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�أ .فداء حممود عبد الفتاح �سمارة نا�رص

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة و�أثر بع�ض املتغريات الدميوغرافية (كجن�س الطالب،
وامل�ستوى الدرا�سي ،والتقدير الأكادميي ،ومكان الإقامة ،ونظام التعليم املتبع يف اجلامعة)
على االغرتاب النف�سي وتقدير الذات ،وكذلك معرفة العالقة بني االغرتاب النف�سي وتقدير
الذات .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )950طالب ًا وطالبة منهم ( )581من طلبة جامعة
القد�س و ( )360من طلبة جامعة القد�س املفتوحة ،خالل العام الدرا�سي ،2013/2012
اختريوا بطريقة املعاينة الطبقية الع�شوائية ح�سب متغريي اجلن�س واجلامعة ،وقد �شكلت
العينية ما ن�سبته ( )%5من املجتمع الأ�صلي.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لالغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س
والقد�س املفتوحة كانت متو�سطة ،حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة املئوية ال�ستجاباتهم
( ،)%52.6وكانت الدرجة لتقدير الذات متو�سطة �أي�ضاً ،حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سب
امل�ؤية على جممل الفقرات ( .)%69.6وتو�صلت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباط عك�سية
(�سلبية) ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة ( )a≤0.05بني درجة االغرتاب النف�سي
وبني درجة تقدير الذات لدى طلبة اجلامعات ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون
بينهما (� ،)-0.54أي �أنه كلما ازدادت درجة االغرتاب كلما انخف�ضت درجة تقدير الذات،
والعك�س �صحيح.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي
ومكان الإقامة� ،أما الفروق التي تعزى ملتغري اجلن�س ،فكانت دالة يف متو�سطات االغرتاب
النف�سي ول�صالح الذكور ،بينما كانت الفروق يف متو�سطات تقدير الذات ل�صالح الإناث� ،أما
الفروق التي تعزى للتقدير الأكادميي ،فكانت دالة يف متو�سطات االغرتاب النف�سي ول�صالح
التقديرين جيد وممتاز ،وهي �أي�ض ًا دالة �إح�صائي ًا يف متو�سطات تقدير الذات باختالف
التقدير الأكادميي ول�صالح التقديرين جيد وجيد جداً.
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Abstract:
The study aimed to identify the levels of psychological alienation
and self-esteem among students at Al-Quds and Al-Quds Open Universities
in Palestine. It also aimed to identify the effect of some demographic
variables such as (gender, study level, academic achievement, place of
residence and the university education system) of these two factors. In
addition, it aimed to examine the relationship between the psychological
alienation and the self-esteem. The study sample consisted of (950)
university students (5%( of the original population), of which (581) were
from Al-Quds University and (360) were from Al-Quds Open University,
during the academic year 2012/2013. It was selected by stratified random
sampling according to gender and university.
The results showed that the overall degree of psychological alienation
among the students of the two Universities was moderate, as the average
percentage of their responses reached (52.6%), and so the degree for selfesteem, as the value of the average ratios was (69.6%).
Moreover, there was an adverse correlation coefficient, which
was statistically significant at the level of (α≤0.05) between the scores of
the psychological alienation and the scores of self-esteem. The Pearson’s
correlation coefficient between them was (-0.54), i.e. when the degree of
alienation gets higher, the degree of self-esteem gets lower and vice versa.
The results also indicated that there were no significant differences in
the averages of both the psychological alienation and self-esteem among the
students of At Al-Quds and Al-Quds Open Universities in Palestine in terms
of the academic level and place of residence. The differences in the variable
of gender were significant in the averages of the psychological alienation in
favor of male; the differences in the averages of the self-esteem were in favor
of female. The differences in the academic achievement were significant in
the psychological alienation in favor of “good” and “excellent”, while the
differences in the self-esteem were also significant in terms of academic
achievement in favor of “good” and “very good”.
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مقدمة :

