري  حصرائيام  وجود فرروق دالرة إيضام ئج أالغتراب السياسيا وبينت النتاو يعيشون حالة من االسياسيةا أ

فري حرين  درجة االغتراب السياسي لدى أفراد العينة حسرب متغيرر االنتمراء السياسريا االتجراة السياسريا

حسب متغير الجنسا العمرا عدد سنوا  الدراسةا الدخل الشهريا  حصائيام لم تظهر هناك فروق دالة إ

 عدد افراد االسرةا ودرجة التدين.

 وأسراليب الشرباب لردى النفسري االغترراب برين العالقرة معرفرة هردفت الرى ( بدراسرة2012ان )وقرام عثمر

 بواسرطة اختيارهرا ترم وطالبرة طالرب 300العينرة  وبلغرت األسررةا داخرل المتبعرة االجتماعيرة التنشرئة

 يراسق مقيراس هري: البيانرا  لجمرع أداترين الباحثرة استخدمت كما االمتساوية الطبقية العشوائية الطريقة

 تو لت التي النتائج أهم االجتماعيةا وكانت التنشئة أساليب ومقياس الجامعةا اغتراب شباب مشاعر

 أسراليب واتسرام انخفراضباال الشرباب لردى النفسري االغترراب مشراعر اتسرام :فري تتمثرل الباحثرة ليهراإ
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 والحمايرة التسرامح بعردي فري وسرط والدرجرة اوالتقبرل المسراواة  بعردي فري باالرتفراع االجتماعيرة التنشرئة

 فري إحصرائية داللرة  ا  فرروق  وجود .واإهمال والتسلط التفرقةا والرفض أبعاد في نخفاضواال الزائدة

 .األمهرا  لصرالح الزائردةا والحمايرة التقبرل بعردي فري واألمهرا  اآلبراء برين االجتماعيرة التنشرئة أسراليب

 .االجتماعية تنشئةال وأساليب االغتراب بين إحصائية داللة  ا  عالقة وجود

فهرردفت دراسررته الررى الكشررف عررن العالقررة القائمررة بررين االغتررراب النفسرري والتكيررف  (2012أمررا يررونس )

األكرراديمي لرردى طررالب الجامعررةا كمررا تسررعى الررى كشررف الفررروق بررين ظرراهرة االغتررراب النفسرري ودرجررة 

كليرررة والتخصرررب. اعتمرررد  التكيرررف األكررراديمي تبعرررا للمتغيررررا  التاليرررة: الجرررنسا مكررران االقامرررةا نررروع ال

 عررررة مولررررود معمررررريا بواليررررة تيررررزي وزوطالبررررا وطالبررررةا مررررن جام 220الباحثررررة علررررى عينررررة مكونررررة مررررن 

سرفر  نترائج الدراسرة أواختبرار التكيرف االكراديميا وقرد  واستخدمت مقياس االغتراب للمرحلرة الجامعيرةا

كاديميا ممرا يردل علرى التكيف األاالغتراب النفسي ودرجة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين ظاهرة 

ائج عرن سرفر  النترأكاديمي لدى طالب الجامعةا كما غتراب النفسي كلما قل التكيف األنه كلما زاد االأ

ن هنراك فرروق  ا  داللرة أقامرةا فري حرين في متغير الجنس واإ إحصائيةعدم وجود فروق  ا  داللة 

 م االقتصادية والتسيير.في متغير الكلية ولصالح طالب كلية العلو  إحصائية

بالكشررف عررن المظرراهر السررلطوية فرري التعلرريم الجررامعي وعالقررة  لررك  فرري دراسررته (2012وقررام الخوالرردة )

بحررراال  االغترررراب لررردى الطلبررررة فررري جامعرررة اليرمررروكا و ررررمم لرررذلك أداة علميرررةا خضرررعت إجررررراءا  

مرن طلبرة جامعرة اليرمروك فري التصديق والثبا  لتكون أداة  ادقة لتحقيق أهدافهاا وطبقرت علرى عينرة 

طالررب وطالبررةا تررم اختيررارهم بالطريقررة العشرروائية الميسرررة. واسررتخدم  518قوامهررا  2009/2010العررام 

وتو رررلت الدراسرررة إلرررى أن الطلبرررة يررردركون أن هنررراك مظررراهر سرررلطوية فررري  اهج الو رررفيالباحررر  المرررن

برين الدرجرة المتوسرطة والدرجرة العاليرةا العملية التعليمية التعلمية داخل الجامعة قدر  بدرجة تتراوح مرا 

كمررا يرردرك الطلبررة أن هنرراك عالقررا  ارتباطيررة موجبررة بررين المظرراهر السررلطوية وحرراال  االغتررراب لرردى 
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الطلبررةا أعالهررا فررري الفلسررفة واالهرررداف والمنرراهجا تليهرررا طرائررق التررردريس وتكنولوجيررا التعلررريم ثررم طرائرررق 

 التقويم.

 النفسري براالغتراب الشرعور برين االرتباطيرة العالقرة عرن لكشرفا إلرى (2012وهردفت دراسرة نعيسرة )

 والدراسرا  الجامعيرة المرحلرة طلبرة درجرا  متوسرط برين الفرروق  عرن الكشرف وكرذلك النفسريا واألمرن

 المسرتوى  -الجنسرية) التاليرة للمتغيررا  تبعام  النفسي االغتراب ومقياس النفسي األمن مقياس على العليا

 اسرتخدام ترم الهردف هرذا ولتحقيرق .الجامعيرة بالمدينرة القراطنين دمشرق معرةجا طلبرة لردى (التعليمري

 واسرتبيان .وآخررون  الردليم ع عبرد فهرد إعرداد مرن النفسري األمرن ظاهرة لقياس استبيان ة:التالي األدوا 

 مرن وطالبرة طالبرام  (370) من الدراسة عينة وتتكون  .الباحثة إعداد من النفسي االغتراب ظاهرة لقياس

 أهم ومن .األ لي البح  مجتمع من (%3 ) نسبته ما العينة هذة وتمثل الجامعيا السكن مدينة بةطل

 عالقة توجد .متوسطة بدرجة الجامعة طلبة لدى نفسي اغتراب وجود :البح  إليها تو ل التي النتائج

 ودرجراتهم النفسري األمرن مقيراس علرى الطلبرة درجرا  برين إحصرائية داللة  ا  سلبية عكسية ارتباطية

 النفسري األمن مقياس على الطلبة درجا  متوسطا  بين فروق  توجدو  .النفسي االغتراب مقياس على

 ."العليا الدراسا " طلبة لصالح التعليمي المستوى  متغير إلى ت عزى 

عرن العالقرة برين الوحردة النفسرية والمسراندة االجتماعيرةا كمرا هردفت الرى ( 2013وكشفت دراسة حميرد )

ن تعرررزى فسرررية والمسررراندة االجتماعيرررة يمكرررن أإ ا كررران يوجرررد فرررروق فررري مسرررتوى الوحررردة الن الكشرررف عمرررا

لرررربعض المتغيرررررا  الديمغرافيررررة مثررررل: )العمرررررا الحالررررة االجتماعيررررة عنررررد االعتقررررالا الحالررررة االجتماعيررررة 

 نليلري وتكونرت عينرة الدراسرة مرالحاليةا عدد مرا  االعتقرال..( واسرتخدم الباحر  المرنهج الو رفي التح

حررارا واسرتخدم الباحر  مقيراس الوحردة النفسرية ومقيراس  من  فقة وفاء األمحررام  فلسطينيام  سيرام أ 179

فري درجرا  الوحردة  إحصرائيةنه ال توجد فروق  ا  داللرة تو لت الدراسة إلى أالمساندة االجتماعيةا و 

تعررزى للمتغيرررا   حرررار فرري قطرراع غررزةالمحررررين  ررمن  ررفقة وفرراء األ األسرررى النفسررية وأبعادهررا لرردى 
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برررين مسرررتوى  إحصرررائيةعالقرررة ارتباطيرررة عكسرررية  ا  داللرررة نررره توجرررد الديمغرافيرررة المرررذكورةا كمرررا تبرررين أ

حررار فري قطراع المحررين في  فقة وفراء األ األسرى ستوى المساندة االجتماعية لدى الوحدة النفسية وم

 غزة.

 فري ورقلرة جامعرة طلبرة معانراة جرمح التري هردفت الرى تحديرد( 2013) وفي دراسرة برن زاهري وبرن خيررة

 براالغتراب الشرعور فري تباينره ومدى األسري  الدخل مستوى  على األسريا والتعرف باالغتراب شعورهم

 اسرتخداما المنراهج أكثرر مرن يعرد الرذي الو رفي المرنهج البحر  أ رحاب الطلبةا استخدم لدى األسري 

الدراسرة. اسرتخدم الباحثران  وهرذة لمالئمتره عليره اعتمدوا وقد واالجتماعية النفسية والبحوث الدراسا  في

 الباحثانوقام  االغتراب مقياس في والمتمثل المعلوما  لجمع الدراسة في المعتمدة األداة  وهو االستبيان

ب  عرددها يقردر األساسريةا والتري العينرة علرى تطبيقره أجرل مرن لرألداة  السريكومترية الخصرائب بقيراس

 إحصائية داللة  ا  عالقة لى وجودالدراسة. تو لت الدراسة إ محل الجامعة من وطالبة طالب  240

 وجرود عدمو  .المقيمين وغير الجامعي بالحي المقيمين الطلبة بين األسري  باالغتراب الشعور درجة في

 فري فرق  وجود عدم .الجنس باختالف األسري  باالغتراب الشعور درجة في إحصائية داللة  ا  فروق 

 .الطلبة لدى االقتصادي للمستوى  اختالف حسب سري األ باالغتراب الشعور

 االغترراب ظراهرة انتشرار مسرتوى  علرى بدراسرة هردفت إلرى التعررف (2013كمرا قرام سرالطنية ونروي )

 لردى شريوعام  الثقرافي االغترراب مظراهر أكثرر علرى شرتمةا والتعررف الجرامعي القطرب طلبرة لردى الثقافي

 طلبرة عنرد الثقرافي االغترراب شريوع فري الفرروق  علرى فالتعرر و  بسركرة( شرتمة ) الجرامعي القطرب طلبرة

السكنية(. استخدمت الباحثتان المرنهج  )الجنسا المنطقة متغيري  حسب )بسكرة( شتمة الجامعي القطب

 نسرانيةاإ العلروم كليرة الكليترين طلبة مجموع من عشوائية بطريقة العينة اختيار الو في التحليليا وتم

 طلبة مجموع من طالب 400 ب العينة مفردا  عدد وقدر السياسية والعلوم الحقوق  وكلية واالجتماعية

 لعردة العلميرة القيرام بالمراجعرة بعرد الثقرافي براالغتراب الخراص المقيراس اسرتخدمت الباحثتران .الكليترين
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 ن طلبة القطبباالغترابا وتو لت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان من أبرزها أ الخا ة مقاييس

 الحسابي المتوسط بل  حي  نسبيام  مرتفعة بدرجة الثقافي باالغتراب الشعور يعانون من شتمة يالجامع

 الشرعور مظراهر فري )بسركرة( بشرتمة الجامعي القطب طلبة درجا  كانتا كما و  2.52 ككل للمقياس

 في 2.78 الذا  ومركزية 2.87 الالمعيارية مظهر في مرتفعة- كانت حي  متباينة الثقافي باالغتراب

 .1.96والالهدفية  2.14االجتماعية العزلة بعدي من كل في ما نوعام  منخفضة كانت حين

 لردى ومصرادرة االغترراب مظراهر أبررز معرفرةإلرى  هردفت فري دراسرته التري ( 2013كمرا برين عليران)

 لمواجهرة الدراسة عينة تفضلها التي السلوكية والخيارا  األحرارا وفاء  فقة  من المحررين األسرى 

 تم وثباتهاا  دقها من التأكد وبعد بياناتها لجمع استبانة بتصميم الباح  قام  لكا أجل ومن اغترابهما

 وبينرت غرزةا بقطراع األحررار وفراء  رفقة  من محررام  فلسطينيام  أسيرام ( 167)قوامها عينة علي تطبيقها

 عالية بدرجة األحرار فاءو   فقة  من المحررين األسرى  لدى االغتراب ظاهرة شيوع الميدانية النتائج

 االجتماعيرةا والعزلرة العجرزا فري ممرثالم  االغتررابا يعرانون  الدراسرة عينرة مرن%( 78) أن حير 

 مرن المبعردين المحرررين األسررى  أن الدراسرة أو حت كما الذاتيا واالغتراب والالمعنىا والالمعياريةا

 أن النترائج بينرت كمرا القطراعا فري ينالمقيمر مرن أكثرر االغترراب يعرانون  غرزة قطراع إلرى الغربية الضفة

 للقروى  حزبيرام  المنتمرين مرن أكثرر االغترراب يعرانون  الوطنيرة للقروى  حزبيرام  المنتمرين المحرررين األسررى 

 كانرت حرين فري ا(% 89,6) نسربة علرى األسررى  الغترراب الداخليرة المصرادر حصلت وقد اإسالميةا

 السرلوكي الخيرار يفضرلون  الدراسرة عينرة مرن (% 50 ) نسربة وأن ا(% 86,7 ) الخارجيرة المصرادر

 الخضوعي الخيار أما نسحابيااإ السلوكي الخيار يفضلون  (% 40,9 ) نسبة بينما والثوريا التمردي

 %(.9.1) نسبة علي حصل فقد

 مؤشررا  انتشرار نسرب علرى التعررف الرى هردفت (2014المحتسرب وبرن العزميرة ) ن دراسرةفري حرين أ

 اعتمد وقد غزةا قطاع جنوب في والراشدين األطفال لدى المتغيرا  ببعض وعالقته النفسي اال طراب
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 في الحدودية المناطق تسكن التي األسر من الدراسة مجتمع وتكون  التحليليا الو في المنهج الباحثان

 وترم وأطفرالهما أسررة رب ( 1146)مرن الدراسرة عينرة وتكونرت (اخرانيونس رفرحا) غرزة قطراع جنروب

 الباحثان استخدم وقد ا2009أكتوبر حتى أغسطس من الفترة في البسيطةا العشوائية بالطريقة اختيارهم

 وجرود عردملرى . وتو رلت نترائج الدراسرة إوالراشردين األطفرال عنرد النفسري اال رطراب مؤشرا  مقياس

 فرروق  وجرود عردم .الجرنس لمتغيرر تعرزى  النفسري اال رطراب مؤشررا  فري إحصرائية داللرة  ا  فرروق 

 ارتباطيه عالقة وجود .السكن مكان لمتغير تعزى  النفسي اال طراب مؤشرا  في ائيةإحص داللة  ا 

 .ألبناءا لدى اال طراب ومؤشرا  اآلباء لدى اال طراب مؤشرا  بين إحصائية دالة طردية

لى معرفة مسرتوى كرل مرن االغترراب النفسري وتقردير كانت تهدف إ (2014وفي دراسة لرشاهين ونا ر)

ثرر بعرض المتغيررا  الديمغرافيرة )كجرنس الطالربا امعتي القردس والقردس المفتوحرة وأجر الذا  لدى طلبة

قامرررةا ونظرررام التعلررريم المتبرررع فررري الجامعرررة( علرررى يا والتقررردير االكررراديميا ومكررران اإوالمسرررتوى الدراسررر

مررن طلبرررة  581مرررنهم  وطالبررةم  طالبررام  950االغتررراب النفسرري وتقررردير الررذا ا كانررت عينرررة الدراسررة مرررن 

ا اختيرروا 2012/2013من طلبة جامعة القدس المفتوحةا خالل العام الدراسري  360القدسا وجامعة 

% مرن 5بطريقة المعاينة الطبقية العشوائية حسب متغيري الجنس والجامعة وقد شكلت العينة ما نسبته 

القدس  ن الدرجة الكلية لالغتراب النفسي لدى طلبة جامعتياأل لي. وأظهر  نتائج الدراسة أالمجتمع 

% 52.6والقررردس المفتوحرررة كانرررت متوسرررطةا حيررر  بلغرررت قيمرررة المتوسرررط النسررربة المئويرررة السرررتجاباتهم 

يرررة علررى مجمرررل وكانررت الدرجرررة لتقرردير الرررذا  متوسررطة ايضررراا حيرر  بلغرررت قيمررة متوسرررط النسررب المئو 

 لرى عرردم وجرود فرروق فرري متوسرطا  كرل مررن االغترراب النفسرري%ا كمرا أشررار  النترائج إ69.6الفقررا  

 قامة.لمتغير المستوى الدراسي ومكان اإ وتقدير الذا  لدى طلبة جامعتي القدس والقدس المفتوحة تبعام 
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 الالجئرين لردى النفسري براالغتراب الشعور مستوى  على التعرفهدف ب (2014)بورويس وكانت دراسة 

 مرا لمعرفرة لرك و  ااإكلينيكري المنهج استخدام الدراسة هذة طبيعة اقتضت حي  .الجزائر في السوريين

 الدراسرة عينرة كونرتت .الجزائرر فري السروريين الالجئرين لردى النفسري براالغتراب الشرعور مسرتوى 

 ما أعمارهم تتراوح ينذوال الجزائر في المقيمين السوريين الالجئين فراداأل من فرد 30 من االستطالعية

 أعدتره الرذي النفسري غترراباال مقيراس االسرتطالعية الدراسرة فري الطالبرة طبقرتا سرنة 50-20 برين

 اإحصرائية األسراليب اسرتخدام ترم .السريكومترية الخصرائب مرن التأكرد جرلأ مرن وهرذا) شرقير ينربز (

ا كرونبراخ لفراأ معامرلو  متجانسرتين وغيرر متسراويتين عينترين برين الفرروق  لحسراب )  (اختبرار :التاليرة

 جديرد اجتمراعي وسرط فري  رعبة اةحير يعيشرون  السروريين الالجئرين الضحايا نأوتو لت الدراسة إلى 

 االرتيراح بعردم والشرعور االجتمراعي التفاعرل ونقرب المجتمرع أفرراد مرع واالنسرجام التوافرق  رعوبة مرع

 .واالستقرار

تراب النفسري وجرودة الحيراة هدفت دراسته الى التعررف إلرى مسرتوى الشرعور براالغ( 2014أما العروقي )

لو رفي حرارا وقرد اتبعرت الباحثرة المرنهج افقة وفاء األالمحررين إلى قطاع غزة  من   األسرى لدى 

فررا  عرنهم ين ترم اإلى قطراع غرزة الرذالمحررين إ األسرى التحليليا وكان المجتمع األ لي للدراسة من 

ررين المبعررردين مررن الضرررفة المحرر األسررررى أسرريرام محررررر مررن  131فقة التبررادلا وقرررد بلرر  عرررددهم فرري  ررر

 رررلي وبنسررربة تمثيرررل وفررراء األحررررار مسرررحوبة مرررن المجتمرررع األالغربيرررة إلرررى قطررراع غرررزة  رررمن  رررفقة 

%ا وهي نسبة ممثلة لمجتمع الدراسة وقرد ترم اختيرارهم بالطريقرة المسرحية لتطبيرق أدوا  الدراسرة 80.3

فقررة ومقيراس جرودة الحيراة مكرون  50عليهم والتي كانت عبارة عن مقياس االغتراب النفسي مكرون مرن 

الدراسررة  باحثررة العديررد مررن االسرراليب االحصررائية لإلجابررة عررن تسرراؤال فقرررةا وقررد اسررتخدمت ال 35مررن 

حاديا وقد تو لت الدراسرة األ حصاءا  الو فيةا وتحليل التباينوالتحقق من فرو ها ومن أهمها اإ
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لررى قطرراع غررزة  ررعيفا المحررررين المبعرردين إ األسرررى الشررعور برراالغتراب النفسرري عنررد  إلررى أن مسررتوى 

 لى قطاع غزة جيد.المحررين المبعدين إ األسرى الحياة عند ستوى الشعور بجودة وم

عررف إلرى التعررف علرى االغترراب النفسري لردى طلبرة الجامعرةا والت هردفتبدراسرة  (2014وقام علروان )

 مجمع في االغتراب النفسي على وفق متغير الجنسا وتألف إحصائيةعلى هل هناك فروق  ا  داللة 

حصراء البرال  عرددهم ربيةا واستعانت الباحثرة بشرعبة اإكلية الت ابلب جامعة طالبا و  طالب من البح 

طالبررةا  50طالررب و 50طالررب وطالبررةا وكانررت مقسررمة إلررى  100( وكانررت العينررة تتررألف مررن 3212)

واعتمررد  الباحثررة علررى مقيرراس الكبيسرري لقيرراس مفهرروم االغتررراب النفسرري لرردى الطلبررة والترري تكونررت مررن 

مرن الخبرراء ولثبرا  أداة البحر   7كد من الصرف بعررض أداة القيراس علرى فقرة وفي البح  تم التأ 26

ان مرة ثانية بعد طالبة وطالب وتم توزيع االستبي 15تم توزيع االستبيان على عينة عشوائية تتكون من 

و ررحت نتررائج البحرر  أن هنالررك  لررك لتمديررد درجررة الثبررا  لررألداة. أنفسررهم و أسرربوعين علررى األشررخاص أ

 وجرود فرروق  ا  داللرة %ا وقرد أظهرر  النترائج أيضرام 9عنرد الطلبرة فري الجامعرة وكانرت نسبة اغترراب 

جرد أن الرذكور أكثرر اغترابرا نراث( حير  و  كرورا إللمتغير الجنسري ) في االغتراب النفسي تبعام  إحصائية

عانيره الرذكور مرن ناث وأعلى درجرة وكرذلك ألسرباب متعرددة ونتيجرة متوقعره الحصرول بسربب مرا يمن اإ

فكرررار والرررذكور ال يتقيررردون باألفكرررار والعرررادا  لرررذلك يكونرررون أكثرررر عر رررة لألحرررداث ادا  وتقاليرررد وأعررر

 المفاجئة.

