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 معادلر النشر في املجلة

يجةةةن أن تحتوي الصةةةةةةةةةةةةةفحةةةة ا واى من البحةةةم على عنوان البحةةةم، واسةةةةةةةةةةةةةم البةةةاحةةةم أو  .1

، والعنوان، والبريةةد اإللكتروني،  والتو ةةةةةةةةةةةةةيف ا كةةاديفي واملنصةةةةةةةةةةةةةةن الو يفيالبةةاحثين،  

ومنصةةةةةةةةةةةةةبةه الو يفي  ،وتو ةةةةةةةةةةةةةيفةه ا كةاديفي ،إعةةةةةةةةةةةةةافةة إاى اسةةةةةةةةةةةةةم البةاحةم .وتةاريخ البحةم

 باللغتين اإلنمللياية والتركية.

أجا عةةةةةةةةةةمان سةةةةةةةةةةرية عملية التحكيم، يجن عدم ذكر اسةةةةةةةةةةم الباحم أو الباحثين في من  .2

أية إشةةةةةةةةةارات تكشةةةةةةةةةف عن أشةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةهم، وعند رغبة الباحم أو ذكر  ةةةةةةةةةلن البحم، أو 

و سةةةاعد في إنجاز البحم، فيملون ذلك في  ةةةفحة  الباحثين في ت ديم الشةةةكر ملن أسةةةهم أ

 .مست لة

( 120بحد أقص ى )واإلنمللياية والتركية،  العربية   اتباللغ ؛للبحم اتمل صثالثة ت ديم  .3

ل   على امل، ويملون كةا مل   في  ةةةةةةةةةةةةةفحةةة مسةةةةةةةةةةةةةت لةةة، على أن يحتوي  لملةةا ماهةةاكلمةةة 

 .وبدون ذكر أسماء أو بيانات الباحثين ،كلمات مفتاحية صمسلبحم، و اعنوان 

ول، ا فحة(، بما في ذلك املراجع، والجد 30عدد  فحات البحم بأي حال )ال تتجاوز  .4

 .وا شملال، باستثناء املالحق

(، وبلبةاعةد أسةةةةةةةةةةةةةطر ب ةدر B5تملون كةالتةاايم م ةال الصةةةةةةةةةةةةةفحةة )  هةاو ةةةةةةةةةةةةةيغأنمةا  الكتةابةة   .5

سةةةةةةةفا وجانحي الصةةةةةةةفحة، )شةةةةةةةاملة سةةةةةةةم كحد أدنى( لملا من أعلى وأ 2(، وبهوامش )1.5)

 .الهوامش، واملراجع، وامل تطفات، والجداول، واملالحق(

 منمط الكتابة .6

 14حجم ال ط  Traditional Arabicللغة العربيةم  •

 14حجم ال ط  Times New Romanللغة اإلنجليايةم  •

؛ من الجوانن اإلمالئية واللغوية والنحوية.  .7
 
 أن يملون البحم امل دم إاى املجلة مدق ا

في حال اسةةةةةةةةةت دم الباحم أدا  من أدوات جمع البيانات، فعليه أن ي دم ن ةةةةةةةةة ة كاملة  .8

 .من تلك ا دا ، ترفق في طلن النشر



جةن أن وتؤكةد بةأن البحو  املرسةةةةةةةةةةةةةلةة ي  ،تعمةا املجلةة على تةأ ةةةةةةةةةةةةةيةا من   البحةم العملي .9

 متتملون من ا ج اء اآلتية

  ،أهةةةدال البحةةةم   ،أهميةةةة البحةةةم  ،أسةةةةةةةةةةةةة لةةةة البحةةةم  ،مشةةةةةةةةةةةةةمللةةةة البحةةةم  ،م ةةةدمةةةة البحةةةم

اإلطار   ،من جية البحم ،الدراسةات السةاب ة ،التعريف باملصةطلحات ،محددات البحم

 .التو يات وامل ترحات ،مناقشة النتائج  ،عرض النتائج ،الن ري والعملي )إن وجد(

 لن ةةةام جمعيةةةة علم وداصةةةا البحةةةم  ،  توثيق املراجع واملصةةةةةةةةةةةةةةةادر .10
 
في قةةةائمةةةة املراجع، وف ةةةا

 .أم أجنبية سواء أكانت عربية، النفس ا مريكية

(APA7) Edition) th(American psychological Association 7  
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 البحثملخص  

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى االغتراب النفس ي لدى عينة من الطلبة اليمنيين 

 ملتعير النو ،  
ا
املبتعثين للدراسةةةةة باج،ارم، فمعرفة الفرفح ائيةةةةةاأية بين أفرا  العينة ففرا

التخةةةةةل، العمر، اج الة االجتماعية، عد  سةةةةنوا. العردة  اعتمد. الدراسةةةةة ع ى املن   

( طةالةم من املبتعثين للةدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلى اج م ور ةة 56لي ي، فتكونةت العينةة من  الوصةةةةةةةةةةةةةف  الت 

( سةةةةةةةةةةةةةنة، فلت ريس أهدا  الدراسةةةةةةةةةةةةةة تم  46-22التونسةةةةةةةةةةةةةية، فالمان تترافب أعمارهم ما بين  

 استخدام مرياس الكبيس ي لالغتراب النفس ي، فتكييفه بما اتوافس فخةاأل العينة 

لنفسةة ي لدى أفرا  عينة الدراسةةة متوفر توصةةلت الدراسةةة إلى أنت مسةةتوى االغتراب ا

 ملتعير النو ، فالتخةةةةةةةةةةةةةةل، 
ا
لةدهمم بةدرجةة عةاليةة، فأنةه ال توجةد فرفح بين أفرا  العينةة ففرةا

مر ة  فخرجت الدراسةةةةةةةةةة بتوصةةةةةةةةةيا.   فاج الة االجتماعية، فعد  سةةةةةةةةةنوا. العردة، فالفية العر

في بلد االبتعاث، فاج رص  أبرزها؛ تفعيل األنشةةطة الثرافية فالر اةةةية بين الطلبة اليمنيين

ع ى مشةةةارطة طلبة من ام تمل التونسةةة ي ل مط األنشةةةطة الثرافية فالر اةةةةية لل ا   التفاعل 

 فدناء العالقا. االجتماعية بين الطلبة 

  االبتعاث، اليمن، تونس : االغتراب النفس ي،الكلمات املفتاحية
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Level of Psychological Alienation of a Sample of Yemeni Students 

on Scholarship to The Republic of Tunisia and Its Relationship with 

Some Variables 
 
Dr. BASSAM ABDULLAH AL-ERYANI 

Associate Professor at the Department of Psychological Sciences - 
University of Ib - Yemen 
 

Abstract: 

The study aimed at identifying the level of psychological 
alienation of a sample of Yemeni students on scholarship abroad and 
the statistical differences among the sample members on the basis 
of the variables of gender, specialization, age, marital status, years of 
scholarship. The analytical descriptive method was embraced. The 
sample conducted was made up of 56 students on scholarship to 
Tunisia, 22-25 years old. To meet the purposes of the study, Al-
kubaisi measure for psychological alienation was used and adopted 
according to the characteristics of the sample. 

The study concluded that the level of psychological alienation 
of the sample members was high. No differences were found on the 
basis of variables of gender, specialization, marital status, years of 
alienation and age group. The study recommended that cultural and 
sports activities among the students to be conducted, and make sure 
o share students of the Tunisian society participate in them to 
increase interaction and build social relationships among the 
students. 

Key words: psychological alienation – Yemeni students on 
scholarship abroad. 
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Tunus Cumhuriyeti'nde Eğitim Gören Yemenli Öğrencilerden 

Oluşan Bir Örneklemdeki Psikolojik Yabancılaşma Düzeyi ve Bu 

Durumun Bazı Değişkenlerle İlişkisi 
 
Dr. BASSAM ABDULLAH EL-İRYENI 

Ibb Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Psikolojik Bilimler Bölümünde Doçent 
- Yemen 

Özet 
Araştırma, yurtdışında eğitim görmek üzere ülkelerinden 

ayrılmış Yemenli öğrencilerden oluşan bir örneklemdeki psikolojik 

yabancılaşma düzeyini tanımlamayı ve cinsiyet, uzmanlık, yaş, 

medeni durum ve yurtdışında geçirilen süre değişkenlerine göre 

örneklem üyeleri arasındaki istatistiksel farklılıkları ortaya çıkarmayı 

amaçlamıştır. Çalışma, tanımlayıcı analitik yönteme dayanmaktadır. 

Örneklemi, yaşları 22 ile 46 arasında değişen ve Tunus 

Cumhuriyeti'nde eğitim görmek üzere gönderilmiş olan 56 öğrenci 

oluşturmuştur. 

Çalışma neticesinde bir takım tavsiyelerde bulunulmuştur. Söz 

konusu tavsiyelerin en önemli olanı ise eğitim için gönderildikleri 

ülkede Yemenli öğrenciler arasında kültürel ve sportif etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak ve 

sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak adına Tunus toplumundan 

öğrencilerin bu kültürel ve sportif etkinliklere katılımının 

sağlanmasına yöneliktir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Yabancılaşma, Yurtdışında 

Eğitim Görmek Üzere Gönderilmiş Olan Yemenli Öğrenciler.  
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 مقدمة:

 عن اوم بين األ أصةةب  
ا
بشةةكل عام فالشةةباب    فرا االغتراب النفسةة ي هاهر  تتيااد اوما

مريلةةة م مةةة ارل ع ى عةةاتر ةةا العةةمء األطير فاألهم في مريلةةة الشةةةةةةةةةةةةةبةةاب  بشةةةةةةةةةةةةةكةةل خةةاص، ألن 

 ترةةدم ام تمل فدنةةاتط فتطورط في اةةةةةةةةةةةةةال ام ةةاال.، فألرمم الفيةةة األط ر تةة  ر 
ا
 فتةة  ير   ا

ا
في إيةةداث  ا

فنفسةةةةةية،  هاهر  االغتراب هاهر  اجتماعية  دت تعالتعييرا. الاي تةةةةةةايم التطور فالتردم، ف 

 فمشكلة إنسانية معوقة للفر  في ت ريس مستوى جيد من الص ة النفسية 

 في 
ا
خةدم اللف  يةداثةا فاالغتراب بوجةه عةام هو البعةد عن األهةل فالوطن، فقةد اسةةةةةةةةةةةةةتر

العلوم االجتماعية لداللة قةةةةةةةةةةد إلاما العلماء للتعبير عن أفكارهم فم،مم مارطس، فتت ،ل 

 ب فةةةا
ا
 أمام نشةةاطه فأعماله، ف كا  في أن الفر  امر أييانا

ا
  افرد فاما نفسةةه، ف ةةةب  غر با

أعماله ف نترد شةةةةةة،ةةةةةةةيته مما    ائنسةةةةةةانافرد إنسةةةةةةانيته كل ا، فف  يالة االغتراب  سةةةةةة نكر 

   (23، ص2003خليفة،   طيانه ادفعه إلى الثور  لك   ستعيد 

اتجة عن   للمعانا  النائنسةةةةةةةةةانرى هورن  أنت االغتراب اةةةةةةةةةكل من أاةةةةةةةةةكا  التعبير  تف 

عن رغبةةةاتةةةه    املرء  فانفةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ،الشةةةةةةةةةةةةةعور بةةةاالنفةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عن الةةةما. ففرةةةدان ائيسةةةةةةةةةةةةةةةةاس  مةةةا

ف هورن  االغتراب عن الما. نفتةةةةةةةةةةةة  ،فهو فردان ائيسةةةةةةةةةةةاس بالوجو  الفعا   ،فمعترداته

ا يةةةا ييةةةا  ال  الفر   إلى أنت    ممةةةا ا     ،هو تةةةهت ريس  ف  اتمثةةةل في   ل الفر  عن  أاغتراب  بةةة 

فليس في فسةعه أنت اتخم قرارته، ألنه ال  عر  ما  ،االهتمام باج يا   فردمن نسة  تةةورط، ف 

هو  ف تةةمطر هورن  االغتراب الثةةان   طمةةا الةةم  ار ةةد ت ريرةةه، فيعيا في يةةالةةة من الالفاقعيةةة، 

فهنةةا    ،فهو اغتراب عن املرطل األط ر ييو ةةة لةةمفاتنةةا ،عن الةةما. اج ريرةةة ائنسةةةةةةةةةةةةةةاناغتراب  