ي�شهد وقتنا احلايل منواً متزايداً وتنوع ًا يف امل�شكالت التي يعاين منها الأفراد كنتيجة
للتغريات املتالحقة واحلروب والتطور التكنولوجي احلا�صل ،مما ي�ؤثر على قدرتهم على
التوافق مع هذه الأحداث املت�سارعة ،وبخا�صة ال�شباب �إذ �إنهم ي�سعون لتحقيق رغباتهم
وطموحاتهم يف ظل هذه املتغريات فيواجهون كثرياً من االحباطات التي تقف حائ ًال بينهم
وبني ما ي�سعون لتحقيقه ،وقد ي�شعرون باالنف�صال عن جمتمعاتهم وعن الآخرين وعن
�أنف�سهم وعدم االنتماء .مل يعد كل الأفراد ي�شعرون ب�آالم غريهم ومعاناتهم وقل التوا�صل
بني النا�س ،والفجوة �آخذة يف االت�ساع بني الإن�سان والطبيعة ،واملجتمع والدين ،وحتى
بني الإن�سان وذاته ،فالإن�سان املعا�رص وخا�صة من فئة ال�شباب يعاين دوم ًا من التوتر
والقلق وعدم اال�ستقرار ،وهذا ما ميثله مفهوم االغرتاب.
ومل ي�أت هذا االغرتاب من طبيعة الإن�سان �إمنا هو نتاج ما ميار�س عليه منذ قدمي
الزمن ،فكلمة االغرتاب راج ا�ستخدامها وانت�رش يف م�ؤلفات املفكرين والكتاب منذ زمن
بعيد مبفهوم �آخ��ر يعرب عنه يف كلمات كالوجود الزائف وغري الأ�صيل ،واال�ستعباد،
والإميان والإحلاد ،وال�شك الديني ،وامل�شكالت اال�ستعمارية ،واحلركات التحررية ،وكلها
مرادفات لكلمة االغرتاب التي تعرب عما يعانيه الإن�سان وما ي�شعره من زيف احلياة ،وما
يالحظه من �سطحية العالقات واال�ستغالل للإن�سانية التي تقوم عليها العالقات والف�ساد
والتف�سخ االجتماعي .كل هذه احلاالت ال�سابقة التي ترجمت يف م�صطلح االغرتاب الذي
�أ�صبح مرادف ًا للتغريات ال�رسيعة والتقدم التكنولوجي الذي نال من كل �شيء ،حتى القيم
والتقاليد والأعراف ،كذلك التقدم التكنولوجي �ساهم يف تغيري امل�شاعر الإن�سانية لتحل
حملها م�شاعر ال�رصاع والتناف�س والتوتر واحلروب واال�ضطرابات ،تلك امل�شاعر البغي�ضة
التي ت�صف ما يعانيه الفرد من فقدان �صلته باجلذور الإن�سانية والقيم االجتماعية وانعدام
ال�شعور باالنتماء �إىل كيان ي�شمله ويحتويه وميده بالقيم والعقائد ،والأمن الذي ي�سمح
لذاته بالتعبري عن �أ�صالتها ومنوها ،مما يجعل الإن�سان احلديث يعي�ش �أزمة متوا�صلة،
يطلق عليها �أزمة التقدم والتكنولوجيا وتو�صف بكلمة (االغرتاب) (عبد املنعم.)2008 ،
لقد ا�ستحوذت ظاهرة االغرتاب التي يعاين منها الأفراد يف احلياة العامة ،وما ترتكه
من انعكا�سات �سلبية على حياتهم و�صحتهم وحيويتهم وتطورهم ،على انتباه العديد من
الباحثني ،وهذا ما تعك�سه �أعداد الدرا�سات التي �صدرت ،والتي ما زالت ت�صدر عن الباحثني،
والتي تتناول مو�ضوع االغرتاب مبختلف �أنواعه بالبحث والدرا�سة ،وذلك نتيجة التطورات
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الكثرية التي تواجه هذا الع�رص والأه��داف املتوالية يوم ًا بعد يوم ب�سبب ت�سارع وترية
الزمن وارتفاع م�ستوى الطموح والتغريات الثقافية ،ف�إننا نعي�ش يف ع�رص يت�سم ب�أنه ع�رص
املتناق�ضات والتناف�س والتغريات املتالحقة ،ع�رص طغت فيه املادة مما �أدى بالإن�سان
�إىل الوقوع يف كثري من امل�شكالت واال�ضطرابات ،ويف مقدمتها ظاهرة االغرتاب ،مما لفت
انتباه الباحثني والدار�سني ،وكانت حمل اهتمامهم (الكرداوي.)2007 ،
ويرى فروم ( )1959كما ورد يف (�شقري )2002 ،االغرتاب باعتباره نوع ًا من اخلربة،
التي يرى فيها الفرد نف�سه غريب ًا عن ذاته ،في�شعر �أنه ال ميكنه التحكم يف �أفعاله ،بل ت�سوقه
�أفعاله ،ويجعله ذلك بعيداً عن االت�صال مع ذاته و�أي�ض ًا بعيداً عن االت�صال ب�أي �شخ�ص
�آخر .ويعرف وملان ( )Wolmanاالغرتاب كما ورد يف خليفة ( )2003ب�أنه تدمري وانهيار
العالقات ،ومتزيق م�شاعر االنتماء للجماعة ،كما يف تعميق الفجوة بني الأجيال ،وزيادة
الهوة بني اجلماعات االجتماعية.
ويعرف االغرتاب يف معجم علم النف�س والطب النف�سي كما ورد يف زهران (،)2004
على �أنه ميثل انهيار العالقات االجتماعية والبينية ال�شخ�صية .ويف الطب النف�سي يعرب
االغرتاب عن الفجوة بني الفرد ونف�سه ،والتباعد بينه وبني الآخرين وما يت�ضمنه ذلك من
تباعد �أو غربة للفرد عن م�شاعره اخلا�صة ،ويكون يف �أو�ضح �صوره عند مر�ضى الف�صام.
وما �أجمعت عليه معظم املفاهيم ال�سابقة� ،أن االغرتاب هو ان�سالخ عن الذات ،وعن
املجتمع وال�شعور بالعزلة وعدم الثقة بالنف�س والآخرين ،وال�شعور بالإحباط وعدم
االنتماء لكل ما حوله .ويع ُد «هيجل» �أول من ا�ستخدم م�صطلح االغرتاب ا�ستخدام ًا منهجي ًا
ومق�صوداً ،حتى �أطلق على هيجل «�أب��و االغ�تراب» ،فقد حتول االغ�تراب على يديه �إىل
م�صطلح فني .وبعد «هيجل» بد�أت تظهر النظرة الأحادية مل�صطلح االغرتاب� ،أي الرتكيز
على املعنى ال�سلبي لالغرتاب دون النظر للمعنى الإيجابي ،واقرتن امل�صطلح بكل ما يهدد
وجود الإن�سان وحريته ،و�أ�صبح ك�أنه مر�ض �أ�صيب به الإن�سان احلديث (خليفة.)2003 ،
فاالغرتاب ميثل احلالة النف�سية التي يعي�شها الإن�سان يف وقتنا احلا�رض ،نتيجة
للظروف التي مير بها ،ويعد من امل�شكالت التي يجب درا�ستها ،واحلد من انت�شارها ،ملا
لها من �آثار �سلبية على الفرد وم�شاركته يف تنمية بلده وتطوره ،ويرى العديد من العلماء
�أن االغرتاب ميثل �أحد �أ�سباب �إدمان املخدرات وعدوانية ال�شباب ومتردهم على النظام
وفقدانهم للح�س االجتماعي والهوية واالنتماء الوطني ،والتبلد وال�سلبية والالمباالة ...
وغريها من الأمرا�ض االجتماعية والنف�سية املدمرة التي حتتاج �إىل جهود كبرية ومتكاملة
لعالجها قبل ا�ستفحالها (ال�ضبع و�آل �سعود.)2002 ،
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واالغرتاب كما يعرفه �إريك�سون ( ،)Eriksonيتمثل يف ت�شتت الأنا الناجت عن عدم القدرة
على �صياغة وجهة نظر متما�سكة وتطويرها نحو العامل وموقف الفرد منه ومعظم �أ�شكال
االغرتاب تدور حول االنعزال املهني وال�شخ�صي وكلها م�ؤ�رشات ملتاعب الهوية وت�أزمها
(عرار .)2009 ،كما عرفه املنظور النف�سي ،ب�أنه انتقال ال�رصاع بني الذات واملو�ضوع،
من امل�رسح اخلارجي �إىل امل�رسح الداخلي يف النف�س الإن�سانية ،و�أنه ا�ضطراب يف العالقة
باملو�ضوع ،على م�ستويات ودرجات خمتلفة ،تقرتب حينا من ال�سواء ،وتقرتب حين ًا �آخر
من اال�ضطراب ،وقد ن�صل �إىل اال�ضطراب الأخري يف ال�شخ�صية (احلمادي.)2007 ،
�إن ال�شباب يف جمتمعاتنا اليوم مغرتبون بكل ما حتمله الكلمة من معنى و�أن هذا
االغرتاب لدى هذه الفئــــة املهمة يف املجتمع هو من العوامل التي ت�صيب الفرد بال�شعور
بالعجز ،وتعوقه عن الو�صول �إىل م�ستوى منا�سب من التوافق النف�سي واالجتماعي ،مما
يدفع الفرد �إىل تبني ال�سلوكيات امل�ضا َدة للمجتمع والإ�صابة باال�ضطراب ،والتي ميكن
ان تتمثل ب�إدمان املخدرات والعنف والتطرف وغريها كثري ،قد يعود ذلك لغياب دور
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإر�شادية العالجية للت�صدي لالغرتاب وت�أثرياتها على الأفراد
واملجتمع (عرار.)2009 ،
وتع ُد كلمة االغ�تراب من الكلمات الأكرث ت��داو ًال يف الكتابات التي تعالج م�شكالت
املجتمع املعا�رص ،وقد �أ�صبح من امل�ألوف �أن جتد كثرياً من املفكرين ي�صفون الإن�سان
املعا�رص ب�أنه �إن�سان مغرتب (حماد .)2005 ،كما �أن مفهوم تقدير الذات يع ُد من �أهم
املفاهيم التي �شاع انت�شارها يف الآونة الأخرية ،فمنذ زمن والباحثون مهتمون بدرا�سة
النظريات املرتبطة بالذات .وقد �أ�صبح م�صطلح تقدير الذات منذ �أواخر ال�ستينيات و�أوائل
ال�سبعينيات �أكرث جوانب الذات انت�شاراً بني الك ّتاب والباحثني ،كما ذكر العديد منهم عالقته
باملتغريات النف�سية الأخرى ،فهو من �أهم اخلربات النف�سية للإن�سان ،فالإن�سان يرى ذاته
يف حمل تقومي من الآخرين ،والإن�سان يغري من �أمناط �سلوكه ب�صورة منوذجية كلما انتقل
من دور �إىل �آخر ،وبالرغم من ذلك ف�إنه ال ينتبه �أن له ذوات متعددة ،فهو �إذا تكلم عن ذاته
يتكلم عن �شخ�صيته كما يدركها هو (الأ�شول.)1988 ،
ولو نظرنا �إىل تقدير الذات باعتباره مفهوم ًا نف�سي ًا جند �أنه يت�ضمن العديد من �أ�ساليب
ال�سلوك ،كما �أنه يرتبط مبتغريات متباينة ،منها :االعتماد على ال��ذات ،وم�شاعر الثقة
بالنف�س ،و�إح�سا�س املرء بكفاءته ،وتقبل اخلربات اجلديدة ،وفعالية االت�صال االجتماعي،
والبعد عن ال�سلوك العدواين .وبالنظر �إىل تلك املتغريات ،ميكن �أن نرى تقاطع ًا بني هذا
املفهوم ومفهوم االغرتاب النف�سي من حيث �إن تقدير الذات يع ُد م�ؤ�رشاً لل�صحة النف�سية
بعك�س االغرتاب النف�سي الذي ميثل م�ؤ�رشاً لعدم التوافق النف�سي (�سليمان.)1992 ،
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ويعرف مارك ( )Murkتقدير الذات كما ورد لدى (�شاهني ،)2007 ،من خالل التقومي
الذي يقوم به الفرد لذاته بداللة الأدوار وال�صفات التي ميتلكها ،وعلى �أ�سا�س الدرجة التي
ي�شعر فيها الفرد باالرتياح� ،أو ي�شعر بعدم الراحة �سواء ب�شكل عام �أم ب�شكل جزئي جتاه
الذات ،ويت�شكل تقدير الذات من خالل امتالك الفرد للمهارات ال�رضورية يف التعامل بنجاح
وفاعلية مع البيئة املحيطة .ويرى كاتل � ،1964أن تقدير الذات هو حكم ال�شخ�ص على
قيمة الذات لديه ،والتي تقع بني نهايتني �إحداهما موجبة والأخرى �سالبة (زبيدة.)2007 ،
ويف مو�سوعة علم النف�س والتحليل النف�سي يعرف تقدير الذات ب�أنه ،نظرة الفرد واجتاهه
نحو ذاته ومدى تقدير هذه الذات من جوانب كثرية وخمتلفة ،كالدور واملركز الأ�رسي،
واملهني ،واجلن�سي ،وباقي الأدوار التي ميار�سها يف جمال العالقات (تاللوه.)2009 ،
ونرى يف التعريفات ال�سابقة �أن هناك �شقني يرتكز عليهما تقدير الذات :ال�شق الأول
هو احرتام الذات ويت�ضمن اجلدارة والكفاءة واالجناز والقوة والثقة بالنف�س واال�ستقاللية
وال�شخ�صية ،وال�شق الثاين هو التقدير واالحرتام من الآخرين ويت�ضمن التقبل واالحرتام
واالنتباه واملكانة.
وي�شهد وقتنا احلايل منواً مطرداً يف االهتمام مبفهوم تقدير الذات ،فهناك درا�سات
جترى عن اجلهود املبذولة للحفاظ على تقدير الذات ،كذلك جهود مبذولة للتحقيق يف
�أ�سباب تقدير الذات املنخف�ض .ويرى الأفراد �أن حاجتهم لتقدير الذات هي من الأ�شياء
املهمة بالن�سبة للر�ضا عن احلياة ،ويرتبط مفهوم تقدير الذات با�ستحقاق الذات �أو �إيجابية
امل�شاعر عن الذات ،واحلاجة �إىل تعزيز الذات وتقديرها تع ُد حاجة �أ�سا�سية ومهمة يف حياة
الفرد من �أجل اال�ستمرار يف النجاح والتقدم ومواجهة جمريات احلياة (برافني.)2010 ،
كما �أنه من الأهمية يف املرحلة اجلامعة �أن يبد�أ الفرد ب�إدراك وجوده ال�شخ�صي ،وما
يقوم به ،فيتكون لديه مفهوم الذات ،ويعي�ش �ضمن خربات فيها ما ينطوي على الإ�شباع
وفيها ما ينطوي على الإحباط ،وهذا ي��ؤدي �إىل تطوير �إح�سا�س يرتبط بتقدير الذات.
ومع اال�ستمرار يف النمو ي�صبح تقدير الذات عام ًال مهم ًا يف رفع فعالية الفرد و�إنتاجية،
وبالتايل ي�ؤثر يف ال�صحة النف�سية له .ويكون تقدير الذات �إيجابي ًا وذلك بالتفاعل الإيجابي
مع الآخرين ،واحلرمان والإحباط يرتبطان مبفهوم ال�شخ�ص عن ذاته وفكرته عن نف�سه،
وبذلك ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف تقديره لذاته (الزيود.)2008 ،
وحيث �إن االغرتاب يع ُد حالة من الالانتماء ،ف�إنه ميكننا اعتبار االغرتاب ق�ضية بالغة
الأهمية وبخا�صة يف جمتمعنا الفل�سطيني الذي يعاين من كثري من امل�شكالت ،و�أهمها
م�شكلة االحتالل وممار�ساته ال�ضاغطة �ضد ال�شباب ،فال�شاب الفل�سطيني يواجه �ضغوط ًا
مرتفعة واحباطات كبرية ،يف ظل القتل واالعتقاالت وهدم املنازل والت�رشيد ،وبخا�صة
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الطالب اجلامعي ،وما يواجهه من �صعوبات ،كاالعتقاالت امل�ستمرة واحلواجز الع�سكرية
واملمار�سات الوح�شية �ضد هذا الطالب ،مما ي�ؤدي به لل�شعور بالإحباط واخلوف الدائم وعدم
اال�ستقرار و�صعوبة حتقيق ما يطمح لتحقيقه .وكل ذلك ي�ساعد على ال�شعور بعدم القدرة وعدم
الفعالية و�شعور نف�سي ب�ضعف القدرات ،مما ي�ؤثر يف درجة تقديره لذاته وللآخرين و�شعوره
باالغرتاب النف�سي (�شاهني.)2007 ،

مشكلة الدراسة:
حيث �إنه ال يوجد تن�سيق كاف بني املدار�س واجلامعات الفل�سطينية يف جمال الإر�شاد
النف�سي والرتبوي للطالب ،كذلك ال يتوافر �إر�شاد منظم ومتخ�ص�ص يف املدار�س واجلامعات
الفل�سطينية ،مما ي�ؤدي �إىل تفاقم امل�شكالت لدى الطالب وبخا�صة امل�شكالت النف�سية ،مع
الأخذ باالعتبار �أن عملية االنتقال من املدر�سة �إىل اجلامعة وحدها كافية ب�أن ت�ؤثر يف
الطالب ،حيث �إنه ينتقل من بيئة �إىل بيئة �أخرى خمتلفة بكل املقايي�س قد ت�ؤدي �إىل �أن
يعاين من بع�ض امل�شكالت جراء هذا االنتقال ،ومن بينها ال�شعور باالغرتاب النف�سي� .إن
بيئة اجلامعة قد ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف ال�صحة النف�سية للطالب ،لذلك �ستتناول الدرا�سة
مكون ًا رئي�س ًا ل�شخ�صية الطالب �أال وهو تقدير الذات ،ومن خالل �إلقاء ال�ضوء على العالقة
القائمة بني كل من تقدير الذات واالغرتاب النف�سي لدى طلبة اجلامعة يف فل�سطني.
وبالتايل� ،سعت الدرا�سة �إىل الوقوف على واقع االغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة ودرا�سة العالقة بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لديهم.

أهمية الدراسة:
تت�ضح �أهمية الدرا�سة يف حماولة الك�شف عن طبيعة العالقة بني متغريات الدرا�سة،
وتتمثل �أهمية �إجرائها كذلك يف العديد من االعتبارات النظرية والتطبيقية على النحو الآتي:

األهمية النظرية:
تتمثل الأهمية النظرية للدرا�سة يف الآتي:
• •درا�سة االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة اجلامعات حتتل مكانة خا�صة ملا
لهذه املرحلة من �أهمية كبرية يف حياة الإن�سان ور�سم م�ستقبله ،فتبنى عليها الآمال
الكبرية يف تطوير الفرد واملجتمع.
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•
•

•
•

•وهناك �أهمية لدرا�سة هذه الفئة التي تتعر�ض ملرحلة انتقالية مهمة من املدر�سة �إىل
اجلامعة ،والتي ت�ؤثر يف بنائها النف�سي.
•كما �أن هذا املو�ضوع له �أهمية كبرية يف تف�سري كثري من املظاهر ال�سلبية التي
انت�رشت يف املجتمع ب�شكل كبري ،كالعزلة االجتماعية ،والالمباالة ،و�ضياع الهوية،
و�سلوكيات ال �أخالقية كالإدمان واجلنوح.
•تناولت الدرا�سة تقدير الذات والذي يع ُد �أ�سا�س لل�صحة النف�سية لدى الفرد.
•وخل�صو�صية املجتمع الفل�سطيني ،وما يعانيه من قهر االحتالل وممار�ساته ،التي
ت�ؤثر على نف�سية الأفراد وتخلق لهم كثري من امل�شكالت النف�سية ،ف�إن من ال�رضوري
تق�صي مكونات ال�صحة النف�سية لأفراده ومن �ضمنها ال�شعور بانخفا�ض تقدير الذات
َ
وال�شعور باالغرتاب النف�سي.