 يدركها كما ام شيوع الوالدية المعاملة أساليب أكثر على التعرف إلى( 2015كما هدفت دراسة بن علية )

 التعررفو  .العينرةراد أفر من هقينالمرا  لدى شيوعام  النفسي راباالغت أبعاد أكثر على التعرفالمراهقونا و 

 في الوالدية المعاملة أساليب إسهام ومدى الوالديةا المعاملة وأساليب النفسي االغتراب بين العالقة على

 لدراسرةا مجتمرع تكرون و  .االرتبراطي الو رفي المرنهج خطروا  راسرةالد تتّبعت .النفسي باالغتراب التنبؤ

 للسرنة) 2990) عرددهم والبرال  بسركرةا واليرةلا جرال والدأ  لثانويرا والثالر  الثراني الصرف تالميرذ مرن
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 الوالديرة المعاملرة ألسراليب جبريرل فراروق  مقيراس من كل راسةالد في استخدم. 2013/2014الدراسية 

 الصردق لكليهمرا السريكومترية الشرروي مرن التأكرد ترم حير  النفسريا رابغترالل شرقير محمرود وزينرب

 راباالغت أشكال أكثرن الجزائرية. تو لت الدراسة إلى أ البيئة على اتقنينهم عادةإ  خالل منا والثبا 

 الرديني راباالغتر يليره السياسري راباالغتر ثرمّ  الثقرافي راباالغتر هرو راهقينالمر لردى شريوعام  النفسري

 برين إحصرائية داللرة  ا  موجبرة ارتباطيرة عالقرة توجردو  .الرذاتي رابفراالغت االجتمراعيراب فراالغت

 فقرد بعرادألا لبقيرة وبالنسربة النفسريا راباالغتر أشكال ومختلف )االتساق عدم) الوالدية المعاملة اسلوب

 .إحصائية داللة  و وبعضها سالبةا ومّرة موجبةا مّرة االرتباطية العالقة جاء 

لى الكشف عن االغترراب النفسري ودورة فري تعراطي المخردرا  إ (2015)وتهدف دراسة قبقوب وسعيدي

بعراد االغترراب النفسري المؤديرة للتعراطيا وكرذلك اسرتخرا  درسا بهدف معرفة أكثرر أراهق المتملدى الم

البروفيررررل النفسرررري لمتعرررراطي المخرررردرا  وتحديررررد الخصررررائب النفسررررية للمتعرررراطيا وقررررد اسررررتخدم المررررنهج 

العيرررادي مرررن خرررالل دراسرررة حالرررة لمراهرررق متمررردرس متعررراطي للمخررردرا  بمدينرررة بسررركرةا كمرررا اسرررتخدمت 

ترراب النفسريا وقرد تو رلت الدراسرة ة االكلينيكية النصرف موجهرة مرع تطبيرق مقيراس االغالباحثة المقابل

ن لالغتررراب النفسرري دور فرري تعرراطي المراهررق للمخرردرا  ممررثال فرري العزلررة االجتماعيررة والالمعنررى إلررى أ

عالئقيررة كتعر رره لصرردمة الحرمرران لررى المشرركال  اللك  ررعف الرروازع الرردينيا باإ ررافة إوالعجررزا وكررذ

ب الرذي ينظرر لره كنمرو   للتمراهيا وكرل هرذة المشراعر تظهرر فري األ يومي والتعلق براألما وتمراهاألم

مثل اختيرار الرذا  وهرذا يرؤدي بره إلرى  نفسية المراهق فيجد نفسه تحت تأثيرا  بها عدة خيارا  متنوعة

لضررربط ذلك سرررلوك المخررراطرة وقلرررة الرررى تعررراطي المخررردرا  والتررردخينا وكرررا واألدهرررى مرررن  لرررك إاالنطررواء

 سري وانخفاض الوازع الديني.األ

 برين العالقرة ومعرفرة القيمري التغيرر مو روع على الضوء إلقاء دراسته إلى فهدفت (2015كباجة )أما 

 القريم مسرتوى  علرى والتعررف العامرة الثانويرة طلبرة لردى النفسري واالغترراب الرذا  وهويرة القيمري التغيرر
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 لتحقيرق الباحثرة واسرتخدمت.العامة الثانويرة طلبرة لردى فسريالن واالغترراب الرذا  وهويرة القيمري والتغيرر

 في الدراسة أدوا  وتمثلت الحسابية والمتوسطا  التكرارا  على القائم الو في المنهج الدراسة أهداف

 ألبرو النفسري االغترراب ومقيراس للوحيردي الرذا  هويرة ومقيراس الباحثرة إعرداد مرن القريم مقيراس

 محافظرة فري العامرة الثانويرة طلبرة من (492) منهم شخصام  (1002) من الدراسة عينة وتكونت.عمرة

 لردى متوسرط مسرتوى  وجرود:في النتائج أهم وتمثلت.مورهمأ أولياء من  (510)و غزة وغرب غزة شمال

 لردى القريم مسرتوى  حراز فيمرا القيم في( 59.38) نسبي وزن  على حاز حي  للقيم العامة الثانوية طلبة

 المسرتويا  ( وكانرت 58.49%نسربي ) وزن  حراز علرى حير  "متوسرط" وى مسرت علرى األمرور أوليراء

 جوهري  وغير  عيف قيمي تغير وجود .اختالف وجود عدم على يدلل مما واآلباء األبناء بين متقاربة

 الرذا  وهويرة القريم فري إحصرائية داللرة  ا  فرروق  توجرد ال(. 0.002) العرام المتوسرط بلر  حير 

 0.05 من أكبر الداللة مستوى  كانت حي  غزة قطاع في العامة الثانوية طلبة لدى النفسي واالغتراب

 (.التخصب الجغرافيا المكان االجنس) متغير تعزى 

ثر علرى االغترراب هدفت الدراسة إلى معرفة ما إ ا كان للحرمان الوالدي أ بدراسة (2015وقام عريف )

ائهم آلبراء متواجردين مرن خرالل تطبيرق ا وهل هناك فروق بيرنهم وبرين نظرر النفسي للمراهقا  السعوديا 

مراهقة محرومة والردياما مرن  30مراهقة مقسما  لمجموعتين  60استبيان االغتراب النفسيا و لك على 

سررررر العاديررررة  ا  الرررردخل  مررررن األمراهقررررة غيررررر محرومررررة والررررديام  30دور الرعايررررة االجتماعيررررة بجرررردة و

وتو رررلت الدراسرررة إلرررى وجرررود داللرررة  وضااالقتصرررادي واالجتمررراعي المتوسرررط للتحقرررق مرررن  رررحة الفرررر 

بينمررا ال توجررد  بعرراد وهررو العزلررة االجتماعيررة لصررالح المراهقررا  المحرومررا  والررديام بررين أحررد األ إحصررائية

بعاد المختلفة. كما أن العزلة النفسي بين المجموعتين بباقي األ في االغتراب إحصائيةداللة فروق  ا  

أعلى مقارنة بأقرانهم غير المحررومين وبالترالي فرإن الحرمران الوالردي  االجتماعية لدى المحرومين والديام 

 .له أثر ملحوظ في حياة المراهقين وفي بناء عالقاتهم االجتماعية في فترة المراهقة
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 برين الفرعيرة وابعرادة النفسري االغترراب انتشرار إلرى التعررف علرى مردى( 2016وهردفت دراسرة عبراس )

 برين الفرروق  داللرة إلرى تعررفوال .دمشرق محافظرة في المقيمين والطلبة واءاإي مراكز في النزالء الطلبة

 االجتماعيرة الحالرة- الجرنس) البحر  لمتغيررا  تبعام  النفسي االغتراب مقياس على الدرجا  متوسطا 

 مرن %1 بنسربة عينرة سرحب ترم(ا دمشرق محافظرة فريالمقيمرين  يرواءاإ مراكرز اإقامرةا مكران- لرالب

 العامرة الثانويرة المرحلرة مردارس طرالب مرن 31494أ رل  مرن وطالبرةا طالبرا 314 بواقرع المجتمرع

 النفسري لالغترراب مقيراس بإعرداد الباح  قام 2016/2015.الدراسي للعام دمشق محافظة في الرسمية

 أفرراد بطلبرة الخا رة السرجال  على االعتماد تمو  .بندام  50 من مؤلف رئيسة أبعاد خمسة من المكون 

الدراسريا وتو رلت الدراسرة  للعرام األول الفصرل امتحانرا  ودرجرا  راسرية )المرذاكرا البحر  الد عينرة

 مرتفعرة درجرة يرواءاإ مراكرز فري النرزالء البحر  عينرة أفرراد برين إلرى أن مسرتوى االغترراب النفسري بلر 

 دمشرق محافظرة فري المقيمرين البحر  عينرة أفرراد برين النفسري االغترراب مسرتوى  %ا وبلر 68.3بلغرت 

 برين إحصرائية داللرة  ا  عكسرية سرلبية ارتباطيرة عالقرة %ا كمرا وتوجرد2.59 بلغرت متوسرطة درجرة

، الدراسري والتحصريل النفسي االغتراب مقياس على يواءااإ مراكز في النزالء البح  عينة أفراد إجابا 

 لمقيمينا لدى البح  عينة أفراد إجابا  بين إحصائية داللة  ا  عكسية سلبية ارتباطية عالقة توجدو

 .الدراسي والتحصيل النفسي االغتراب مقياس على دمشق محافظة في

 الطمروح ومسرتوى  النفسري االغترراب برين العالقرة عرن الكشرف إلرى( 2016كما هدفت دراسرة العنرزي ) 

 فري الجنسرين برين فرروق  هنراك كران إ ا مرا ومعرفرة الشرماليةا الحردود جامعرة وطالبرا  طرالب لردى

 وطالبرة برام طال 423 مرن الدراسرة عينرة وتكونرت ة.الدراسر عينرة لردى الطمروح ى ومستو  النفسي االغتراب

ا الطمروح مسرتوى  ومقيراسا النفسري االغترراب مقيراس اسرتخدام ترم طالبرة. 235و طالبرام  188 بواقرع

 غيرر متوسرطين برين الفرروق  لداللرة " " اختبرار علرى المسرتخدمة حصرائيةاإ األسراليب اشرتملتو 

 وجروداشرار  نترائج الدراسرة إلرى  .المتعردد الخطري االنحردار تحليرل بيرسونا ارتباي ومعامل مرتبطينا
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 التنبؤ يمكن .الشمالية الحدود جامعة طلبة لدى الطموح ومستوى  النفسي االغتراب بين ارتباطية عالقة

  ا  فرروق  وجرود ة(.الالمعيارير االتمرردا النفسري( الالمعنرى االغتراب أبعاد خالل من الطموح بمستوى 

 الجرنس لمتغيرر تبعرام  النفسري االغترراب فري والطالبرا  الطرالب درجرا  متوسرطا  برين إحصرائية ةداللر

 في والطالبا  الطالب درجا  متوسطا  بين إحصائية داللة  ا  فروق  وجود عدم .الطالبا  لصالح

 .الجنس لمتغير تبعا   الطموح مستوى 

بررررين التماسررررك االجتمرررراعي وكررررل مررررن تررررم الكشررررف العالقررررة االرتباطيررررة  (2017الزهرانرررري )وفرررري دراسررررة 

وطالبةا ممن يدرسون  طالبام  221االغتراب الثقافي وأزمة الهوية والقيم االخالقيةا وشملت عينة البح  

مثلرروا مررا نسرربته  طالبررام  100فرري المرحلررة الثانويررة بمدينررة جرردةا تررم اختيررارهم بالطريقررة العشرروائيةا وبواقررع 

% مررن عينررة البحرر  النهائيررةا واسررتخدم الباحثرران المررنهج 54.8طالبررة مررثلن مررا نسرربته  121% و45.2

ثررران مقيررراس التماسرررك االجتمررراعي مرررن الو رررفي االرتبررراطي لمناسررربته ألهرررداف البحررر ا واسرررتخدم الباح

لررى وجررود عالقررة ارتباطيررة موجبررة بررين التماسررك االجتمرراعي وكررل مررن وأشررار  نتررائج الدراسررة إاإعدادهم

لرى عردم وجرود فرروق برين الطرالب تراب الثقافيا كما أشار  النترائج إالهوية واالغ زمةالقيم األخالقية وأ

 والطالبا  على مقياس التماسك االجتماعي.

 االغترراب لردى حصائيةاإ الداللة  ا  الفروق  على التعرف لىإ (2018دراسة جاسم وعيدان ) هدفت

 مرنو ا  والمقترحرا والتوجيهرا النترائج و رع لرىإ التو رلا و (المرحلرة / الجنس) منظور وفق النفسي

 كما الظواهر دراسة على يقوم الذي التحليلي الو في المنهج استخدام تم وظروفه البح  طبيعة خالل

 باختيرار الباحثتان ا قامتحجمها من الظاهرة مقدار ويو ح اكمي نحو على عنها والتعبير الواقع في

 الداخلية قساماأل من طالبة 50و بطال 50 من مؤلفة عشوائية بطريقة وطالبة طالب 100 قدرها عينة

 والذي الذا  مفهوم لقياس المصمم (2002) يسالكبي مقياس الباحثتان استخدمت .القادسية جامعة في

 الفررد وشرعور مجتمعره عرن معرزول نرهأب الشرخب فيهرا يشرعر  هنيرة حالرة بأنره النفسي االغتراب عرفه
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 لدى النفسي لالغتراب االستبانة أداة  استخدمت وقد هماكال أو مجتمعه وأ  اته عن النسبي باالنفصال

 اخرتالف رغم نفسي اغتراب لديهم ليس الداخلية قساماأل طلبة نألى إالجامعة. وتو لت الدراسة  طلبة

 طلبة لدى النفسي االغتراب في إحصائية داللة  ا  فروق  وجود البيئا ا وعدم واختلف العمرية الفئا 

 فري إحصرائية داللرة  ا  فرروق  وجرود نراث(ا عردمإ /  كرور) نسالجر متغيرر حسرب الداخليرة قسراماأل

 ثال (. / ولأ) الصف متغير حسب المعرفية الدوافع

 الدراسات األجنبية

 من أبرز الدراسا  األجنبية السابقة التي تحمل مو وع االغتراب النفسيا ما يلي:

جرراء هردفت إلرى إ قراموا بدراسرة (Guy and Coffey, et. al, 2010) وآخررون  وكروفي جريأجررى 

دراسة تجريبية لفترا  طويلة مرن االحتجراز والهجررة مرن منظرور طرالبي اللجروء المحتجرزين فري السرابقا 

مرن الالجئرين البرالغين:  17فررا ا وتتكرون عينرة الدراسرة مرن إوتحديد عواقب هذة التجارب للحياة بعد ا

كرانوا محتجرزين فري مراكرز احتجراز  عاما(ا من الرذين 42من الذكور وأنثى واحدةا متوسط العمر  16)

المهرراجرين بتمويررل مررن الحكومررة االسررترالية فرري متوسررط ثررالث سررنوا  وشررهرينا وقررد أجريررت مقررابال  

فرررا  عررنهما واسررتخدمت الدراسررة مجموعررة مررن مانيررة أشررهر بعررد اإمعهررم فرري متوسررط ثررالث سررنوا  وث

عرررد للرررذين تعر ررروا لالعتقرررال ومرررا ب األسررراليب الكميرررة والنوعيرررةا الستكشررراف الخبررررا  والصرررحة العقليرررة

فرررا  عررنهما وقررد يتررألف المكررون النرروعي مررن المقررابال  شرربه المنظمررة االعتقررال بعررد عرردة سررنوا  مررن اإ

حررداث الهامررةا والعالقررا ا واسررتكملت هررذة الترردابير مررع ة النفسررية اليوميررةا واألالستكشرراف الرفرراةا والحيررا

وسبل التأقلم طوال هذة الفترا ا وقد كشفت الدراسرة أنره  كمية موحدة من الصحة النفسية ونوعية الحياة

وبالنسبة للغالبيرة كانرت للصرعوبا  انتشرارا وقرد عرانى المشراركين مرن شرعور مسرتمر مرن انعردام األمرن 

والظلرررما والصرررعوبا  فررري العالقرررا ا وتغييررررا  عميقرررة فررري الصرررحة النفسررريةا وتشرررير النترررائج أن هنررراك 
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نا حي  كانوا يعانون في وقت المقابلةا وقد كانت هذة الصرعوبا   عوبا  نفسية وشخصية للمشاركي

 تراكمية من تجاربهم السلبية أثناء االعتقال.

التعررف إلرى ترأثير اال رطرابا   (Tummers et. al, 2015) تروميرز وآخررون دراسرة كمرا هردفت 

عمررررروميين. النفسرررررية الناشرررررئة عرررررن اغترررررراب العمرررررلا واالغترررررراب السياسررررري علرررررى سرررررلوكيا  المررررروظفين ال

واسررتخدمت الدراسررة نمررو جي اغتررراب العمررلا ونمررو   االغتررراب السياسرري مررن أجررل تحليررل الضررغوطا  

مررن  790الناشررئة عررن اغتررراب العمررلا واالغتررراب السياسرري. ومررن خررالل دراسررة مسررحية اشررتملت علررى 

العملريا  األشخاص المستطلع أرآئهما كشفت نتائج الدراسة أن اغتراب العمل يخفض من مستوى األداء

علرى  كما أنه يعزز من فكرة الرحيل لدى الفرد. وكشفت كذلك الدراسة أن االغتراب السياسي ترؤثر سرلبام 

سلوكيا  األفررادا وعلرى مردى تطبيرق السياسرا  المعمرول بهرا ممرا يرؤثر بشركل سرلبي علرى األداء العرام 

 .للموظفين العمومين

علررى تررأثير توا ررل ولقرراء أطفررال السررجناء بدراسررة هرردفت إلررى التعرررف  (Hedge, 2016) هرريج وقررام

علررررى العالقررررة األبويررررة مررررا بررررين السررررجناء وأطفررررالهما وعالقترررره بمسررررتوى اال ررررطرابا  الداخليررررة  بآبررررائهم

( 18-9طفرل وطفلرة ممرن تترراوح أعمرارهم مرا برين ) 40علرى والخارجية لألطفال. وقد اشتملت الدراسرة 

ئج عن أنه كلما ازداد  عدد الزيارا  الطفل لألب كلما عامام ويقبع آبائهم في السجون. وقد كشفت النتا

انخفضرررت اال رررطرابا  الداخليرررة والخارجيرررة للطفرررل. وكلمرررا زاد  كرررذلك عررردد الزيرررارا  واالتصرررال كلمرررا 

 ازداد إدراك وثقة الطفل بعالقة األبوة مع أبيه.

السرلوكية إلرى التعررف علرى اآلثرار النفسرية و  (Lee A. James, 2018) جريمس لريدراسرة وهردفت 

لالغترررراب األبررروي علرررى أطفرررال نرررزالء السرررجون النيوزيالنديرررةا وقرررد اسرررتخدمت الدراسرررة المرررنهج التجريبررري 

لتحقيق األهداف المرجوة. واشتملت الدراسة على أطفال ألبوين منفصلين في الوقت الرذي يقبرع أحردهما 

تعرردد ا وكرران   ررطرابا فرري السررجن فيمررا اآلخررر يعتنرري باألبنرراء. وقررد أظهررر  الدراسررة أن مظرراهر اال
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أبرزها أن الطفل ال يعد يتقبل من يعتني به من األبوينا ويبدأ برفضه. وتظهر عليه ا طرابا  نفسرية 

أخرررىا مثررل الشررعور باالكتئررابا واإحبررايا والعصرربية المفرطررةا والقيررام بسررلوكيا  غريبررةا فضررالم عررن 

 شعورة باإحبايا وينخفض مستوى تقدير الذا  لديه.

الدراسررة إلررى التعرررف علررى تررأثير السررجن علررى هرردفت  بدراسررة (Bhuller, 2018) ر وآخرررون قررام بهررول

وقررد تررم توزيررع اسررتبيان بشرركل عالقررة اآلبرراء بأطفررالهما وتررأثير  لررك علررى شررعورهم برراألبوة اتجرراة أبنررائهم. 

عشوائي على مجموعرة مرن القضراة والرذين تتنروع فري مسرولهم إرسرال متهمرين إلرى السرجن. وترم تحليرل 

إجابرراتهم لتكشررف الدراسررة عررن أنرره لرريس بالضرررورة أن يكررون لسررجن أحررد الوالرردين انعكرراس سررلبي علررى 

األب أن ي كسب اإبن تربية  الحة من  نالطفلا فقد يتعلم الطفل من تجربة أبيها وبالتاليا يمكن لسج

. كما كشفت لما  در من سلوكيا  من أبيه أو أمه والتي أود  به إلى المكوث بالسجن ازدراءةخالل 

نتررائج الدراسررة عررن عرردم وجررود دليررل يؤكررد أن مكرروث األب فرري السررجن يزيررد مررن مسررتوى العدوانيررة لرردى 

 الطفلا يدفعه نحو ممارسة سلوكيا  عدوانية أو غير مرغوبة في المدرسة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

الجزء الثاني من الفصل ورد  في التي  أن الدراسا  السابقة سواءم العربية أم األجنبية ثةترى الباح

ا عثمان( ودراسة )2015عريفا هناك دراسة)ف االغتراب النفسيا وأثرة على الفرداتدور حول  الثاني

 التي تشابهت( 2015(ا وكذلك دراسة )بن عليةا 2014ودراسة )المحتسب وبن العزميةا  ا(2012

أثر االغتراب النفسي واالجتماعي بقة على مع الدراسة الحالية. وركز  أغلب الدراسا  السا بشكل كبير

والثقافي واألسري على األفرادا وحياتهم االجتماعية والشخصيةا سواء ينعكس هذا التأثير ايجابام أو 

على مظاهر االغتراب  (2013)عليانا ففي الوقت الذي ركز  فيه دراسة  سلبام على حياتهم.