 تةب  الما. منفية مرضي
ا
 ( 23، ص2016 مدفخ،  فم اصر  فم بطة علاما ا

ف رى آخرفن ب نه يالة نفسةةةةةةةةةةية  شةةةةةةةةةةعر خالها الفر  بالعردة، فدانفةةةةةةةةةةةاله عن ذاته 

يسةةةةةةةةةةةةةةةةةاس الفر  بعةةةةدم إف  بين ذلةةةة  من خال     ،فعن رغبةةةةاتةةةةه فمبةةةةا أةةةةه فقيمةةةةه فطمويةةةةاتةةةةه

بسةبم عوامل نرل متعلرة باج ةةيلة املعرفية لماته من  ،الفعالية فاالنسة اب من الواقل

لثرةةافةةة من ج ةةة أخرى، ييةةب اتج ى بعةةدهةةا سةةةةةةةةةةةةةلو  مفةةارح ل  مةةاعةةة، فالشةةةةةةةةةةةةةعور لج ةةة، ف 

الالمعنل فالالمعيةةار ةةة فال شةةةةةةةةةةةةةي  ففرةةدان الرو  فالعللةةة االجتمةةاعيةةة فالتمر  فاالغتراب عن بةة 

 ( 23، ص2020العتير  فااليرش،  الما.  
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فاج يا  املعاصر  تتميي بالةرا  بين الشكل فاملضمون، فقد بلغ هما الةرا  أعمس  

 بيةةة،ةةةةية الفر ، ييب ت ولت معظم العالقا. االجتماعية  
ا
مظاهر اج يا  فأط رها اتةةةةاال

ن يجة ملشةةةةةكال. اج ضةةةةةار  اج داثة إلى عالقا. سةةةةةط ية م قتة ال تتوافر فاما رفاب  اج م 

ةةةةةةةةةةةةةةيةةة يميمةةة، فمل إارةةا  اج يةةا  اج ةةداثةةة، ذلةة  ائارةةا  الاي هي أسةةةةةةةةةةةةةةاس كةةل عالقةةة شةةةةةةةةةةةةة،

  ائنسةةةةةان  اج يا  االجتماعية إلى ييا  بار   بعواطف ا فانتماءاتما، أصةةةةةب  يوت الم   السةةةةةريل 

، فهكما ا شةةةةةةةةة ت الفر  في انتماءا. متنوعة، فتضةةةةةةةةةطرب يياته ف فرد ة عيا م نة اغترابي

ية الاي تفردط األمن فاالسةةةةةةةتررار  أبو فر اته فتمييط ف رل ت ت الضةةةةةةةعوت فالتوترا. النفسةةةةةةة 

 ( 14، ص 2010ر ا، 

مةةةةةةةا طتبةةةةةةة  االطال  ع ى  فام،تةةةةةةةةةةةةةة و البةةةةةةةايث  هفمن خال   النفس و ن  مجةةةةةةةا  علم  في  ن 

 املشةةةةكال. من فايد   نجد أن مشةةةةكلة االغتراب النفسةةةة ي  ،فالصةةةة ة النفسةةةةية فعلم االجتما 

 ،الفر   ذا.  ففي  بةةل  ،شةةةةةةةةةةةةة،ةةاصاأل األجيةةا  فدين  بين  ال و   في متمثلةةة  رمةةاإ  ييةةب ،ا ةة نواج   الاي

   الفر  عند  تولد  املشةةةةةةةةةةةةكلة  همط فإن
ا
  سةةةةةةةةةةةةوء  الى  ا     مما  ،فالالمباال  فالي س  بالع ل اةةةةةةةةةةةةعورا

 فاالجتماعي   الفر   التوافس

فإن  راسةةةةةةةةة هاهر  االغتراب النفسةةةةةةةة ي فالتعر  علاما فت دادها   ،فدناءا ع ى ما تردم

أمر ادخل بشةةةةةةةةةةكل مبااةةةةةةةةةةر في  ،فالتعر  ع ى ت  يراتما ع ى الطالم فارتباط ا بمتعيرا. أخرى 

مسةةاعد  الطلبة املبتعثين للدراسةةة في اج،ارم للتعامل مل م توى هما املف وم فمسةةبباته ك  

صةةةةةة ة نفسةةةةةةية سةةةةةةليمة قدر املسةةةةةةتطا  فالعيا ب يا  اكونوا أط ر  رااة به من أجل التمتل ب

 اص بما التفات  فالثرة بالنفس 

 مشكلة الدراسة:

االجتماعي أف عن ذاته قد ت    به إلى فردان    هإن عملية انفةةةةةا  الفر  عن م يط

مما ادفعه إلى الب ب عن هو ته اليةةةةةةةة،ةةةةةةةةةية، فعندما ال ات رس له ذل  فرد   ،الوعي بماته

أف انسةةةةةة م من مجتمعه ف ميل إلى االنطواء مما ا  ر ع ى التوافس بينه  سةةةةةةلم الفر  بواقعه 

فقةةد تةةةةةةةةةةةةةةةل بةةه األمور إلى التمر  ع ى معةةااير ام تمل فترةةاليةةدط؛ هةةما هو الت ةةد    ،فدين ذاتةةه

ف و قد  عيا في صةةرا    ،الثرافي األسةةايةة ي الم  قد اواجه الطالم اليمني في بلدان االبتعاث

 ( 4، ص2016عباس،  باالغتراب لد لداه يالة نفسية تسمل  بين هو ة فهو ة أخرى مما او 



 م2022 ثانيمجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية املجلد الثاني العدد ال

 

- 201 - 

. عد  من الدراسةا. إلى ان شةار االغتراب النفسة ي لدى فية من الشةباب  أاةار ييب 

اج امعي فسةةةةةةةةاهمت في تسةةةةةةةةلي  األةةةةةةةةةواء عليه، فرد بينت نتاأ   راسةةةةةةةةة ردابعة فالةةةةةةةةةما    

 Rababa & Smadi، 2020، p4 ان شار االغتراب النفس ي فس  الطالبا.، فطمل  ن يجة ،)

. إلى ان شةةةارها فسةةة  الطلبة اج امعيين، ف راسةةةة اةةةموت أاةةةار ( الاي  2010 راسةةةة أبو ر ا  

( الاي توصةةةةلت إلى 2016إلى ان شةةةةار هاهر  االغتراب فسةةةة  الطلبة، ف راسةةةةة علوان  . أاةةةةار 

، ف راسةةةةةةةةةةة العازم  %9يين بنسةةةةةةةةةةبة  ان شةةةةةةةةةةار هاهر  االغتراب النفسةةةةةةةةةة ي فسةةةةةةةةةة  الطلبة اج امع

  135،p2021Al- Alazm،  إلى ان شةةةةةةارها فسةةةةةة  العينة الاي قامت  ما بنسةةةةةةبة أاةةةةةةار ( الاي .

 ( 2016 راسة عبداج س  طمل  (، ف 71% 

فاالغتراب باعتبارط أيد املشةةةةةةةةةةةةةاكل النفسةةةةةةةةةةةةةية، لم اكن فيدط م ل اهتمام البايثين 

الوقت اج اةةةةةةةةةةةةةر فكل امل سةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةا. املعنية فام،تةةةةةةةةةةةةةين، بل مراطل األب اث فاج امعا. في 

بل    ،رتةةر ع ى نرل املعرفة فاج راأس للطالمابالطالم، ألن همط امل سةسةا. لم  عد عمل ا 

 لاتج ةت إلى االهتمةام بةاج وانةم النفسةةةةةةةةةةةةةيةة لةه،  
ا
، فتعةد مريلةة  يةةةةةةةةةةةةةةب  عضةةةةةةةةةةةةةو مجتمل فعةاال

س تكيفه فاما تتكون شةةةةةةةةةة،ةةةةةةةةةةةيته ف ت ر ،الدراسةةةةةةةةةةة بالنسةةةةةةةةةةبة للطالم م طة م مة في يياته

علز صةةةةةةةةةة ته النفسةةةةةةةةةةية، فالشةةةةةةةةةةباب اج امعي امثل أهم الرطاعا. اج يو ة الاي تسةةةةةةةةةة م في 
ر
فت

عملية البناء فالتطور ام تمعي، من خال  ارتباط م بامل سةةةةةةةسةةةةةةةا. ام تمعية، فدالتالي اجم 

 نةاء فتر  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة من أجةل أأن اتمتعوا بمسةةةةةةةةةةةةةتوى جيةد من التكيف النفسةةةةةةةةةةةةة ي فاالجتمةاعي 

سةةةةةةةةية جيد   سةةةةةةةةتطيعون من خالل ا نرل خيراتمم فتجار مم اليةةةةةةةة،ةةةةةةةةةية  تمتع م بصةةةةةةةة ة نف

 للم سسا. الاي سيعملون  ما 

 بةاملرايةل العمر ةة ام،تلفةة
ا
 ،فقةد برز. هةمط الظةاهر  لةدى فيةا. ام تمل كةافةة مرفرا

 لةدى فيةة الشةةةةةةةةةةةةةبةاب فالسةةةةةةةةةةةةةيمةا الشةةةةةةةةةةةةةبةاب اج ةامعي
ا
الةمان أصةةةةةةةةةةةةةب وا   ،إال أرمةا كةانةت أط ر ه ورا

دة عن ذفاتمم فعن مجتمع م، ف فضةةةةةلون االنعلالية ع ى االندمام في  عيشةةةةةون مشةةةةةاعر العر 

 ال يو  له فال  ،بيياتمم االجتماعية
ا
أمام ما ا دث في   قو  فرد أصةةةةةةةةةةةةةب  الشةةةةةةةةةةةةةاب ارف عاجلا

 إيسةةاسةةه بردرته ع ى التخطي  فالتعيير  ،أيداث متاليرة فم سةةارعة  مجتمعه من
ا
 ،فاقدا

 ،نل من اج يةةا ممةةا قةةا ط الى فرةةدان املع  ،ييةةب ال هةةد  مسةةةةةةةةةةةةةترب ي  شةةةةةةةةةةةةةعةةل فكرط لت ريرةةه

 من البعد  إ  ف صةةةةب  ادر  العالم
ا
 خاليا

ا
األمر الم  جعله ارفض فاقعه   ، ائنسةةةةان راكا ما اا
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فةةةاغترب فانطوى   ،فدةةةالتةةةالي االنعلا  عن هةةةما الواقل املر الةةةم  اكةةةا  اخلو من األمةةةل  ،اج ةةةالي

 ( 23، ص2020ع ى ياله عبيد،  

امثل أهم الرطاعا. اج يو ة املسةةةةةاهمة في عملية البناء فالتطو ر  فدما أنت الشةةةةةباب 

االقتةةةةةةا   فاالجتماعي، فرد جاء. همط الدراسةةةةةة  مد  التعر  ع ى األبعا  الاي تكشةةةةةف  

الناتجة عن البيية االجتماعية اج،ارجية الاي   ،لنا معانا  الطلبة اليمنيين في جم ور ة تونس

عد هاهر  عاملية تعان  ون فاما، فخاصةةةةة أنت مشةةةةكال. الشةةةة  عي
ر
شةةةةباب ع ى اختال  صةةةةورها ت

فلين فمتخم  الررار،   م،ما اةةةال ام تمعا. البشةةةر ة، طما أرما تشةةةكل مةةةةدر قلس لدى املسةةة 

 فمةدر اهتمام البايثين ع ى اختال  مشار مم 

فممةةا  فل البةةايةةب ئجراء هةةمط الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة أنت الطلبةةة اليمنيين املبتعثين للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة 

لالغتراب النفسةةةةة ي، طما بينت نتاأ  الدراسةةةةةا. السةةةةةابرة،   ةد اكونوا عرةةةةةة بجم ور ة تونس ق

هرف  ام تمل الاي  أن  فذل  ألن الطالم اليمني خارم بلدط قد  عان  من مشةةةةةةاكل عد  فم،ما 

فبعدط عن فطنه فأسةةةةةةةرته قد  سةةةةةةةبم   ، عيا فاما الطالم قد تختلف  رافته عن  رافة بلدط

 نت  عنه شةةةةةةة،ل منسةةةةةةة م ف فقدراته اليةةةةةةة،ةةةةةةةةية،  ت  ر ع ى قدر  الفر    ،مشةةةةةةةاكل نفسةةةةةةةية