األهمية التطبيقية:
�أما الأهمية التطبيقية للدرا�سة فتربزها اجلوانب الآتية:
• •عدم توافر خدمات �إر�شادية تربط املدار�س باجلامعات ي�ستدعي �إج��راء مثل هذه
الدرا�سة كمقدمة لتحديد مكونات هذه الربامج م�ستقبالً.
• •عدم وجود �إر�شاد نف�سي متخ�ص�ص يف هذه املرحلة املهمة ي�ستوجب �إجراء مثل هذه
الدرا�سات.
• •معرفة العالقات بني متغريات البحث قد ت�ساهم يف زيادة الفهم والوعي بت�أثري كل
منهما يف الآخر.

أهداف الدراسة:
حاولت هذه الدرا�سة الوقوف على واقع ال�شعور باالغرتاب النف�سي وعالقته بتقدير
الذات لدى عينة من طالب جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة ،وعليه �سعت الدرا�سة �إىل
التحقق من وجود عالقة ارتباطية بني ال�شعور باالغرتاب النف�سي وم�ستوى تقدير الذات
لدى طالب جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة� ،إ�ضافة �إىل حماولة تق�صي الفروق يف
متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات باختالف عدد من املتغريات النوعية،
مثل :جن�س الطالب ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والتقدير الأكادميي ،واختالف نظام التعليم
(تقليدي /مفتوح) ،ومكان الإقامة للطالب.
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أسئلة الدراسة:

تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف حماولة الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 1 .1ما م�ستوى االغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟
 2 .2ما م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟
 3 .3هل هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجتي ال�شعور باالغرتاب
النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير
الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تعزى للجن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي،
والتقدير الأكادميي ،واختالف نظام التعليم (تقليدي /مفتوح) ،ومكان الإقامة للطالب؟

مصطلحات الدراسة:

االغرتاب  :Alienationعرفه « Williamب�أنه عدم القدرة على ال�شعور بالتوا�صل
االجتماعي املتمثل بالعادات والتقاليد �إ�ضافة �إىل امليل للعزلة عن النا�س ،و�ضعف
القدرة على تف�سري الأحداث ب�شكل وا�ضح ومو�ضوعي ،وال�شعور ب�أن احلياة ال معنى لها
((.))William, 2000:1481
ويعرف االغرتاب النف�سي �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة من خالل الدرجة التي يح�صل عليها
املفحو�ص على مقيا�س االغرتاب النف�سي امل�ستخدم يف الدرا�سة .
تقدير الذات  :Self-esteemيعرف كوبر �سميث ( Cooper Smith (1967تقدير الذات
ب�أنه تقومي ي�ضعه ال�شخ�ص لنف�سه ويعمل على املحافظة عليه حيث يت�ضمن اجتاهات الفرد
الإيجابية �أو ال�سلبية نحو ذاته ،كما يو�ضح اعتقاد الفرد ب�أنه مهم وناجح وقادر وكفء،
�أي �أن تقدير الذات �أو حكم الفرد على درجة كفاءته ال�شخ�صية ،كما يعرب عن اجتاهات الفرد
نحو نف�سه وبذلك يكون تقديره لذاته مبثابة خربة ذاتية ينقلها �إىل الآخرين با�ستخدام
�أ�ساليب التعبري املمكنة (حمام والهوي�ش.)2010 ،
ويعرف تقدير الذات �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة من خالل الدرجة التي يح�صل عليها
املفحو�ص على مقيا�س تقدير الذات امل�ستخدم يف الدرا�سة .
جامعتا القد�س والقد�س املفتوحة :جامعتان فل�سطينيتان ت�صنفان �ضمن اجلامعات
العامة ،تتبع الأوىل نظام التعليم التقليدي (املتعارف عليه) ،بينما تتيع الأخرى نظام
التعليم املفتوح.
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نظام التعليم املفتوح  :Open Learningورد يف دليل جامعة القد�س املفتوحة حول
مفهوم التعليم املفتوح« :يقوم منط التعليم املفتوح على مرتكزات التعليم الذاتي وا�ستقاللية
املتعلم ،وعلى ا�ستثمار الو�سائط التقنية املتنوعة :املكتوبة والإلكرتونية وال�سمعية
والب�رصية ،التي �أنتجها التطور الهائل يف جمال التقنيات الرتبوية وتقنيات االت�صاالت
ونقل املعلومات ،وذلك لعر�ض املادة التعليمية و�إي�صالها �إىل الطالب �أينما كان ،يف موقع
�إقامته �أو عمله» (دليل جامعة القد�س املفتوحة.)2012:4 ،
نظام التعليم التقليدي :هو التعليم التقليدي املعروف منذ القدم وم�ستمر حتى وقتنا
احلا�رض ،ويرتكز التعليم التقليدي على ثالثة حم��اور �أ�سا�سية ،هي :املعلم واملتعلّم
واملعلومة ،ويقوم على التقاء املعلم واملتعلم وجه ًا لوجه ،واالت�صال املبا�رش لإي�صال
املعلومات (املطريي.)2007 ،

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باملو�ضوع الذي تتناوله ،وهو ال�شعور باالغرتاب النف�سي وعالقته بتقدير
الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة ،وذلك باالعتماد على املنهج الو�صفي
االرتباطي ،وبعينة الدرا�سة من طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة -فرع رام اهلل
والبرية ،وبالأدوات امل�ستخدمة وخ�صائ�صها ،وهما :مقيا�س ال�شعور باالغرتاب النف�سي
ومقيا�س تقدير الذات .و�ستحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء اجلوانب الآتية:

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )950طالب ًا من جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة -فرع
رام اهلل والبرية.
املحدد املكاين� :أخذت العينة من بني طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة-
فرع رام اهلل والبرية.
املحددات الزمانية :طبقت الدرا�سة يف العام الدرا�سي (.)2013-2012
املحددات املفاهيمية :اقت�رصت على املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف هذه الدرا�سة.
املحددات الإجرائية :اقت�رصت على �أدوات الدرا�سة ودرجة �صدقها وثباتها ،وعلى
عينة الدرا�سة و�سماتها واملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة.
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الدراسات السابقة:
بعد الرجوع �إىل الأدب والدرا�سات ال�سابقة تبني �أن الدرا�سات التي تق�صت العالقة
بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات حمدودة ،فعر�ضت الدرا�سات التي بحثت يف االغرتاب
النف�سي �أو تقدير الذات كل على حدة� ،إ�ضافة �إىل الدرا�ستني اللتني �أمكن الو�صول �إليهما
وبحثتا العالقة بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات .وقد رتبت الدرا�سات ح�سب زمن �إجرائها
من الأقدم �إىل الأحدث ،وح�سب الآتي:
�سعت درا�سة دي مان وديفيزي (� )DE Man and Devisse, 1998إىل معرفة العالقة
بني موقع ال�سيطرة والقدرة العقلية وتقدير الذات واالغرتاب لدى طلبة اجلامعة ،ومن خالل
عينة مكونة من ( )50طالب ًا يف املرحلة اجلامعية� .أظهرت النتائج �أن هناك ارتباط ًا بني
االغرتاب ومو�ضع ال�سيطرة اخلارجي و�ضعف تقدير الذات ،ومل يتم العثور على ارتباط مهم
بني موقع ال�سيطرة والقدرة العقلية ،وتقدير الذات واملكونات الفرعية لالغرتاب :العجز،
والالمعيارية ،والعزلة االجتماعية.
�أما درا�سة خليفة ( ،)2003فقد �أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة �إيجابية بني االغرتاب
وكل من مركز التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب ،و�أن هناك عالقة �سلبية دالة �إح�صائي ًا
بني االغرتاب ،وكل من التوافق وتوكيد الذات ،كما �أظهرت النتائج �أنه لي�س هناك ت�أثري
للجن�س على االغرتاب.
وبينت نتائج درا�سة العقيلي ( )2004وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف ظاهرة االغرتاب
تبع ًا ملتغريات (الكلية ،والتخ�ص�ص الأكادميي) ،وعدم وجود فروق دالة يف ظاهرة االغرتاب
تبع ًا ملتغريات (ال�صفوف الدرا�سية ،ونوع ال�سكن ،واحلالة االجتماعية ،والعمر) .وتو�صلت
النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية عك�سية بني ظاهرة االغ�تراب وال�شعور بالطم�أنينة
النف�سية لدى طالب اجلامعة،
�أما درا�سة ربعي ( ،)2006فهدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى االغرتاب وعالقته بتقدير
الذات ،وكذلك التعرف على الفروق تبع ًا ملتغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،والرتتيب
ال��والدي) لدى طلبة احلادي ع�رش يف جنوب اخلليل .بلغت عينة الدرا�سة ( )327طالب ًا
وطالبة من طلبة احلادي ع�رش بفرعيه العلمي والأدبي ،وطبق مقيا�سي االغرتاب وتقدير
الذات اللذين طورا لأغرا�ض جمع بيانات الدرا�سة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة االغرتاب
لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف جنوب اخلليل كانت متو�سطة ،و�أن هناك فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا يف درجة االغرتاب لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف جنوب اخلليل تعزى ملتغري
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اجلن�س ،وكانت الفروق ل�صالح الطلبة الذكور ،بينما مل تظهر النتائج فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية يف درجة االغرتاب لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف جنوب اخلليل تعزى ملتغري
التخ�ص�ص .كما بينت النتائج وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني درجة االغرتاب
ودرجة تقدير الذات لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف جنوب اخلليل.
وقد �أظهرت نتائج درا�سة حمدان ( )2007وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تقدير
ال��ذات ،يعزى ملتغري اجلن�س ،وع��دم وج��ود ف��روق دال��ة �إح�صائي ًا بني م�ستوى تقدير الذات
ومتغريات الدرا�سة (الكلية ،معدل الطالب الرتاكمي ،مكان ال�سكن ،م�ستوى دخل العائلة) ،وكذلك
وجود عالقة طردية موجبة بني م�ستوى تقدير الذات وم�ستوى االتزان االنفعايل لدى طلبة
جامعة القد�س .كما �أظهرت نتائج درا�سة كتلو (� )2007أن ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني يعانون
االغرتاب بدرجة متو�سطة ،و�أن هناك فروق ًا يف االغرتاب تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور،
وفروق ًا يف االغرتاب تعزى لكل من متغريي العمر ،واجلامعة� .أما درا�سة املحمداوي (،)2007
فقد �أظهرت نتائجها وجود عالقة �سالبة بني االغرتاب والتوافق النف�سي ،و�أن هناك فروق ًا
يف االغرتاب تعود ملتغري اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،والعمر الزمني ،وعدد �سنوات الغربة،
والتح�صيل الدرا�سي.
و�أظهرت نتائج درا�سة تاركني وكوك كوتن
وجود عالقة ارتباطية �سلبية بني ال�شعور باالغرتاب ومفهوم الذات لدى الطالب ،كما �أظهرت
النتائج �أي�ض ًا وجود فقدان الأمل لدى الطالب و�شعور عام بعدم التقدير و�ضعف مفهوم الذات.
كما �أ�شارت نتائج درا�سة علي (� )2008إىل عدم وجود فروق يف ال�شعور باالغرتاب تعزى
ملتغري اجلن�س ،بينما كانت هناك فروق دالة �إح�صائي ًا يف ال�شعور باالغرتاب تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة الدكتوراه ،حيث كانوا �أقل اغرتاب ًا من غريهم.
()Tarquin and Cook-Cottone, 2008