( لتؤكد على أثر أساليب المعاملة 2015ن عليةا والمحررينا جاء  دراسة )ب األسرى ومصادرة لدى 
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الوالدية األكثر شيوعام كما يدركها المراهقون على مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لديهما كما أكد  

( وهي من الدراسا  التي تشابهت بشكل كبير مع الدراسة الحاليةا في أن 2015دراسة )عريفا 

 لألبناءا واالغتراب النفسي. هناك عالقة طردية بين الحرمان الوالدي

عالقة األب المسجون بأبنائها وأثر  لك على تكوين على أغلبها ركز   الدراسا  األجنبية فقدأما 

والتي  (Hedge, 2016)شخصياتهم وتشابهت إلى درجة كبيرة مع الدراسة الحاليةا فهناك دراسة 

سجين على اال طرابا  الداخلية أكد  على أن هناك عالقة طردية بين تقرب الطفل من والدة ال

ا ودراسة (Lee A. James, 2018)والخارجية التي قد يتعرض لها في غياب األبا واتفقت دراسة

(Bhuller, 2018) ا في أن غياب األب عن البيت وعن تربية أطفاله ومكوثه معهم يلعب دورام كبيرام

 نا والعدوانا وغير  لك.في تعرض الطفل ال طرابا  نفسية عديدة مثل التمردا والعصيا

تقرب األب من أبنائه يخلق لديهم الشعور باألمان والطمأنينةا وغيابه عنهم يفقدهم هذا الشعور مما قد 

يتعرض هذا الطفل إلى انتكاسا  عديدة في حياته ومشاكل وأزما  متعددةا وهذا ما أكد  عليه جميع 

–ن جميع الدراسا  السابقة أعن  ا فضالم اهقينالدراسا  في أثر االغتراب النفسي على األطفال والمر 

العالقة بين االغتراب النفسي وشخصية الطفل أو قد أكد  )ولو بشكل  مني( على  -دون استثناء

 المراهق.
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 الثالثالفصل 

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 مقدمة: 

لتنفيذ هذة  الباحثةبها  متالتي قا لدراسةا طريقة وإجراءا لتناول هذا الفصل و فام كامالم ومفصالم 

ا  دق األداةا ثبا  دراسةا أداة الدراسةا وعينة الدراسةا مجتمع الدراسةوشمل و ف منهج ال دراسةال

 التحليل اإحصائي.و ا دراسةاألداةا إجراءا  ال

 منهج الدراسة:

بطريقرة  ل القيرام بالو رفطريقة لدراسة الظرواهر أو المشركال  العلميرة مرن خرال الو فيالمنهج  يعتبر

ومن ثم الو ول الى تفسيرا  منطقية لها دالئل وبرراهين تمرنح الباحر  القردرة علرى و رع أطرر  علميةا

وبمررا أن أول مررا يبرردأ برره الباحرر  عنرردما  .ويررتم اسررتخدام  لررك فرري تحديررد نتررائج البحرر  محررددة للمشرركلةا

اسرررتخدمت الباحثرررة المرررنهج ا فقرررد يتصررردر لظررراهرة مرررا هرررو و رررف الظررراهرة وجمرررع معلومرررا  دقيقرررة عنهررر

تجهيررز بيانررا  إثبررا  فررروض معينررة تمهيررردام  هرردفبالحا رررا فررري البحررر  عرررن ." الو ررفي التحليلرري

. والهررردف مرررن اسرررتخدام المرررنهج الو رررفي هنرررا معرفرررة "مظررراهر سرررلفام  -ابررررة علررررى تررررساؤال  محرررددةلإلج

 ظتي بيت لحم والخليل". في محاف األسرى  أبناءودرجا  االغتراب النفسي لدى عينة من 

 مجتمع الدراسة: 

فتررة إجرراء الدراسرة مرن  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءمجتمع الدراسرة مرن جميرع  تكون 

مرروزعين علررى محررافظتي بيررت لحررم والخليررلا حيرر  بلرر  عرردد  (1417والبررال  عررددهم )(  2018بدايررة )

)وزارة شرؤون األسررى .(1038محافظرة الخليرل ) (ا وبلر  فري379في محافظة بيت لحرم ) األسرى  أبناء

  والمحررين(
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 عينة الدراسة:

من  (%9)الخليل بنسبة بيت لحم و  محافظتيفي  األسرى  أبناءمن ( 122تكونت عينة الدراسة من )

والجدول التالي يو ح خصائب العينة  ابالطريقة العشوائية المتوفرةمجتمع الدراسة تم اختيارهم 

 الديموغرافية:

 (: خصائص العينة الديموغرافية3ول )جد

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 54.9 67 ذكر

 45.1 55 أنثى

 100.0 122 المجموع

 المحافظة

 47.5 58 لحم بيت

 52.5 64 الخليل

 100.0 122 المجموع

 الحالة االقتصادية

 13.1 16 متدنية

 51.6 63 متوسطة

 35.2 43 جيدة

 100.0 122 المجموع

 حكم األب

 33.6 41 سنوات 5 من أقل

 21.3 26 سنوات 5 - 10 من

 45.1 55 سنوات 10 من أكثر

 100.0 122 المجموع

 مدة ما قضى في السجن

 27.9 34 سنوات 5 من أقل

 31.1 38 سنة 10-5

 41.0 50 سنة 10 من أكثر

 100.0 122 المجموع
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  الدراسة أداة

 الغتراب النفسي:مقياس ا

باالسرتعانة برثالث مقراييس لالغترراب النفسري  عملرت الباحثرة علرى بنراء االسرتبيان وصف المقيـاس:-1

و مقيرراس للباحر  مرسرري محسررن ابررو ( 2018)النفسرري للباحر  جررود  عا ررلة  منهرا مقيرراس االغتررراب

سررتبانة الررى وقسررمت اال ( لكنهررا لررم تأخررذة كررامال2012( ومقيرراس للباحرر  سررامح همرراش )2011ريررا )

فقرررة بمعرردل عشررر  50فقررة وبعررد التعررديل أ رربحت  60خمسرة محرراور وكانررت عرردد الفقرررا  فرري البدايررة 

)الغربرررة عرررن الرررذا  ت غيررراب المعنرررى تغيررراب المعرررايير تالعزلرررة  فقررررا  لكرررل محرررور وهرررذة المحررراور هررري

للفقرا  والصياغة االجتماعية تالعجز ( وقد تم عر ها على محكمين وعمل التعديال  الالزمة بالنسبة 

  .ومن ثم تم اعتمادها وتوزيعها اللغوية والتنسيق

 :المقياسصدق -2

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -أ

من العاملين  ( محكمام 12للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بعرض المقياس على )

التو ل إلى الصدق الظاهري  في الجامعا  الفلسطينية ومن  وي االختصاص والخبرةا و لك من أجل

كالتعديل على  ياغة بعض الفقرا  وربطها وتم تعديل االستبيان باألخذ بآرائهم جميعام  للمقياس

أنظر حتى أ بح في  ورته النهائية  بمو وع البح  وحذف بعض الفقرا  غير الوا حة أو المكررة

 (.2) ملحق رقم
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 صدق االتساق الداخلي: -ب

 فقررةلكرل ( Pearson Correlationارتبراي بيرسرون )بحسراب معامرل  اسالمقيرترم التحقرق مرن  ردق 

 (4)الجدول ا و لك كما هو وا ح في للمجالمع الدرجة الكلية من فقرا  المجال الذي تنتمي إليه 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4)جدول 
 .للمجالالكلية  مع الدرجة المجال

 

 الفقرات رقم الفقرة 
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 أوالً: العزلة االجتماعية

 0.00 **0.60 سجن والدي يجعلني منعزالم عن األخرين   .1
 0.00 **0.68 والدي.عالقاتي مع االخرين نتيجة سجن  بتوتر فيأشعر   .2
 0.00 **0.68 ابي.راحهم بسبب غياب ال أحب مشاركة االخرين في اف  .3
 0.00 **0.59  اتي.لم يوفر لي مجتمعي الفر ة لتحقيق   .4
 0.00 **0.48 لها. أنتميبانتماء حقيقي الى الجماعة التي  أحس  .5
 0.00 **0.57 اخاف من التقرب من االخرين   .6
 0.00 **0.56 والدي. لدي درجة عالية من االرادة لالندما  في ميادين الحياة المختلفة بعد سجن  .7
 0.00 **0.61 ال يمكنني الوثوق بأحد بعد غياب والدي.  .8
 0.00 **0.68 .اشعر ان افراد المجتمع ال يقدرون المعاناة التي اعيشها  .9

 0.00 **0.69 .اعتقد ان المجتمع الذي اعيش فيه يتصف بالقسوة  .10
 ثانياً: العجز

 0.00 **0.72 .الحول لي وال قوة أنى  عيفاشعر   .11
 0.00 **0.48 تعتريني حالة من الحساسية تجاة العديد من الناس.  .12
 0.00 **0.73 ان دافعيتي لتحقيق النجاح في الحياة مفقودة  أجد  .13
 0.00 **0.68 .التأثير في االخرين أستطيعاشعر انني ال   .14
 0.00 **0.63 .مسلوب االرادة بأننيسجن والدي اشعرني   .15
 0.00 **0.76 .احساس انه ليس باستطاعتي عمل أي شيء في الحياةبعد سجن والدي يراودني   .16
 0.00 **0.78 .القدرة على تحمل المسؤولية دائما اشعر انه ليس لدي    .17
 0.00 **0.76 القيمة.عديم  أنياشعر   .18
 0.00 **0.76 .ال اشعر بقيمة االعمال التي اقوم بها  .19
 0.00 **0.73 .قيق اهدافيليس لدي القدرة على تح أنىغياب والدي اشعرني   .20
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 الفقرات رقم الفقرة 
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 ثالثاً: غياب المعنى

 0.00 **0.53  والدي.معنى لها بعد غياب  الحياة ال  .21
 0.00 **0.76 .والديليس لدي ما اهتم به بسبب سجن   .22
 0.00 **0.75 غياب والدي اشعرني انه ال توجد رسالة او غرض للحياة.  .23
 0.00 **0.69 .بالمستقبل أفكر ال يوجد أي هدف اعيش من اجله فبعد سجن والدي ال  .24
 0.00 **0.71 .ملؤها العذاباشعر ان المو  راحة لي من حياة   .25
 0.00 **0.54 .يبدو انه ال يوجد ما هو  واب وما هو خطأ في هذا الزمان  .26
 0.00 **0.61 في حياتي أتساءل لما ا انا موجود. أفكرعندما   .27
 0.00 **0.65 أ بحت ال اهتم بما يحدث حولي من االمور.  .28
 0.00 **0.69 بالضياع.غياب أبي سبب لي الشعور   .29

30.  
في ظل غياب والدي ال يوجد شيء يستحق االهتمام في هذة الحياة فكل االمور 

 .عندي سواء
0.70** 0.00 

 رابعاً: غياب المعايير

 0.00 **0.55 .قدرة االنسانيعتمد النجاح في الحياة على الحظ أكثر مما يعتمد على   .31
 0.00 **0.66 اشعر بأي احترام لقواعد المجتمع. ال  .32
 0.00 **0.66 قيم.ا بحت ارفض ما تربيت عليه من   .33
 0.00 **0.61 التمييز بين الصواب والخطأ. علىيصعب   .34

35.  
 اعتقد ان القيم والعادا  التي تربيت عليها لم تعد 

 تصلح لهذا الزمان.
0.64** 0.00 

 0.00 **0.52 هو خطأ في هذا الزمان. يبدو انه ال يوجد ما هو  واب وما  .36
 0.00 **0.45 يبدو ان القيم المادية هي المسيطرة على حياة االخرين اليوم.  .37
 0.00 **0.43  .اعتقد ان الصمت أفضل من الكالم في حدي  ال قيمة له مع االخرين  .38
 0.00 **0.54 اعتقد انه من الضروري ان يستغل الفرد االخرين كي يكون ناجحام.  .39
 0.00 **0.59 .لألفضلال بد من التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير   .40

 خامساً: الغربة عن الذات

 0.00 **0.63 عني.في ايجاد أي وسيلة تذهب الضيق  أعجز  .41
 0.00 **0.71  اتي.فقد  االهتمام بكل شيء حتى   .42
 0.00 **0.72 انفعاالتي.انا غير قادر على التحكم في   .43
 0.00 **0.72 بنفسي.غير قادر على التحكم  نىأاشعر   .44
 0.00 **0.64 شيء.فاشل في كل  أنياعتقد   .45
 0.00 **0.59 االخرين.ني اقل مكانة من أاشعر   .46
 0.00 **0.40 الحياة.امتلك فلسفة وا حة في  أنياعتقد   .47
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 الفقرات رقم الفقرة 
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.57 .مرتبكام في معظم المواقف وأبدوتراودني افكار متضادة   .48
 0.00 **0.64 يام معظم الوقت على غير عادتي التي نشأ  عليها.عصب أبدو  .49
 0.00 **0.52 الما ية.الكثير من الندم على تصرفاتي  أبدي  .50

 (α≤0.05) عند إحصائياً  دالة*  ،(α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

مرع الدرجرة  كل مجالإلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباي فقرا   (4)تشير المعطيا  الواردة في الجدول 

دالرة إحصرائياما ممرا يشرير إلرى قروة االتسراق الرداخلي لفقررا  المقيراسا وهرذا بالترالي يعبرر  للمجرالالكلية 

 عن  دق فقرا  األداة في قياس ما  يغت من أجل قياسه.

االرتبراي برين درجرة  ررال معام بسارربح ةالباحثر تمراررق   ردق االتسراق الرداخلي للمجراال رنمللتحقق و 
 مجاال  المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول التالي يو ح  لك.كل مجال من 

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(: 5جدول )

 
الدرجة الكلية 

 للمقياس

العزلة 

 االجتماعية
 غياب المعنى العجز

غياب 

 المعايير

الغربة عن 

 الذات

     1 **0.76 ماعيةالعزلة االجت

 العجز
0.89** 

0.60** 
1   

 

 غياب المعنى
0.89** 0.58** 0.77** 1  

 

 غياب المعايير
0.82** 0.60** 0.62** 0.65** 1 

 

 الغربة عن الذات
0.88** 0.58** 0.73** 0.72** 0.66** 

1 

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

( أن جميرع المجراال  تررتبط ببعضرها الربعض 5البيانرا  الرواردة فري الجردول ) يتضح مرن خرالل

حيرر  أن معامررل  ،(α≤0.01عنررد مسررتوى داللررة ) إحصررائيةوبالدرجررة الكليررة للمقيرراس ارتباطررام  و داللررة 

ارتبرراي بيرسررون للعالقررة بررين درجررة كررل مجررال والدرجررة الكليررة للمقيرراس كرران قويرراما ممررا يشررير إلررى قرروة 

مظراهر ودرجررا  االغتررراب النفسرري لرردى لررداخلي لفقرررا  المقيرراس وأنهرا تشررترك معررا فرري قيرراس االتسراق ا

 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 



67 
 

 :الثبات -2

وكرذلك ترم  الفراأحساب الثبا  بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبا  كرونباخ قامت الباحثة ب

 .(6و لك كما هو مو ح في الجدول )ئة النصفيةا حساب الثبا  بطريقة التجز 

 الدراسة ألدوات (: معامالت الثبات 6جدول )

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 0.633 0.463 0.662 10 العزلة االجتماعية
 0.841 0.726 0.887 10 العجز

 0.723 0.566 0.857 10 غياب المعنى
 0.718 0.596 0.761 10 غياب المعايير

 0.788 0.616 0.817 10 الغربة عن الذات
 0.908 0.832 0.945 50 الدرجة الكلية للمقياس

لجميع مجاال  المقياس قيمة معامل ثبا  كرونباخ ألفا  أن (6)تشير المعطيا  الواردة في الجدول 

كلية للمقياس كانت مرتفعةا حي  تراوحت قيم معامل ثبا  كرونباخ ألفا لمجاال  المقياس وللدرجة ال

كذلك تم (ا 0.945) للدرجة الكلية للمقياس بل  معامل ثبا  كرونباخ ألفاو  (ا0.887 – 0.662بين )

ان معامل سبيرمقيم  ا حي  تراوحتالثبا  بطريقة التجزئة النصفيةالتحقق من ثبا  المقياس بحساب 

(ا وبل  معامل سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للمقياس 0.841 – 0.633بين )براون المصحح 

 المقياستمتع بدرجة مرتفعة من الثبا ا وهذا يشير إلى أن ي مما يشير إلى أن المقياس (.0.908)

كأداة  المقياس درجة من الثقة عند استخدامالباحثة يعطى مما  ،تحقيق أهداف الدراسةو  الح للتطبيق 

النتائج نفسها إ ا ما أعيد  يعطييمكن أن  المقياسا وهو يعد مؤشرام على أن الحاليالبح   فيللقياس 

 .وفى ظروف التطبيق نفسها نفسها تطبيقه على العينة
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 تصحيح المقياس:
 تم تصحيح المقياس على النحو التالي:

( درجا ا ومحايد 4( درجا ا وموافق )5ة )تم إعطاء كل إجابة درجة معينةا حي  أعطيت موافق بشد

 ( درجا ا ومعارض )درجتان(ا ومعارض بشدة )درجة واحدة(.3)

وتشير هذة الدرجا  إلى أنه كلما ارتفعت الدرجة الكلية لكامل أبعاد مقياس االغتراب النفسيا دل  لك 

لفقرا  في االستبيان جدر الذكر أن جميع ايو  المتزايد باالغتراب النفسي. األسرى  أبناءعلى شعور 

 وفي التصحيح تم عكسها.  (5،7،47( فقرا  هي )3كانت ايجابية عدا ) 

( درجةا فتكون 50 – 10وقد تم حساب الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس بحي  تقع ما بين )

ككل فتساوي ( درجة. أما الدرجة الدنيا للمقياس 50( درجا ا والدرجة العليا )10الدرجة الدنيا للبعد )

 (.250(ا والدرجة العليا للمقياس ككل تساوي )50)

كما هو  األسرى وبناءم على  لك تم و ع خمسة مستويا  لتحديد درجة االغتراب النفسي ألبناء 

 (:7مو ح في الجدول )

 (: مستويات تحديد درجة االغتراب النفسي7الجدول )
فئات المتوسطات  الدرجات الرقم

 الحسابية

 التقدير

 عدم وجود أعراض اغترابية واضحة 1.80 – 1.00 50 – 1 1

 يعاني من الشعور باالغتراب بدرجة قليلة 2.60 – 1.81 100 – 51 2

 يعاني من الشعور باالغتراب بدرجة متوسطة 3.40 – 2.61 150 – 101 3

 يعاني من الشعور باالغتراب بدرجة مرتفعة 4.20 – 3.41 200 – 151 4

 يعاني من الشعور باالغتراب بدرجة مرتفعة جدا   5.00 – 4.21 250 – 201 5

( فإن درجة االغتراب النفسي على المقياس 7باالعتماد على هذة المستويا  المو حة في الجدول ) 

(ا أما المتوسط الفر ي للمقياس ككل فيمثل درجة الخيار األوسط 250 – 50ككل تتراوح بين )

(ا وبالنسبة لكل بعد فإن المتوسط الفر ي يساوي 150=50×3مضروبام في عدد الفقرا  )
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(ا حي  اعت مد  هذة القيم كمحك للحكم على وجود أعراض االغتراب النفسي لدى أفراد 30=3×10)

عينة الدراسة من حي  شدة األعراض أو انخفا هاا وقد تم اعتبار كل من حصل على درجة تساوي 

أعراض االغتراب النفسي بشكل وا حا ومن قّلت المتوسط الفر ي أو تزيد عنه فإنه يعاني من 

درجته عن المتوسط الفر ي فإنه يعاني من اغتراب نفسي بدرجة منخفضة أو أنه ال يعاني من 

 مظاهر اغترابية وا حة.

 متغيرات الدراسة:

 .الحالة االقتصاديةا حكم األبا مدة ما قضى في السجنا المحافظةا الجنسالمتغيرات المستقلة: 

فري محرافظتي بيرت  األسررى  أبنراءمظاهر ودرجرا  االغترراب النفسري لردى عينرة مرن  رات التابعة:المتغي

 .لحم والخليل

 إجراءات الدراسة:

  ةبمتغيررا  الدراسرةا الرذي سراعد الباحثر ما أتيح مرن األدب التربرويا المرررتبطمن خالل الرجوع إلى 

 .على تكوين خلفية علمية لمو وع الدراسة

  بمتغيرررا  الدراسررة  الدراسررا  واألبحرراث المحليررة والعربيررة والعالميررة  ا  العالقرررةبررالرجوع إلررى بعررض

 .أدوا  الدراسةلالستفادة منها في بناء 

 التي تخدم الدراسة مثل نادي  للتوجه الى المؤسسا  من الجامعة الحصول على كتاب تيسير مهمة

م التررري سررراهمت فررري تسرررهيل توزيرررع األسرررير ووزارة األسررررى وتأهيرررل األسررررى ومديريرررة التربيرررة والتعلررري

  .االستبانة على عدد من أباء األسرى في المدارس

 وتحكيمرررره مررررن قبررررل مختصررررين  لجمررررع البيانررررا . هتي اسررررتخدمذالرررر المقيرررراسبتجهيررررز  ةالباحثرررر تقامرررر

 . للو ول الى  يغته النهائية
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 علرى النترائج  للحصرول ثم تم جمعها وإجراء المعالجا  اإحصائية الالزمرة ومن توزيع المقياس بدء

  .الخا ة بالدراسة وتفسيرها وإعطائها منعى

 األساليب اإلحصائية:

حزمة البرامج  اعينة الدراسة أفرادعلى  األدوا في تحليل بيانا  دراسته بعد تطبيق  ةالباحث  اعتمد

  ااالحصائية للعلوم االجتماعية

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (24) 

 وتم استخدام االختبارا  اإحصائية التالية:

 .التكرارا  واألوزان النسبية 

 المتوسطا  الحسابيةا االنحرافا  المعيارية. 