فمن  م الشةةةةةةعور بالرلس   ،الاي تخلس الشةةةةةةعور بالعردة أف العللة ، عان  من الويد  النفسةةةةةةية

 االجتماعي 

فمن أجةةل هةةما امكن رت ةةة االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي ع ى أنةةه يةةالةةة امنل فامةةا الطةةالةةم من 

ة نابعة عن اصةةةةةةةةطدام التعبير عن شةةةةةةةة،ةةةةةةةةةيته أف ت رير ا بةةةةةةةةةور  طبيعية، فطمل  هي يال

طاقة الطالم اج،القة بعراقيل فةةةةةةعوت تضةةةةةع ا الطبيعة أف ام تمل، مع ا  شةةةةةعر الطالم 

بة نةه غر ةم عن نفسةةةةةةةةةةةةةةه فعن مجتمعةه فعن العةالم الةم   عيا فيةه فعن اللمن الةم  انتمي  

شكل السياح العام الم   عيا فيه الطالم في  إليه، بكل ما فيه من صرا   رافي فيضار  

   ر بلد امل

فلما تكمن مشةةكلة الدراسةةة اج الية في الكشةةف عن مسةةتوى االغتراب النفسةة ي لدى  

عينة من الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةة باج،ارم، فتت ،ل الدراسةةةةةةةةةةة بم افلة ائجابة 

 ع ى ال ساتال. التالية:
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ما مسةةةتوى االغتراب النفسةةة ي لدى عينة من الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةة  -1

 ارم؟باج،

هل اختلف مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةة ي باختال  متعير النو ، فالتخةةةةةةةةةةةةةل،  -2

 فالعمر، فاج الة االجتماعية، فعد  سنوا. العردة؟

 أهداف الدراسة: 

ت ةةداةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةةدى عينةةة من الطلبةةة اليمنيين املبتعثين  

 للدراسة باج،ارم 

عة ةى    الةطةلة االةتةعةر   لةةةةةةةدى  االغةتةراب  مسةةةةةةةةةةةةةتةوى  فةي  الةيةمةنةيةيةن املةبةتةعةثةين  لةفةرفح  بةةةةةةةة 

 تعلى ملتعير النو  الاي  للدراسة بجم ور ة تونس  

الةيةمةنةيةيةن املةبةتةعةثةين    الةطةلةبةةةةةةةة  لةةةةةةةدى  االغةتةراب  مسةةةةةةةةةةةةةتةوى  فةي  الةفةرفح  عة ةى  الةتةعةر  

 تعلى ملتعير التخةل الاي  للدراسة بجم ور ة تونس  

الةيةمةنةيةيةن املةبةتةعةثةين    الةتةعةر   الةطةلةبةةةةةةةة  لةةةةةةةدى  االغةتةراب  مسةةةةةةةةةةةةةتةوى  فةي  الةفةرفح  عة ةى 

 تعلى ملتعير العمر الاي  جم ور ة تونس  للدراسة ب

الةيةمةنةيةيةن املةبةتةعةثةين    الةطةلةبةةةةةةةة  لةةةةةةةدى  االغةتةراب  مسةةةةةةةةةةةةةتةوى  فةي  الةفةرفح  عة ةى  الةتةعةر  

 تعلى ملتعير اج الة االجتماعية الاي  للدراسة بجم ور ة تونس  

الةيةمةنةيةيةن املةبةتةعةثةين    الةطةلةبةةةةةةةة  لةةةةةةةدى  االغةتةراب  مسةةةةةةةةةةةةةتةوى  فةي  الةفةرفح  عة ةى  الةتةعةر  

 لى ملتعير عد  سنوا. العردة تعالاي  للدراسة بجم ور ة تونس  

 فرضيات الدراسة:

( بين املتوسةةةةةةةةة  0.05أية عند مسةةةةةةةةةتوى  اللة  إيةةةةةةةةةةاال توجد فرفح ذا.  اللة  -1

 العينة ع ى مرياس االغتراب النفس ي  أفرا ام سوب فالوس  الفرض ي ئجابا. 

( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى 0.05أيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاال توجةد فرفح ذا.  اللةة    -2

 ناث( إ  -ب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسة باج،ارم تعلى ملتعير النو   ذكور االغترا

( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى 0.05أيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاال توجةد فرفح ذا.  اللةة    -3

 -نسةةةان  إاالغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةة باج،ارم تعلى ملتعير التخةةةةل  

 علمي( 
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( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى 0.05أيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاال توجةد فرفح ذا.  اللةة    -4

االغتراب لةدى الطلبةة اليمنيين املبتعثين للةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بةاج،ةارم تعلى ملتعير اج ةالةة االجتمةاعيةة 

 متيفم(  - أعلب  

( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى 0.05أيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاال توجةد فرفح ذا.  اللةة    -5

  أقلين املبتعثين للدراسةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير سةةةةةةةنوا. العردة االغتراب لدى الطلبة اليمني

 سنوا.(  4أط ر من  –سنوا.  3من 

( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى 0.05أيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاال توجةد فرفح ذا.  اللةة    -6

سةةةنة ف قل   30 االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةة باج،ارم تعلى ملتعير العمر

  سنة ف ط ر( 31 –

 ة:أهمية الدراس

 تتجلى أهمية الدراسة في اآلتي:

 تعد إةافة إلى األب اث فالدراسا. املنشور  في مجا  االغتراب النفس ي  -

أهميةةة الفيةةة املسةةةةةةةةةةةةةامةةدفةةة في الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اج ةةاليةةة، أال فهي فيةةة من فيةةا. الشةةةةةةةةةةةةةبةةاب   -

زالة العربا.  اليمني، فما سةةةةةةتعو  علامم نتاأ  الدراسةةةةةةة بالنفل من التخفيف من معاناتمم فإ

 ة عن ابتعاث الطالم س فلالاي سترتري ا فتوص ي  ما الدراسة اج  ا. امل

ما سةةةتةةةةل إليه الدراسةةةة من نتاأ  سةةةو   سةةةتفيد م،ما الطلبة املبتعثين للدراسةةةة   -

بجم ور ة تونس بشةةةةةةةةةةةةكل خاص ففي برية البلدان بشةةةةةةةةةةةةكل عام، من خال  الريام بدراسةةةةةةةةةةةةا.  

الاي تكمن فراء اةةةةةةةةةةةةةعور الطلبةةة بةةاالغتراب فاملعةةانةةا     معمرةةة تب ةةب ع ى األسةةةةةةةةةةةةةبةةاب اج ريريةةة

 ف هما الشعور فهمط املعانا  يرما تخف النفسية، فعمل اج لو  الالزمة الاي من ا

 حدود الدراسة: 

ر، فعينة الدراسةةةةةةةة 
ا
تت د  الدراسةةةةةةةة اج الية بدراسةةةةةةةة االغتراب النفسةةةةةةة ي رموةةةةةةةةوعيا

ر، في  فلةةة اج م ور ةةة ( طةةالةةم فطةةالبةةة مبتعثين للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بةةاج،ةةا56مكونةةة من  
ا
رم ربشةةةةةةةةةةةةةر ةةا

ر، للفةةةةةةةةةةةةةةةل الةةدرايةةةةةةةةةةةةة ي الثةةان  من العةةام  
ا
ر، فدةةاملن   2021/2022التونسةةةةةةةةةةةةةيةةة رمكةةانةةا

ا
( رزمةةانةةا

 املستخدمة مرياس االغتراب النفس ي    ا املستخدم، فداأل 
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 تحديد مصطلحات الدراسة: 

 االغتراب النفس ي:  -1

: هو مةةةةةةةةةةةةةةط ب في اللعةةة العرديةةة ارجل في األصةةةةةةةةةةةةةةل إ
ا
لى كلمةةة  غردةةة(، اذ ار  لف   لعةةة

أنت  العرب  العرديةةةةةة فف  مع م لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةان  في معةةةةةاجم اللعةةةةةة  العردةةةةةة فاالغتراب، بمعنل فايةةةةةد 

ابن منظور،  عنةةةه  مةةةةةةةةةةةةةةط ب  العرب( بمعنل الةةةمهةةةاب فالتن ي عن النةةةاس، أف غرب أف بعةةةد  

 ( 44، ص2005

الوطن   العردةةةةةة عن  في املعةةةةةاجم العرديةةةةةة بمعنل  ار  لف     فيمةةةةةاار  لف   االغتراب( 

مطر لف   تعر ةةةم( بمعنل النف  فائ  ، العرب( بمعنل الةةةمهةةةاب فتن ى عن النةةةاس بعةةةا   طمةةةا اةةةر

عن البلةةد الةةم  فقعةةت فيةةه اج نةةااةةة في اج ةةد النبو  الةةم  أمر بتعر ةةم اللان  سةةةةةةةةةةةةةنةةة إذا لم 

 ( 11، ص2013 اللامل،  نار ة

البعةةةةةةد،  النةةةةةةاس ف التعر ةةةةةةم(  ذهةةةةةةم فتن ى من  أ    ) العرديةةةةةةة نرو :  غربن اللعةةةةةةة  في 

 ( 350، ص2012جداد ،   فطنه ف العردة فالعرب( هو البعيد عن  

: يالة نفسةةية  عان  م،ما الفر  فيشةةعر مع ا بعدم الةةةلة بالواقل املعاش 
ا
  ،اصةةطاليا

الةةةةةةةةةةةةةةعيةةةةدان األسةةةةةةةةةةةةةر  ف  ب يةةةةب ا    هةةةةما   ،االجتمةةةةاعيفبعةةةةد ال و  بينةةةةه فدين اىخر ن ع ى 

فذل  لعدم الشةةةةةةةةةعور ب همية ما   ،االنفةةةةةةةةةةا  الى ركون الفر  للعللة فاالنطواء فت رير الما.

(؛ 2013نه  عتير يياته نو  من ال راء املعاش  مرجل سةةةةةةابس،  إاروم به من أعما ، فدالتالي ف

عن   .اي عير ف  بنل البةةايةةب هةةما التعر ف طتعر ف نظر  للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة كونةةه من التعةةار ف ال

 مشكلة االغتراب النفس ي بشكل  قيس 

ائجرائ  فيعر  بةةة نةةةه الةةةدرجةةةة الاي ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةل علامةةةا الطلبةةةة من خال    التعر ف  أمةةةا

 ائجابة ع ى فررا. مرياس االغتراب النفس ي املستخدم في الدراسة اج الية 

ن  ن للدراسة بجم ور ة تونس: هم الطلبة المان ا ملو و ن املبتعثو الطلبة اليمني -2

في اليمن  العةةةةةالي فالب ةةةةةب العلمي  إافةةةةةا هم من قبةةةةةل فزار  التعليم  اج نسةةةةةةةةةةةةةيةةةةةة اليمنيةةةةةة فتم 

ف ريمون   ،سةةةةةواءا في الدراسةةةةةة اج امعية األفلى أف العليا  ،للدراسةةةةةة في اج،ارم بجم ور ة تونس

 ( سنة 22-45 مل أسرهم أف بدفن أسرهم، فالمان تترافب أعمارهم ما بين 
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 السابقة:اإلطار النظري والدراسات  

االغتراب النفسةةة ي: هاهر  االغتراب هي هاهر  فلسةةةفية فنفسةةةية ع ى يد سةةةواء، فقد 

ء فعلم االجتما ، فالعلوم  يةةةااسةةتخدم في أط ر من مجا ، مثل الفلسةةفة فعلم النفس فائ 

ن يجة   ائنسةةةةةةةةةانية بشةةةةةةةةةكل عام، فاالغتراب هو يالة نفسةةةةةةةةةية  عيشةةةةةةةةة ا  ائنسةةةةةةةةةاناالجتماعية ف 

، فاملشةةةةةةةةةةةةةكال. الاي اجةم  راسةةةةةةةةةةةةةامةا فاج ةد من ان شةةةةةةةةةةةةةارهةا ملةا ل ةا من آ ةار الظرف  الاي امر  مةا

( أنه رغم من  راسةةةةةةةةةةةة Radwan، 2001(؛ ارى  15، ص2014سةةةةةةةةةةةلبية ع ى الفر  اوسةةةةةةةةةةةف،  

 طظاهر  نفسةةةية، إال أرما تعير عن معانا  
ا
فصةةةراعه   ائنسةةةانمشةةةكلة االغتراب النفسةةة ي م خرا