وبينت نتائج درا�سة اخلوالده (� )2009أن طلبة اجلامعة امل�شمولني بالبحث لديهم اغرتاب
عال ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة يدركون �أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني
اجتماعي ٍ
املظاهر ال�سلطوية يف التعليم اجلامعي وحاالت االغرتاب لديهم .بينما �أظهرت نتائج درا�سة
عال ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود
(حممد-ب� )2009 ،أن طلبة اجلامعة لديهم اغرتاب اجتماعي ٍ
فورق دالة �إح�صائي ًا يف االغرتاب االجتماعي تعزى ملتغري اجلن�س واملرحلة الدرا�سية ،بينما مل
تكن العالقة االرتباطية دالة بني التح�صيل وال�شعور باالغرتاب االجتماعي لدى عينة الدرا�سة.
وتو�صلت درا�سة عبد الكرمي (� )2010إىل الك�شف عن وجود عالقة �إرتباطية موجبة بني
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�ضغوط احلياة وم�ستوى االغرتاب النف�سي لطالب اجلامعات ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف ال�شعور باالغرتاب النف�سي تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث .و�أ�شارت
نتائج درا�سة الهوديل (� )2010إىل �أن درجة ال�شعور باالغرتاب لدى طلبة جامعة القد�س كانت
متو�سطة ،ووجود فروق يف درجة االغرتاب تعزى ملتغري املعدل الدرا�سي وعدم وجود فروق
تعزى لباقي متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،والعمر ،ومكان ال�سكن ،والتخ�ص�ص) .كما �أ�شارت
النتائج �إىل �أن العالقة بني الدرجة الكلية لالغرتاب وبني الت�شا�ؤم عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً،
يف حني �أن العالقة بني الدرجة الكلية لالغرتاب والتفا�ؤل هي عالقة �سلبية دالة �إح�صائياً.
وقد �أجرت حمام والهوي�ش ( )2010درا�سة هدفت �إىل الوقوف على واقع االغرتاب النف�سي
وتقدير الذات لدى خريجات اجلامعة العامالت والعاطالت عن العمل .اتبعت الباحثتان يف
هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي (االرتباطي-املقارن) ،واختريت العينة بطريقة ع�شوائية منتظمة
وتكونت من ( )405خريجة جامعية عاملة و ( )182خريجة جامعية غري عاملة مبنطقة
الإح�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية� .أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني
االغرتاب النف�سي وتقدير الذات� ،أي كلما ارتفع تقدير الذات انخف�ض ال�شعور باالغرتاب النف�سي.
كما �أظهرت نتائج درا�سة �سالمة ( )2012وجود عالقة ارتباطية طردية بني تقدير الذات
الإيجابي والتقومي املو�ضوعي لدى طالب اجلامعة ،وعدم وجود عالقة ارتباطية بني التقومي
الذاتي والتقومي املو�ضوعي لدى طلبة جامعة حممد بن �سعود الإ�سالمية.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي من �أجل حتقيق �أغرا�ض البحث والإجابة عن الأ�سئلة
التي طرحها والتحقق من فر�ضياته ،حيث �إن املنهج الو�صفي التحليلي يبحث حا�رض احلوادث
والأ�شياء مهما كان نوعها �أو جمالها لغر�ض فهم هذا احلا�رض وتوجيه م�ستقبله بالتحديث
والت�صحيح والتحديد �أو باقرتاح بدائل �أخرى لتجربتها ،وتقرير �إمكانية تبنيها لتطوير احلا�رض.

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعتي القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية
وجامعة القد�س ،حيث بلغ عدد طلبة جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية ()7199
طالب ًا وطالبة� .أما طلبة جامعة القد�س فقد بلغ عددهم ( )11622طالبة وطالبة ،وذلك يف
العام الدرا�سي 2013/2012م ،وا�ستناداً �إىل م�صادر ق�سم الت�سجيل يف اجلامعتني .وقد
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اختريت هاتان اجلامعتان كون �إحداهما تتبع النظام التقليدي يف التعليم ،وهي (جامعة
القد�س) ،والأخرى تتبع النظام املفتوح يف التعليم ،وهي (جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام
اهلل والبرية) ،لتمثال جمتمع الدرا�سة ب�صورة مو�ضوعية ومنا�سبة .واجلدول ( )1يبني توزيع
جمتمع الدرا�سة ح�سب اجلامعة واجلن�س للعام الأكادميي  ،2012/2013وهو العام الذي
طبقت فيه الدرا�سة.
اجلدول ()1
يبني عدد الطلبة املنتظمني يف جامعتي القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية وجامعة
القد�س يف الف�صل الأول من العام اجلامعي 2013/2012
املجتمع

اجلامعة

ذكور

�إناث

املجموع

جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية

2292

4907

7199

جامعة القد�س

5646

5976

11622

7199

11622

18821

املجموع

امل�صدر :دائرة القبول والت�سجيل يف كل من جامعة القد�س املفتوحة وجامعة القد�س

عينة الدراسة:

ت�ألفت عينة الدرا�سة من عينة ا�ستطالعية وعينة فعلية ،وح�سب الآتي:

�أ -عينة ا�ستطالعية ( ،)Pilot Sampleحيث طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة
ا�ستطالعية قوامها ( )30من الطلبة اجلامعيني بواقع ( )15طالب ًا وطالبة من جامعة
القد�س و( )15طالب ًا وطالبة من جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية ،للتحقق
من �صدق �أدوات الدرا�سة وثباتها ،وقد اختريت هذه العينة بطريقة ع�شوائية ،ومن خارج
عينة الدرا�سة النهائية.
ب -عينة فعلية ( ،)Actual Sampleتكونت عينة الدرا�سة الفعلية من ()941
من طلبة جامعتي القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية وجامعة القد�س ،اختريوا بطريقة
العينة الطبقية الع�شوائية( )Stratified Random Sampleح�سب متغريي اجلن�س واجلامعة،
وقد �شكلت العينة ما ن�سبته ( )%5تقريب ًا من املجتمع الأ�صلي ،وتع ُد هذه الن�سبة جيدة حيث
ي�شري عودة وملكاوي (� )1992إىل �أن العينة تكون ممثلة بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها
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جمتمع الدرا�سة ع�رشات لآالف عندما تكون ن�سبة التمثيل ( )%5فما فوق .وقد وزعت ()1000
ا�ستبانة على املبحوثني ،وبعد �إمتام عملية جمع البيانات و�صلت ح�صيلة اجلمع ()950
ا�ستبانة ،حيث ا�ستبعد من ح�صيلة اجلمع ( )9ا�ستبانات ب�سبب عدم �صالحيتها للتحليل
الإح�صائي لكي ت�صبح عينة الدرا�سة التي �أجري التحليل الإح�صائي عليها ( )941ا�ستبانة،
واجلدول ( )2يبني و�صف عينة الدرا�سة وخ�صائ�صها الدميغرافية تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة.
اجلدول ()2
توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها امل�ستقلة على كامل �أفراد عينة الدرا�سة
املتغري
اجلامعة
اجلن�س

امل�ستوى
الدرا�سي

التقدير
االكادميي

مكان
الإقامة

م�ستويات املتغري

التكرار

الن�سبة املئوية ()%

جامعة القد�س

581

61.7

جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية

360

38.3

ذكر

397

42.2

�أنثى

544

57.8

�أوىل

196

20.8

ثانية

232

24.7

ثالثة

225

23.9

رابعة فما فوق

288

30.6

مقبول

68

7.2

جيد

459

48.8

جيد جداً

320

34.0

ممتاز

94

10.0

مدينة

559

59.4

قرية

316

33.6

خميم

66

7.0

املجموع

941

%100

�أخذ التقدير الأكادميي بح�سب ما هو معمول به يف عمادة القبول والت�سجيل يف كل جامعة بغ�ض النظر عن
التباين بني التدريج املعتمد لهذه التقديرات
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أدوات الدراسة:
اعتمد الباحثان يف �إعداد �أدوات الدرا�سة على ما ا�ستخدم يف الدرا�سات ال�سابقة من
�أدوات ومقايي�س تناولت فيها متغريات عديدة ،مثل :اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والتقدير
الأكادميي ،ومكان الإقامة ،ونظام التعلم املتبع يف اجلامعة .ثم قام الباحثان ببناء ا�ستبانة
لدرا�سة االغ�تراب النف�سي وعالقته بتقدير ال��ذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س
املفتوحة ،حيث تكونت اال�ستبانة من ثالثة �أق�سام :الأول منها ت�ضمن معلومات عامة� ،أما
الثاين فتمثل يف مقيا�س االغرتاب النف�سي ،والق�سم الثالث مقيا�س تقدير الذات.

مقياس االغرتاب النفسي:
لقد ا�ستعني مبقايي�س عدة تناولت ظاهرة االغ�تراب ،ومنها :مقيا�س االغ�تراب يف
درا�سة ال�ضبع و�آل �سعود ( ،)2002ومقيا�س االغرتاب يف درا�سة حممد ( ،)2009ومقيا�س
االغرتاب يف درا�سة العقيلي ( ،)2010ومقيا�س االغرتاب يف درا�سة عيا�ش ( ،)2007وتكون
املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )31فقرة .وقد �صيغت فقرات املقيا�س لتكون اال�ستجابة
للمفحو�صني وطريقة الت�صحيح بح�سب مقيا�س ليكرت ( )Likert Scaleاخلما�سي الأبعاد،
وح�سب التدرج الآتي :موافق جداً :خم�س درجات ،موافق� :أربع درجات ،حمايدة :ثالث
درجات ،غري موافق :درجتان ،غري موافق �إطالقاً :درجة واحدة ،وقد عك�ست الأوزان للفقرات
ال�سلبية .وبذلك تكون �أعلى درجة على املقيا�س ( ،)155و�أقل درجة ( ،)31وتعرب الدرجة
املرتفعة على املقيا�س عن ارتفاع يف درجة االغرتاب بينما تعرب الدرجة املنخف�ضة عن
انخفا�ض يف درجة االغرتاب.