 .اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبا  فقرا  االستبانة 

  .معامل ارتباي سبيرمان براون لمعرفة الثبا  بطريقة التجزئة النصفية 

 ( معامل االرتباي بيرسونPearson Correlation) لمعرفة  دق فقرا  االستبانة. 

 ( ) ( اختبارIndependent samples T Test ا لمعرفة الفروق بين متوسطا  عينتين)

 مستقلتين.

 ( اختبار تحليل التباين األحاديOne-Way Analysis of Variance  للمقارنة بين المتوسطا )

 متوسطا .الد فروق بين أو التو ل إلى قرار يتعلق بوجود أو عدم وجو 

 ( اختبار شيفيهScheffe للمقارنا  الثنائية البعدية إيجاد مصدر الفروق التي ظهر  في )

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءمظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لدى عينة من متوسطا  

 .والخليل
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 مقدمة:

ة جل اإجابة على أسئلأو لك من  دراسةاال الناتجة عن لبيانا ل إحصائيام  فصل تحليالم يتضمن هذا ال

 .الدراسة وفر ياتها

 نتائج أسئلة الدراسة

 في األسرى أبناء من عينة لدى النفسي االغتراب مظاهر شيوع مدى ما: الس ال األول

 ؟والخليل لحم بيت محافظتي

االغتراب النفسي لدى عينة رارا  والنسب المئوية لمدى شيوع السؤال األول استخرجت التكلإلجابة عن 

( 30في محافظتي بيت لحم والخليل الذين تجاوز  درجاتهم المتوسط الفر ي ) األسرى  أبناءمن 

 :( يو ح  لك8ا والجدول )( لالغتراب النفسي ككل150ألبعاد االغتراب النفسي و)

في محافظتي بيت  األسرى  أبناءلدى عينة من االغتراب النفسي ع لمدى شيو (: التكرارات والنسب المئوية 8جدول )
 لحم والخليل

 المحافظة

التكرارات 

والنسب 

 المئوية

الدرجة  البُعد

الكلية 

لالغتراب 

 النفسي

العزلة 

 االجتماعية
 العجز

غياب 

 المعنى

غياب 

 المعايير

الغربة 

 عن الذات

 بيت لحم
 14 19 24 20 10 26 ك

% %44.83 %17.24 %34.48 %41.38 %32.76 %24.14 

 الخليل
 39 42 42 38 37 53 ك

% %82.81 %57.81 %59.38 %65.63 %65.63 %60.94 

 المجموع
 53 61 66 58 47 79 ك

% %64.75 %38.52 %47.54 %54.10 %50.00 %43.44 

بيرت لحرم  في محافظة األسرى  أبناءلدى عينة من ( أن شيوع مظاهر االغتراب 8يتضح من الجدول )

عرررردم وجررررود أعررررراض اغترابيررررة وا ررررحةا حيرررر  بلغررررت النسرررربة المئويررررة لالغتررررراب النفسرررري ككررررل كرررران 

فري بيرت  األسرى  أبناءلدى عينة من ا حي  كانت أكثر مظاهر االغتراب النفسي شيوعام %(24.14)
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 %(ا تالهرررا فررري المركرررز الثررراني44.83لحرررم )العزلرررة االجتماعيرررة( التررري جررراء  بنسررربة مئويرررة بلغرررت )

)غيراب المعنرى( بنسربة  %(ا ثرم جراء فري المركرز الثالر 41.38)غياب المعايير( بنسبة مئوية بلغرت )

(ا 32.76%(ا وجاء في المركز الرابع )الغربة عن الرذا ( بنسربة مئويرة بلغرت )34.48مئوية بلغت )

 %(.17.24وجاء في المركز الخامس واألخير )العجز( بنسبة مئوية بلغت )

كرران بدرجررة ف الخليررلفرري محافظررة  األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن ع مظرراهر االغتررراب شرريو أمررا بالنسرربة ل

كانررت أكثررر مظرراهر  وقرردا %(60.94متوسررطة حيرر  بلغررت النسرربة المئويررة لالغتررراب النفسرري ككررل )

)العزلررة االجتماعيررة( الترري جرراء   فرري الخليررل األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن االغتررراب النفسرري شرريوعام 

الغربررة عررن )و )غيرراب المعررايير( كررل مررن %(ا تالهررا فرري المركررز الثرراني 82.81)بنسرربة مئويررة بلغررت 

%(ا ثم جاء في المركز الثال  )غياب المعنى( بنسبة مئوية بلغت 65.63( بنسبة مئوية بلغت )الذا 

 %(.57.81%(ا وجاء في المركز الرابع واألخير )العجز( بنسبة مئوية بلغت )59.38)

في محافظتي بيت لحم والخليرل معرام  األسرى  أبناءالنفسي لدى عينة من  وجاء شيوع مظاهر االغتراب

لردى حي  كانت أكثر مظاهر االغتراب النفسي شيوعام %(ا 43.44بدرجة قليلة وبنسبة مئوية بلغت )

فري المركرز  )العزلرة االجتماعيرة( التري جراء  محرافظتي بيرت لحرم والخليرلفري  األسررى  أبنراءعينة من 

%(ا تالها في المركرز الثراني )غيراب المعرايير( بنسربة مئويرة بلغرت 64.75ة بلغت )بنسبة مئوي األول

%(ا وجراء 50.00( بنسربة مئويرة بلغرت )الغربرة عرن الرذا ) %(ا ثم جاء في المركرز الثالر 54.10)

(ا وجراء فري المركرز الخرامس واألخيرر 47.54( بنسربة مئويرة بلغرت )غيراب المعنرىفي المركرز الرابرع )

 %(.38.52ة مئوية بلغت ))العجز( بنسب
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فـي محـافظتي الخليـل وبيـت  األسـرى  أبنـاءلدى عينة مـن االغتراب النفسي  ةدرجما : الثانيالس ال 

 ؟لحم

واألوزان لإلجابرررة عرررن السرررؤال السرررابق ترررم اسرررتخرا  المتوسرررطا  الحسرررابية واالنحرافرررا  المعياريررررة 

 فرري محررافظتي بيررت لحررم األسرررى  اءأبنررلرردى عينررة مررن االغتراب النفسرري الشررعور برر ا درجلررالنسرربية 

 (.9و لك كما هو مو ح في الجدول )والخليلا 

لدى عينة االغتراب النفسي  واألوزان النسبية لدرجة الشعور (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية9) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءمن 

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
عياري الم  

الوزن 
 النسبي %

درجة الشعور باالغتراب 
 النفسي

 متوسطة 58.43 32.66 146.07 الدرجة الكلية لالغتراب النفسي
 أبنررراءلررردى عينرررة مرررن االغتراب النفسررري الشرررعور بررردرجرررة ( أن 9تشرررير المعطيرررا  الرررواردة فررري الجررردول )

لالغترراب  الحسرابي لمتوسرطا حير  بلر  امتوسرطةبدرجة  كانت والخليل في محافظتي بيت لحم األسرى 

 .(%58.43) وبنسبة مئوية بلغت( 146.07)النفسي ككل 

فرري محررافظتي بيررت  األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن االغتراب النفسري الشررعور برربرردرجا  أمــا فيمــا يتعلــق 

المتوسررطا  الحسررابية واالنحرافررا   لكررل ب عررد مررن أبعرراد االغتررراب النفسرريا فقررد اسررتخرجت والخليررل لحررم

 ة واألوزان النسبية لكل بعد على النحو التالي:المعياري
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 (:10العزلة االجتماعية، ويبينه الجدول ) أواًل:

الشعور بالعزلة االجتماعية لدى  اتدرجواألوزان النسبية ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية10) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 

رقم 

  ةالفقر
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

بالعزلة 

 االجتماعية

 متوسطة 5 60.98 1.24 3.05 سجن والدي يجعلني منعزالم عن األخرين  1

2 
عالقاتي مع االخرين نتيجة سجن  بتوتر فيأشعر 
 .والدي

 متوسطة 6 59.18 1.28 2.96

3 
شاركة االخرين في افراحهم بسبب غياب ال أحب م

 .ابي
 متوسطة 7 53.28 1.22 2.66

 متوسطة 4 62.46 1.15 3.12 .لم يوفر لي مجتمعي الفر ة لتحقيق  اتي 4

 قليلة 10 42.30 0.92 2.11 لها. انتمىحس بانتماء حقيقي الى الجماعة التي أ 5

 لةقلي 8 51.80 1.26 2.59 اخاف من التقرب من االخرين  6

7 
لدي درجة عالية من االرادة لالندما  في ميادين 

 الحياة المختلفة بعد سجن والدي.
 قليلة 9 49.02 1.19 2.45

 متوسطة 3 63.61 1.17 3.18 ال يمكنني الوثوق بأحد بعد غياب والدي. 8

9 
اشعر ان افراد المجتمع ال يقدرون المعاناة التي 

 .اعيشها
 متوسطة 1 65.74 1.31 3.29

 متوسطة 2 65.25 1.33 3.26 .اعتقد ان المجتمع الذي اعيش فيه يتصف بالقسوة 10

 متوسطة 57.36 1.21 2.87 للشعور بالعزلة االجتماعيةالدرجة الكلية 

 أبنرراءلرردى عينررة مررن  الشررعور بالعزلررة االجتماعيررةدرجررة ( أن 10تشررير المعطيررا  الررواردة فرري الجرردول )

ا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة متوسرطةجراء  بدرجرة  ليرلوالخ فري محرافظتي بيرت لحرم األسررى 

تراوحرت المتوسرطا  الحسرابية  قردو ا (%57.36) بنسبة مئوية بلغرت( 2.87) للعزلة االجتماعيةالكلية 

 (. 3.29 – 2.11بين )

للشرررعور ( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة بالنسررربة 8ا 10ا 9( أن الفقررررا  )10ويتضرررح مرررن الجررردول )

وقررد تمحررور  هررذة  فرري محررافظتي بيررت لحررم والخليررلا األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن ماعيررة بالعزلررة االجت
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اعتقرد ان المجتمرع الرذي اعريش ا اشعر ان افراد المجتمع ال يقدرون المعاناة التري اعيشرها الفقرا  حول:

 .ال يمكنني الوثوق بأحد بعد غياب والديا فيه يتصف بالقسوة

لرردى للشررعور بالعزلرة االجتماعيررة صررلت علرى أقررل درجرة بالنسرربة ( قررد ح6ا 7ا 5فري حررين أن الفقررا  )

حرس بانتمراء أ ا وقد تمحور  هذة الفقرا  حرول:في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 

لدي درجة عاليرة مرن االرادة لالنردما  فري ميرادين الحيراة المختلفرة ا لها أنتميحقيقي الى الجماعة التي 

 . اف من التقرب من االخريناخ، بعد سجن والدي

 (:11العجز، ويبينه الجدول ) ثانيًا:

الشعور بالعجز لدى عينة من  اتدرجواألوزان النسبية ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية11) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناء

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

 بالعجز

 قليلة 7 49.67 1.35 2.48 .الحول لي وال قوة أنى  عيفاشعر  1

 متوسطة 1 59.84 1.14 2.99 تعتريني حالة من الحساسية تجاة العديد من الناس. 2

 ةمتوسط 3 53.44 1.23 2.67 ان دافعيتي لتحقيق النجاح في الحياة مفقودة  أجد 3

 متوسطة 4 53.11 1.22 2.66 .التأثير في االخرين أستطيعاشعر انني ال  4

 متوسطة 4 53.11 1.29 2.66 .مسلوب االرادة بأننيسجن والدي اشعرني  5

6 
بعد سجن والدي يراودني احساس انه ليس 

 .باستطاعتي عمل أي شيء في الحياة
 قليلة 8 49.34 1.21 2.47

7 
القدرة على تحمل  ديدائما اشعر انه ليس ل  

 .المسؤولية
 متوسطة 5 52.30 1.30 2.61

 قليلة 9 45.08 1.27 2.25 القيمة.عديم  أنياشعر  8

 قليلة 6 51.64 1.24 2.58 .ال اشعر بقيمة االعمال التي اقوم بها 9

10 
ليس لدي القدرة على تحقيق  أنيغياب والدي اشعرني 

 .اهدافي
 متوسطة 2 58.52 1.44 2.93

 متوسطة 52.62 1.27 2.63 للشعور بالعجزرجة الكلية الد
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فرري  األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن  الشررعور بررالعجزدرجررة ( أن 11تشررير المعطيررا  الررواردة فرري الجرردول )

 للعجرزا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة الكليرة متوسطةجاء  بدرجة  والخليل محافظتي بيت لحم

 (. 2.99 – 2.25تراوحت المتوسطا  الحسابية بين ) قدو  ا(%52.62) بنسبة مئوية بلغت( 2.63)

للشرررعور ( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة بالنسررربة 3ا 10ا 2( أن الفقررررا  )12ويتضرررح مرررن الجررردول )

 وقرد تمحرور  هرذة الفقررا  حرول: في محافظتي بيرت لحرم والخليرلا األسرى  أبناءلدى عينة من بالعجز 

نرري لريس لرردي القردرة علررى أغيراب والرردي اشرعرني ا مررن النراستعترينري حالرة مررن الحساسرية تجرراة العديرد 

 .ان دافعيتي لتحقيق النجاح في الحياة مفقودة أجدا تحقيق اهدافي

لرردى عينررة مررن للشررعور بررالعجز ( قررد حصررلت علررى أقررل درجررة بالنسرربة 1ا 6ا 8فرري حررين أن الفقرررا  )

، القيمةعديم  أنياشعر  ا  حول:ا وقد تمحور  هذة الفقر في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناء

 أنري  رعيفاشرعر ، بعد سجن والدي يراودني احساس انه ليس باسرتطاعتي عمرل أي شريء فري الحيراة

 . الحول لي وال قوة

 (:12غياب المعنى، ويبينه الجدول ) ثالثًا:

غياب المعنى لدى عينة الشعور ب اتدرجواألوزان النسبية ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية12) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءمن 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

 بغياب المعنى

 مرتفعة 1 71.15 1.19 3.56  الحياة ال معنى لها بعد غياب والدي. 1

 متوسطة 8 55.74 1.27 2.79 .والديه بسبب سجن ليس لدي ما اهتم ب 2

3 
غياب والدي اشعرني انه ال توجد رسالة او غرض 

 للحياة.
 متوسطة 6 56.56 1.24 2.83

4 
ال يوجد أي هدف اعيش من اجله فبعد سجن والدي ال 

 .بالمستقبل أفكر
 قليلة 9 51.31 1.24 2.57

 قليلة 9 51.31 1.29 2.57 .ملؤها العذاباشعر ان الموت راحة لي من حياة  5

6 
يبدو انه ال يوجد ما هو صواب وما هو خطأ في هذا 

 .الزمان
 متوسطة 4 59.84 1.22 2.99

 متوسطة 7 56.23 1.22 2.81 في حياتي أتساءل لماذا انا موجود. أفكرعندما  7

 متوسطة 5 58.20 1.25 2.91 أصبحت ال اهتم بما يحدث حولي من االمور. 8
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

 بغياب المعنى

 متوسطة 2 61.31 1.22 3.07 بي سبب لي الشعور بالضياع.غياب أ 9

10 
في ظل غياب والدي ال يوجد شيء يستحق االهتمام 

 .في هذه الحياة فكل االمور عندي سواء
 متوسطة 3 59.02 1.34 2.95

 متوسطة 58.08 1.25 2.90 الدرجة الكلية للشعور بغياب المعنى

 األسررى  أبنراءلدى عينة مرن  الشعور بغياب المعنىدرجة أن ( 12تشير المعطيا  الواردة في الجدول )

ا حيرر  بلرر  المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة متوسررطةجرراء  بدرجررة  والخليررل فرري محررافظتي بيررت لحررم

تراوحررررت المتوسررررطا  الحسررررابية بررررين  قرررردو ا (%58.08) بنسرررربة مئويررررة بلغررررت( 2.90) لغيرررراب المعنررررى

(2.57 – 3.56 .) 

للشرررعور ( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة بالنسررربة 10ا 9ا 1ن الفقررررا  )( أ13ويتضرررح مرررن الجررردول )

وقرد تمحرور  هرذة الفقررا   في محافظتي بيرت لحرم والخليرلا األسرى  أبناءلدى عينة من بغياب المعنى 

فرري ظررل غيرراب بالضررياعا غيرراب أبرري سرربب لرري الشررعور ا والررديمعنررى لهررا بعررد غيرراب  الحيرراة ال حررول:

 .هتمام في هذة الحياة فكل االمور عندي سواءوالدي ال يوجد شيء يستحق اال

لرردى للشررعور بغيرراب المعنررى ( قررد حصررلت علررى أقررل درجررة بالنسرربة 7ا 2ا 5ا 4فرري حررين أن الفقرررا  )

ال يوجرد أي  ا وقرد تمحرور  هرذة الفقررا  حرول:في محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسرى  أبناءعينة من 

اشرعر ان المرو  راحرة لري مرن حيراة ملؤهرا ، المسرتقبلب أفكررهدف اعيش من اجله فبعد سجن والدي ال 

 . في حياتي أتساءل لما ا انا موجود أفكرعندما ا ليس لدي ما اهتم به بسبب سجن والدي، العذاب
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 (:13غياب المعايير، ويبينه الجدول ) رابعًا:

لشعور بغياب المعايير لدى ا اتدرجلواألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية13) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

بغياب 

 المعايير

1 
يعتمد النجاح في الحياة على الحظ أكثر مما يعتمد 

 .قدرة االنسانعلى 
 متوسطة 7 56.72 1.28 2.84

 قليلة 10 51.31 1.11 2.57 ال اشعر بأي احترام لقواعد المجتمع. 2

 متوسطة 8 53.61 1.22 2.68 اصبحت ارفض ما تربيت عليه من قيم. 3

 متوسطة 9 53.44 1.17 2.67 التمييز بين الصواب والخطأ. علىيصعب  4

5 
 عد اعتقد ان القيم والعادات التي تربيت عليها لم ت

 تصلح لهذا الزمان.
 متوسطة 5 60.66 1.34 3.03

6 
يبدو انه ال يوجد ما هو صواب وما هو خطأ في هذا 

 الزمان.
 متوسطة 4 60.98 1.18 3.05

7 
يبدو ان القيم المادية هي المسيطرة على حياة االخرين 

 اليوم.
 مرتفعة 1 73.61 1.19 3.68

8 
ال قيمة اعتقد ان الصمت أفضل من الكالم في حديث 

 له مع االخرين. 
 مرتفعة 2 73.44 1.24 3.67

9 
اعتقد انه من الضروري ان يستغل الفرد االخرين كي 

 يكون ناجحا .
 متوسطة 6 57.54 1.35 2.88

10 
ال بد من التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير 

 لألفضل.
 متوسطة 3 65.74 1.31 3.29

 متوسطة 60.70 1.24 3.04 ييرالدرجة الكلية للشعور بغياب المعا

 أبنررراءلررردى عينرررة مرررن  الشرررعور بغيررراب المعررراييردرجرررة ( أن 13تشرررير المعطيرررا  الرررواردة فررري الجررردول )

ا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة متوسرطةجراء  بدرجرة  والخليرل فري محرافظتي بيرت لحرم األسررى 

تراوحررت المتوسررطا  الحسررابية  قرردو ا (%60.70) بنسرربة مئويررة بلغررت( 3.04) لغيرراب المعرراييرالكليررة 

 (. 3.68 – 2.67بين )

للشرررعور ( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة بالنسررربة 10ا 8ا 7( أن الفقررررا  )14ويتضرررح مرررن الجررردول )

وقد تمحور  هذة الفقررا   في محافظتي بيت لحم والخليلا األسرى  أبناءلدى عينة من  المعاييربغياب 

اعتقررد ان الصررمت أفضررل مررن ا علررى حيرراة االخرررين اليرروم يبرردو ان القرريم الماديررة هرري المسرريطرة حررول:
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ال بررد مررن التمرررد علررى الظررروف الترري نعيشررها لكرري تتغيررر ا الكررالم فرري حرردي  ال قيمررة لرره مررع االخرررين

 .لألفضل

لردى عينرة للشعور بغيراب المعرايير ( قد حصلت على أقل درجة بالنسبة 3ا 4ا 2في حين أن الفقرا  )

ال اشررعر بررأي  ا وقررد تمحررور  هررذة الفقرررا  حررول:ي بيررت لحررم والخليررلفرري محررافظت األسرررى  أبنرراءمررن 

ا بحت ارفض ما تربيت عليه مرن ، التمييز بين الصواب والخطأ يصعب عليّ ، احترام لقواعد المجتمع

 . قيم

 (:14الغربة عن الذات، ويبينه الجدول ) خامسًا:

الشعور بالغربة عن الذات لدى  اتدرجان النسبية لواألوز  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية14) جدول
 .في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