 ،Radwan، 2001نفسةةه   ائنسةةانمل مجتمعه، فاملف وم نفسةةه ليس بجداد بل قدام قدم  

p11 )   

( أن ما  سةةةةبم مشةةةةاعر االغتراب هو أنت الفر  2003مسةةةةبباته: ارى اةةةةابرف  فكودر  

 عن 
ا
ابتعةد عن ال ةةةةةةةةةةةةة يء األسةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةة ي الةم  ار ةدط أنت اكون، فبعبةار  أخرى فةإنةه اةمهةم بعيةدا

 من األاةةةةياء الرليلة الاي ارغم فاما فال  فافعه األسةةةةاسةةةةية، ف
ا
في همط اج الة نراط افعل بعضةةةةا

 ( Cooper، 2003،  p111  &Schabroc فعل ا  ستطيل 

هو الضةةةةةعوت الداخلية، ييب اوجه   ائنسةةةةةانارترب هورنى أنت سةةةةةبم االغتراب عند 

الية،  معظم نشاطه ن و الوصو  إلى أع ى مستو ا. الكما ، ييب ا رس ذاته املث  ائنسان

ف ةةل بنفسةه إلى الةةور  الاي اتخيل ا،  عفل الوافد فاقعه، ف نو  االعتناء به، ف ةةب  غير 

، طمةةةا أنةةةه  عيا في يةةةالةةةة من عةةةدم  
ا
قةةةا ر ع ى اتخةةةاذ الررارا.، ألنةةةه ال  عر  مةةةا ار ةةةدط يرةةةا

 ( p111  Zahran ،2004  الواقعية؛ فمن  م في الوجو  اللاأف مل نفسه

االغتراب عند الفر  نجد ام،تةةةةةةةةةةةةةةين فالبايثين رأفا أنت من خال  التطرح ألسةةةةةةةةةةةةةباب  

بةةةةاالغتراب اةةةة ت  ن يجةةةةة لعةةةةد  عوامةةةةل نفسةةةةةةةةةةةةةيةةةةة مرتبطةةةةة بنمو الفر  من النةةةةاييةةةةة   ،الشةةةةةةةةةةةةةعور 

فغيرها من العوامل املرتبطة بام تمل الم     ،النفسية فالعضو ة فاالقتةا اة فاالجتماعية

ال. اج يةا ، فتبةدأ هةمط األسةةةةةةةةةةةةةبةاب  ممةا اجعلةه غير قةا ر ع ى التعلةم ع ى مشةةةةةةةةةةةةةك ، عيا فيةه

  جارها فالبدء بت  يرها ع ى الفر بالضع  عليه، فترابل ا عوامل أخرى ت    إلى انف
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 أعراض االغتراب النفس ي:

عةةد الشةةةةةةةةةةةةةعور بةةاالبتعةةا  عن العمةةل فاألسةةةةةةةةةةةةةر  فاألصةةةةةةةةةةةةةةدقةةاء من األعرا  الشةةةةةةةةةةةةةةائعةةة    ر

  الشةةةةةةةةةةةةةعور بالع ل، الشةةةةةةةةةةةةةعور ب ن العالم فار  أف ال معنل له،  :لالغتراب، فتشةةةةةةةةةةةةةمل األعرا 

الشةةةةةةةةةةةةةعور بةالتجةاهةل من ام ةا  ةا. أف األيةداث، الشةةةةةةةةةةةةةعور بةاالختال  أف االنفةةةةةةةةةةةةةةا  عن أ  

ةعودة في االقتراب فالت دث مل اىخر ن، فخاصة الوالدان، الشعور بعدم  الش،ل آخر،  

 األمةان عنةد التعةامةل مل اىخر ن، رفض االنةةةةةةةةةةةةةةيةا  للر
ا
واعةد(؛ امكن أنت تكون هنةا  أاضةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةعف الشةةةةةةةةةةةةة يةة أف ائفرات في تنةاف  الطعةام، النوم املفرت أف  :أعرا  لالطتيةاب تشةةةةةةةةةةةةةمةل

 ( 37، ص 2011األرح، التعم، تفترر إلى تردار الما.، الشعور بالي س اج مدان ، 

تةايم (، إلى بعض االعرا  الاي  Savaya et at، 2021سافااا فآخرفن    أاارطما  

 عد الشةةةةةةةةةةةعور باالبتعا  عن العمل فاألسةةةةةةةةةةةر  فاألصةةةةةةةةةةةدقاء من األعرا  إذ   االغتراب النفسةةةةةةةةةةة ي

الشةةةعور ب ن العالم فار  أف ، ف الشةةةعور بالع ل تشةةةمل األعرا  األخرى ف  ،الشةةةائعة لالغتراب

لةةةةه أف األيةةةةداث، ف ال معنل  بةةةةالتجةةةةاهةةةةل من ام ةةةةا  ةةةةا.  أف ، ف الشةةةةةةةةةةةةةعور  بةةةةاالختال   الشةةةةةةةةةةةةةعور 

فخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة   اىخر نصةةةةةةةةةةةةةعودةةةة في االقتراب فالت ةةةدث مل  ،  ،ل آخراالنفةةةةةةةةةةةةةةةةا  عن أ  شةةةةةةةةةةةةة 

 رفض االنةيا  للرواعد ، ف الشعور بعدم األمان عند التعامل مل اىخر ن، ف الوالدان

 امكن أن تكون هنةا  أاضةةةةةةةةةةةةة طمةا 
ا
ةةةةةةةةةةةةةةعف الشةةةةةةةةةةةةة يةة أف ف   أعرا  لالطتيةاب تشةةةةةةةةةةةةةمةل  ا

الةةةةما.  ر، فاالفترةةةةاالتعةةةةمف   ،النوم املفرت أف األرح ف ،  ائفرات في تنةةةةاف  الطعةةةةام ،  إلى ترةةةةدار 

 ( Savaya et at، 2021، p32الشعور بالي س  ف 

إلى أن هةةةةمط األعرا  فاملظةةةةاهر    من خال  االطال  ع ى األعرا  توصةةةةةةةةةةةةةةةةةل البةةةةايةةةةب 

فألن همط األعرا    ،عراةةةةه فنتاأجهأبسةةةبم اختالت أسةةةباب االغتراب فمظاهرط أف  ،معرد 

نفسةةةية أف سةةةلوطية اكون ع ى أسةةةاس  فأنت م افلة تفسةةةير هاهر    ،بنتاأج ا فليسةةةت ب سةةةبا ما

العامل الوايد، فهمط الدراسةةةةةةةةةةةةةة ت ناف  جوانم ييا  الطالم االجتماعية، ييب ارى علماء 

ةةةةةةةةةةةرارها ال أالنفس أنت همط الظاهر  تنشةةةةةةةةةة  في هرف  اجتماعية فنفسةةةةةةةةةةية فاقتةةةةةةةةةةةا اة فأن  

 ترتةر فر  ع ى الفر  بل تمتد للمجتمل 
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 فس ي:النظريات املفسرة لالغتراب الن أبرز 

 ية:اإلنسان. النظرية 1

نظر أبراهام ماسةةةةةةلو إلى االغتراب من خال  ما أسةةةةةةماط بالوعي اللاأف، ن يجة فةةةةةةةل 

عن نفسةةةةةةةةةةةةةه فمكونةاتةه الةداخليةة، فهةما التيف ر اةدفل الفر  إلى اهتياز إيسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةه    ائنسةةةةةةةةةةةةةان

بةةال و ةةة،  م تظ ر أعرا  االةةةةةةةةةةةةةةطرابةةا. النفسةةةةةةةةةةةةةيةةة، فهي اةةةةةةةةةةةةةعور من الرلس فاليةة س فامللةةل  

 ( Apriyanti، 2021، p40 بالمنم  فتطور الشعور 

 . نظرية التحليل النفس ي: 2

ا. الاي تنةافلةت االغتراب، ف رو  تعتير نظر ةة الت ليةل النفسةةةةةةةةةةةةة ي من أاةةةةةةةةةةةةة ر النظر ة 

فهي غير   ،لةةم الفرف ةةد من  اخةةل الكةةاأن ال ي تنبل طةةاقةةة تسةةةةةةةةةةةةةعى لت ريس الرغبةةة فإاةةةةةةةةةةةةةبةةا   

قيم أف أخالح فال اةةةدفع ةةةا إال هةةةد     .فهي ليسةةةةةةةةةةةةةةةت ذا ،م كومةةةة بروانين العرةةةل أف املنطس

ها لويدها  ءفلكن همط الرغبا. ال ت    أ ا ،فايد فهو إاةةةةبا  اج اجة ع ى ففس مبدأ اللم 

هو الم  انظم عملية التفاعل مل ف بل ل ا ما انظم عمل ا فهو األنا فاألنا األع ى   ،في السةةةةةاية

فةةإذا قةةامةةت األنةةا بةةدفرهةةا في هةةمط امل مةةة ب كمةةة فاتلان  سةةةةةةةةةةةةةو  االنسةةةةةةةةةةةةة ةةام    ،العةةالم اج،ةةار ي

(؛ فمن ج ة أخرى فإن ةةةةةةعف Kenny، 2016، p10فاالسةةةةةتررار النفسةةةةة ي ف ت رس التوافس 

  ،فتنشة  صةعودة في إاةبا  اج اجا. األسةاسةية  ،قد اجعل ا خاةةعة لسةيطر  األنا األع ىاألنا 

 
ا
 اولد خلال

ا
 فتكون الن يجة سةةةةةةةةلوك  ،في توازن اليةةةةةةةة،ةةةةةةةةةية فهما أاضةةةةةةةةا

ا
 من رف  ا

ا
تظ ر ع ى طما   ا

 اكا  مختلفة من السلوطيا. املضطردة ع ى ش،ةية الفر  أ

 . النظرية السلوكية:3

اك سةةةةةةةةةةةةةةم سةةةةةةةةةةةةةلو  االغتراب بطراأس  ائنسةةةةةةةةةةةةةةانة إنت  ارى علمةةاء النظر ةةة السةةةةةةةةةةةةةلوطيةة 

  ائنسةةةانفأسةةةاليم مختلفة من خال  مبدأ ام افلة فالتعل ل فالثواب فالعراب، فإنت سةةةلو   

ا شةةةةةةةكل من خال  تعل ل االسةةةةةةةتجابة املالأمة لبيزته، فكلما تعلز. االسةةةةةةةتجابة أمكن يدف ما 

إلى يد ما ب فعاله فسةةةةةةةةةةةلوطه،    ت كمه قوى خارجية فنسةةةةةةةةةةةتطيل أنت نتنب  ائنسةةةةةةةةةةةانمر   انية ف 

   اجابية فأنواع افدالتالي ا دث االغتراب النفس ي ن يجة نرل في عد  التعل لا. ائ 

أ  إنت االغتراب ابدف ع ى اةةةةةةةةةةكل مخيف من ائيبات النارةةةةةةةةةة   عن اةةةةةةةةةةةطراب نظام 

 في بيية اجتماعية معينة، فأنت اليةةةة،ل الم   شةةةةعر 
ا
باالغتراب االسةةةةتجابة الاي تلرت تعل لا
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 اةمطر
ا
فةاالغتراب قةد انشةةةةةةةةةةةةة     ،ال اجةد من ات ةدث إليةه أانمةا اتجةه ألن سةةةةةةةةةةةةةلوطةه ال اخلس تة  يرا

بسةةةةةةةةةةةةةبةةم فرةةدانةةه لبشةةةةةةةةةةةةة،ةةاص الةةمان ارومون بةةدفر التعل ل ع ى اةةةةةةةةةةةةةكةةل اج نةةان فاألفاصةةةةةةةةةةةةةر 

 فيعمم إلى أاةةةةةةةةةةةةةكةةا  أخرى من السةةةةةةةةةةةةةلو   ،العةةاطفيةةة
ا
 عميرةةا

ا
،  2004 زهران،   ممةةا اتر  تةة  يرا

 ( 98ص

لالغتراب النفسةةةةةة ي، ييب نجد عد  لعر  السةةةةةةابس أنت هنا  تفسةةةةةةيرا. اتضةةةةةةب من ا

أنت نظر ةة الت ليةل النفسةةةةةةةةةةةةة ي رأ. أنت االغتراب انشةةةةةةةةةةةةة  عنةدمةا ال  سةةةةةةةةةةةةةتطيل الفر  ت ريس ذاتةه 