صدق مقياس االغرتاب النفسي:
ا�ستخدم م�ؤ�رشان للداللة على �صدق املقيا�س ،متثل امل�ؤ�رش الأول يف �صدق املحتوى
(املحكمني) ومن خالل موافقة اخلرباء واملخت�صني على �أن فقرات كل منهما تقي�س ما و�ضعت
لقيا�سه ،فدر�ست مالحظاتهم وتوجيهاتهم حول بنود املقيا�س ،وبلغت ن�سبة االتفاق بني
املحكمني على عبارات اال�ستبانة ( ،)%80وهو ما ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع ب�صدق مقبول.
�أما امل�ؤ�رش الثاين فهو التجان�س الداخلي بني الفقرات ،والذي �أفرزه ح�ساب معامالت االرتباط
بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�س التي تراوحت بني ( ، )0.46-0.28وكانت هذه
القيم دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05= α
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ثبات مقياس االغرتاب النفسي:

ح�سب الثبات ملقيا�س االغرتاب النف�سي بعدة طرق ،وح�سب الآتي:

�أوالً :من �أجل قيا�س مدى ثبات مقيا�س االغرتاب النف�سي ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا
ومعادلة جتمان ومعادلة التجزئة الن�صفية للت�أكد من ثبات املقيا�س ،حيث طبقت املعادالت
على عينة الدرا�سة ،واجلدول ( )3يبني ثبات مقيا�س االغرتاب النف�سي:
اجلدول ()3
يبني معامالت ثبات املقيا�س
مقيا�س الثبات

عدد العبارات

الثبات

الرتتيب

معادلة كرونباخ �ألفا
معادلة جتمان
معادلة التجزئة الن�صفية

31
31
31

0.81
0.78
0.75

1
2
3

يت�ضح من اجل��دول (� )3أن معامالت ثبات مقيا�س االغ�ت�راب عالية ،حيث
بلغ( )0.81ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach’s Alphaوبلغ ( )0.78ح�سب
معادلة ( ،)Guttmanوبلغ ( )0.75ح�سب معادلة التجزئة الن�صفية ( ،)Split-Halfوهذا
يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق
النهائي للدرا�سة.
ثانياً :طريقة �إعادة االختبار ( ،)Test-Retest Methodحيث طبق املقيا�س على
عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30من طلبة جامعتي القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل
وجامعة القد�س ،مل ي�ضمنوا يف عينة الدرا�سة الأ�صلية وبفارق زمني قدره ( )14يوم ًا
بني التطبيقني ،ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجات مرتي التطبيق ،وقد بلغت
قيمته ( ،)0.81وهو معامل مرتفع وميكن الوثوق به.

مقياس تقدير الذات:
ا�ستعان الباحثان مبقيا�س تقدير الذات املطور يف درا�سة �شاهني ( )2007املكون
من ( )81فقرة ،والذي طوره ا�ستناداً �إىل ال�صورة التي ا�ستخدمتها �إميان علي (،)2001
وتكون فيها املقيا�س من ( )139فقرة .فجرى تطويره جمدداً لأغرا�ض الدرا�سة احلالية،
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ومتثل هذا التطوير يف حذف العديد من الفقرات املت�شابهة واملكررة والغام�ضة غري
املعربة ،وتعديل بع�ضها الآخر ا�ستناداً �إىل غالبية �آراء املحكمني ،لت�صبح ( )61فقرة،
ببدائل اختيار الإجابة ،هي :موافق ب�شدة  -وموافق  -ومرتدد -وغري موافق ،وغري
موافق �إطالقاً ،وحت�سب الدرجات ب�شكل ت�صاعدي ( )1-2-3-4-5للفقرات ال�سلبية
وب�شكل تنازيل للفقرات الإيجابية (� ،)5-4-3-2-1إذ تبلغ الدرجة العليا للمقيا�س
( )305والدرجة الدنيا ( )61درجة ،وي�ستخدم هذا املقيا�س يف تقدير ال�شخ�ص لنف�سه
بطريقة ذاتية� ،أي كما يرى نف�سه.

صدق مقياس تقدير الذات:
ا�ستخدم م�ؤ�رشان للداللة على �صدق املقيا�س ،متثل امل�ؤ�رش الأول يف �صدق املحتوى
(املحكمني) ومن خالل موافقة اخلرباء واملتخ�ص�صني على �أن فقرات كل منهما تقي�س
ما و�ضعت لقيا�سه ،فدر�ست مالحظاتهم وتوجيهاتهم حول بنود املقيا�س وبلغت ن�سبة
االتفاق بني املحكمني على عبارات اال�ستبانة ( ،)%80وهو ما ي�شري �إىل �أن املقيا�س
يتمتع ب�صدق مقبول� .أما امل�ؤ�رش الثاين فهو التجان�س الداخلي بني الفقرات ،والذي
�أفرزه ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�س التي
تراوحت بني ( ،)0.52-0.34وكانت هذه القيم دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05=α

ثبات مقياس تقدير الذات:
ح�سب ثبات مقيا�س تقدير الذات بطريقتني ،وح�سب الآتي:
�أوالً :طريقة �إعادة االختبار ( ،)Test-Retest Methodحيث طبق املقيا�س على
عينة الدرا�سة من طلبة جامعتي القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية وجامعة القد�س
وبفارق زمني قدره ( )14يوم ًا بني التطبيقني ،ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
درجات مرتي التطبيق ،وقد بلغ ( )0.87وهو معامل ميكن الوثوق به.
ثانياً :ثبات التجان�س الداخلي ( ،)Consistencyوهذا النوع من الثبات ي�شري �إىل
قوة االرتباط بني الفقرات يف �أداة الدرا�سة ،ومن �أجل تقدير معامل التجان�س ا�ستخدمت
الباحثة طريقة (كرونباخ �ألفا) ( .)Cronbach Alphaوقد بلغت قيمة معامل الثبات
( ،)0.88وهي قيمة مرتفعة ميكن الوثوق بها.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
لقد حددت الأوزان املئوية لإجابات �أف��راد جمتمع الدرا�سة على مقيا�سي الدرا�سة
باعتبار ا�ستخدام كل منهما لتدريج ليكرت اخلما�سي ،وذل��ك من �أج��ل حتديد م�ستوى
اال�ستجابة لأفراد عينة الدرا�سة عليهما ،وعمل املقارنات املختلفة ،وذلك على النحو الآتي:
اجلدول ()4
الن�سب املئوية لدرجات االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى املبحوثني
الوزن بالن�سبة املئوية
املتو�سط
املتغري
التقديرية
احل�سابي
()5-1
�أقل من %50
�أقل من 2.5
من (%)69.9-50
االغرتاب النف�سي من 3.4-2.5
من  %70فما فوق
من  3.5فما فوق
�أقل من %50
�أقل من 2.5
من (%)69.9-50
تقدير الذات
من 3.4-2.5
من  %70فما فوق
من  3.5فما فوق

امل�ستوى
درجة تقدير الذات
منخف�ض
متو�سط
مرتفع
منخف�ض
متو�سط
مرتفع

نتائج ال�س�ؤال الأول:
ما م�ستوى االغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحراف
املعياري والن�سب املئوية ودرج��ة االغ�تراب ال�ستجابات املبحوثني ،وذلك كما هو
مو�ضح يف اجلدول (.)5
اجلدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية مل�ستوى االغرتاب
النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة
املقيا�س

املتو�سط

االغرتاب النف�سي

2.63

االنحراف
املعياري
0.48
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يت�ضح من اجلدول (� )5أن م�ستوى االغرتاب الكلي لدى طلبة اجلامعتني على جميع
الفقرات كان متو�سطاً ،حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني
على هذه الفقرات (.)%52.68
وتعزى نتائج هذا االختالف يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة �إىل تكرار الظروف ال�ضاغطة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني،
ومن �ضمنهم طلبة اجلامعات ،مما �أدى اىل تنمية القدرة على التكيف مع ال�ضغوط،
وبالتايل زي��ادة املرونة النف�سية التي �أ�شار �إليها (�شقورة )2012 ،والتي متكنهم من
اال�ستمرار وال�سعي للنجاح والتقدم ،كما �أن عدم ت�شابه الظروف االقت�صادية واالجتماعية
بني الطلبة وزمالئهم ،والتقارب يف الهموم وامل�شكالت التي يعانون منها� ،إىل جانب قدرة
الطالب على تكوين �صداقات مع ما يتنا�سب وامل�ستوى الفكري واالقت�صادي واالجتماعي
له ،واالنخراط يف اجلو اجلامعي الذي ميثل متنف�س ًا لهم مما يخفف من ال�شعور باالغرتاب.
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أمكن للباحثة االطالع
عليها ومراجعتها تبني �أنها تتفق مع درا�سة (ربعي ،)2006 ،ودرا�سة الهوديل (،)2010
ودرا�سة كتلو ( )2007والتي �أظهرت نتائجها درجة متو�سطة لل�شعور باالغرتاب.

نتائج السؤال الثاني:

ما م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟

للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ودرجة تقدير الذات ال�ستجابات املبحوثني ،وذلك كما هو
مو�ضح يف اجلدول (.)6
اجلدول()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وم�ستوى تقدير الذات لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة
املقيا�س املتو�سط االنحراف املعياري الن�سبة امل�ؤية م�ستوى تقدير الذات
متو�سط
69.68
0.42
تقدير الذات 3.48
يت�ضح من اجلدول (� )6أن الدرجة الكلية مل�ستوى تقدير الذات متو�سطة على جميع
فقرات املقيا�س ،حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه
الفقرات (.)%69.6
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ويعزى هذا امل�ستوى غري املرتفع يف درجة تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س
املفتوحة� ،إىل ما يتعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني بفئاته كلها ،وخا�صة فئة الطالب اجلامعيني
من �ضغوط �سوا ًء �أكانت اقت�صادية �أم �سيا�سية �أم اجتماعية ،فمكونات تقدير الذات كما ذكرها
«ما�سلو» هي بالثقة بالنف�س واحرتام الذات وال�شعور بالكفاءة ،والإجناز ،واال�ستقاللية ،كذلك
ف�إن حاجة التقدير تت�ضمن احلاجة �إىل تقدير الآخرين ،املت�ضمن االهتمام واملنزلة الرفيعة،
والإعجاب والنفوذ� ،إال �أن الظروف االقت�صادية ال�صعبة للطالب قد تفقده ثقته بنف�سه و�شعورة
بالكفاءة واال�ستقاللية ب�سبب اعتماده على �أ�رسته مادياً ،عدا عن ال�رصاعات النف�سية التي
يعاين منها الطالب اجلامعي ب�سبب عدم قدرته على الو�صول �إىل كل ما يطمح �إليه ،وال�شعور
بالإحباط ب�سبب عدم وجود فر�ص عمل منا�سبة بعد التخرج ،كما �أن الظروف ال�سيا�سية
ال�ضاغطة التي يتعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني عامة ،والطالب الفل�سطيني خا�صة ب�سبب
احلواجز وب�شكل يومي تقريباً ،قد تفقده ثقته بنف�سه ،وت�شعره بالإحباط والدونية �إىل جانب
�شعوره بالعجز عن مقاومة ما يتعر�ض له من �ضغوط ،وبالتايل ينخف�ض تقديره لذاته.
وقد يعزى هذا امل�ستوى يف تقدير ال��ذات لدى الطلبة �إىل اعتماد �أنظمة التقومي
اجلامعي على التح�صيل ،وعدم املو�ضوعية التي قد تكون �صفة مالزمة لهذا النوع من
التقومي كما ت�شري املعطيات الرتبوية� ،أو كما �أظهرت نتائج درا�سة تاركوين وكوك كوتن
(.)Tarquin and Cook-Cottone, 2008

نتائج السؤال الثالث:

هل هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجتي ال�شعور باالغرتاب النف�سي،
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة؟
ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ،واجلدول ( )7يبني ذلك:
اجلدول ()7
نتائج معامل ارتباط بري�سون بني درجة االغرتاب ودرجة تقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة
االغرتاب

معامل ارتباط بري�سون م�ستوى الداللة

تقدير الذات

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
0.42
3.48
0.48
2.63
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≥0.01
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يت�ضح من اجلدول ( )7وجود عالقة �إرتباط عك�سية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )a≤0.05بني درجة االغرتاب ودرجة تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س
والقد�س املفتوحة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون بينهما ( ،)0.54-بينما بلغت
قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب من العينة ( )0.00وهي �أقل من م�ستوى الداللة املحدد
للدرا�سة ( ،)a≤0.05وعليه فقد رف�ضت الفر�ضية ال�صفرية .وقد تف�رس هذه النتيجة من
خالل الت�أثري الذي يحدثه االغرتاب يف ال�صحة النف�سية للفرد ،حيث �إن االغرتاب كما عرفته
(زهران )2004 ،يتمثل يف �شعور الفرد بالعزلة وعدم االنتماء ورف�ض القيم واملعايري
االجتماعية وفقدان الثقة �إىل جانب املعاناة من ال�ضغوط النف�سية وغياب الهدف ،وتعر�ض
وحدة ال�شخ�صية لل�ضعف واالنهيار بت�أثري العمليات االجتماعية والثقافية داخل املجتمع،
وكل ذلك ي�ضعف ال�صحة النف�سية للفرد وي�ؤثر على التوافق النف�سي لديه ،وعند احلديث عن
تقدير الذات لدى الأفراد �إمنا نق�صد به الأ�شخا�ص الذين لديهم �شعور جيد نحو �أنف�سهم ومدى
احرتامهم لذاتهم وكيف ي�شعرون جتاهها� .إن لتقدير الذات دوراً مهم ًا يف حتقيق ال�صحة
النف�سية للفرد ،وبذلك يكون هناك ارتباط قوي بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات حيث �إن
كليهما ي�ؤثران ويت�أثران بالتوافق النف�سي للفرد ،مما يجعل لكل منهما �أثراً على الآخر ،كما
�أن النق�ص يف تقدير الذات ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالدونية وعدم الفاعلية وال�شعور بالإحباط،
وذلك كله ي�ؤدي بالإن�سان �إىل االغ�تراب النف�سي ،وبذلك يكون االرتباط بني االغرتاب
وتقدير الذات ارتباط ًا عك�سياً .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي
كل
�أمكن للباحثني االطالع عليها ومراجعتها ،تبني �أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة ٍ
من حمام والهوي�ش ( ،)2010وربعي ( ،)2006و( ،)DE Man and Devisse, 1998التي
تو�صلت جميعها �إىل وجود عالقة �إرتباط عك�سية بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات.