الشعور 

بالغربة عن 

 الذات

 3.13 عني.في ايجاد أي وسيلة تذهب الضيق  أعجز 1
1.35 62.62 

 متوسطة 2

 54.43 1.32 2.72  اتي.فقد  االهتمام بكل شيء حتى  2
 متوسطة 7

 59.51 1.35 2.98 انفعاالتي.انا غير قادر على التحكم في  3
 متوسطة 5

 57.87 1.38 2.89 بنفسي.غير قادر على التحكم  أنىاشعر  4
 متوسطة 6

 46.72 1.28 2.34 شيء.فاشل في كل  أنياعتقد  5
 يلةقل 9

 49.02 1.41 2.45 االخرين.ني اقل مكانة من أاشعر  6
 قليلة 8

 59.51 1.24 2.98 الحياة.امتلك فلسفة وا حة في  أنياعتقد  7
 متوسطة 5

8 
مرتبكام في معظم  وأبدوتراودني افكار متضادة 

 .المواقف
3.07 1.22 61.31 

 متوسطة 4

9 
عصبيام معظم الوقت على غير عادتي التي  أبدو
 أ  عليها.نش

3.16 1.23 63.28 
 متوسطة 1

 62.13 1.31 3.11 الما ية.الكثير من الندم على تصرفاتي  أبدي 10
 متوسطة 3

 للشعور بالغربة عن الذاتالدرجة الكلية 
2.88 1.31 57.64 

 متوسطة
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 أبنرراءلرردى عينررة مررن  الشررعور بالغربررة عررن الررذا درجررة ( أن 14تشررير المعطيررا  الررواردة فرري الجرردول )

ا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة متوسرطةجراء  بدرجرة  والخليرل فري محرافظتي بيرت لحرم األسررى 

تراوحرت المتوسرطا  الحسرابية  قردو ا (%57.64) بنسربة مئويرة بلغرت( 2.88) للغربة عن الرذا الكلية 

 (. 3.16 – 2.34بين )

للشرررعور بالنسررربة ( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة 10ا 1ا 9( أن الفقررررا  )15ويتضرررح مرررن الجررردول )

وقررد تمحررور  هررذة  فرري محررافظتي بيررت لحررم والخليررلا األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن بالغربررة عررن الررذا  

فرري ايجرراد أي  أعجررزا عصرربيام معظررم الوقررت علررى غيررر عررادتي الترري نشررأ  عليهررا أبرردو الفقرررا  حررول:

 .الما يةالكثير من الندم على تصرفاتي  أبديا عنيوسيلة تذهب الضيق 

لرردى بالغربررة عررن الررذا  للشررعور ( قررد حصررلت علررى أقررل درجررة بالنسرربة 2ا 6ا 5ن الفقرررا  )فرري حررين أ

 أنررياعتقررد  ا وقررد تمحررور  هررذة الفقرررا  حررول:فرري محررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسرررى  أبنرراءعينررة مررن 

 .  اتيفقد  االهتمام بكل شيء حتى ، االخرينني اقل مكانة من أاشعر ، شيءفاشل في كل 

 
فـي محـافظتي بيـت  األسـرى  أبنـاءاالغتـراب النفسـي لـدى عينـة مـن  درجـةهل تختلـف : لثالثاالس ال 

 ؟(المحافظة، الحالة االقتصادية، حكم األب، مدة ما قضى في السجن باختالف )الجنس، لحم والخليل

 الفر يا  التالية: حي  انبثق عنه

 برين متوسرطا  ( ≥ 0.05لرة )عنرد مسرتوى الدال إحصرائيةال توجرد فرروق  ا  داللرة  الفرضية األولـى:
تعرزى  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءاالغتراب النفسي لردى عينرة مرن  مظاهر ودرجا 
 .لمتغير الجنس
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-Independent) للعينا  المستقلة اختبار ) ( استخدمت الباحثة الفرض السابقلإلجابة عن 

Sample T-Test )االغتراب النفسي لدى عينة من  ودرجا مظاهر  بين متوسطا لفروق إيجاد ا

 .تعزى لمتغير الجنس في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناء

بين ( للتعرف على الفروق في متوسطات Independent- Sample T-Test( نتائج اختبار )ت( )15جدول )
بيت لحم والخليل تعزى لمتغير في محافظتي  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  متوسطات مظاهر ودرجات

 .(122)ن =  الجنس

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 العزلة االجتماعية
 6.63 29.27 67 ذكر

1.095 0.276 
غير 

 6.45 27.96 55 أنثى دالة

 العجز
 8.53 27.09 67 ذكر

1.059 0.292 
غير 

 9.45 25.36 55 أنثى دالة

 غياب المعنى
 8.39 29.72 67 ذكر

0.999 0.320 
غير 

 8.06 28.22 55 أنثى دالة

 غياب المعايير
 6.45 30.94 67 ذكر

1.024 0.308 
غير 

 7.62 29.64 55 أنثى دالة

 الغربة عن الذات
 7.29 29.85 67 ذكر

1.570 0.119 
غير 

 8.80 27.56 55 أنثى دالة

 الدرجة الكلية لالغتراب النفسي
 31.77 146.87 67 ذكر

1.347 0.180 
غير 

 34.70 138.75 55 أنثى دالة

 120(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )، ق1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة عدم ( إلى 15تشير النتائج الواردة في الجدول )

(0.05 ≤  ) في  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  متوسطا بين

 للدرجة الكلية ا حي  بلغت قيمة ) ( المحسوبةنستعزى لمتغير الج محافظتي بيت لحم والخليل

(ا كذلك لم تظهر 0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة ) ( الجدولية ) أ غر( وهي 1.347)

وهذا يدل على أن . بين متوسطا  جميع أبعاد مقياس االغتراب النفسي إحصائيةفروق  ا  داللة 

ت لحم والخليل لديهم نفس الدرجة من الشعور في محافظتي بي األسرى  أبناءالذكور واإناث من 

 باالغتراب النفسي.
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 برين متوسرطا  ( ≥ 0.05عنرد مسرتوى الداللرة ) إحصرائيةال توجرد فرروق  ا  داللرة  :الثانيـةالفرضية 
تعرزى  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءاالغتراب النفسي لردى عينرة مرن  مظاهر ودرجا 
 .لمتغير المحافظة

 
-Independent) للعينا  المستقلة اختبار ) ( استخدمت الباحثة الفرض السابقابة عن لإلج

Sample T-Test )االغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  بين متوسطا لفروق إيجاد ا

 .تعزى لمتغير المحافظة في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناء

بين ( للتعرف على الفروق في متوسطات Independent- Sample T-Test( نتائج اختبار )ت( )16جدول )
تعزى لمتغير  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  متوسطات مظاهر ودرجات

 .(122)ن =  المحافظة

 العدد المحافظة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 اإلحصائيةالداللة 

 العزلة االجتماعية

 6.00 25.50 58 بيت لحم

-5.732** 0.000 

دالة 

عند 

0.01 
 5.68 31.56 64 الخليل

 العجز

 7.44 22.24 58 بيت لحم

-5.280** 0.000 

دالة 

عند 

0.01 
 8.67 30.00 64 الخليل

 غياب المعنى

 8.09 26.48 58 بيت لحم

-3.402** 0.001 

دالة 

عند 

0.01 
 7.74 31.36 64 الخليل

 غياب المعايير

 6.49 28.19 58 بيت لحم
**3.387- 0.001 

دالة 

عند 

0.01 
 6.91 32.31 64 الخليل

 الغربة عن الذات

 8.04 26.02 58 بيت لحم

-3.864** 0.000 

دالة 

عند 

0.01 
 7.23 31.36 64 الخليل

 الدرجة الكلية لالغتراب النفسي

 30.40 128.43 58 بيت لحم
**5.143- 0.000 

دالة 

عند 

0.01 
 30.04 156.59 64 الخليل

 120(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01*دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )*
 2.58 =( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

عند مستوى الداللة  إحصائية( إلى وجود فروق  ا  داللة 16تشير النتائج الواردة في الجدول )

(0.05 ≤  ) في  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  متوسطا بين
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 ليةللدرجة الك ا حي  بلغت قيمة ) ( المحسوبةتعزى لمتغير المحافظة محافظتي بيت لحم والخليل

(ا كذلك ظهر  فروق 0.01( عند مستوى داللة )2.58من قيمة ) ( الجدولية ) أكبر( وهي 5.143)

حي  كانت الفروق في . بين متوسطا  جميع أبعاد مقياس االغتراب النفسي إحصائية ا  داللة 

من  األسرى  أبناءجميع أبعاد مقياس االغتراب النفسي وفي الدرجة الكلية لالغتراب النفسي لصالح 

محافظة الخليل الذين كانت مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لديهم أعلى من مظاهر ودرجا  

راب النفسي وفي تمن محافظة بيت لحم في جميع أبعاد االغ األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى 

 الدرجة الكلية لالغتراب النفسي.

 برين متوسرطا  ( ≥ 0.05وى الداللرة )عنرد مسرت إحصرائيةال توجرد فرروق  ا  داللرة  :الثالثـةالفرضية 

تعرزى  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءاالغتراب النفسي لردى عينرة مرن  مظاهر ودرجا 

 .لمتغير الحالة االقتصادية

( One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) الرابعة يةللتحقق من  حة الفر 

فري محررافظتي  األسرررى  أبنراءاالغتررراب النفسري لرردى عينرة مررن  ودرجرا  مظرراهربررين متوسرطا  للفرروق 

 :التاليةول اا و لك كما هو مو ح في الجدتعزى لمتغير الحالة االقتصادية بيت لحم والخليل

االغتراب النفسي لدى  مظاهر ودرجات(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل17جدول )
  تعزى لمتغير الحالة االقتصادية في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  ءأبناعينة من 

 المتوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية المتغير
االنحراف 

 المعياري

 العزلة االجتماعية

 6.17 31.56 16 متدنية

 6.09 30.32 63 متوسطة

 6.00 25.21 43 جيدة

 6.56 28.68 122 المجموع

 العجز

 9.19 30.56 16 متدنية

 8.85 26.48 63 متوسطة

 8.68 24.49 43 جيدة

 8.96 26.31 122 المجموع

 غياب المعنى
 7.75 33.00 16 متدنية

 9.04 29.06 63 متوسطة
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 المتوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية المتغير
االنحراف 

 المعياري

 6.74 27.53 43 جيدة

 8.24 29.04 122 المجموع

 غياب المعايير

 6.48 32.38 16 متدنية

 7.06 31.14 63 متوسطة

 6.81 28.44 43 جيدة

 7.00 30.35 122 المجموع

 الغربة عن الذات

 7.50 33.44 16 متدنية

 8.02 28.76 63 متوسطة

 7.81 27.19 43 جيدة

 8.05 28.82 122 المجموع

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 30.85 160.94 16 متدنية

 34.20 145.76 63 متوسطة

 29.59 132.86 43 جيدة

 33.23 143.20 122 المجموع

االغتررراب  لمظرراهر ودرجررا بررين المتوسررطا  الحسررابية  ظاهريررة( وجررود فررروق 17يتضررح مررن الجرردول )

. تعرزى لمتغيرر الحالرة االقتصرادية فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبناءالنفسي لدى عينة من 

 One Way)حررادي اختبررار تحليررل التبرراين األ ةالباحثرر توللتحقررق مررن داللررة هررذة الفررروق اسررتخدم

Anova (18)( كما هو مو ح في الجدول: 

بين متوسطات للتعرف على الفروق  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )18جدول )
تعزى لمتغير الحالة  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجات

 .االقتصادية

 (122= )ن 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

العزلة 

 االجتماعية

 409.914 2 819.828 بين المجموعات

11.130** 0.000 
دالة عند 

010.  
 36.829 119 4382.705 داخل المجموعات

 -------- 121 5202.533 المجموع

 العجز

 216.884 2 433.768 بين المجموعات

 78.003 119 9282.396 داخل المجموعات غير دالة 0.066 2.780

 -------- 121 9716.164 المجموع

 غياب المعنى

 174.176 2 348.351 بين المجموعات

 66.189 119 7876.444 داخل المجموعات غير دالة 0.076 2.632

 -------- 121 8224.795 المجموع

 غياب المعايير

 130.888 2 261.775 بين المجموعات

 47.597 119 5664.069 داخل المجموعات غير دالة 0.068 2.750

 -------- 121 5925.844 المجموع
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 الغربة عن الذات

 228.078 2 456.155 بين المجموعات

3.673* 0.028 
دالة عند 

050.  
 62.100 119 7389.878 عاتداخل المجمو

 -------- 121 7846.033 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 5022.174 2 10044.348 بين المجموعات

4.836** 0.010 
دالة عند 

010.  
 1038.551 119 123587.529 داخل المجموعات

 -------- 121 133631.877 المجموع

 (0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) *  (.0.01عند مستوى داللة )* دالة إحصائياً *

عند مستوى  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة ( 18)الواردة في الجدول  يتضح من خالل النتائج

في  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  بين متوسطا ( α≤0.05الداللة )

ا حي  ظهر  فروق دالة إحصائيام في تعزى لمتغير الحالة االقتصادية محافظتي بيت لحم والخليل

في محافظتي بيت لحم والخليلا كذلك  األسرى  أبناءالدرجة الكلية لالغتراب النفسي لدى عينة من 

. حي  كانت قيمة ظهر  فروق دالة إحصائيام في ب عدي )العزلة االجتماعيةا والغربة عن الذا (

درجة الكلية ولبعدي العزلة االجتماعية والغربة عن الذا  أ غر من مستوى الداللة اإحصائية لل

 . ( وهي دالة إحصائيام 0.05الداللة )

( في أبعاد االغتراب 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةفي حين لم تظهر فروق  ا  داللة 

هذة األبعاد أكبر النفسي )العجزا وغياب المعنىا وغياب المعايير(ا حي  كانت الداللة اإحصائية ل

 ( وغير دالة إحصائيام.0.05من )

 بينالثنائية البعدية للفروق  للمقارنا  (Scheffeشيفيه )وإيجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا متوسطا  

 (.19 لك كما هو وا ح من خالل الجدول )ا و تعزى لمتغير الحالة االقتصادية والخليل
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 مظاهر ودرجاتمتوسطات  بينالثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeشيفيه )نتائج اختبار  :(19جدول )
 تعزى لمتغير الحالة االقتصادية في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من 

 المقارنات المتغير
توسط الم

 الحسابي
 جيدة متوسطة

 العزلة االجتماعية

 *6.35320 ------- 31.56 متدنية

 *5.10816  30.32 متوسطة

  ------- 25.21 جيدة

 الغربة عن الذات

 *6.25145 *4.67560 33.44 متدنية

 -------  28.76 متوسطة

  ------- 27.19 جيدة

 الدرجة الكلية

 *28.07703 ------- 160.94 متدنية

 *12.90144  145.76 متوسطة

  ------- 132.86 جيدة

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

 مظاهر ودرجا متوسطا   بين( إلى أن الفروق 19تشير المقارنا  الثنائية البعدية وفق الجدول )

تعزى لمتغير الحالة  الخليلفي محافظتي بيت لحم و  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من 

 كانت كالتالي: االقتصادية

 :الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دون  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  العزلة االجتماعية

 األسرى  أبناءة جيدة من جهة أخرىا وكانت الفروق لصالح من جهة وبين الذين حالتهم االقتصادي

ما دونا الذين كانت مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لديهم حالتهم االقتصادية متوسطة ف الذين

 الذين حالتهم االقتصادية جيدة.  األسرى  أبناءأعلى من 

 : الذين حالتهم االقتصادية متدنية من جهة وبين  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  الغربة عن الذا

 األسرى  أبناءروق لصالح فوق من جهة أخرىا وكانت الف متوسطة فماالذين حالتهم االقتصادية 

الذين حالتهم االقتصادية متدنيةا الذين كانت مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لديهم أعلى من 

 الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما فوق.  األسرى  أبناء

 :الذين حالتهم االقتصادية  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  الدرجة الكلية لالغتراب النفسي

ين الذين حالتهم االقتصادية جيدة من جهة أخرىا وكانت الفروق ا دون من جهة وبمتوسطة فم
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الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دونا الذين كانت مظاهر ودرجا   األسرى  أبناءلصالح 

 الذين حالتهم االقتصادية جيدة.  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لديهم أعلى من 

 برين متوسرطا  ( ≥ 0.05عنرد مسرتوى الداللرة ) إحصرائيةروق  ا  داللرة ال توجرد فر :الرابعـةالفرضية 
تعرزى  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءاالغتراب النفسي لردى عينرة مرن  مظاهر ودرجا 
 .لمتغير حكم األب

( One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) الرابعة يةللتحقق من  حة الفر 

فري محررافظتي  األسرررى  أبنراءاالغتررراب النفسري لرردى عينرة مررن  مظرراهر ودرجرا بررين متوسرطا  وق للفرر 

 :التاليةول اا و لك كما هو مو ح في الجدتعزى لمتغير حكم األب بيت لحم والخليل

االغتراب النفسي لدى  مظاهر ودرجات(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل20جدول )
  حكم األبتعزى لمتغير  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءينة من ع

 المتوسط الحسابي العدد حكم األب المتغير
االنحراف 

 المعياري

 العزلة االجتماعية

 6.90 28.41 41 سنوات 5أقل من 

 5.89 28.12 26 سنوات 10 - 5من 

 6.68 29.15 55 سنوات 10أكثر من 

 6.56 28.68 122 المجموع

 العجز

 7.50 26.05 41 سنوات 5أقل من 

 9.82 27.54 26 سنوات 10 - 5من 

 9.63 25.93 55 سنوات 10أكثر من 

 8.96 26.31 122 المجموع

 غياب المعنى

 7.30 29.76 41 سنوات 5أقل من 

 8.77 27.85 26 سنوات 10 - 5من 

 8.73 29.07 55 سنوات 10أكثر من 

 8.24 29.04 122 المجموع

 غياب المعايير

 6.28 29.41 41 سنوات 5أقل من 

 6.39 30.27 26 سنوات 10 - 5من 

 7.77 31.09 55 سنوات 10أكثر من 

 7.00 30.35 122 المجموع

 الغربة عن الذات

 8.01 29.02 41 سنوات 5أقل من 

 6.87 29.31 26 سنوات 10 - 5من 

 8.69 28.44 55 سنوات 10أكثر من 

 8.05 28.82 122 المجموع

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 30.23 142.66 41 سنوات 5أقل من 

 31.06 143.08 26 سنوات 10 - 5من 

 36.75 143.67 55 سنوات 10أكثر من 

 33.23 143.20 122 المجموع
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االغتررراب  لمظرراهر ودرجررا بررين المتوسررطا  الحسررابية  ظاهريررة( وجررود فررروق 20يتضررح مررن الجرردول )

. وللتحقرق تعرزى لمتغيرر حكرم األب في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءالنفسي لدى عينة من 

( كمرا One Way Anova)اختبرار تحليرل التبراين األحرادي  ةالباحثر تمرن داللرة هرذة الفرروق اسرتخدم

 :(21)هو مو ح في الجدول 

بين متوسطات للتعرف على الفروق  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )21جدول )
حكم تعزى لمتغير  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجات

 .األب

 (122)ن=  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

لعزلة ا

 االجتماعية

 11.546 2 23.091 بين المجموعات

 43.525 119 5179.441 داخل المجموعات غير دالة 0.767 0.265

 -------- 121 5202.533 المجموع

 العجز

 25.045 2 50.091 بين المجموعات

 81.228 119 9666.073 داخل المجموعات غير دالة 0.735 0.308

 -------- 121 9716.164 المجموع

 غياب المعنى

 29.070 2 58.140 بين المجموعات

 68.627 119 8166.655 داخل المجموعات غير دالة 0.656 0.424

 -------- 121 8224.795 المجموع

 غياب المعايير

 33.116 2 66.232 بين المجموعات

 49.240 119 5859.612 داخل المجموعات غير دالة 0.512 0.673

 -------- 121 5925.844 المجموع

 الغربة عن الذات

 7.996 2 15.991 بين المجموعات

 65.799 119 7830.041 داخل المجموعات غير دالة 0.886 0.122

 -------- 121 7846.033 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 12.351 2 24.702 بين المجموعات

 1122.749 119 133607.175 داخل المجموعات غير دالة 0.989 0.011

 -------- 121 133631.877 المجموع

 (0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) *  (.0.01* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )*

عند  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة عدم ( 21)الواردة في الجدول  يتضح من خالل النتائج

 أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  بين متوسطا ( α≤0.05مستوى الداللة )

كانت الداللة اإحصائية ا حي  تعزى لمتغير حكم األب في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى 
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 ( وغير دالة إحصائيام.0.05للدرجة الكلية ولجميع األبعاد أكبر من )

بين  ( ≥ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةروق  ا  داللة ال توجد ف :الخامسةالفرضية  

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  متوسطا 

 .تعزى لمتغير مدة ما قضى في السجن والخليل

( One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) الرابعة يةللتحقق من  حة الفر 

فري محررافظتي  األسرررى  أبنراءاالغتررراب النفسري لرردى عينرة مررن  مظرراهر ودرجرا بررين متوسرطا  للفرروق 

 :التاليةول اا و لك كما هو مو ح في الجدتعزى لمتغير مدة ما قضى في السجن بيت لحم والخليل
 

االغتراب النفسي لدى  تمظاهر ودرجا(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل22جدول )
 تعزى لمتغير مدة ما قضى في السجن في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءعينة من 

 المتغير
مدة ما قضى في 

 السجن
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

 العزلة االجتماعية

 6.82 27.68 34 سنوات 5أقل من 

 6.51 30.00 38 سنوات 10 - 5من 

 6.38 28.36 50 سنوات 10من  أكثر

 6.56 28.68 122 المجموع

 العجز

 8.59 24.94 34 سنوات 5أقل من 

 9.43 27.92 38 سنوات 10 - 5من 

 8.84 26.02 50 سنوات 10أكثر من 

 8.96 26.31 122 المجموع

 غياب المعنى

 8.02 28.85 34 سنوات 5أقل من 

 8.74 29.74 38 سنوات 10 - 5من 

 8.14 28.64 50 سنوات 10ثر من أك

 8.24 29.04 122 المجموع

 غياب المعايير

 6.75 29.32 34 سنوات 5أقل من 

 6.53 31.53 38 سنوات 10 - 5من 

 7.50 30.16 50 سنوات 10أكثر من 

 7.00 30.35 122 المجموع

 الغربة عن الذات

 8.05 28.41 34 سنوات 5أقل من 

 7.61 30.74 38 سنوات 10 - 5من 

 8.27 27.64 50 سنوات 10أكثر من 

 8.05 28.82 122 المجموع
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 المتغير
مدة ما قضى في 