فرغباته فيةةةةةب  لداه انفةةةةةا  عن مشةةةةاعرط فقيمه، فدمل  افرد ائيسةةةةاس بماته، في يين 

ر في سلو  الفر  عندما ال اتوافس مل قدراته أن النظر ة السلوطية اعتير. أن االغتراب اظ 

األساسية فت ريس أهدافه الاي  سعى ل ا من أجل اج ةو  ع ى التعل ل فيةب  لداه غردة  

ففشةةةةةةةةل في ت ريس النجاب، فقد ذهبت معظم النظر ا. فاملدارس فاالتجاها. النفسةةةةةةةةية إلى 

 ا بشةةةةةةةةكل سةةةةةةةةليم ن يجة أنت االغتراب النفسةةةةةةةة ي انشةةةةةةةة  عن ائ را  السةةةةةةةةل ي للما.، فعدم ف م

الةةمان افتررفن إلى  فرا الفجو  الكبير  بين تةةةةةةةةةةةةةةور الفر  لةةماتةةه املثةةاليةةة فالواقعيةةة، فأن األ 

ائيسةاس أف الشةعور بمعنل  سةت س أنت  عيشةوا من أجله، فهم  عانون من فجو  بداخل م، 

 مما انت  ع،ما مشاعر تظ ر ع ى صور  اغتراب نفس ي   

 ن للدراسة بالخارج )تونس(:و ن املبتعثو الطلبة اليمني  املشكالت التي ُيعاني منها

 من الةةةةةةةةةةةةةعودا. أ ناء  راسةةةةةةةةةةةةامم في بال  العردة، 
ا
 طبيرا

ا
اواجه الطلبة املبتعثون عد ا

 أمام إطما  مسةةةةيرتمم التعليمية، فيةةةةةول م ع ى الشةةةة ا ا. العلمية، 
ا
فالاي قد تشةةةةكل عربة

ملشةاكل النفسةية فاألكا امية فالرانونية،  ييب تتعد  املشةاكل الاي قد تواجه املبتعثين بين ا

اوةةةل في جو فعا ا. ف رافا. فأنظمة قانونية مختلفة، فمن أبرز املشةةاكل الاي الطالم ألن 

 قد تواجه املبتعثين في العردة ما ا ت :

 املشكالت التعليمية أو األكاديمية، وتتمثل في اآلتي: -1

 في الت قلم  قد اواجه ؛عدم ف م طبيعة البلد فنظام الدراسةةةةةةةةةةة 
ا
الطالم مشةةةةةةةةةةكلة

 عن نظام التعليم في بلدط،  
ا
 جمر ا

ا
مل نظام اج امعة، فالم  قد اختلف اختالفا

 في ف م طبيعة البلد الم   عيا فيه، فالت قلم معه 
ا
 طما أنه قد اجد صعودة
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مشةةةةةةةةةكلة اللعة فالل  ة: تظ ر همط املشةةةةةةةةةكلة في بدااة ييا  الطالم الدراسةةةةةةةةةية،  

 للعةداةد من اج ةامعةا. فع ى الرغم من ايتمة 
ا
اليةة إترةانةه للعةة، فالاي تعةدت متطلبةا

العاملية، فإنه قد ال اترن طيفية اسةةةةةةةةةةةتخدام ا بالشةةةةةةةةةةةكل املناسةةةةةةةةةةةم، فتلف  همط 

املشةةةةةةةةةةةةةكلةةةة بةةةاختالت الطةةةالةةةم ببةةةاسي الطلبةةةة، فالتعر  إلامم، فاسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام اللعةةةة 

الم  بالنسةةةةةةةةةةةةةبة للط دالل  ة في تونس تعأن  بائةةةةةةةةةةةةةةافة إلى    ،األجنبية باسةةةةةةةةةةةةةتمرار

فمل مرفر األاةام ابةدأ بف م ةا، فلكن األغلبيةة اجةد صةةةةةةةةةةةةةعودةة    ةالوافةد غير مف ومة 

 في ف م ا فالت دث  ما 

 املشكالت االقتصادية أو املادية، وتتمثل في اآلتي: -2

ةةةةةةةةةةةةةةعف الةةدعم املةةالي الةةم  اجةةم أن ا ةةةةةةةةةةةةةةةل عليةةه الطةةالةةم من اج كومةةة الاي   

 بعثته للدراسة 

 إلى عام كامل من أالب في اج،ارم، تةةةةةل ت خر  فل املسةةةةت را. املالية للط 
ا
ييانا

 فن مسةةةةةةةت را. مالية بسةةةةةةةبم الوةةةةةةةةل املت زم في اليمن فاج رب اج اصةةةةةةةلة الاي  

مما   اأ ر. ع ى مختلف الرطةاعةا. االقتةةةةةةةةةةةةةةا اةة فاملةاليةة للةدفلةة فم سةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةاتمة 

 ع ى الطالم في اج،ارم  انعكس

 املست را. املالية غير كافية  

اضةطر الطالم للب ب عن عمل ل سةداد الرسةوم   ت خر الرسةوم الدراسةية، مما 

 فااللتياما. املالية في بلد امل  ر 

 غالء املعيشة في بلد االبتعاث، مرابل م دف اة املن ة املالية  

سةةةةةةةةةةة م املن ة املالية ع ى الطالم فلم تنتسي فتر   راسةةةةةةةةةةةته، فقاما اظل الطالم  

 في اج،ةارم  فن  
ا
 تةادمةا

ا
ن اتمكن من مواصةةةةةةةةةةةةةلةة تعليمةه لسةةةةةةةةةةةةة ةم من تةه،  أةةةةةةةةةةةةةةائعةا

بسةةةةبم السةةةةياسةةةةة اج،اطية املتبعة من اج  ة الوافد  ييب ت  سةةةةم الفتر  من 

قةةةد اتع ر    تةةةار د صةةةةةةةةةةةةةةةةدفر قرار ائافةةةا ، فليس من تةةةار د التعل ل املةةةالي، فدةةةالتةةةالي 

 الطالم، فلم اتم يساب أف ر م همط الفجو  

 ما اوفد الطالم قبل يةةةةةةةةوله ع ى «التوفلل في اللعة ائنجليياة أف  
ا
تران إغالبا

 أف الفرنسية  ةاللعة الفرنسية، مما اجعله اضيل الوقت في  راسة ائنجلييا
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ة الةةةةةةةةةةةةةةر   تدن  ام،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا. املالية فت خر صةةةةةةةةةةةةةرف ا بسةةةةةةةةةةةةةبم ت و ل ا أف آلي 

الترليداة الاي تشةةةةةترط ا التعليم العالي رأخم توقيل الطالم عند اسةةةةةتالم الربلر  

فطةما ابتعةاث عةد  طبير من الطالب  فنمةا اعتمةا  فت و ةل مسةةةةةةةةةةةةةت رةاتمم املةاليةة 

 الكبير  

 املشكالت االجتماعية والقانونية، وتتمثل في اآلتي:  -3

لبلد الم  ادرس به، فالاي قد املشةةةةةةةةةةةةةكال. الرانونية: قد اج ل املبتعب قوانين ا 

تختلف عن قوانين بال ط فيرل بمخةالفةا. قةانونيةة عةداةد  كةالوقو  في مخةالفةا. 

طسةةر ائقامة، أف في األمور املتعلرة بالرعااة االجتماعية فالصةة ية، مما  شةةكل 

 صعودة ع ى الطالم 

صةةةةةةةةةةعودة االندمام مل  رافا. اىخر ن: قد اجد الطالم نفسةةةةةةةةةةه بشةةةةةةةةةةكل مفا    

بيية غير بيزته، فعالم غير عامله، ييب التر  بعد  طبير من الطالب من ةةةةةةمن 

 رةةةةافةةةةا. ف اةةةةانةةةةا. مختلفةةةةة، ففي يةةةةا  لم اتمتل املبتعةةةةب بةةةةاملرفنةةةةة الكةةةةافيةةةةة في 

 التعامل مل الناس فإنه سيجد صعودة طبير  في االندمام 

  ،
ا
 طبير  في العيا منفر ا

ا
صةةةةةةةةةةةةةعودةةة العيا بةةانفرا : قةةد اجةةد املبتعةةب صةةةةةةةةةةةةةعودةةة

، فهمتم بنظةةةافتةةةه فترتيبةةةه، فإ 
ا
ار  ييةةةاتةةةه في بةةةدااةةةة األمر، إذ عليةةةه أن اجةةةد مهيال

فهمتم ب مور الطعام، ف دار مةةةةرففه اليةةة،كةةة ي بشةةةكل مناسةةةم، بائةةةةافة إلى 

 الترطيي ع ى  راسته 

 املشكالت النفسية، وتتمثل في اآلتي: -4

  لوفة مشكلة التوتر، فالرلس لكونه انترل إلى بيية جداد  غير بيزته امل 

 اج،و  من األاياء الاي ستواجه في بلد الدراسة  

 ائيبات، فاالغتراب النفس ي، فاالطتياب  

كل همط املشةةاكل السةةابرة هي ت ،يل ملا قام به البايب من مرابلة غير مبااةةر  مل 

بعض الطلبة املبتعثين في تونس، فطمل  من فاقل عااةةةةةه البايب بنفسةةةةةه كونه أيد الطلبة 

 اسة في جم ور ة تونس املبتعثين للدر 
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 الدراسات السابقة:

 ( 2005دراسة مخلوف وبنات )

لةةةةدى طلبةةةةة جةةةةامعةةةةة الرةةةةدس  هةةةةدفةةةةت للتعر  ع ى  رجةةةةة اةةةةةةةةةةةةةيو  هةةةةاهر  االغتراب 

 ( طالب1749فتكونت العينة من  ،  املفتوية فعالقاما ببعض املتعيرا.
ا
فطالبة، فاستخدمت   ا

االغتراب بدرجة متوسةةةطة لدى طلبة  اسةةة بانة االغتراب النفسةةة ي، فتوصةةةلت إلى اةةةيو  هاهر  

اج ةةةةةةالةةةةةةة   
ا
تبعةةةةةةا فرفح  النو  فالعمر، ففجو    ملتعير 

ا
ففرةةةةةةا فرفح  فجو   عةةةةةةدم  اج ةةةةةةامعةةةةةةة، مل 

 االجتماعية لةاجب العلاب، فلةاجب طلبة البكالور وس   

  (2008دراسة علي )

هةةدفةةت إلى معرفةةة مةةدى ان شةةةةةةةةةةةةةةار هةةاهر  االغتراب لةةدى الطلبةةة السةةةةةةةةةةةةةور ين في بعض  

ةةةةةةةةةةةةةةر ةةةة، فأ ر كةةةل من متعير النو  فاج ةةةالةةةة العةةةاأليةةةة فاملسةةةةةةةةةةةةةتوى الةةةدرايةةةةةةةةةةةةة ي،  اج ةةةامعةةةا. امل

 ( طالب70اسةةةةةةةةةةتخدمت اسةةةةةةةةةة بانة االغتراب النفسةةةةةةةةةة ي، تكونت العينة من  
ا
فطالبة، فتوصةةةةةةةةةةلت    ا

فالةةةةمكور    ائنةةةةاثالةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة إلى فجو  فرفح بين الطلبةةةةة ع ى املريةةةةاس طكةةةةل، فال توجةةةةد بين  

العينة فلةةةةةةةةةةةةةاجب طلبة الدطتوراط   أفرا و  فرفح بين فاج الة االجتماعية في االغتراب، مل فج

 
ا
 األقل اغترابا

 ( 2012دراسة هاليلي )

( 30هةدفةت إلى الكشةةةةةةةةةةةةةف عن  رجةة االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدى الطالب، فتكونةت من  

 طالب
ا
العينة،  أفرا اناث(، فتم تطبيس اسةةة بانة االغتراب النفسةةة ي ع ى   15ذطر ف 15فطالبة   ا

فتوصةةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةةة إلى أنت  رجة االغتراب كانت قليلة فسةةةةةةةةةةة  الطالب، فأنه ال توجد فرفح 

أية في االغتراب لدى طالب اج امعة تعلى ملتعير اج نس، بينما فجد فرفح إيةةةاذا.  اللة 

 اسة  اج ام األخضر، الرطم فسو اه( تعلى إلى مكان الدر 

 (2016دراسة علوان )