نتائج السؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير
الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تعزى للجن�س ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،والتقدير الأكادميي ،واختالف نظام التعليم (تقليدي /مفتوح) ،ومكان
الإقامة للطالب؟
�أوالً -الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة باختالف اجلن�س للطالب.
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ومن �أجل فح�ص الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف اجلن�س للطالب ،ا�ستخدم اختبار (ت)
ملجموعتني م�ستقلتني ( ،)Independent t-testوكما هو مو�ضح يف اجلدول (.)8
اجلدول ()8
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف متو�سطات االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري اجلن�س
اجلن�س

م�ستوى
�أنثى (ن= )424
ذكر (ن= )526
(ت)
الداللة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املح�سوبة
املح�سوب

الدرجة الكلية
لالغرتاب النف�سي

2.66

0.51

2.60

0.44

0.11

0.04

الدرجة الكلية
لتقدير الذات

3.44

0.41

3.51

0.42

-2.66

0.00

دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α>0.05

بدرجة حرية ()939

يت�ضح من اجل��دول (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
لالغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري اجلن�س ( ،)0.04بينما بلغت لتقدير الذات ( ،)0.00وهاتان
القيمتان �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ضية
ال�صفرية القائلة ب�أنه ال توجد فروق يف درجة كل من ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات
لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�س .مبعنى وجود فروق جوهرية
يف ال�شعور باالغرتاب بني الذكور والإناث ،وقد كانت الفروق ل�صالح الذكور ،ووجود فروق
جوهرية يف تقدير الذات بني الذكور والإناث ،وقد كانت الفروق ل�صالح الإناث.
وقد توافقت نتيجة الفروق يف ال�شعور باالغرتاب مع نتائج درا�سة ربعي ( )2006ودرا�سة
كتلو ( ،)2007واختلفت مع نتائج درا�سة عبد الكرمي ( )2010التي كانت الفروق فيها ل�صالح
الإناث .واتفقت مع نتائج درا�سة املحمداوي ( )2007وحممد (-2009ب) يف وجود الفروق،
واختلفت مع نتائج درا�سة خليفة ( )2003التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف االغرتاب
النف�سي باختالف اجلن�س .كما �أن الفروق يف تقدير الذات لدى الطلبة باختالف اجلن�س توافقت
مع نتائج درا�سة حمدان ( .)2007ولعل هذا االختالف يف وجود الفروق يف االغرتاب ول�صالح
الذكور �أو الإناث� ،أو عدم وجودها هو ما ا�ستدعى االهتمام بهذا املتغري لدى طلبة اجلامعة.
78

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

وقد تعزى الفروق يف درجة االغرتاب النف�سي العائدة للجن�س لأ�سباب خا�صة باملجتمع،
حيث �إن متطلبات احلياة بالن�سبة للذكر تختلف عنها لدى الأنثى فم�س�ؤوليات الذكور ح�سب
الثقافة العربية عموم ًا هي �أكرث �شمولية من م�س�ؤولية الإن��اث ،وبذلك تكون ال�ضغوط على
الذكور �أعلى ،وتبد�أ احلاجات بالن�ضج والإحلاح نظراً لكرثة متطلبات احلياة العامة واحلياة
ال�شخ�صية ب�شكل خا�ص ،و�إذا ما ت�ساءلنا عن الدرجة التي ي�ستطيع فيها ال�شاب �أو الطالب
اجلامعي �أن يحقق �أو ي�شبع حاجاته النف�سية نرى �صعوبة ذلك ،وبخا�صة مع �ضعف الإمكانات
ووجود كثري من العقبات واملعوقات وال�صعوبات التي حتول بني ال�شاب وبني حتقيق حاجاته
�أو رغباته ،وت�ؤدي به �إىل نوع من �سوء التكيف ،وبالتايل �إىل ظهور العديد من امل�شكالت التي
قد يكون ال�شعور باالغرتاب �أحدها .كما �أن الظروف ال�سيا�سية التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني
قد يكون لها ت�أثري مبا�رش �أو غري مبا�رش على ال�شعور باالغرتاب لدى الذكور ،وبدرجة �أكرب مما
هي لدى الإناث.
كما ميكن تف�سري الفروق يف متو�سطات تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س
املفتوحة باختالف اجلن�س و�أن الفروق ل�صالح الإناث رمبا تعزى �إىل و�ضع املر�أة يف املجتمع
حالياً ،حيث �إن املر�أة يف جمتمعنا الفل�سطيني ت�أخذ مكانة مرموقة متكنها من االعتماد على
نف�سها وتعطيها قدراً جيداً من احلرية مما يعزز ثقتها بنف�سها ومينحها قيمة مهمة يف املجتمع،
وهذا ي�سهم يف �صقل �شخ�صيتها ويعزز تقديرها لذاتها .وبالربط بني نتيجة هذه الفر�ضية
والفر�ضية الثانية التي �أظهرت وجود فروق جوهرية يف ال�شعور باالغرتاب النف�سي بني الذكور
والإناث ،ول�صالح الذكور ،وبالعودة لنتائج الفر�ضية الأوىل القائلة بوجود عالقة ارتباط عك�سية
�سلبية دالة �إح�صائي ًا بني درجة االغرتاب ودرجة تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س
املفتوحة ،ف�إن نتيجة الفر�ضية ال�سابعة ت�ؤكد على هذه العالقة حيث �إن درجة االغرتاب �أقل عند
الإناث مقارنة بالذكور ،ودرجة تقدير الذات �أعلى عند الإناث منها لدى الذكور.

ثانياً -الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطالب.
ومن �أجل حتديد الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطالب ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب ،ومن ثم ا�ستخدمت حتليل التباين الأحادي

( )One-Way ANOVAللتعرف �إىل داللة الفروق يف درجة فاعلية الذات وامل�ساندة االجتماعية،
وتقدير الذات تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة ،واجلدوالن ( )9و ( )10يبينان ذلك.
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اجلدول ()9
املتو�سطات احل�سابية لدرجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب
امل�ستوى الدرا�سي للطالب
الدرجة الكلية لالغرتاب النف�سي
الدرجة الكلية لتقدير الذات

ثانية

�أوىل
املتو�سط
2.61
3.48

رابعة فما فوق

ثالثة

املتو�سط املتو�سط
2.63
3.49

املتو�سط
2.64
3.49

2.66
3.48

يت�ضح من خالل اجلدول ( )9وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل معرفة
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية ،ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )10يو�ضح ذلك.
اجلدول ()10
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف متو�سطات ال�شعور باالغرتاب النف�سي
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي للطالب
امل�ستوى
الدرا�سي
للطالب

م�صدر التباين

بني املجموعات

الدرجة الكلية
لالغرتاب داخل املجموعات
النف�سي

املجموع

الدرجة الكلية

بني املجموعات

جمموع
درجات
مربعات
احلرية
االنحراف

“ف” م�ستوى
متو�سط
االنحراف املح�سوبة الداللة

3

0.318

0.10

937

214.31

0.23

940

214.62

3

0.015

0.01

164.51

0.18

لتقدير الذات داخل املجموعات 937
940
املجموع

164.53
80
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يت�ضح من اجلدول (� )10أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
ملقيا�س االغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب ( ،)0.71وهذه القيمة
�أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية
القائلة ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب .وتتوافق هذه مع
نتائج درا�سة حممد (-2009ب) وعلي ( ،)2008التي �أ�شارت �إىل �أثر امل�ستوى الدرا�سي يف
درجة االغرتاب النف�سي لدى الطلبة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل �شيوع �أجواء من الدميقراطية وامل�ساواة بني الطلبة
يف اجلامعتني ،مما ي�ساعد الطالب -حتى امل�ستجد -على االندماج ال�رسيع يف اجلامعة ،وقدرته
على �إقامة عالقات اجتماعية �إيجابية مبا يدعم ثقته بنف�سه ،ويعمق ال�شعور بانتمائه ملجتمع
اجلامعة ،وانخراطه يف الن�شاطات الالمنهجية ،حيث �إن طالب ال�سنة الأوىل ال يختلف كثرياً عن
طالب ال�سنة الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة يف تفاعالته مع زمالئه وجمتمع اجلامعة ،وبخا�صة
كاف للطالب امل�ستجد لتكوين
�أن الدرا�سة �أجريت يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين ،ومرور وقت ٍ
عالقات ال تقل عن تلك التي كونها زمال�ؤه يف ال�سنوات املتقدمة.
�أما بالن�سبة ملقيا�س نقدير الذات ،فقد تبني �أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على
الدرجة الكلية ملقيا�س تقدير الذات تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب ( ،)0.99وهذه القيمة
�أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية
القائلة ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تقدير الذات لدى الطلبة تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي للطالب.
وقد يعزى عدم وجود فروق يف درجة تقدير الذات تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي للطالب
�إىل �أن ثقافة جمتمع اجلامعة تعتمد على تناقل الأفكار من جيل �إىل �آخر ومن م�ستوى تعليمي
�إىل �آخر ،حيث يبني الطلبة اجلدد �أفكارهم حول اجلامعة والعاملني يف اجلامعة ون�شاطاتها من
خالل �آراء من �سبقهم من الطلبة ،ويعتربونها ثوابت مرتكزة على خربات �سابقة وجتارب عملية
قد تكون �سلبية وقد تكون �إيجابية.

ثالثاً -الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة باختالف التقدير الأكادميي للطالب.