 السجن
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 31.45 139.21 34 سنوات 5أقل من 

 33.74 149.92 38 سنوات 10 - 5من 

 33.91 140.82 50 سنوات 10أكثر من 

 33.23 143.20 122 المجموع

االغتررراب  لمظرراهر ودرجررا بررين المتوسررطا  الحسررابية  ظاهريررة ( وجررود فررروق 22يتضررح مررن الجرردول )

تعرزى لمتغيررر مرردة مررا قضررى فرري  فرري محررافظتي بيررت لحررم والخليررل األسررى  أبنرراءالنفسري لرردى عينررة مررن 

        اختبررررررار تحليررررررل التبرررررراين األحررررررادي  ةالباحثرررررر ت. وللتحقررررررق مررررررن داللررررررة هررررررذة الفررررررروق اسررررررتخدمالسررررررجن

(One Way Anovaكما هو مو ح ف ) (23)ي الجدول: 

بين متوسطات للتعرف على الفروق  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )23جدول )
تعزى لمتغير مدة ما  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجات

 (122)ن=  .قضى في السجن

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

العزلة 

 االجتماعية

 52.786 2 105.572 بين المجموعات

 42.832 119 5096.961 داخل المجموعات غير دالة 0.295 1.232

 ------- 121 5202.533 المجموع

 العجز

 83.269 2 166.538 بين المجموعات

 80.249 119 9549.626 داخل المجموعات غير دالة 0.357 1.038

 ------- 121 9716.164 المجموع

 غياب المعنى

 13.821 2 27.642 بين المجموعات

 68.884 119 8197.153 داخل المجموعات غير دالة 0.818 0.201

 ------- 121 8224.795 المجموع

 غياب المعايير

 45.105 2 90.209 عاتبين المجمو

 49.039 119 5835.635 داخل المجموعات غير دالة 0.401 0.920

 ------- 121 5925.844 المجموع

 الغربة عن الذات

 107.455 2 214.909 بين المجموعات

 64.127 119 7631.124 داخل المجموعات غير دالة 0.192 1.676

 ------- 121 7846.033 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 لالغتراب النفسي

 1271.088 2 2542.175 بين المجموعات

 1101.594 119 131089.702 داخل المجموعات غير دالة 0.319 1.154

 ------- 121 133631.877 المجموع

 (0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) *  (.0.01* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )*

عند  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة عدم ( 23)الواردة في الجدول  من خالل النتائج يتضح
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 أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  بين متوسطا ( α≤0.05مستوى الداللة )

كانت الداللة ا حي  تعزى لمتغير مدة ما قضى في السجن في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى 

 ( وغير دالة إحصائيام.0.05جة الكلية ولجميع األبعاد أكبر من )اإحصائية للدر 
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 الفصل الخامس

 والتوصيات النتائج مناقشة
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 الفصل الخامس

 النتائج: مناقشة

الباحثة بتفسير النتائج حسب ما تبين من المعالجا  االحصائية ومن وجهة نظرها محاولةم الربط  قامت
 ائج التي تم الحصول عليها بين المنطق والواقع النت

 األسرى  أبناءغتراب النفسي لدى مدى شيوع ظاهرة االمناقشة النتائج المتعلقة بالس ال األول: ما 
 ؟في محافظتي بيت لحم والخليل

عرردم وجررود فرري محافظررة بيررت لحررم كرران  األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن أن شرريوع مظرراهر االغتررراب تبررين 

ا حير  كانرت %(24.14غت النسبة المئوية لالغتراب النفسري ككرل )وا حةا حي  بل أعراض اغترابية

فري بيرت لحرم )العزلرة االجتماعيرة(  األسررى  أبنراءلردى عينرة مرن أكثر مظراهر االغترراب النفسري شريوعام 

%(ا تالهرا فري المركرز الثراني )غيراب المعرايير( بنسربة مئويرة 44.83التي جراء  بنسربة مئويرة بلغرت )

%(ا وجراء 34.48)غياب المعنى( بنسبة مئوية بلغت ) في المركز الثال  %(ا ثم جاء41.38بلغت )

(ا وجاء في المركز الخامس واألخيرر 32.76في المركز الرابع )الغربة عن الذا ( بنسبة مئوية بلغت )

 %(.17.24)العجز( بنسبة مئوية بلغت )

كرران بدرجررة ف الخليررلة فرري محافظرر األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن شرريوع مظرراهر االغتررراب أمررا بالنسرربة ل

كانرررت أكثرررر مظررراهر  وقررردا %(60.94متوسرررطة حيررر  بلغرررت النسررربة المئويرررة لالغترررراب النفسررري ككرررل )

)العزلة االجتماعية( التي جاء  بنسربة  في الخليل األسرى  أبناءلدى عينة من االغتراب النفسي شيوعام 

( الغربررة عررن الررذا )و يير( )غيرراب المعرراكررل مررن %(ا تالهررا فرري المركررز الثرراني 82.81مئويررة بلغررت )

%(ا ثرررم جررراء فررري المركرررز الثالررر  )غيررراب المعنرررى( بنسررربة مئويرررة بلغرررت 65.63بنسررربة مئويرررة بلغرررت )

 %(.57.81%(ا وجاء في المركز الرابع واألخير )العجز( بنسبة مئوية بلغت )59.38)
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م والخليرل معرام فري محرافظتي بيرت لحر األسرى  أبناءوجاء شيوع مظاهر االغتراب النفسي لدى عينة من 

لردى حي  كانت أكثرر مظراهر االغترراب النفسري شريوعام %(ا 43.44بدرجة قليلة وبنسبة مئوية بلغت )

فرري المركررز  )العزلررة االجتماعيررة( الترري جرراء  محررافظتي بيررت لحررم والخليررلفرري  األسرررى  أبنرراءعينررة مررن 

ايير( بنسربة مئويرة بلغرت %(ا تالهرا فري المركرز الثراني )غيراب المعر64.75بنسربة مئويرة بلغرت ) األول

%(ا وجرراء 50.00( بنسرربة مئويررة بلغررت )الغربررة عررن الررذا ) %(ا ثررم جرراء فرري المركررز الثالرر 54.10)

(ا وجرراء فرري المركررز الخررامس واألخيررر 47.54( بنسرربة مئويررة بلغررت )غيرراب المعنررىفرري المركررز الرابررع )

  %(.38.52)العجز( بنسبة مئوية بلغت )

اهر االغتررراب جرراء  ( الررذي تو ررل الررى ان شرريوع مظرر2013عليرران ) وتتفررق هررذة النتيجررة مررع دراسررة

حرررار ممررثالم فرري العجررز والعزلررة االجتماعيررة األ  ررفقة وفرراءالمحررررين فرري  األسرررى لرردى  بدرجررة مرتفعررة

الررذي تو ررل إلررى  (2015مررع دراسررة عريررف)  يضررام واتفقررت أ واالغتررراب الررذاتي. والالمعنررى والالمعياريررة

 .راب شيوعا البعد عن الذا مظاهر االغت أكثرن من أ

دى الشرعب مرن القضرايا الرئيسرية والثوابرت الوطنيرة لر األسررى إلرى أن قضرية  وتفسر الباحثة هذة النتيجة

الشعب الفلسطيني يعتبرون الحا نة الشرعبية ألسرراهم ومعتقلريهم تحير  ال  أبناءالفلسطيني بالتالي فان 

باإ ررافة الررى ان االحررزاب السياسرررية اسيرام عرررتقالم أو أال وكرران أحررد افرررادهم مأسررررة إ وأيكرراد يخلررو بيررت 

لرررذا جررراء شررريوع مظررراهر  تسررررى و ويهرررم مرررن الناحيرررة الماديرررة والمعنويرررة لألكانرررت داعمرررام رئيسررريام وهامرررام 

بعراد مظراهر االغترراب النفسري والخليرل بدرجرة قليلرة رغرم أن أاالغتراب النفسي في محرافظتي بيرت لحرم 

فقرردان الرردعم المعنرروي  االجتماعيررة ويعررود السرربب فرري  لررك إلررى ا العزلررةمنفررردة جرراء  متوسررطة وتصرردره

سررواء مررن األحررزاب السياسررية أو المجتمررع ومؤسسرراته حيرر  تررم تقلرريب دور المؤسسررا  المعنيررة بقضررايا 

واخررتالف  أمررور حيرراتهم الخا ررةكما أن انشررغال النرراس فرري ابسرربب الو رراع السياسررية السررائدة األسرررى 
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م والترري أ ربحت عبرر مواقرع التوا رل االجتمرراعي أ رعف مرن كرون المجتمررع طررق التوا رل فيمرا بيرنه

ممرا جعرل شرعور  حا ن لألسرى و ويهم وغيب هرذة القضرية عرن اهتمامرا  المجتمرع أفررادام ومؤسسرا 

 .وهذا ما تبين بنتائج الدراسة ظاهرة وا حة للعيانأبناء األسرى باالغتراب 

: فـي محـافظتي الخليـل وبيـت لحـم األسـرى  أبنـاءينـة مـن لـدى عاالغتراب النفسي  ةدرجما بالنسبة لأ

 والخليرل فري محرافظتي بيرت لحرم األسررى  أبنراءلدى عينرة مرن االغتراب النفسي الشعور بدرجة أن  تبين

وبنسربة مئويرة ( 146.07)لالغترراب النفسري ككرل  الحسرابي ا حي  بل  المتوسرطمتوسطةبدرجة  كانت

 .(%58.43) بلغت

 كالتالي:منها ظهر لألبعاد فكل  وتبعاً 

فري  األسررى  أبنراءلردى عينرة مرن  الشعور بالعزلة االجتماعيةدرجة أن بينت النتائج  االجتماعية: العزلة

للعزلرة ا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة الكليرة متوسرطةجاء  بدرجرة  والخليل محافظتي بيت لحم

 2.11المتوسرطا  الحسرابية برين )تراوحرت  قردو ا (%57.36) بنسبة مئوية بلغرت( 2.87) االجتماعية

– 3.29 .) 

همرال فري تقرديم الخردما  وإ  األسررى تهمريش لقضرية  وجرودب األسررى  أبنراء شعورلى إتعزو الباحثة  لك 

با  التري الصرعو  لتخطريومؤسسراته مرن المجتمرع  األسررى  أبنراءالحتواء ومساندة ودعم  وبة فعليام المطل

قردوة  بفيهرا دور األهمها االجتماعية التي يكون وأ حياة الب في كل نواحي يواجهونها بسبب غياب األ

 وتعلمرررهحقوقررره شخصررريته وتحفرررظ  تتعرررزز مرررن خاللررره ثقتررره بنفسررره وتقررروي  ومعلرررم ومصررردر قررروة وأمررران

 كرررر سرررابقام فرررإن انخفررراض مسرررتوى اإهتمرررام  اوكمررر يعررريش فيررره. والمجتمرررع الرررذيمسرررؤولياته نحرررو  اتررره 

يزيرررد  و متوقرررع بالنسررربة لهرررم يشررركل حررردثام  رررادمام جديررردام عمرررا هررر األسررررى االجتمررراعي ألبنررراء  واالحترررواء
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و ررعهم النفسرري سرروءام ويقلررل ثقررتهم بررأفراد المجتمررع مررن حررولهم ممررا يرردفعهم لالنفصررال واالنعررزال عررن 

 .بيئتهم ومجتمعهم

 في محافظتي بيرت لحرم األسرى  أبناءلدى عينة من  الشعور بالعجزدرجة  أنالى تشير النتائج  العجز:

بنسررربة ( 2.63) للعجرررزا حيررر  بلررر  المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة متوسرررطة  بدرجرررة جررراء والخليرررل

 (.2.99 – 2.25تراوحت المتوسطا  الحسابية بين ) قدو ا (%52.62) مئوية بلغت

العزلرررة االجتماعيرررة يتولرررد لرررديهم شرررعور برررالعجز فعررردم شرررعورهم بمنطلرررق  أنررره ومرررنوتفسرررر الباحثرررة  لرررك 

ومرردى تررأثيرهم فرري المحرريط الرررذي  مكانرراتهم وقرردراتهموإي ثقررتهم بأنفسررهم االحتررواء مررن المجتمررع يررؤثر فرر

  .يعيشون فيه

في محرافظتي  األسرى  أبناءلدى عينة من  الشعور بغياب المعنىدرجة أن : بينت النتائج غياب المعنى

 لغيرراب المعنررىا حيرر  بلرر  المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة متوسررطةجرراء  بدرجررة  والخليررل بيررت لحررم

 (. 3.56 – 2.57تراوحت المتوسطا  الحسابية بين ) قدو ا (%58.08) بنسبة مئوية بلغت( 2.90)

ترم  عرالم أو وسرائل التوا رل االجتماعيرةبرر وسرائل اإترى الباحثرة أنره وبسربب الترأثر بثقافرا  دخيلرة ع

فرالنظر   نذ سرنوا  عنهرا اآلمنر تحريف المنظومة القيمية للمجتمرع وتحديردام القريم الوطنيرة التري اختلفرت

 أبنراء لرذلك ترأثر لما كران فري السرابق وتبعرام   بح مغايرام تمامام أ فدائي والشهيد والجريح والثورةسير واللأل

النضررالية والتضررحية تغيير نظرررة المجتمررع للقرريم فاعررام فررراد والمجتمررع بشرركلالنظرررة مررن األ بهررذة األسرررى 

ل المسؤولية والتضحية رابط االجتماعي وتحمسير سبب قوي لضياع معان كبيرة لديه كالتالتي قدمها األ

وهذا التضارب في القيم المجتمعية والنضالية التي عرفهرا وتربرى عليهرا يسربب .مانة وغيرهاوالصدق واأل

  .زيادة ألمه النفسي وشعورة باالغترابفشل في إيجاد معنى وهدف للحياة مما يؤدي إلى 

فرري  األسرررى  أبنرراءلرردى عينررة مررن  بغيرراب المعررايير الشررعوردرجررة أن : أو ررحت النتررائج غيــاب المعــايير

لغيراب ا حير  بلر  المتوسرط الحسرابي للدرجرة الكليرة متوسرطةجاء  بدرجة  والخليل محافظتي بيت لحم



98 
 

 – 2.67تراوحرت المتوسرطا  الحسرابية برين ) قردو ا (%60.70) بنسبة مئويرة بلغرت( 3.04) المعايير

3.68 .) 

بوابررة  والمجتمررع وهرروالو ررل بررين الطفررل  يعتبررر حلقررةلقرردوة الررذي ب ااأل  لررك بررأن غيررابالباحثررة  تفسررر

سررراس فررري  رررقل األول والعامرررل   فررري بنيرررة المجتمرررع فهرررو المعلرررم األالتوا رررل واالنررردماو الطفرررل للنمرررو 

 األسررى  أبنراءيراب المعرايير خيرارام واردام لردى خالقيرة يجعرل مرن غل ومنظومته القيمية واألشخصية الطف

فشررعور الفقررد او فرري فترررة المراهقةغيرراب األب منررذ فترررا  الطفولررة المبكرررة أ  ممررن عررانوا مررنوخصو ررام 

والظلم الناتج عن غياب األب يشعر األبناء بأن الحياة دون قيمة وتصبح الغايرة تبررر الوسريلة وهرذا مرا 

 .األسرى  أبناءساعد على ظهور بعد غياب المعايير ولو بنسبة متوسطة لدى 

في محافظتي بيت  األسرى  أبناءلدى عينة من  الشعور بالغربة عن الذا درجة أن  الغربة عن الذات: 

 للغربررة عررن الرررذا ا حيرر  بلررر  المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليرررة متوسررطةجرراء  بدرجرررة  والخليررل لحررم

 (. 3.16 – 2.34تراوحت المتوسطا  الحسابية بين ) قدو ا (%57.64) بنسبة مئوية بلغت( 2.88)

يقع على عاتق الطفرل إ رافةم  والقدوة(النمو   رب األسرة و ب ) لغياب األنظرام و تعلل الباحثة  لك بأنه  

الفئرة العمريرة  مرع خصرائبال يتناسرب  ن يرؤدي دورام مل مسؤولية وأن يتحأ النفسية القاسيةإلى التجربة 

ويصبح غريبا عن  اته و فاته وأدوارة وال يعيش طفولته كما يجب وال تنمو شخصريته  يعيش فيهاالتي 

 آخر. نه شخصام غريبام عن نفسه وكينونته ويشعر أ كالمعتاد هكذا يصبح شخصام آخر

 ( ≥ 0.05عند مستوى الداللـة ) إحصائيةالفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة مناقشة نتائج  

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  بين متوسطات مظاهر ودرجات

 تعزى لمتغير الجنس. والخليل

 متوسطا بين (  ≥ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة عدم تشير النتائج إلى 

تعزى  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا 
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من قيمة ) (  أ غر( وهي 1.347) للدرجة الكلية ا حي  بلغت قيمة ) ( المحسوبةلمتغير الجنس

بين  إحصائية(ا كذلك لم تظهر فروق  ا  داللة 0.05( عند مستوى داللة )1.96الجدولية )

 . متوسطا  جميع أبعاد مقياس االغتراب النفسي

ودراسة  (ا2014) (تودراسة العروقي2015(تودراسة عريف )2018واتفقت هذة النتيجة مع جاسم )

وا الذين تو ل (2013ودراسة بن زاهي وبن خيرة ) (2016دانيال ) ودراسة (ا2018) جاسم وعيدان

( الذي 2016واختلفت مع العنزي )  الجنس تبعام لمتغير إحصائيةالى عدم وجود فروق  ا  داللة 

  .لمتغير الجنس لصالح االناث في االغتراب النفسي حصائيا تبعام استه وجود فروق دالة إظهر  در أ

في محافظتي بيت لحم والخليل لديهم نفس الدرجة  األسرى  أبناءواإناث من  وهذا يدل على أن الذكور

نفس الظروف وفي نفس المجتمع ويواجهون نفس  فهم يعيشون من الشعور باالغتراب النفسي 

 المسؤولية وهماأكثر تعر ام لحمل  فالذكور عاطفةم ناث أكثر صعوبا  بذا  الدرجة فا ا كانت اإال

 والمعاناة.لم بذا  النقب ونفس األ متساويان في اإحساس

 ( ≥ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثانية: مناقشة نتائج 

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  بين متوسطات مظاهر ودرجات

 تعزى لمتغير المحافظة. والخليل

 متوسطا بين (  ≥ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق  ا  داللة تشير النتائج إلى 

تعزى  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا 

بين متوسطا  جميع أبعاد مقياس  إحصائيةكذلك ظهر  فروق  ا  داللة ا لمتغير المحافظة

انت الفروق في جميع أبعاد مقياس االغتراب النفسي وفي الدرجة الكلية حي  ك. االغتراب النفسي

من محافظة الخليل الذين كانت مظاهر ودرجا  االغتراب  األسرى  أبناءلالغتراب النفسي لصالح 
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من محافظة بيت لحم في  األسرى  أبناءالنفسي لديهم أعلى من مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لدى 

 ب النفسي وفي الدرجة الكلية لالغتراب النفسي.راتجميع أبعاد االغ

ظهر  ( التي أ2014لمحتسب وبن العزمية )ودراسة ا (ا2015) مع دراسة كباجة تعارضهذا يو 

في مؤشرا  االغتراب النفسي تعزى لمتغير المكان  إحصائيةنتائجها عدم وجود فروق  ا  داللة 

 .الجغرافي

شائري(  و لى العجتمع في محافظة الخليل )األقرب إالم يعةلى طبإيعود   لك قدن سبب ترى الباحثة أ

قرب محافظة بيت لحم األ بخالف أكبر المسؤولية بشكل األسرى  أبناءيحمل  الرجولية الذيالصبغة 

المجتمع المدني التي تهتم بالطفولة وحقوق الطفل  فيها مؤسسا  والتي تكثروالتحضر الى المدنية 

وقد تكون للحالة  المشكلة.ثار المترتبة عن ب اآلهية تساعد في تقليوتقوم بأنشطة وفعاليا  ترفي

حي  تعتبر محافظة الخليل وبحكم كبر مساحتها واحتوائها على  في  لك أيضام  دور واالنقسامالسياسية 

التنوع الحزبي أكثر من محافظة بيت لحم مما ساعد على بروز هذة الفروق في االغتراب النفسي لدى 

  .محافظة الخليل لصالح األسرى  أبناء

 ( ≥ 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ) إحصـائيةالفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة مناقشة نتائج 
في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  بين متوسطات مظاهر ودرجات

 تعزى لمتغير الحالة االقتصادية. والخليل

بين ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةوجود فروق  ا  داللة  جيتضح من خالل النتائ

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  مظاهر ودرجا  متوسطا 

ا حي  ظهر  فروق دالة إحصائيام في الدرجة الكلية لالغتراب تعزى لمتغير الحالة االقتصادية والخليل

في محافظتي بيت لحم والخليلا كذلك ظهر  فروق دالة إحصائيام  األسرى  ناءأبالنفسي لدى عينة من 

. حي  كانت قيمة الداللة اإحصائية للدرجة الكلية في ب عدي )العزلة االجتماعيةا والغربة عن الذا (



101 
 

 . ( وهي دالة إحصائيام 0.05ولبعدي العزلة االجتماعية والغربة عن الذا  أ غر من مستوى الداللة )

( في أبعاد االغتراب 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةحين لم تظهر فروق  ا  داللة في 

النفسي )العجزا وغياب المعنىا وغياب المعايير(ا حي  كانت الداللة اإحصائية لهذة األبعاد أكبر 

 ( وغير دالة إحصائيام.0.05من )

 عدم وجودلتي تو لت إلى ( ا2013اهي وبن خيرة )دراسة بن ز  الدراسة معوقد اختلفت نتائج 

سري حسب اختالف المستوى االقتصادي لدى في الشعور باالغتراب األ إحصائية فروق  ا  داللة

 الطلبة.