من أبرز مةةا هةةدفةةت إليةةه معرفةةة مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةةدى طلبةةة اج ةةامعةةة،  

العينةةةةةةة من   املتعيرا.، فتكونةةةةةةت  من   لعةةةةةةد  
ا
ففرةةةةةةا الفرفح  ( طةةةةةةالةةةةةةم فطةةةةةةالبةةةةةةة، 100ف اللةةةةةةة 

فاعتمد. الدراسةةةةةة ع ى مرياس الكبيسةةةةة ي لرياس االغتراب النفسةةةةة ي لدى الطلبة، فتوصةةةةةلت 

طلبة في اج امعة بدرجة متوسطة، ففجو  فرفح هنال  نسبة اغتراب عند الأن  الدراسة إلى 
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 من   أط رإناث( ييب فجد أنت المكور   –أية تبعا ملتعير النو   ذكور  إيةةةةةةةةةاذا.  اللة 
ا
اغترابا

 فأع ى  رجة  ائناث

 (Lewis. Et at، 2015دراسة لويس وآخرون )

هةةةةدفةةةةت إلى معرفةةةةة جوانةةةةم االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي املتمثلةةةةة بةةةةالع ل فالالمعنل فالعردةةةةة  

عةةةدا  إبين طالب اج ةةةةامعةةةةا.، فاسةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدمةةةت مريةةةةاس االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي من    ،االجتمةةةةاعيةةةةة

 في إيةةدى جةةامعةةا. العرب األفسةةةةةةةةةةةةة ، في 180البةةايثين، فدلغ م م العينةةة  
ا
 جةةامعيةةا

ا
( طةةالبةةا

أية بين إيةةةةةةةا. النتاأ  إلى فجو  عالقة ذا.  اللة أاةةةةةةار الوالاا. املت د  األمر كية، ييب 

 س  الطالب جوانم االغتراب النفس ي ف 

 (  Malik، 2015دراسة مالك )

فهدفت إلى ترييم مسةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةة ي بين طالب املدرسةةةةةةة في طشةةةةةةمير ال ند، 

 ( طةالبة 120فتكونةت عينامةا من  
ا
عةدا   إفطةالبةة، فاسةةةةةةةةةةةةةتخةدم مريةاس االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي من   ا

املدرسةةةة،   من طالب ائناثالبايب، فتوصةةةلت إلى إنت االغتراب النفسةةة ي موجو  عند المكور ف 

 بين المكور  إيةا  ة، فأنه ال توجد فرفح  الائناثنت متوس  عالما. المكور أع ى من أف 
ا
أيا

 في مستوى االغتراب  ائناثف 

 ( 2016) قعبد الحدراسة 

عينةةة الطلبةةة املعتربين،    أفرا هةةدفةةت إلى معرفةةة مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةةدى  

 ملتعير النو ، تكونة يةةةةةةةةةةةةةةافالفرفح ائ 
ا
 ( طةالبة 72ت عينةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةة من  أيةة ففرةا

ا
فطةالبةة من   ا

بةةةةاج ةةةةامعةةةةة،   اج لاأر، فتم اسةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام اسةةةةةةةةةةةةة بةةةةانةةةةة االغتراب في  مختلف النوعيةةةةا. املوجو   

عينة  عانون من االغتراب النفسةةةةة ي فلكن بدرجة  ال أفرا النفسةةةةة ي، فتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة إلى أنت  

  ائناثقليلة، مل فجو  فرفح فكانت لةاجب 

 (Shammout، 2016دراسة شموط )

الطالب  لةةةةةدى عينةةةةةة من  النفسةةةةةةةةةةةةة ي  أهةةةةةداف ةةةةةا التعر  ع ى  رجةةةةةة االغتراب  كةةةةةان من 

 ملتعير  ائنجةاز، الن أفرا السةةةةةةةةةةةةةور ين الالجيين في األر ن، فالفرفح بين 
ا
و ، فعةد  العينةة ففرةا

سةةةةةنوا. االغتراب، فم ل ائقامة(، فاسةةةةةتخدمت االسةةةةة بانة اج،اصةةةةةة باالغتراب النفسةةةةة ي من 

 فطةةالبةةة من 378من  عةةدا ط لت ريس أهةةدا  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة، فتكونةةت عينةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة إ
ا
( طةةالبةةا
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. نتاأ  الدراسةة إلى أنت  رجة االغتراب كانت متوسةطة في ام مل أاةار الةةفو  املتوسةطة،  

 فرفح في جميل متعيرا. الدراسة   العام، مل فجو 

 (2016املدهون ) دراسة

 النفسةةةةية املتعيرا.  ببعض  فعالقته  النفسةةةة ي االغتراب عن  الكشةةةةف إلى هدفت  فالاي

فمن األ فا. املستخدمة في همط الدراسة مرياس االغتراب النفس ي، ،  اج امعي لدى الشباب

 ( طالب228العينة من     تكونت
ا
  فلسةةةةةةةةةةةةةطين جامعة في  فالتربية طمال  كليا.  طلبة فطالبة من  ا

 فاالطتياب الرلس من لكل التنب  ة  الردر   النتاأ  بعل ، فاسةةةةةةتخدمت االسةةةةةة بانة، فأف ةةةةةة ت

  بالرلس   شةةةةةعر  المى  أنت الفر   إلى ذل  ف رجل  النفسةةةةة ي، باالغتراب التنب  بالي س في  فالشةةةةةعور 

  فم ةدف اة  االجتمةاعيةة العللةة فمن  ،اج ةاةةةةةةةةةةةةةةر فاملسةةةةةةةةةةةةةتربةل من فالية س  فاالطتيةاب  فالويةد 

 عن فعاجل  هد  بال  فطنه فيعيا في  غر م فأنه ،ل  يا  السةةةةةةةةةةةةلبية فالنظر   فاج رمان األمل

فاملعةةةةااير   الريم  ع ى  ف تمر   ،اهتمةةةةامةةةةه  اثير  رةةةةةةةةةةةةة يء  فال  هبةةةة   اروم  ملةةةةا  معنل  ال  ،الررارا.  اتخةةةةاذ

 مواج ةةةةة  ع ى  الرةةةةدر   فعةةةةدم  بةةةةالنفس  الثرةةةةة  ففرةةةةدان  االنتمةةةةاء  عةةةةدميشةةةةةةةةةةةةةعر بف   ،االجتمةةةةاعيةةةةة

  فسةةةوء  النفسةةة ي باالغتراب  شةةةعر اجعله مما ائيسةةةاس باملسةةة فلية، فعدم الةةةةعبة املواقف

 التكيف 

 (2017سعد )  وابن ابراهيمي دراسة

  لةدى طالب   النفسةةةةةةةةةةةةة ي  االغتراب  هةاهر  ان شةةةةةةةةةةةةةار مةدى عن  الكشةةةةةةةةةةةةةف  إلى  هةدفةت  فالاي

 اج امعي، األكا امي فاملسةةةةةةةةتوى   فائقامة فاج الة العاألية النو  متعير من كل  فأ ر  اج امعة،

 ( طالب99من   العينة  تكونت
ا
في فطالبة من طلبة كلية العلوم االجتماعية بجامعة األغوات،  ا

 م مد عباس  النفسةةةةةةةة ي االغتراب مرياس مختلف، اسةةةةةةةةتخدم عمر ة مسةةةةةةةةتو ا. اج لاأر، من

 أفرا  الطالب معظم  أنت   النتاأ   طشةةةةةةةةفت  فقد أبعا ،   ال ة من  اتكون   ( الم 2007اوسةةةةةةةةف  

  ذا.  فرفح  فجو   عدم عن  طما طشةةةةةةةةةةفت فمرتفل، فا ةةةةةةةةةةب  نفسةةةةةةةةةة ي اغتراب من  عانون  العينة

  اج امعي، فائقامة األكا امي فاملستوى   العاألية فاج الة النو  ملتعير  تعلى  أية إيةا  اللة

افشريان )  (Mirzaei & Afsharian، 2018دراسة ميرزائي و

 فاألقران، فاالغتراب األهةل  ارتبةات  أبعةا  بين قةةالعال  برز مةا هةدفةت إليةه ت ةداةدأمن 

 ( طالب340اختيار   الطالب، تم بين  للمجتمل املعا اة  فالسةةةةةةةةةةةلوطيا.  النفسةةةةةةةةةةة ي،
ا
في الةةةةةةةةةةةةف    ا



 م2022 ثانيمجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية املجلد الثاني العدد ال

 

- 215 - 

 من المكور(، فاسةةةةةةةةةةةةةتخةدمت عد  154ف ائناثمن  186التةاسةةةةةةةةةةةةةل  
ا
من األ فا. من ةةةةةةةةةةةةةةم،مةا   ا

 في  ائنةةةاثالةةةمكور ف   بين  طبير  فرح   فجو   اسةةةةةةةةةةةةة بةةةانةةةة االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي، فتوصةةةةةةةةةةةةةلةةةت إلى عةةةدم

  النفسةةةةةةةةةةةةة ي   االغتراب أنت   النتةةاأ   أه ر.  ذلةة   إلى بةةائةةةةةةةةةةةةةةةافةةة للمجتمل،  املعةةا اةةة  السةةةةةةةةةةةةةلوطيةةا.

 األب  عن  فاالغتراب  فالطفةةةل،  األم  بين  فالعالقةةةة  األم،  في  فالثرةةةة  فالطفةةةل،  بين األب  فالعالقةةةة

  إقامة  أنت  إلى  النتاأ   .أاار   طما  للمجتمل، املعا اة  ساهموا بالسلوطيا.  أنت  امكن  فاألقران

 طبير يد  إلى سةةيرلل  التعليمية  فاملعاهد  األمور فاألقران فأفلياء  الطالب  بين مناسةةبة عالقا.

 ملراهرين دى ال للمجتمل املعا اة السلوطيا. من

 ( Rababa & Smadi، 2020والصمادي )دراسة ربابعة 

عينة من الطالب السور ين لدى  فكان هدف ا التعر  ع ى مستوى االغتراب النفس ي  

فعالقتةه بمتعيرا. نو  األسةةةةةةةةةةةةةر  فمةد  ال  وء، فتكونةت  ،الالجيين للمريلةة الثةانو ةة في األر ن

عةةةدا   إاسةةةةةةةةةةةةة بةةةانةةةة االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي من    تاسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدمةةة ف ( طةةةالةةةم فطةةةالبةةةة،  600عينامةةةا من  

 كان متوسةةةةةةةةط  ائناثثين، توصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة إلى أنت مسةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةة ي لدى  الباي
ا
،  ا

،المكور مرتفعلدى  ف 
ا
طما أفصةةةةةةةت الدراسةةةةةةةة بضةةةةةةةرفر  بناء برام  إراةةةةةةةا اة فعالجية ملواج ة  ا

 هاهر  االغتراب بين الطالب الالجيين 

 (2020دراسة بوزار )

النفسةةةةةة ي لدى مجموعة من الشةةةةةةباب هدفت إلى م افلة التعر  ع ى  رجة االغتراب 

 عن طر س الب ر، فالمان اترافب عمرهم ما بين  
ا
( سةةةةةةةةةنة 35ف 21اج لاأر ين امل اجر ن سةةةةةةةةةر ا

سةةةةبس ل م أن خاةةةةةوا تجردة ال  ر  غير الشةةةةرعية في عر  الب ر   ، المانمن جنس المكور 

إلى أر  الوطن  اج لاأر( لظرف  عةةةةةد ، تم تطبيس  ،عير قوارب املو. أعيةةةةةدفا  كةةةةةل من    م 

املرابلة العيا اة نةةةةةةةف املوج ة فمرياس االغتراب النفسةةةةةة ي لل نم اةةةةةةرير ع ى  ال ة ياال.؛  

  عان  من االغتراب النفسةةةةةةةةةة ي  
ا
أسةةةةةةةةةةفر. نتاأ  الدراسةةةةةةةةةةة ب ن الشةةةةةةةةةةاب اج لاأر  امل اجر سةةةةةةةةةةر ا

 الالمعنل فالتمر  ف بدرجا. متفافتة فالاي تمثلت في العللة االجتماعية 

 (Mahajan، 2020دراسة ماهاجان )

هةةةدفةةةت إلى معرفةةةة مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب فسةةةةةةةةةةةةة  طلبةةةة الكليةةةا.، فمعرفةةةة الفرفح بين 

س  ( طةالةم فطةالبةةة، في ال نةةد، فتم اسةةةةةةةةةةةةةتخةةدام مريةةا 100البنين فالبنةةا.، فدلغ م م العينةةة  



 مستوى االغتراب النفس ي لدى عينة من الطلبة اليمنيين املبتعثين 

- 216 - 

عانين من 2011اةةةةةةةارما  االغتراب النفسةةةةةةة ي للدطتور آر  ، توصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةة إلى أنت الطالبا.  ر

الب فلكن بةدرجةة قليلةة، بينمةا ال اوجةد فرفح ع ى بعةد الالمعنل  اغتراب نفسةةةةةةةةةةةةة ي أط ر من الط

 بين الطالب فالطالبا. فدرية املتعيرا. 