ومن �أجل حتديد الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف التقدير الأكادميي للطالب ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي (One-Way
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 )ANOVAللتعرف �إىل داللة الفروق يف م�ستوى تقدير الذات تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي،
واجلدوالن ( )11و( )12يبينان ذلك.
اجلدول ()11
املتو�سطات احل�سابية لدرجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري التقدير الأكادميي
مقبول
املتو�سط
2.69
3.44

التقدير
الدرجة الكلية لالغرتاب النف�سي
الدرجة الكلية لتقدير الذات

جيد
املتو�سط
2.66
3.49

جيد جدا ً ممتاز
املتو�سط املتو�سط
2.71
2.57
3.36
3.52

يت�ضح من خالل اجلدول ( )11وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل
معرفة �إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ،ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
اجلدول ()12
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف متو�سطات ال�شعور باالغرتاب النف�سي
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري التقدير الأكادميي
التقدير
الأكادميي

درجات
م�صدر التباين
احلرية
بني املجموعات

3

بني املجموعات

3

الدرجة
الكلية
داخل املجموعات 937
لالغرتاب
النف�سي
940
املجموع
الدرجة
داخل املجموعات 937
الكلية
لتقدير الذات
940
املجموع
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≥0.01

جمموع
مربعات
االنحراف

م�ستوى
“ف”
متو�سط
االنحراف املح�سوبة الداللة

2.56

0.85

212.06

0.23

3.77

0.01

214.62
2.13

0.71

162.40

0.17

164.53
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يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
ملقيا�س االغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي ( ،)0.01وهذه القيمة �أقل من
قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية القائلة
ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي /درجة تقدير الذات
لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي .ومن �أجل
حتديد ل�صالح من كانت الفروق� ،أتبع حتليل التباين الأحادي باختبار �أقل فرق دال ()LSD
للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )13يبني ذلك.
اجلدول ()13
نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية لداللة الفروق يف متو�سطات ال�شعور باالغرتاب
النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبعاً ملتغري التقدير الأكادميي
املقارنات
مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

املتو�سط
2.69
2.66
2.57
2.71

مقبول

جيد

جيد جدا ً

ممتاز

0.090.14-

دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≥0.05

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول ( )13وجود فروق يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي
لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي بني تقدير جيد
جداً وجيد ل�صالح جيد ،ووجود فروق يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي بني تقدير جيد جداً وممتاز ل�صالح
ممتاز ،حيث ميكن القول �إنه كلما انخف�ض تقدير الطالب الأكادميي ،كلما ازدادت درجة ال�شعور
باالغرتاب النف�سي ،وكلما ارتفع تقدير الطالب ،كلما ازدادت درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي.
وقد توافقت هذه النتيجة يف وجود الفروق يف درجة االغرتاب باختالف التقدير
الأكادميي (التح�صيل) للطالب مع نتائج درا�سة الهوديل ( ،)2010واختلفت مع نتائج
درا�ستي املحمداوي ( ،)2007وحممد (-2009ب) ،اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود هذه
الفروق .وقد تعزى الفروق يف درجة االغرتاب النف�سي ،ول�صالح التقدير الأعلى �إىل اهتمام
ه�ؤالء الطلبة املبالغ فيه على التح�صيل الأكادميي على ح�ساب العالقة مع الزمالء� ،أو �أنهم
يقت�رصون يف توا�صلهم على زمالئهم من امل�ستوى الدرا�سي نف�سه ،وانعكا�س ذلك على
درجة االغرتاب النف�سي لديهم.
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كما يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
ملقيا�س تقدير الذات تبع ًا ملتغري التقدير ( ،)0.00وهذه القيمة �أقل من قيمة م�ستوى الداللة
املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية القائلة ب�أنه ال توجد فروق
ذات دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة
تعزى ملتغري التقدير الأكادميي .ومن �أجل حتديد ل�صالح من كانت الفروق� ،أتبع حتليل
التباين الأحادي باختبار �أقل فرق دال ( )LSDللمقارنات البعدية ،واجلدول ( )14يبني ذلك.
اجلدول()14
نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية لداللة الفروق يف متو�سطات تقدير الذات لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بح�سب متغري التقدير الأكادميي
جيد

مقبول

جيد جدا ً

ممتاز

املقارنات

املتو�سط

مقبول

3.44

جيد

3.49

0.14-

جيد جداً

3.52

0.17-

ممتاز

3.36

دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≥0.05

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )14وجود فروق يف م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي
القد�س والقد�س املفتوحة تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي بني تقدير ممتاز وجيد ل�صالح
جيد ،ووجود فروق يف م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة،
تبع ًا ملتغري التقدير الأكادميي بني تقدير جيد جداً وممتاز ل�صالح جيد جداً .وهذه النتيجة
تتعار�ض مع نتيجة درا�سة حمدان ( ،)2007التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف تقدير
الذات لدى الطلبة باختالف حت�صيلهم الدرا�سي.
وقد تعزى الفروق يف تقدير الذات ل�صالح الطلبة من ذوي التقدير الأكادميي الأدنى
�إىل اهتمامات هذه الفئة من الطلبة ،يف �أج��واء تركز على الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني
والعمل الطالبي �أكرث لدى الطلبة من ذوي التح�صيل املتو�سط ،وانعكا�س ذلك على مهاراتهم
ال�شخ�صية واالجتماعية ،وبالتايل على م�ستوى تقدير الذات لديهم مقارنة بالطلبة املتفوقني
درا�سياً ،الذين يعتربون حت�صيلهم املهمة الوحيدة يف حياتهم الدرا�سية ،رغم �أهمية ذلك.
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رابعاً -الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف اختالف نظام التعليم (تقليدي /مفتوح).
من �أجل حتديد الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف نظام التعليم (تقليدي /مفتوح) ،ا�ستخدم اختبار
(ت) ملجموعتني م�ستقلتني ( ،)Independent t-testوكما هو مو�ضح يف اجلدول (.)15
اجلدول ()15
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف متو�سطات ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بح�سب متغري النظام التعليمي املتبع يف اجلامعة

تعليم املفتوح
(ن=)360

النظام التعليمي املتبع تقليدي (ن=)581
يف اجلامعة
املقيا�س
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

م�ستوى
(ت)
املح�سوبة الداللة

الدرجة الكلية لالغرتاب 2.64

0.47

2.62

0.49

2.61

3.44

0.41

3.55

0.42

-4.04

الدرجة الكلية لتقدير
الذات

0.53
0.00

دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α≥0.01بدرجة حرية ()948

يت�ضح من اجلدول (� )15أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
لالغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري النظام التعليمي املتبع يف اجلامعة ( ،)0.53وهذه القيمة
�أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية،
مبعنى عدم وجود فروق جوهرية .وقد تعزى هذه النتيجة� ،إىل �أن جامعتي القد�س والقد�س
املفتوحة توفران ظروف ًا مت�شابهة نوع ًا ما يف مكونات احلياة اجلامعية ،بغ�ض النظر عن
النظام التعليمي املتبع ،كذلك هناك جتان�س بني الطالب من ناحية العمر وامل�ستويات
التعليمة ،كما �أن التخ�ص�صات مت�شابهة ،والظروف املعي�شة واحدة ،وال�ضغوط النف�سية التي
يتعر�ض لها الطلبة هي ذاتها ،والهموم وامل�شكالت مت�شابهة �أي�ضاً ،لذلك ينتمي الطالب
للحالة النف�سية نف�سها .كما �أنه ال بد من الإ�شارة �إىل �أن نظام التعليم املفتوح املتبع يف
فل�سطني هو نظام مقنن للبيئة الفل�سطينية ،فهناك مبنى جامعي ،ومرافق جامعية ،ولقاءات
�أكادميية مبا�رشة ،حتى و�إن كانت بدرجة �أقل مما هي يف �أنظمة التعليم التقليدية.
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كما يت�ضح من اجلدول (� )15أن قيمة ( )tاملح�سوبة بلغت على الدرجة الكلية لتقدير
الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بلغت ( ،)4.04وهذه القيمة �أكرب من قيمة
م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،مبعنى وجود
فروق جوهرية يف م�ستوى تقدير الذات ،وقد كانت هذه الفروق ل�صالح نظام التعليم املفتوح.
وقد تف�رس هذه النتيجة باعتبار �أن نظام التعليم املفتوح يقوم على مرتكزات التعليم الذاتي
وا�ستقاللية املتعلم ،مما يجعل الطالب يعتمد على نف�سه يف العملية التعليمية ،كما �إ=�أن طالب
نظام التعليم املفتوح ي�ستطيع اجلمع بني التعليم والعمل ،و�أن يكمل الطالب درا�سته دون �أن
ت�ؤثر عليه �أو�ضاعه وظروفه ،ويف ذلك توفري للطاقة الب�رشية وزيادة يف �سنوات الإنتاج
للفرد ،كما �أن الطالب يف نظام التعليم املفتوح ال ي�شعر ب�ضغط الدوام اليومي الإجباري.
ذلك كله يعزز تقدير الطالب لذاته ،حيث ي�شعر ب�أنه �إن�سان منتج ومعتمد على ذاته .كذلك ف�إن
ارتباط الطالب باملظاهر ال�سلطوية للنطام التعليمي كما هو يف النظام التقليدي �أقل درجة،
وبالتايل يكون �شعوره باال�ستقاللية وحريته يف اتخاذ قراراته املرتبطة بحياته الأكادميية
بدرجة �أعلى �ضمن مرونة نظام التعليم املفتوح ،كما �أ�شارت نتائج درا�سة اخلوالدة (.)2009

خام�ساً -الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف مكان الإقامة للطالب.
ومن �أجل حتديد الفروق يف متو�سطات كل من االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة باختالف مكان الإقامة للطالب ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف �إىل
داللة الفروق يف درجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري مكان الإقامة ،واجلدوالن
( )16و( )17يبينان ذلك.
اجلدول ()16
املتو�سطات احل�سابية لدرجة ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة
جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بح�سب متغري مكان الإقامة
مكان الإقامة

خميم
املتو�سط

خميم
املتو�سط

خميم
املتو�سط

الدرجة الكلية لالغرتاب النف�سي

2.63

2.63

2.67

الدرجة الكلية لتقدير الذات

3.50

3.46

3.45
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يت�ضح من نتائج اجلدول ( )16وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ال�شعور
باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بح�سب متغري
مكان الإقامة ،ومن �أجل معرفة �إن كانت هذه الفروق قد و�صلت �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية،
ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )17يو�ضح ذلك.
اجلدول ()17
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف متو�سطات ال�شعور باالغرتاب النف�سي
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة بح�سب متغري مكان الإقامة
“ف” م�ستوى
درجات جمموع مربعات متو�سط
مكان الإقامة م�صدر التباين
االنحراف املح�سوبة الداللة
االنحراف
احلرية
بني
الدرجة الكلية املجموعات
داخل
لالغرتاب
املجموعات
النف�سي