الذين حالتهم االقتصادية متوسطة  األسرى  يكون أبناءتعزو الباحثة  لك إلى أنه من المنطق أن 

دوار المطلوبة منهم القتصادية جيدة ألن األالذين حالتهم ا األسرى  أبناءفما دون هم أكثر اغترابام من 

 أبناءالمسؤولية والضغوطا  األخرى هي أثقل حمالم وأعمق أثرام على نفسيا   وتحملكإعالة األسرة 

حالتهم االقتصادية جيدة ليس مطلوب منهم ال اعالة األسرة وال حمل مسؤولية وال لعب  األسرى فالذين

  .دراتهم وأعمارهمأدوار جديدة في الحياة تتعارض مع ق

 :الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دون  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  العزلة االجتماعية

 األسرى  أبناءمن جهة وبين الذين حالتهم االقتصادية جيدة من جهة أخرىا وكانت الفروق لصالح 

الغتراب النفسي لديهم الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دونا الذين كانت مظاهر ودرجا  ا

 األسر الذين حالتهم االقتصادية جيدة.  أبناءأعلى من 

مقاعد الدراسة في االدوار الجديدة في تحمل مسؤولية األسرة وتخليهم عن  األسرى  أبناءإن انشغال 

يسبب انسالخهم عن  وأ دقائهم مما عن مجتمعهم ام عن لقمة العيش يجعلهم أكثر بعد والبح 

   من شعورهم باالغتراب النفسي والعزلة االجتماعية المجتمع ويزيد
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 :الذين حالتهم االقتصادية متدنية من جهة وبين  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  الغربة عن الذات

 األسرى  أبناءالذين حالتهم االقتصادية متوسطة وفما فوق من جهة أخرىا وكانت الفروق لصالح 

لذين كانت مظاهر ودرجا  االغتراب النفسي لديهم أعلى من الذين حالتهم االقتصادية متدنيةا ا

 الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما فوق.  ى األسر  أبناء

عن أهدافهم وأدوارهم وتغيير أولوياتهم في الحياة واختزال فترا  عمرية هامة من  األسرى  أبناءبعد 

  في هذة النتيجة حياتهم يولد لديهم شعو بالغربة عن الذا  وهذا ما يبدو وا حام 

 :الذين حالتهم االقتصادية  األسرى  أبناءظهر  الفروق بين  الدرجة الكلية لالغتراب النفسي

متوسطة فما دون من جهة وبين الذين حالتهم االقتصادية جيدة من جهة أخرىا وكانت الفروق 

اهر ودرجا  الذين حالتهم االقتصادية متوسطة فما دونا الذين كانت مظ األسرى  أبناءلصالح 

  .الذين حالتهم االقتصادية جيدة ى األسر  أبناءاالغتراب النفسي لديهم أعلى من 

 يقع المتوسطالذين و عهم االقتصادي دون  األسرى  أبناءحثة ان هذا امر طبيعي ألن ابترى ال

ة سرة بما يفوق قدراتهم في فتراتهم العمريللمساهمة في توفير احتياجا  األ أكبرلية و عليهم مسؤ 

ن يشعر كالهما باالغتراب النفسي لكن يزيد من المنطق أ باالغتراب فمنوهذا سبب قوي للشعور 

تحمل مسؤوليا  خارجة عن  بسجن األ وهويتطلب منه الو ع الجديد  نباالغتراب أالشعور 

 ة الطبيعي في تلك الفترة العمرية الهامة والحساسة )المراهقة(.ر دو 

 ( ≥ 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : ةالفرضية الرابعمناقشة نتائج 

في محافظتي بيت لحم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  بين متوسطات مظاهر ودرجات

 تعزى لمتغير حكم األب. والخليل

 بين متوسطا ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةوجود فروق  ا  داللة تبين عدم 
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تعزى  في محافظتي بيت لحم والخليل األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  اهر ودرجا مظ

( 0.05كانت الداللة اإحصائية للدرجة الكلية ولجميع األبعاد أكبر من )ا حي  لمتغير حكم األب

 وغير دالة إحصائيام.

اإفرا  عنهم قبل على أمل  بغض النظر عن الحكم فهم يعيشون  األسرى  أبناءتفسر  لك بأن 

عكس  لك غير مهم  مرتفعام أوالحكم في الحالتين سواء أكان األمل يجعل من  الحكم فهذانهاء مدة إ

من وجهة نظر عائلة األسير وأبنائه ألن  لك يجعل كل لحظة يمكن أن تتحول لفرحة اإفرا  وانتهاء 

يم بقضائه وقدرة يهون على األفراد حجم كذلك تدعم فاإيمان باهلل والتسل الدينية والناحيةهذة المحنة 

أن ما يتوقعه المجتمع من هذا الفرد من تماسك ورباطة جأش  ويبقى افتراض.المصاب ولو كان جلل

مما يدفع أبناء األسرى  وي األحكام العالية للتظاهر بالصالبة على حساب مشاعرهم  احتماالم واردام 

 المكبوتة. النفسية موآالمه

 ( ≥ 0.05عند مستوى الداللـة ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :الخامسةفرضية ال مناقشة نتائج

فـي محـافظتي بيـت لحـم  األسرى  أبناءاالغتراب النفسي لدى عينة من  بين متوسطات مظاهر ودرجات

 تعزى لمتغير مدة ما قضى في السجن. والخليل

 بررين متوسررطا ( α≤0.05الداللررة )عنررد مسررتوى  إحصررائيةوجررود فررروق  ا  داللررة عرردم كانررت النتيجررة 

تعرزى  فري محرافظتي بيرت لحرم والخليرل األسررى  أبنراءاالغتراب النفسي لردى عينرة مرن  مظاهر ودرجا 

كانررت الداللررة اإحصررائية للدرجرة الكليررة ولجميررع األبعرراد أكبررر ا حيرر  لمتغيرر مرردة مررا قضررى فرري السرجن

 ( وغير دالة إحصائيام.0.05من )

 اآلنيررة اللحظيررة الترريمرررتبط بالمشرراعر برراالغتراب  شررعورال تعبيرررهم عررن نأبرر  لرركتفسررير  نسررتطيع ربمررا 

و مررن قضررى مررنهم مرردة طويلررة أ سررواء األسرررى  أبنرراءيشررترك فيهررا  هررا هررؤالء للمقيرراس والترريياسررتجاب ف

 حررسطا ا ويالضررغو مررن  عررانيالنفسرريا ويشررعر برراالغتراب ي فهرروالمشرراعر بررنفس  فرري السررجن قصرريرة
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ب بغرض النظرر عليه الكثير من األمور والسبب سجن األ المشاكلا وتصعبمن العديد  باأللما تواجهه

يعتبر السبب الرئيسي لكل ما يتعر ون له من ألم غياب األب واقع  ألن السجنعن مدة ما قضى في 

عامل ايجابي  وقد يكون لطول المدة التي قضاها في السجن.و غوطا  نفسية تؤدي لالغتراب النفسي

 رربح أقرروى وأكثررر نرره تررأقلم مررع الواقررع وكيررف نفسرره وأوتخطرري الشررعور برراالغتراب أل فرري اجتيرراز األزمررة

التماسرك وعردم الضرعف أمرام النراس إظهار وربما كان السبب في ظهور هذة النتيجة حاجتهم .  البة

مما أدى إبداء والمجتمع الذي ال يحتويهم بالدرجة الكافية ويفترض أنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي 

ألن المنطررق يفرررض ان يكررون لمرردة مررا قضررى األسررير فرري  ابة منافيررة لمررا يشررعرون برره فرري الحقيقررةاسررتج

 .السجن تأثير وتأثير وا ح على الشعور باالغتراب النفسي لدى األبناء

 التوصيات:

 منها:عدد من التو يا   لىإهذا البح  ونتائجه خلصت الباحثة من 

 وأ وسررائل التكنولوجيررا الحديثررةالرروعي عررن طريررق  زيررادةوالوطنيررة بالعمررل تعزيررز القرريم االجتماعيررة  .1

مرن قبرل الجهرا  المسرؤولة عرن الحفراظ  أو برامج ولقراءا  تلفزيونيرةالندوا  والمحا را  التوعوية 

 .المتماسك االجتماعيوالنسيج  الوطنية الفلسطينيةعلى الهوية 

نادي األسير وتأهيل األسررى  مثل األسرى عمل المؤسسا  المحلية والوطنية الداعمة ألبناء تكثيف  .2

فرررري هررررذة  األسرررررى  أبنرررراءل لخفررررض شرررريوع مظرررراهر االغتررررراب لرررردى فرررري محافظررررة الخليرررر وخصو ررررام 

 .المحافظة

 األسررررى  أبنررراءا للعمرررل علرررى احترررواء توجيررره االهتمرررام لررردور المؤسسرررا  االجتماعيرررة بكافرررة فعالياتهررر  .3

فررري فعاليرررا   األسررررى  أبنررراءج دمررر والعمرررل علرررى لرررديهم  االجتماعيرررةوالتغلرررب علرررى الشرررعور بالغربرررة 

 .وبرامج خا ة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتقوي انتمائهم للمجتمع الذي يعيشون فيه
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رشادية واالهتمام بالردعم إوعمل برامج في وزارة األسرى والمحررين  تفعيل دور قسم االرشاد النفسي .4

ل )انشرطة ترفيهيرة / عرن طريرق فعاليرا  مناسربة مثر المتاحرةبكرل االمكانرا   األسررى النفسي ألبناء 

 .دعم نفسي فردي / رحال  / محا را  / إرشاد جمعي(.

 فرري األسرررى  أبنرراء ررافيام علررى إ حتررى ال تكررون عرربءم  األسرررى االهتمررام بالحالررة االقتصررادية لعوائررل  .5

 االحتالل.سرة في سجون غياب معيل األ حال
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربيةأواًل 

االغتراب وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصـريًا فـي محافظـة غـزة، (. 2007إبراهيما خليل. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(ا الجامعة اإسالميةا فلسطين.

االغتراب النفسي وعالقته بمستوى ونوعيـة الطمـوو ومسـتوى األداء المهـاري (ا 2008إبراهيما عرال. )
ا )رسررالة بكليــة التربيــة الرياضـية للبنــات بالقــاهرة لـبعض المــواد العمليــة لطالبــات الفرقـة الثانيــة
 ماجستير غير منشورة(ا جامعة حلوانا مصر.

(. الضررغوي النفسرررية واسرررتراتيجيا  مواجهتهرررا لرردى أبنررراء  األسررررى الفلسرررطينيين: 2017أبررو بكررررا أيررراد.)
المجلرد ا مجلة الجامعة اإلسـالمية للدراسـات التربويـة والنفسـيةدراسة حالة على محافظة جنين. 

 (ا جامعة القدس المفتوحة ا فلسطين.4(ا العدد )26)
ــرات الجــنس ومســتوى (. 2011أبررو ريرراا مرسرري. ) ــراب النفســي ومســتوى الطمــوو بمتغي ــة االغت عالق

)رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة(ا جامعرة ، التحصيل لدى طلبة المرحلـة الثانويـة فـي منطقـة عكـا
 عمان العربية للدراسا  العلياا األردن. 

 بــاإلغتراب وعالقتهمــاالــديني والقــيم االجتماعيــة  اإللتــزامســتوى م(. 2013أبررو عمرررةا هرراني عطيررة. )
كرلريرررة ا قررسرررررم علرررم الرنرفررررسا رسررالة ماجسررتيرا الجامعــات الفلســطينية بغــزة طــالبالنفســي لــدى 

 األزهرا غزةا فلسطين. جررامرعررة  االرترربرريرة
 .ا تقريرا بدو يوم األسير الفلسطينيسير الفلسطينييوم األ(. 2008)أبو عيدا موسى. 

ا سلسررلة أو معانــاة األســير الفلســطيني فــي ســجون االحــتالل االســرائيلي(. 2009أبررو هرراللا فررراس. )
 ا بيرو ا لبنان: مركز الزيتونة للدراسا  واالستشارا .1لست إنساناما ي

ا فلسرطين: 1ا يمقاومة االعتقال(. 2010البرغوثيا مروان وعيسىا عبد النا ر وأبو غلمةا عاهرد. )
 شركة مؤسسة األيام.

تقريــر حــول زوجــات األســرى وتعــاظم مســ وليتهن فــي ظــل شــعورهن (. 2007بعلوشررةا إخررالص. )
 (ps.alasre.www) ا منشورا  مركز األسرى للدراسا .بالغربة
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ـــة العلـــوم ينا (. االغترررراب الثقرررافي عنرررد الطلبرررة الجرررامعي2013بلقاسرررما سرررالطنية وايمرررانا نررروي.)  مجل
 .30-19(ا 11)1اإلنسانية واالجتماعية، 

 دراسـة - الجـامعيين الطلبـة لـدى األسـري  االغتـراب(. 2013برن زاهريا منصرورا وبرن خيررةا سرارة. )
ا )رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة(ا جامعررة قا رردي مربرراحا ورقلررةا ورقلــة جامعــة فــي ميدانيــة
 الجزائر.

المراهـق  لـدى النفسـي بـاالغتراب وعالقتهـا الوالديـة المعاملـة أسـاليب(. 2015برن عليرةا مسرعودة. )
 محمرد ا جامعرةبسـكرة-جـالل أوالد ثانويـات تالميـذ مـن عينـة علـى ميدانيـة دراسـة-الجزائـري 
 بسكرةا الجزائر. – خيضر

االغتراب النفسي لدى الالجئين السوريين في الجزائر، دراسة ميدانية على (. 2014بورويسا لمياء. )
 مهيردي برن العربري ا جامعةن الالجئين السوريين في مدينة سكيكدة ومدينة قسطنطينةعينة م

 بواقيا الجزائر. أم
 على ميدانية دراسة: الجزائر في السورين الالجئين لدى النفسي االغتراب(.2014.)لمياء بورويسا

 غير ماجستير رسالة. القسنطينة ومدينة سكيكدة مدينة في السوريين الالجئين من عينة
 .الجزائر بواقيا أم-مهيدي بن العربي جامعة منشورةا

ا )رسررالة االغتــراب النفســي لــدى طلبــة االقســام الداخليــة(. 2018جاسرما شررذى حميررد وعيرردانا سررناء. )
 ماجستير غير منشورة(ا جامعة القادسية.

التجمعـات السـكانية فـي محافظـة الخليـل حسـب نـوع التجمـع،  -هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الج
واي  علررى موقررع 2017 نرروفمبر 21 نسرخة محفوظررة 2016-2007ا الســكان وتقــديرات اعــداد

 .باك مشين
 .www.pcbs.gov.ps-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ا ا عمررران: دار  رررفاء للنشرررر والتوزيرررعتقبلقلـــق المســـ-التمـــرد–االغتـــراب (. 2010الحمررردانيا إقبرررال. )
 االردن.
الوحدة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى األسرى المحررين صـفقة (. 2013حميدا خالد. )

 ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا الجامعة االسالميةا غزة."وفاء االحرار
هويــة وعالقتهــا بالســلوا اإلجرامــي مظــاهر االغتــراب واضــطراب ال(. 2007الحررويجا  ررالح المهرردي. )

 ا جامعة طنطاا مصر.لدى عينة من الشباب العاطلين عن العمل

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://web.archive.org/web/20171121202130/http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://web.archive.org/web/20171121202130/http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 االشرعية الهجرة غير نحو السعي وراء الهوية ومشكلة النفسي االغتراب (.2010 الح.) خشخوشا
 .مسيلة جامعة

 ا الكويت.1ا ياالغتراب وعالقته بالمقارنة والتوجه الديني(. 2002خليفةا عبد اللطيف. )
ا القاهرةا مصرر: دار غريرب للطباعرة دراسات في سيكولوجية االغتراب(. 2003خليفةا عبد اللطيف. )

 والنشر.
مجلــة اتحـــاد الجامعـــات (. السرررلطوية واالغتررراب بررين طلبرررة جامعررة اليرمررروكا 2012الخوالرردةا محمررد. )

 .193-160(ا ص ص3)10ا العربية للتربية وعلم النفس
اآلثــــار االجتماعيــــة والنفســــية لتجربــــة االعتقــــال علــــى أســــر األســــيرات (.2017دراغمررررةا بسررررمة .)

ــة ــي محافظــات شــمال الضــفة الغربي . رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورا الفلســطينيات المحــررات ف
 فلسطين.-جامعة النجاح الوطنية ا نابلس

 ا دائرة المعاجما لبنانا بيرو : مكتبة بيرو .مختار الصحاو(. 1992الرازيا محمد. )
باالغتراب  وعالقتها التكنولوجيا (.  غوي2017. )سامح أحمد .دا وسعادةا نجالء محمد .د رسالنا
 .1(ا  172األزهرا ع )ا جامعة مجلة كلية التربيةالديموجرافيةا  المتغيرا  بعض  وء فى

 ا العدد الثامن.مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(.االغترابا 2012زليخةا أ. جديدي. )
ا 1ا يدراسات في علـم الـنفس االجتمـاعي التربـوي علـى األطفـال والراشـدين(. 2002انا سماح. )زهر 

 القاهرةا مصر: دار الفكر العربي.
ا مصرر: عررالم الكتررب 1ا يإرشاد الصحة النفسـية لتصـحيح مشـاعر االغتـراب(. 2004زهرانا سرناء )

 .للنشرر والتوزيع
د صـــحة نفســـية عقالنـــي انفعـــالي لتصـــحيح مشـــاعر فاعليـــة برنـــامج إرشـــا(. 2002زهررررانا سرررناء. )

ا كليرة التربيرة بردميايا جامعرة غيرر منشرورة(. )رسرالة دكتروراة ومعتقدات االغتراب لطالب الجامعة
 المنصورةا مصر.

 ا القاهرةا مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع.1ا يارشادات الصحة النفسية(. 2004زهرانا سناء. )
وأزمرة  االغترراب الثقرافي من بكل وعالقته االجتماعي (. التماسك2017ح. )الزهرانيا عليا لطيفة  ال

المجلــــة الدوليــــة التربويــــة الهويررررة والقرررريم االخالقيررررة لرررردى طررررالب وطالبررررا  المرحلررررة الثانويررررةا 
 .115-101(ا 3)6ا المتخصصة
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مصر: عرالم الكترب للنشرر ا القاهرةا 1يا األمــــراض النفســــية االجتماعيــــة(. 2003سررررريا إجررررالل.) 
 والتوزيع.

 فلسـطيني أصـل مـن األمـريكيين الطـالب لـدى النفسـي االغتـراب مستوى (. 2004) .نا ر السعافينا
 شمسا عين جامعة ا )رسالة ماجستير غير منشورة(االثقافية والهوية النفسي بالتوافق وعالقته
 .القاهرة

 على ميدانية دراسةلثقافي عند الطلبة الجامعيين: (. االغتراب ا2013سالطينة بلقاسما ونويا ايمان. )
(ا 11)5ا مجلـة العلـوم االنسـانية واالجتماعيـة(ا بسركرة) شرتمة الجرامعي القطرب طلبة من عينة
19-30. 

؛ ترجمررة: كامررل يوسررف حسررينا بيرررو ا لبنرران: المؤسسررة العربيررة االغتــراب(. 1980شرراختا ريتشررارد. )
 للدراسا  والنشر.
( االغترررراب النفسررري وعالقترره بتقررردير الرررذا  لررردى طلبرررة جرررامعتي 2014ارةا فرررداء.)شرراهينا محمررردا وسرررم

ا مجلة جامعة القـدس المفتوحـة لألبحـاا والدراسـات التربويـة والنفسـيةالدس والقدس المفتوحةا 
 .92-55(ا 7)2

 ا القاهرةا مصر: مكتبة النهضة المصرية.مقياس قلق المستقبل(. 2005شقيرا زينب. )
 مركز المتغيرا ا ببعض وعالقته الفلسطيني األسير لشخصية النفسي (. البناء2010. )إسالم شهوانا

 (ا القاهرةا مصر.9ا ع)سلسلة رسائل علميةالعربيا  اإعالم
الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة مـن (. 2004الشيبيا جوهرة. )

 الة ماجستير غير منشورة(ا السعودية.)رسا طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
العالقة بين الشـعور بالعزلـة االجتماعيـة واسـتخدامات االنترنـت لـدى عينـة (. 2011 الحا نانسري. )

)رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة(ا كليرة التربيرةا جامعرة عرين شرمسا ا من المراهقين من الجنسين
 القاهرة.

اب النفســي وأســاليب المعاملــة الوالديــة لــدى الطلبــة العالقــة بــين االغتــر (. 2009الصررنعانيا عبرردة. )
ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا جامعة تعزا كلية التربيرةا المعاقين سمعيا في المرحلة الثانوية

 اليمن.
رســـالة مظـــاهر االغتـــراب النفســـي لـــدى المـــراهقين فـــي محافظـــة عكـــا. (. 2007عا رررلةا جرررود . )

 غير منشورة(ا الجامعة األردنيةا األردن.)رسالة ماجستير ا ماجستير غير منشورة
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 طلبـة بـين مقارنـة الدراسـي: دراسـة بالتحصـيل وعالقتـه النفسـي االغتـراب(. 2016عبراسا دانيرال. )
ا )رسرالة دمشـق محافظـة فـي والطلبـة المقيمـين اإليـواء مراكـز فـي النـزالء الثانويـة المرحلـة

 ماجستير غير منشورة(ا جامعة دمشقا سوريا.
ا القرراهرةا مصررر: دار المعرفررة مفهــوم االغتــراب عنــد هــاربرت مــاركيوز(. 2003ما سررهير. )عبررد السررال

 الجامعية.
ا مصرررر: دار الوفررراء 1ا ياالغتـــراب لـــدى المكفـــوفين ظـــاهرة وعـــال (. 2007عبرررد السرررميعا بهجرررت. )

 للنشر.
دار م:  ا د.1ا المجلررد 1ا ياالغتــراب والتطــرف نحــو العنــف (.1999)عبررد المختررارا محمررد خضررر. 
 غريب للطباعة والنشر.