 ( Apriyanti، 2021دراسة أبريانتي )

هةةةةدفةةةةت إلى معرفةةةةة  رجةةةةة االغتراب بين طالب علم النفس بجةةةةامعةةةةة إنةةةةدفنيسةةةةةةةةةةةةةيةةةةا، 

ا  البايب، فطبرت عدإفالفرفح بين اج نسةةةةةةين، فتم تطبيس مرياس االغتراب النفسةةةةةة ي، من 

، فتوصةةةةةةةةةةةةةلةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة أنت مسةةةةةةةةةةةةةتو ةا. االغتراب بين   (20ف  طةالبةة  (  107ع ى  
ا
 جةامعيةا

ا
طةالبةا

الطالب فالطةالبةا. لم تكن مختلفةة بشةةةةةةةةةةةةةكةل طبير، ع ى الرغم من أنت الطالب الةمكور أه رفا 

 فائنةةةاثمسةةةةةةةةةةةةةتو ةةةا. أع ى من االغتراب من نظرادمم  
ا
 م مةةةا

ا
ي ، فأه ر الطالب الةةةمكور اختالفةةةا

 مستوى الطالب األجانم 

 ( 2021Al- Alazmدراسة العازمي )

سةةةةةةةةةعت ملعرفة مسةةةةةةةةةتوى الشةةةةةةةةةعور باالغتراب النفسةةةةةةةةة ي لدى طلبة مريلة املاجسةةةةةةةةةتير 

 ( طالب60بجامعة الطاأف، فتكونت عيناما من  
ا
فطالبة، فاسةةةةةةةةةةةةتخدمت االسةةةةةةةةةةةة بانة لت ريس   ا

العينة،   أفرا لنفس ي عند  أهداف ا، فتوصلت الدراسة إلى متوس   رجة الشعور باالغتراب ا

فإلى فجو  عالقة سةةةةةةةةةةةلبية بين  رجة االغتراب فبعض املتعيرا.، كالشةةةةةةةةةةةعور باألمن النفسةةةةةةةةةةة ي،  

 عن ف بعدهم اج امعة  طلبة ايتيام  شةةةةةةةةةةبل  الم  اج امعي املناخ  باميية الدراسةةةةةةةةةةة  فأفصةةةةةةةةةةت

 باالغتراب  الشعور 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسةةةةةةا. السةةةةةةابرة أنت هنا  ندر  في الدراسةةةةةةا. الاي اتضةةةةةةب من خال  اسةةةةةةتعرا   

تنافلت االغتراب النفسةةةةة ي لدى الطلبة املبتعثين للدراسةةةةةة بجم ور ة تونس بشةةةةةكل خاص، أف 

بةاج،ةارم بشةةةةةةةةةةةةةكةل عةام،  فأنت تلة  الةدراسةةةةةةةةةةةةةا. تبةاانةت من ييةب األهةدا  فالعينةا. فاملن  يةة  

لت إليه من نتاأ ، فما اميي املسةةةةةةةةةةةةتخدمة فطر رة تنفيمها فاأل فا. املسةةةةةةةةةةةةتخدمة فما توصةةةةةةةةةةةة 

الدراسةةةةة اج الية عن الدراسةةةةا. السةةةةابرة في أرما تمد  إلى قياس مسةةةةتوى االغتراب النفسةةةة ي  

ما  في ،لدى عينة من طلبة اليمن املبتعثين للدراسةةةةةةة خارم اليمن؛ إذ ال توجد  راسةةةةةةة فايد 

 مط الدراسةةةةةةةة تم االطال  عليه تنافلت نفس هما املوةةةةةةةةو ، فمن  م تتضةةةةةةةب اج اجة املاسةةةةةةةة ل
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في ته  للتعر  ع ى مسةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةة ي لدى طالب اليمن الدراسةةةةةةةةين باج،ارم، ف راسةةةةةةةة 

: النو ، فاج الة االجتماعية، فالتخةةةةةةةةةةل، فعد  سةةةةةةةةةنوا. العردة، فالعمر؛ ا.ةةةةةةةةةةوء متعير 

ييةةةةب متعير العمر فاج ةةةةالةةةةة االجتمةةةةاعيةةةةة كةةةةانةةةةت من ةةةةةةةةةةةةةةمن املتعيرا. الاي تميي.  مةةةةا هةةةةمط 

للدراسةا. السةابرة فجد البايب أن غالبياما  بالدراسةا.، فمن خال  املسة  الدراسةة عن باسي

تمثلت أفجه االسةةةةتفا   من الدراسةةةةا. السةةةةابرة فيما ا ي: بلور   فقد    ،غفلت همط املتعيرا.أ

املناسةةةةةةةةةبة، فاختيار املن   املناسةةةةةةةةةم، فاسةةةةةةةةةتخدام األسةةةةةةةةةاليم   ا ائطار النظر ، فاختيار األ 

 م نتاأ  الدراسة اج الية الت ليلية املالأمة، فتدعي

 :اإجراءات الدراسة وأدواته

 منهج الدراسة:

اعتمد. همط الدراسة ع ى املن   الوصف  الت لي ي فالم  همد  إلى جمل اج راأس 

 فالبيانا. يو  الظاهر  فم افلة تفسيرها 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 ( طالب56تكون مجتمل الدراسةةةةةةةةة من  
ا
دراسةةةةةةةةة في اج م ور ة فطالبة من املبتعثين لل ا

فامللت رين في برام  التعليم املنهي فالةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا. العليةةا، فلةةةةةةةةةةةةةةعر م م مجتمل    ،التونسةةةةةةةةةةةةةيةةة

 ( طالب56ع ى جميل الطلبة بوصةةةف م عينة الدراسةةةة البالغ عد هم     ا األ   طبرتالدراسةةةة 
ا
 ا

-46، ترافيةةةت أعمةةةارهم بين  اثنةةة من ائ (  12مكور، ف من الةةة (  44فطةةةالبةةةة، اتوزعون بواقل  

 ملتعير 1( سةةةةةةةةةنة، فاج دف   22
ا
( او ةةةةةةةةةب خةةةةةةةةةةاأل الطلبة المان اةةةةةةةةةملامم الدراسةةةةةةةةةة، ففرا

 النو ، التخةل، العمر، اج الة االجتماعية، عد  سنوا. العردة 
 ( يوضح خصائص العينة1جدول )

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغير

 النوع
 % 78.60 44 ذكور 

 % 21.40 12 أناث

 العمر
 % 46.45 26 ف قل سنة  30

 % 53.55 30 سنة ف ط ر  31

 التخصص
 % 42.85 24 علمي

 % 57.15 32 انسان 

 % 25 14 أعلب الحالة االجتماعية 
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 %75 42 متيفم 

 عدد سنوات الغربة 
 % 53.60 30 سنوا. ف ط ر 4

 % 46.45 26 سنوا. ف قل 3

  56 املجموع الكلي للعينة

 الدراسة:  أداة 

( املةةةةةةةةةةةةةةمم لريةةاس مف وم االغتراب 2002البةةايةةب مريةةاس الكبيسةةةةةةةةةةةةة ي  اسةةةةةةةةةةةةةتخةةدم  

( فرر ، فقد قام البايب بإعا   صةةةةةةةياغة 26النفسةةةةةةة ي لدى طلبة اج امعة، فالم  تكون من  

 بعض الفررا.، فتعدال بعض ا من أجل اتوافس مل  رافة مجتمل فعينة الدراسة اج الية 

 :داة صدق األ 

الدراسةةةةةةةةةةةةة قام البايب   أ ا  ى صةةةةةةةةةةةةدح  : من أجل اج ةةةةةةةةةةةةةو  عصددددددددددددق املحكمين -1

(، 9بعر  املريةةاس ع ى مجموعةةة من اج،يراء فام كمين من ذف  االختةةةةةةةةةةةةةةةاص فعةةد هم  

صةةةةةةةةاليياما فمالأماما من ييب صةةةةةةةةياغة أف مضةةةةةةةةمون الفرر  فدداأل ا،  فيالرا   إبداءمن أجل 

جميع ةا  تفس جميل ام كمين ع ى أنت الفررا.  ا(، فقةد %85فقةد تم اعتمةا  نسةةةةةةةةةةةةةبةة موافرةة  

 تنتمي للموةو  الم  اريسه املرياس 

الدراسةةةةةةةةةة تم يسةةةةةةةةةاب   أ ا : فمن أجل الت طد من صةةةةةةةةةدح  صددددددددددق البناء الداخلي -2

االتسةةةةةةةةةةةةةاح الداخ ي من خال  اسةةةةةةةةةةةةةتخدام معامل ارتبات ربيرسةةةةةةةةةةةةةونر فتم يسةةةةةةةةةةةةةاب معامال.  

( 30االرتبةةات بين الفررا. فالةةدرجةةة الكليةةة للمريةةاس، ع ى عينةةة اسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةةة تكونةةت من  

طةالةم فطةالبةة من خةارم عينةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةة الفعليةة، من الطلبةة املبتعثين اليمنيين في اج لاأر، 

الن يجة   جراء، فكانتائ فبعد اسةةةةةةة شةةةةةةةار  العداد من ذف  االختةةةةةةةةاص تم ت طيد صةةةةةةة ة هما 

 ( 2طما هي مو  ة في جدف   
 ( يوضح معامل االتساق الداخلي ملقياس االغتراب النفس ي 2جدول )

 الداللة  معامل ارتباط بيرسون  العينة  أفرادعدد   العباراتعدد  البند

  الة 0.91 – 0.33 30 26 املقياس ككل

، بمعنل  إيةةةةةةةةةةةابالنظر إلى اج دف  أعالط ا بين لنا أن جميل فررا. املرياس  الة 
ا
أيا

، ف مما اكون املرياس صاج 
ا
 أن ارتباط ا كان جيدا

ا
 ملا فةل لرياسه  ا
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املريةةاس: من أجةةل التةة طةةد من  بةةا. املريةةاس قةةام البةةايةةب ب سةةةةةةةةةةةةةةاب  رجةةة   بةةا.    -3

( فهةةما اةةد  ع ى أن 0.90الثبةةا. بةةاسةةةةةةةةةةةةةتخةةدام معةةامةةل  ألفةةا طرفنبةةاخ(، ففجةةد أنةةه  سةةةةةةةةةةةةةةاف   

 املرياس اتمتل بدرجة  با. عالية، مما اطمئن إلى استخدامه في الدراسة اج الية 

املريةةةاس: اتكون املريةةةاس من    -4 ( 13( ااجةةةابيةةةة، ف 13، م،مةةةا  ( فرر 26تصةةةةةةةةةةةةة ي  

مام كل عبار   ال ة بداأل فهي،  موافس، موافس إلى يد ما، غير موافس(،  أسةةلبية، فقد فةةةل  

(، أما إذا كانت الفرر  ةةةةةةةةةةةد 1  ،2 ،3فإذا كانت الفرر  مل املوةةةةةةةةةةةو  فالبداأل تكون ارقام ا  

 ( 3 ،2 ،1املوةو  فالبداأل تكون  

معامل ارتبات بيرسةةةةةةةون فالتكرارا.، فاختبار ألفا   اسةةةةةةةتخدمأية: يةةةةةةةةاسةةةةةةةاليم ائ األ 

التةةةةائ  لعينتين مسةةةةةةةةةةةةةترلتين، فذلةةةة   التةةةةائ  لعينةةةةة فايةةةةد ، فاالختبةةةةار  طرف نبةةةةاخ، فاالختبةةةةار 

  spssأية للعلوم االجتماعية يةاباستخدام اج ريبة ائ 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها:

أيةةة عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةة إيةةةةةةةةةةةةةةةا توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  فالةةم  انل ع ى أنةةه رال

العينةة ع ى مريةاس  أفرا ( بين املتوسةةةةةةةةةةةةة  ام سةةةةةةةةةةةةةوب فالوسةةةةةةةةةةةةة  الفرضةةةةةةةةةةةةة ي ئجةابةا.  0.05 

سةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم االختبةةةار التةةةائ  لعينةةةة فمجتمل  
ر
االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ير، فللت رس من هةةةما الفر  ا

العينة  أفرا بعر  معرفة الفرفح بين املتوسةةةةةةةة  الفرضةةةةةةةة ي فاملتوسةةةةةةةة  ام سةةةةةةةةوب ئجابا. 