املجموع

بني
املجموعات
الدرجة الكلية
داخل
لتقدير الذات املجموعات

املجموع

2

0.10

0.05

938

214.51

0.23

940

214.62

2

0.48

0.24

938

165.14

0.18

940

165.61

0.24

1.40

0.79

0.25

يت�ضح من اجلدول (� )17أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت على الدرجة الكلية
لل�شعور باالغرتاب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة ( ،)0.79وبلغت
قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب للدرجة الكلية لتقدير الذات ( ،)0.25وهاتان القيمتان
�أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)a≤0.05أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية
القائلة ب�أنه ال توجد فروق يف درجة كل من ال�شعور باالغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة تعزى ملتغري مكان الإقامة.
وقد تف�رس هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل االنفتاح واالختالط احلا�صل بني بيئات املجتمع
�سواء �أكان
كافة ،كما �إن و�سائل الإت�صال الإلكرتونية بني �أرجاء املجتمع مبختلف بيئاته ً
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قرية� ،أم خميماً� ،أم مدينة ،متوافرة يف الواقع الفل�سطيني بدرجة متفاوتة ،لكنها منا�سبة للجميع،
ف�أ�صبحت هذه البيئات مت�شابهة يف الثقافة والعادات مع الزمن ،ونتيجة الرتفاع م�ستوى
الوعي لدى املجتمع الفل�سطيني بعامة وجمتمع اجلامعة بخا�صة ،فقد تقل�صت االختالفات
فيما بينهم ،لذلك ي�سهل عليهم االندماج والتوا�صل وال�شعور باالنتماء للجامعة وجمتمعها
بغ�ض النظر عن خلفياتهم وبيئاتهم ،فكل طالب ي�شعر بقيمته كفرد يف املجتمع ،وكطالب
جامعي دون اعتبار لكونه من املخيم �أو القرية �أو املدينة ،كما �إن الأو�ضاع االقت�صادية
مت�شابهة �إىل حد ما ،حيث �إن الفروق يف م�ستوى الدخل للأ�رس الفل�سطينية حمدودة ،مما ي�سهم
يف جتاوز الفروق الطبقية بني الطلبة يف جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة ،فال يكون هناك
ت�أثري ملكان الإقامة على درجة تقدير الطالب لذاته.
وخال�صة القول� ،إنه على الرغم من كل الظروف ال�صعبة املحيطة بالطالب الفل�سطيني،
ف�إنه ي�ستطيع التكيف مع هذه الظروف وبناء �شخ�صية ال تعاين من االغرتاب النف�سي ،وبناء
�شخ�صية تتمتع بثقة ال ب�أ�س بها ،كما �إن النتيجة تع ُد منطقية� ،إذا �أخذنا باالعتبار العالقة
العك�سية بني االغ�تراب النف�سي وتقدير ال��ذات ،فدرجة االغ�تراب النف�سي لدى الذكور �أعلى
مقارنة بالإناث ،وهذا ما ظهر يف نتيجة الفر�ضية الثانية ،وبالتايل ف�إن تقدير الذات لدى
الإناث مرتفع �أكرث مما هو لدى الذكور ،وهذا ما تظهره نتيجة الفر�ضية ال�سابعة ،وي�ؤ�رش ذلك
بو�ضوح �إىل وجود عالقة عك�سية بني االغرتاب النف�سي وتقدير الذات ،كما �إن التقارب يف
م�ستويات االغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى الطلبة يف كال اجلامعتني ،ي�شري �إىل �أن الطلبة
يواجهون الظروف نف�سها يف كال اجلامعتني ،رغم اختالف �أنظمتهما وقوانينهما ،وبذلك تكون
اخل�صائ�ص النف�سية للطلبة يف اجلامعتني مت�شابهة نوع ًا ما.

التوصيات:

الباحثي يو�صيان مبا ي�أتي:
من خالل نتائج الدرا�سة ،ف�إن
نْ

• •درا�سة االغرتاب النف�سي لدى طلبة اجلامعة بفل�سفية �أخرى ،وربطه مبتغريات نف�سية
وتكيفية �أخرى لدى الطلبة اجلامعيني.
• •توعية الطلبة اجلامعيني و�أ�صحاب العالقة يف املجتمع اجلامعي ب�أهمية املرحلة
اجلامعية كمرحلة �إنتقالية ،و�أثر ذلك على االغرتاب النف�سي لدى الطلبة ،وتقديرهم لذواتهم.
• •ا�ستحداث خدمات للإر�شاد الرتبوي والنف�سي يف اجلامعات الفل�سطينية ،وتطوير ما
هو قائم ،للتعامل مع امل�شكالت النف�سية والتكيفية التي قد تواجه الطلبة يف �أثناء
التحاقهم باجلامعة.
88

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1 .1الأ�شول ،عادل عز الدين� :)1988(.سيكولوجية ال�شخ�صية .القاهرة :مكتبة الأجنلو
امل�رصية ،م�رص.
2 .2برافني ،لورن�س :)2010(.علم ال�شخ�صية .ترجمة ال�سيد و�آخرون ،اجلزء الأول .القاهرة:
املركز القومي للرتجمة ،م�رص.
3 .3تاللوه ،حممود �أحمد :)2009(.تقدير الذات وعالقته با�سرتاتيجيات مواجهة �أحداث
احلياة ال�ضاغطة لدى معلمي وكالة الغوث يف ال�ضفة الغربية .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
4 .4جامعة القد�س املفتوحة :)2012(.دليل جامعة القد�س املفتوحة .فل�سطني.
5 .5حماد ،ح�سن :)2005(.الإن�سان املغرتب عند �أريك فروم .القاهرة :مكتبة دار احلكمة ،م�رص.
6 .6احلمادي ،علي :)2007(.ظاهرة االغ�تراب لدى �شباب اجلامعة يف �سوريا .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة حلب� ،سوريا.
7 .7حمام ،فادية كمال والهوي�ش ،فاطمة خلف :)2010(.االغرتاب النف�سي وتقدير الذات
لدى خريجات اجلامعة العامالت والعاطالت عن العمل .جملة جامعة �أم القرى للعلوم
الرتبوية والنف�سية.138-63 ،)2( ،
8 .8حمدان ،ناهد ع�صام :)2007(.م�ستوى تقدير الذات وعالقته باالتزان االنفعايل لدى طلبة
جامعة القد�س .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
9 .9خليفة ،عبد اللطيف 2003(:(.عالقة االغرتاب بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز
التحكم والقلق واالكتئاب .درا�سات عربية يف علم النف�س.164-109 ،)2(2 ،
1010اخلوالده ،حممد حممود :)2009(.ال�سلطوية واالغ�تراب بني طلبة جامعة الريموك.
جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س.193-160 ،)3(10 ،
1111ربعي ،منذر �أمني :)2006(.االغرتاب وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة ال�صف احلادي
ع�رش يف جنوب اخلليل .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة
القد�س ،فل�سطني.
89

االغرتاب النف�سي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س
والقد�س املفتوحة يف فل�سطني

د .حممد �أحمد �شاهني
�أ .فداء حممود عبد الفتاح �سمارة نا�رص

1212زبيدة� ،أميزان :)2007(.عالقة تقدير الذات للمراهق مب�شكالته وحاجاته الإر�شادية.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة احلاج خل�رض -باتنة ،اجلزائر.
1313زهران� ،سناء حامد� .)2004(:إر�شاد ال�صحة النف�سية لت�صحيح م�شاعر ومعتقدات
االغرتاب .القاهرة :عامل الكتب للن�رش ،م�رص.
1414الزيود ،نادر فهمي :)2008(.نظريات الإر�شاد والعالج النف�سي .عمان :دار الفكر ،الأردن.
�1515سليمان ،عبد الرحمن ال�سيد :)1992(.بناء مقيا�س تقدير الذات لدى عينة من اطفال
املرحلة االبتدائية .جملة علم النف�س ،الهيئة امل�رصية العامة للكتب.103-88 ،)24( ،
�1616شاهني ،حممد �أحمد :)2007(.فاعلية برنامج تدريبي معريف يف حت�سني التفكري العقالين
وتقدير الذات وخف�ض �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى الطلبة اجلامعيني يف فل�سطني .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،الأردن.
�1717شقورة ،يحيى �شعبان :)2012(.املرونة النف�سية وعالقتها بالر�ضا عن احلياة لدى
طلبة جامعتي القد�س والقد�س املفتوحة مبحافظات غ��زة .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،غزة.
�1818شقري ،زينب حممود :)2002(.مقيا�س االغرتاب النف�سي -مكوناته -مظاهره .القاهرة:
مكتبة النه�ضة امل�رصية ،م�رص.
1919ال�ضبع ،ثناء يو�سف و�آل �سعود ،اجلوهرة بنت فهد :)2002(.درا�سة عاملية عن م�شكلة
االغرتاب لدى عينة من طلبات اجلامعة ال�سعوديات يف �ضوء ع�رص العوملة .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،ال�سعودية.
2020عبد الكرمي ،حممد ال�صايف� :)2010(.أحداث احلياة ال�ضاغطة وعالقتها باالغرتاب النف�سي
لطالب اجلامعة .امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س ع�رش ،مركز الإر�شاد النف�سي ،جامعة عني �شم�س.
2121عبد املنعم ،عفاف حممد :)2008(.االغرتاب النف�سي مظاهره والنظريات املف�رسة-
درا�سة تطبيقية .الإ�سكندرية :دار املعارف اجلامعية ،م�رص.
2222عرار ،يو�سف حممود :)2009(.االغرتاب لدى الطلبة الأمريكيني من �أ�صل فل�سطيني يف
املدار�س احلكومية واخلا�صة مبحافظة رام اهلل والبرية ودور الإر�شاد النف�سي يف �إعادة
تكيفهم .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة العلوم الأمريكية.
2323العقيلي ،عادل بن حممد :)2004( .االغرتاب وعالقته بالأمن النف�سي «درا�سة ميدانية
على عينة من طالب جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية مبدينة الريا�ض» .ر�سالة
90

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم العلوم االجتماعية ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
الريا�ض ،ال�سعودية.
2424علي ،ب�رشى :)2008( .مظاهر االغرتاب لدى الطلبة ال�سوريني يف بع�ض اجلامعات
امل�رصية .جملة جامعة دم�شق.561-513 ،)1( 24،
2525علي� ،إميان ( :)2001االكتئاب وال�ضغط النف�سي وتقدير الذات:درا�سة مقارنة بني
امل�صابات ب�رسطان الثدي وغري امل�صابات .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
الأردنية ،عمان ،الأردن.
2626عودة� ،أحمد ،ملكاوي ،فتحي� :)1992(.أ�سا�سيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم
الإن�سانية� .إربد :مكتبة الكتاين ،الأردن.
2727كتلو ،كامل ح�سن« :)2007(.االغ�تراب النف�سي لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني
وعالقته ببع�ض املتغريات الدميغرافية» .من�شورات امل�ؤمتر االقليمي لعلم النف�س
رابطة االخ�صائيني النف�سيني امل�رصية.462-425 ،
2828الكرداوي ،م�صطفى حممد �أحمد� :)2007(.أثر الذكاء الوجداين للمديرين على م�ستوى
�شعور املر�ؤو�سني باالغرتاب داخل حميط العمل .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
التجارة ،جامعة املن�صورة ،م�رص.
2929حممد ،ر�أفت عبد البا�سط�-2009(.أ) .االغرتاب النف�سي وعالقته بالإبداع لدى طالب
اجلامعة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم علم النف�س ،جامعة �أ�سيوط ،م�رص.
3030حممد� ،إياد ها�شم-2009(.ب) :التح�صيل الدرا�سي وعالقته باالغرتاب االجتماعي
لدى طلبة اجلامعة .جملة الفتح.23-1 ،)42( ،
3131املحمداوي ،ح�سن �أبراهيم ح�سن :)2007(.العالقة بني االغرتاب والتوافق النف�سي
للجالية العراقية يف ال�سويد .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الآداب والرتبية،
الأكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك ،الدمنارك.
3232املطريي ،عواطف بنت خ��ال��د :)2007(.مقارنة بني التعليم التقليدي والتعليم
الإلكرتوين .جملة علوم �إن�سانية-عمان.85-67 ،)35(5 ،
3333الهوديل� ،أمين ميني :)2010(.االغرتاب وعالقته بالتفا�ؤل والت�شا�ؤم لدى طلبة جامعة
القد�س .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
91

 حممد �أحمد �شاهني.د
 فداء حممود عبد الفتاح �سمارة نا�رص.�أ

االغرتاب النف�سي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س
والقد�س املفتوحة يف فل�سطني

: املراجع األجنبية- ًثانيا
1. De Man, A. and Devisse, T. (1998). Locus of Control, Mental Ability,
Self-esteem and Alienation. Social Behavior and Personality, 15 (2),
233-236.
2. Tarquin, K. and Cook-Cottone, C. (2008). Relationships among Aspects
of Student Alienation and Self Concept. American Psychological
Association. 23 (1), 16–25.
3. William, C. Sanderson (2000). Gilt and Alienation: The Role of Religious
Strain in Depression and Sociality. Journal of Clinical Psychology, (56),
1481–1496.

92