االغتراب النفسي وعالقته بأساليب التنشئة االجتماعية لدى طالب الجامعات (. 2012عثمانا آسريا. )
 ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا جامعة السودانا السودان.بوالية الخرطوم
 إلـى المبعـدين المحـررين األسـرى  لـدى الحيـاة وجـودة النفسي اإلغتراب(. 2014العروقيا اسرمهان. )

ا )رسالة ماجستير غيرر منشرورة(ا الجامعرة االسرالمية بغرزةا األحرار وفاء صفقة ضمن غزة قطاع
 فلسطين.
(. الحرمان الوالردي فري مرحلرة المراهقرة وأثررة علرى اإغترراب النفسري لردى عينرة 2012عريفا فاطمة. )

(ا 1)1ا ات التربوية واالجتماعيةالمجلة العربية للدراسمن المراهقا  بالسعودية )دراسة مقارنة(ا 
7-27. 

اإلغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمـد (. 2004العقيليا عرادل. )
ا )رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة(ا كليررة الدراسررا  العليرراا الريرراض جامعررة نررايف للعلرروم بــن ســعود

 األمنيةا السعودية.
ا جامعررة مجلــة كليــة التربيــة االساســيةب النفسرري لرردى طلبررة الجامعررةا (. اإغترررا2014علرروانا رشررا. )

 .404-389(ا 17)1بابلا العراقا 
مجلـة (. مظاهر اإغترراب لردى الطلبرة السروريين فري بعرض الجامعرا  المصرريةا 2008عليا بشرى. )

 .561-513(ا 1)24ا جامعة دمشق
 أسـر علـى واالقتصادية االجتماعية اتهاوانعكاس اإلسرائيلية االعتقال سياسة(. 2012عليا نا رر. )
 ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا جامعة االزهرا غزةا فلسطين.المعتقلين
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 وفراء  رفقة  رمن المحرررين الفلسرطينيين األسررى  لردى اإغترراب مسرتوى (. 2013عليرانا عمرران.)
 قطراع فري األحررار وفراء  رفقة  رمن المحرررين األسررى  من عينة على تطبيقية األحرار "دراسة

 .73-41(ا 3)21 اوالنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلةا غزة
الجامعرةا  وطالبرا  طرالب لردى الطمروح بمسرتوى  وعالقتره النفسري اإغترراب(. 2016العنرزيا خالرد.)

 .93-69(ا 55) 1االنفس وعلم التربية رسالة مجلة
ــاتهم، أ(. 2011عررودةا نا ررر. ) ا عمررانا االردن: دار كنرروز المعرفررة حكــامهماألســرى: حقــوقهم، واجب

 العلمية للنشر والتوزيع.
 ا مصر: مكتبة االنجلو المصرية.2ا يمدخل إلى علم النفس االجتماعي(. 2005عيدا محمد. )

(. اإغتررررررراب النفسرررررري وتعررررراطي المخرررررردرا  لرررررردى المراهررررررق 2015قبقررررروبا عيسررررررى وسررررررعيدي عتيقرررررة. )
 .236-216(ا 1)1ا لنفسية والتربويةمجلة العلوم ادراسة حالةا -المتمدرس
الثانويـة  طلبـة لـدي النفسـي الـذات واالغتـراب بهويـة وعالقتـه القيمـي التغيـر(. 2015كباجرةا سرناء.)
 ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا الجامعة االسالميةا غزةا فلسطين.غزة قطاع في العامة

 رسررالة. الجامعــة طالــب لــدى ألكــاديميا بــالتكيف وعالقتــه النفســي االغتــراب(. 2011. )يررونس كريمررةا
 .جزائر وزوا تيزي  معمريا مولود جامعة منشورةا غير ماجستير
اإلغتــراب النفســي وعالقتــه بــالتكيف األكــاديمي لــدى طــالب الجامعــة: دراســة (. 2011كريمررةا يررونس.)

"ا )رسرررالة ماجسرررتير غيرررر ميدانيـــة علـــى عينـــة مـــن طـــالب جامعـــة مولـــود معمـــري بيتـــزي وزو
 ا قسم علم النفسا كلية العلوم اإنسانية واالجتماعيةا الجزائر.منشورة(
ـــبعض (. 2005الفررريا باسرررم.) ـــدى زوجـــات األســـرى الفلســـطينيين وعالقتهـــا ب الضـــغوطات النفســـية ل

 .ا )رسالة ماجستير غير منشورة(ا الجامعة اإسالمية بغزةالمتغيرات
 والراشدين األطفال لدى النفسي راباال ط مؤشرا (. 2014العزميةا عالل. ) وبنالمحتسبا عيسى 

(ا 2)8 اإنسرانيةا العلروم سلسرلة ااألقصـى جامعـة مجلـة غرزةا قطراع جنروب التمراس منراطق فري
250-286. 

ا الجزائـري  الشـباب الوطنيـة لـدى الهويـة علـى االجتمـاعي وتـأثيره اإلغتـراب(. 2012مزيرانا ورديرة. )
 ولحا ا الجزائر. محند آكلي العقيد )رسالة ماجستير غير منشورة(ا جامعة

ا 2ا يالمعجـم الوسـيط(. 1972مصطفىا إبراهيم والزيا ا أحمد وعبد القادرا حامد والنجرارا محمرد. )
 .ا إستانبولا تركيا: المكتبة اإسالمية2- 1 
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ـــارات (. 2014مؤسسرررة الضرررمير لرعايرررة األسررررى وحقررروق االنسررران. ) ـــين وزي عـــائالت األســـرى والمعتقل
 . http://www.addameer.على الموقع: ا مقال منشور السجون 

 .2004مؤسسة  و  الضميرا مجلة  و  الضميرا العدد الخامس عشرا مايوا 
ا مركرز الدراسرا  النفسرية والنفسرية العال  النفسي لألسرى وضحايا العدوان(. 2001النابلسيا محمد. )

 الجسديةا طرابلسا لبنان.
 .األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل االسرائيلي(. 2014االسير الفلسطيني. ) نادي

 طلبة من عينة على ميدانية دراسة" النفسي باألمن وعالقته النفسي اإغتراب(. 2012نعيسةا رغداء. )
  .153-113(ا 3)28ا دمشق جامعة مجلةا "الجامعية بالمدينة القاطنين دمشق جامعة
تقريـر حـول االنتهاكـات التـي يمارسـها االحـتالل الصـهيوني بحـق (. 2009لمحررين. )وزارة األسرى وا

 .ا الدائرة اإعالميةاألسرى الفلسطينيين في السجون 
 .تقرير احصائي حول عدد األسرى في السجون االسرائيلية(. 2008وزارة شؤون األسرى المحررين. )
 .ئي حول عدد األسرى في السجون االسرائيليةتقرير احصا(. 2007وزارة شؤون األسرى والمحررين. )

 ا األردن.1ا عمانا ياإلغتراب(. 1992ياسينا طالب. )
 ا القاهرةا مصر: دار غريب.1ا ياإلغتراب واالبداع الفني(. 2004يوسفا محمد. )
 ا مصر: دار غريرب للطباعرة والنشرر والتوزيرع.االغتـراب واإلبـداع الفنـي(. 2005يوسرفا محمرد. )
)رسرالة ا اإلغتراب النفسي وعالقته بالتكيف األكـاديمي لـدى طـالب الجامعـة(. 2012يونسيا كريمة. )

ماجستير غير منشورة(ا جامعة مولود معمري تيزي وزوا كلية العلوم اإنسانية واالجتماعيةا قسم 
 علم النفس.

http://www.addameer/
http://www.addameer/
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 أداة الدراسة )قبل التحكيم( ( 1ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقياس االغتراب النفسي

 

التعرف على ظاهرة االغتراب النفسي من خالل مؤشرات نفسية سلوكية انفعالية ، المطلوب  هذا المقياس يهدف الى

(  في الخانة المناسبة بما يتالئم مع درجة  منك قراءة الفقرة، فان شعرت محتوى ينطبق عليك فضع عالمة )  

 موافقتك.

 البيانات الشخصية :

 

 انثى                                                                                الجنس  :                   ذكر              

 

 المحافظة :                   بيت لحم                                                                الخليل    

               

  

 دنية                               متوسطة                                  جيدة  الحالة االقتصادية :                مت

 

                 

 حكم االب :           

 سنوات    10سنوات                            اكثر من  10-5سنوات                               من  5اقل من  

 

                                           

 -----------------------مدة ما  قضى في السجن :      

 

 

 الباحثة:غادة ابو عليا  
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 العزلة االجتماعية  أوالً:

موافق  الفقرات
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق 
 بشدة 

أشعر بالعزلة  حتى وأنا بين  (1
 الناس.

     

أشعر بتوتر  بعالقاتي مع  (2
 االخرين .

     

ال أحب مشاركة االخرين ال في  (3
 افراحهم و ال في احزانهم .

     

لم يوفر لي المجتمع الذي  (4
اعيش فيه الفرصة لتحقيق 

 ذاتي .

     

احس بانتماء حقيقي الى  (5
 الجماعة التي انتمي لها .

     

 اخاف من االخرين . (6

 
     

      اشعر ان ال اصدقاء لي . (7

 به.ال يوجد أحد يمكن الوثوق  (8
 

     

اشعر بالعزلة حتى وانا بين  (9
 الناس.

     

اشعر ان المجتمع ال يقدر  (10
 المعاناة التي اعيشها .

     

اعتقد ان المجتمع الذي اعيش  (11
 فيه يتصف بالقسوة .

     

 

 ثانياً: العجز

موافق  الفقرات
 بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق
 بشدة 

اشعر اني كائن ضعيف  (1
 الحول وال قوة .

     

تعتريني حالة من   (2
االنسحاب والحساسية من 

 العديد من الناس.

     

اشعر بفقدان الدافع    (3
لتحقيق النجاح في الحياة 

. 

     

اشعر انني ال استطيع  (4
 الـتأثير في االخرين  .

     

اشعر بانني مسلوب   (5
 االرادة .

     

اشعر انه ليس   (6
باستطاعتي عمل أي 

 شيء  في الحياة .

     

اشعر انه ليس لدي                                        7)   

 القدرة على تحمل المسؤولية .

     

اشعر اني عديم القيمة  (8
. 

     

ال اشعر بقيمة االعمال  (9
 التي اقوم بها .

     

ليس لدي القدرة على   (10
 تحقيق اهدافي .
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 ثالثاً: غياب المعنى

 

 

 

خ

ا

م

س

اً 

:

 

ا

ل

غ

ر

ب

ة

  

موافق  الفقرات 
 بشدة

معارض  معارض  محايد  فق  موا
 بشدة 

 الحياة  رديئة ال معنى لها .   (1

 
     

      (  ليس لدي ما اهتم به  . 2      

اشعرني انه ال توجد رسالة او غرض   (3
 للحياة.

     

(ال يوجد أي هدف اعيش من اجله  لذلك   4
 ال افكر بالمستقبل .

     

اشعر ان الموت راحة لي من حياة ملؤها   (5
 عذاب .ال

     

يبدو انه ال يوجد ما هو صواب وما هو خطأ  (6
 في هذا الزمان .

     

عندما افكر في حياتي أتساءل لماذا انا  (7
 موجود.

     

 ال اهتم بما يحدث حولي من االمور .  (8

 
     

 اشعر ان حياتي خاوية ال معنى لها . (9

 
     

ال يوجد شيء يستحق االهتمام في هذه   (10
 مور عندي سواء .الحياة فكل اال
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 رابعا: غياب المعايير 

موافق  الفقرات 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق 
 بشدة 

يعتمد النجاح في الحياة على الحظ أكثر مما يعتمد على قدرة   (1
 االنسان.

     

 ال اشعر بأي احترام لمعايير  المجتمع. (2
 

     

 قيم . ارفض ما تربيت عليه من (3

 
     

 يصعب علي التمييز بين الصواب والخطأ. (4

 
     

 الغاية تبرر  الوسيلة (5

 
     

      قد اخالف المباديء المألوفة لكي أفوز على شخص يعارضني  (6

 اعتقد ان القيم والعادات التي تربيت عليها لم تعد  (7
 تصلح لهذا الزمان .

     

      في هذا الزمان . يبدو انه ال يوجد ما هو صواب وما هو خطأ (8

      يبدو ان القيم المادية هي المسيطرة على حياة االخرين اليوم . (9

اعتقد ان السكوت وعدم  الكالم افضل من الكالم في حديث ال  (10
 قيمة له مع االخرين 

     

 اشعر بالرضا من جميع الناس المحيطين بي . (11

 
     

  لو اتيحت لي الفرصة المناسبة لحطمت كل شيء (12
 في طريقي .

     

اعتقد انه من الضروري ان يستغل الفرد االخرين كي يكون  (13
 ناجحاً.

     

      ال بد من التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير لالفضل . (14
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 خامسا:الغربة عن الذات

 

 

 

 

موافق  الفقرات 
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق 
 بشدة 

 الضيق عني .اعجز في ايجاد وسيلة تذهب  (1

 
     

 فقدت االهتمام بكل شيء حتى نفسي . (2

 
     

 انا غير قادر على التحكم في انفعاالتي  . (3

 
     

اشعر ان افكاري تختلف عن افكار كثير من  (4
 الناس .

 

     

 اشعر اني غير قادر على التحكم بنفسي . (5

 
     

 اعتقد اني فاشل في كل شيء . (6

 
     

 من زمالئي  .اشعر اني اقل مكانة  (7

 
     

 .اشعر اني ساخطا على كل المحيطين بي . (8

 
     

اشعر ان الموت راحة لي من حياة ملؤها العذاب  (9
. 

     

 اعتقد اني امتلك فلسفة واضحة في الحياة . (10

 
     

تراودني افكار متضادة وابدو مرتبكا في معظم   (11
 المواقف .

     

 . ابدو عصبيا معظم الوقت على غير عادتي (12

 
     

 ابدي الكثير من الندم على تصرفاتي . (13

 
     



121 
 

 ( بعد التحكيم) (: أداة الدراسة2ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                          جامعة الخليل

                 كلية التربية /الدراسات العليا

 قسم االرشاد النفسي والتربوي 

 :ة بعنواندراس

 في محافظتي بيت لحم والخليل " األسرى أبناءالنفسي لدى عينة من  اإلغتراب"مظاهر ودرجات 

 النفسي من خرالل مؤشررا  نفسرية سرلوكية انفعاليرةا اإغترابعلى ظاهرة  الدراسة التعرفتهدف 
يانرا  مرن الميردان ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببنراء اداة الدراسرة )االسرتبانة( لجمرع الب

فقرررا   :والثرراني يتضررمنالبيانررا  الشخصرريةا  :وجرراء  فرري  ررورتها النهائيررة فرري قسررمين االول يتضررمن
محايردا معرارضا معرارض  تية )موافق بشدةا موافقاالبدائل اآل ( امام الدراسةا الرجاء و ع اشارة )

 فقط. البح  العلمياال ألغراض علما بأن البيانا  التي ستدلون بها ستكون سرية ولن تستخدم  بشدة(
 غادة ابو عليا الباحثة:

 نبيل الجندي :الدكتوراألستاذ اشراف 

 القسم األول: البيانات الشخصية:

 ( امام أحد البدائل اآلتية التي تنطبق عليك.  ) وضع اشارةالرجاء 

          نثىأ              كر  الجنس: 

          لالخلي          بيت لحمالمحافظة: 

          جيدة             متوسطة       متدنيةالحالة االقتصادية: 

                         سنوا  10كثر من أ      سنوا  10-5من     سنوا  5قل من أحكم االب:  

 -----------------------:   في السجن ما قضىمدة 
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 .فقرات الدراسة :القسم الثاني 

 .التي تراها مناسبة من وجهة نظرا البدائل اآلتية أمام أحد(   وضع اشارة ) الرجاء
 

موافق  الفقرات
 بشدة 

معارض  معارض  محايد  موافق 
 بشدة 

      والدي يجعلني منعزالم عن األخرين  سجن (1
      عالقاتي مع االخرين نتيجة سجن والدي. بتوتر فيأشعر  (2
      حهم بسبب غياب ابي.ال أحب مشاركة االخرين في افرا (3
      .لم يوفر لي مجتمعي الفر ة لتحقيق  اتي (4
      الجماعة التي انتمي لها. إلىحس بانتماء حقيقي ا (5
      اخاف من التقرب من االخرين  (6
لدي درجة عالية من االرادة لالندما  في ميادين الحياة المختلفة  (7

 .بعد سجن والدي
     

      د بعد غياب والدي.ال يمكنني الوثوق بأح (8
      اشعر ان افراد المجتمع ال يقدرون المعاناة التي اعيشها. (9

      اعتقد ان المجتمع الذي اعيش فيه يتصف بالقسوة. (10
      الحول لي وال قوة. اني  عيفاشعر  (11
      تعتريني حالة من الحساسية تجاة العديد من الناس. (12
       .ي الحياة مفقودةاجد ان دافعيتي لتحقيق النجاح ف (13
      اشعر انني ال استطيع التأثير في االخرين. (14
      سجن والدي اشعرني بانني مسلوب االرادة. (15
بعد سجن والدي يراودني احساس انه ليس باستطاعتي عمل أي  (16

 شيء في الحياة.
     

      دائما اشعر انه ليس لدي القدرة على تحمل المسؤولية. (17
      .م القيمةاشعر اني عدي (18
      .ال اشعر بقيمة االعمال التي اقوم بها (19
      .غياب والدي اشعرني اني ليس لدي القدرة على تحقيق اهدافي (20
       معنى لها بعد غياب والدي. الحياة ال (21
      والدي.ليس لدي ما اهتم به بسبب سجن   (22
      غياب والدي اشعرني انه ال توجد رسالة او غرض للحياة. (23
ال يوجد أي هدف اعيش من اجله فبعد سجن والدي ال افكر  (24

 بالمستقبل.
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      .ملؤها العذاباشعر ان المو  راحة لي من حياة  (25
      يبدو انه ال يوجد ما هو  واب وما هو خطأ في هذا الزمان. (26
      عندما افكر في حياتي أتساءل لما ا انا موجود. (27
      حولي من االمور.أ بحت ال اهتم بما يحدث  (28
      غياب أبي سبب لي الشعور بالضياع. (29
في ظل غياب والدي ال يوجد شيء يستحق االهتمام في هذة   (30

 الحياة فكل االمور عندي سواء.
     

قدرة يعتمد النجاح في الحياة على الحظ أكثر مما يعتمد على  (31
 .االنسان

     

      ال اشعر بأي احترام لقواعد المجتمع. (32
      .ا بحت ارفض ما تربيت عليه من قيم (33
      يصعب علي التمييز بين الصواب والخطأ. (34
اعتقد ان القيم والعادا  التي تربيت عليها لم تعد تصلح لهذا  (35

 الزمان.
     

      يبدو انه ال يوجد ما هو  واب وما هو خطأ في هذا الزمان. (36
      اة االخرين اليوم.يبدو ان القيم المادية هي المسيطرة على حي (37
اعتقد ان الصمت أفضل من الكالم في حدي  ال قيمة له مع  (38

 .االخرين
     

اعتقد انه من الضروري ان يستغل الفرد االخرين كي يكون  (39
 ناجحام.

     

      .لألفضلال بد من التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير  (40
      .ياعجز في ايجاد أي وسيلة تذهب الضيق عن (41
      .فقد  االهتمام بكل شيء حتى  اتي (42
      .انا غير قادر على التحكم في انفعاالتي (43
      .اشعر اني غير قادر على التحكم بنفسي (44
      .اعتقد اني فاشل في كل شيء (45
      .االخريناشعر اني اقل مكانة من  (46
      .اعتقد اني امتلك فلسفة وا حة في الحياة (47
      فكار متضادة وابدو مرتبكام في معظم المواقفتراودني ا (48
      ابدو عصبيام معظم الوقت على غير عادتي التي نشأ  عليها. (49
      .ابدي الكثير من الندم على تصرفاتي الما ية (50
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين3ملحق رقم )

 .عميد كلية الدراسا  العليا جامعة الخليل /كمال مخامرة د. .1

 جامعة الخليل. /محمد عجوة د. .2

 جامعة الخليل. /براهيم المصري إ د. .3

 .جامعة الخليل السويطي/عبد النا ر  د. .4

 جامعة القدس. في رئيس دائرة علم النفس /سمير اسماعيل شقير د. .5

 بيت لحم. جامعة فلسطين األهلية/ في رئيس قسم علم االجتماع /د. محمد عكة .6

 جامعة القدس. /اياد الحالق د. .7

 جامعة القدس. /سهير  الح د. .8

 .جامعة القدس /عمر الريماوي  د. .9

 .جامعة القدس /نبيل عبد الهادي د. .10

 .جامعة القدس /عال حسين د. .11

 جامعة القدس المفتوحة  /ياسر زبون  د. .12
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 (: كتاب تسهيل مهمة )جامعة الخليل(4ملحق رقم )
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 (محافظة بيت لحم –مكتب التربية والتعليم (: كتاب تسهيل مهمة )5ملحق رقم )

 



127 
 

 محافظة الخليل( –(: كتاب تسهيل مهمة )مكتب التربية والتعليم 4ملحق رقم )

 