 ( ابين ذل  4ع ى املرياس، فاج دف   
 عينة الدراسة على مقياس االغتراب النفس ي  أفراد( يبين املتوسط املحسوب والوسط الفرض ي إلجابات 4جدول )

 العينة ام موعة 
املتوس  

 الفرض ي 

املتوس  

 ام سوب

االن را   

 املعيار  
 Tقيمة 

مستوى  

 الداللة 
 الررار

 عالي 0.000 47.10 7.59 60.82 2.26 56 الطلبة

لةةةةدى الطلبةةةةة اليمنيين 4ا بين من اج ةةةةدف  رقم   ( أنت مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي 

بةةةدرجةةةة عةةةاليةةةة، فهةةةمط الن يجةةةة ال تتوافس مل مةةةا  املبتعثين للةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةاج،ةةةارم متوفر لةةةدهمم 

اقتريةةه البةةايةةب، فدةةملةة  تم رفض الفر  الةةم  انل ع ى أنةةه رال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة 

بين املتوسةةةةة  ام سةةةةةوب فالوسةةةةة  الفرضةةةةة ي ئجابا. ( 0.05أية عند مسةةةةةتوى  اللة  إيةةةةةةا
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العينةة ع ى مريةاس االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ير، فالربو  بةالفر  البةداةل الةم  انل ع ى أنةه  أفرا 

  توجد فرفح

ف فسةةةةةر البايب همط الن يجة أنت عينة الدراسةةةةةة أه ر.  رجة اغتراب نفسةةةةة ي عالية 

فبعةةةةةدهم عن مجتمع م،   بةةةةةالعردةةةةةة  تةةةةة  رفا  أرمم  اةةةةةد  ع ى  أرمم  شةةةةةةةةةةةةةعرفن فهةةةةةما  ف ةةةةةد  ع ى 

بةاالغتراب سةةةةةةةةةةةةةواءا عن مجتمع م الةم   عيشةةةةةةةةةةةةةون فيةه أف مل النةاس من يول م ألرمم في  فلةة 

عردية  رافاما أفرفدية، فيشةةعرفن أن الرواسةةم املشةةترطة الاي تجمع م كاللعة فالدان فبعض 

ع ى العةةا ا. فالترةةاليةةد ام تمعيةةة غير كةةافيةةة للتخفيف من اةةةةةةةةةةةةةعورهم بةةاالغتراب فالعللةةة،  

اربل باىخر فيعط  اىخر ن أف الوافدان فرصةةةةةةةةةةةة  ،الرغم أنت ام تمل التونسةةةةةةةةةةة ي مجتمل جيد

  لالندمام مع م فالتفاعل بشكل يسن مع م

فتةةد  هةةمط الن يجةةة ع ى أنت الطلبةةة اليمنيين بتونس ال ارضةةةةةةةةةةةةةون معظم أفقةةاتمم فال 

 سةةةةةةةةةةةةةاهم في ةةةةةةةةةةةةةةعف  ا شةةةةةةةةةةةةةاركون في آراءهم فأفكةارهم فيواراتمم مل ام ي  التونسةةةةةةةةةةةةة ي، ممةا  

الرفاب  فإقامة عالقا. اجتماعية جيد ، فألن االنتماء للعالقا. االجتماعية اضمن ف كفل 

فد همية فجو    ال م اج م املتبا   فالربو  فالتربل، فالتبا ال. العاطفية، فالشعور بالرة

رب الفر  في طيةان مرغوب فيةه، م ةات بةالترةدار فاالهتمةام فالرعةااةة، فيشةةةةةةةةةةةةةعر الطةالةم املعت

ف ف رلةةل من عن فطنةةه بةةاالنتمةةاء م تمعةةه فأسةةةةةةةةةةةةةرتةةه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةة، فهةةما من املفتر  أن اخفت 

ام،تةةةةةةةةةةةةةةين بعلم  من مظةاهر الشةةةةةةةةةةةةةعور بةاالغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدهمم، ييةب ارى علمةاء النفس  

النفس االجتماعي أمثا  ر افيدف ر أنت العالقا. الو يرة مل اىخر ن تبدف من الضةةةةةرفر ا.  

كاأن اجتماعي بالطبل منم نشةةةةةةةةة ته   ائنسةةةةةةةةةانفرفاهيته، ف   ائنسةةةةةةةةةانراء فهي أمور تتكامل مل ب

 عن ام تمل فالعوامل  
ا
األفلى، فدالتالي ال  سةةةةتطيل ت ريس رةةةة يء من الرفاهية النفسةةةةية بعيدا

 االجتماعية 

اختلفت همط الن يجة مل بعض نتاأ  الدراسةةةا. السةةةابرة، طدارسةةةة مخلو  فدنا. 

(، فن يجةةة فن يجةةة  2012(، فن يجةةة  راسةةةةةةةةةةةةةةة هالا ي  2008(، فن يجةةة  راسةةةةةةةةةةةةةةة ع ي  2005 

 ،Shammout(، فن يجة  راسةةةةةةة  2016(، فن يجة  راسةةةةةةة عبداج س  2014 راسةةةةةةة علوان  

( فن يجة  2020(، فن يجة  راسةةةةةةةة ردابعة فالةةةةةةةةما    2020(،  فن يجة  راسةةةةةةةة بوزار  2016

(، فن يجة  Apriyanti، 2021(، فن يجة  راسةةةةة أبر اناي  Mahajan، 2020 راسةةةةة ماهاجان  
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(، فالاي توصلت بعض ا إلى أنت مستوى الشعور باالغتراب   ،2021Al- Alazm راسة العازم  

 النفسةةةةةةةةةةةةة ي لدى طلبة اج امعا. كان متوفر 
ا
بدرجة قليلة، فهما اختلف مل ما توصةةةةةةةةةةةةةلت إليه   ا

 بعض ا إلى توافر االغتراب بدرجة متوسطة أاار الدراسة اج الية، ف 

 ،Lewis. Et atالن يجةةةة متوافرةةةة مل ن يجةةةة  راسةةةةةةةةةةةةةةةة لويس فآخرفن  فجةةةاء. هةةةمط  

(، فن يجة  2016(، فن يجة  راسةةةةةةةةةةةة املدهون  Malik، 2015(، فن يجة  راسةةةةةةةةةةةة مال   2015

 & Mirzaei(، فن يجةة  راسةةةةةةةةةةةةةة ميرزائ  فافشةةةةةةةةةةةةةر ةان  2017 راسةةةةةةةةةةةةةة ابراهيمي فابن سةةةةةةةةةةةةةعةد  

Afsharian، 2018  راب النفسةةةةةةةةةةة ي فسةةةةةةةةةةة  الطالب  عرا  االغتأ( ييب توصةةةةةةةةةةةلت إلى ان شةةةةةةةةةةةار

 فددرجا. مرتفعة 

 عرض نتيجة الفرض الثاني ومناقشتها:

أيةةةة عنةةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةةة إيةةةةةةةةةةةةةةةةافالةةةم  انل ع ى أنةةةه ال توجةةةد فرفح ذا.  اللةةةة  

( في مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير 0.05 

سةةةةةةةةةةةةةتخدم  (، فللت رس من هما اأناث-النو   ذكور  
ر
 ملتعير النو  ا

ا
لفر  فمعرفة الفرفح ففرا

 ( ابين ذل  5االختبار التائ  لعينتين مسترلتين، فجدف   
 ملتغير النوع T( يوضح قيمة "5جدول )

ً
 " وداللتها للفروق في مقياس االغتراب النفس ي وفقا

 النوع املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 Tقيمة  د.ح 

مستوى  

 الداللة 
 القرار

مقياس االغتراب 

 النفس ي 

 ذطر
61.36 7.71 54 1.023 0.311 

غير 

  الة
 7.08 58.83 أنثل

( فهي 0.311درجة الكلية تساف   ل( لsig اتضب من اج دف  أنت الريمة االيتمالية  

أيةة في إيةةةةةةةةةةةةةةا( ممةا اةد  ع ى عةدم فجو  فرفح ذا.  اللةة 0.05أطير من مسةةةةةةةةةةةةةتوى الةداللةة  

على ملتعير النو ، فدالتالي اتم قبو   أفرا مسةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةة ي لدى   عينة الدراسةةةةةةةةةةة  ر

( في 0.05 اللة  أية عند مستوى  إيةاالفر  الةفر  الراأل ر ال توجد فرفح ذا.  اللة 

  - مسةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةة باج،ارم تعلى ملتعير النو   ذكور 

  أناث(ر
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أه را مشةةةةةةةةةةةةةةاعر   ائنةةاثف رجل البةةايةةب هةةمط الن يجةةة إلى أنت طال اج نسةةةةةةةةةةةةةين الةةمكور ف 

م شةةةةا مة  عرا   أاغتراب بدرجة عالية، ف د  ذل  ع ى أرمم اريمان في إطار عا ا. فتراليد ف 

ال تظ ر فرفح فر اة أفمجتمل فايد؛ فلكن رغم املعطيا. امل شةةةةةةةةةةةا مة فإنه كان من ام تمل 

العينتين بدرجة طبير  باعتبارهم  عيشةةةةةةون في بيية  أفرا بشةةةةةةكل م  ر مل تشةةةةةةابه اسةةةةةةتجابا. 

 رةةةةافيةةةةة فايةةةةد  ت ةةةةد  أسةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةةم اج يةةةةا  ل م، طةةةةملةةةة   علف البةةةةايةةةةب ذلةةةة  إلى أنت الظرف  

 أ ى إلى عةةةدم االجتمةةةاعيةةةة فال
ا
 فإنةةةا ةةةا

ا
ثرةةةافيةةةة  اخةةةل ام تمل الةةةم   عيا فيةةةه الطلبةةةة ذكورا

التفر س في مةا  شةةةةةةةةةةةةةعر بةه الةمطر فاألنثل من مشةةةةةةةةةةةةةاكةل في فرص االنةدمةام بةام تمل فغيرهةا من 

    الفرص الاي ترلل الفرفح بين المطر فاألنثل

  سةةةةةةةةةةةةة مخلو  رالرد اتفرت همط الن يجة مل بعض نتاأ  الدراسةةةةةةةةةةةةا. السةةةةةةةةةةةةابرة، طد

عةة ةةي  2005فدةةنةةةةةةةا.   هةةالاةة ةةي  2008(، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فنةة ةةيةةجةةةةةةةة  راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2012(، 

(، ف راسةةةةةةةة ميرزائ  فافشةةةةةةةر ان 2017(، ف راسةةةةةةةة ابراهيمي فابن سةةةةةةةعد  Malik، 2015مال  

 Mirzaei & Afsharian، 2018  ف راسةةةةةةة ماهاجان ،)Mahajan، 2020 فالاي توصةةةةةةلت إلى )

  مستوى الشعور باالغتراب النفس ي في ائناثعدم فجو  فرفح بين المكور ف 

بينما جاء. همط الن يجة معاار  لن يجة بعض الدراسةةةةةةةةا. السةةةةةةةةابرة فم،ما،  راسةةةةةةةةة 

( 2016(، ف راسة عبد اج س  Lewis. Et at، 2015(، ف راسة لويس فآخرفن  2014علوان  

(، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةة ردةةةابعةةةة  2016(، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةة املةةةدهون  Shammout، 2016ف راسةةةةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةةموت  

(، Mahajan، 2020(، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةة مةةاهةةاجةةان  2020(، ف راسةةةةةةةةةةةةةةةة بوزار  2017   فالةةةةةةةةةةةةةةمةةا  

 ( الاي توصةةةةةةةةةةةلت إلى أن هنا  فرفقApriyanti، 2021ف راسةةةةةةةةةةةة أبر اناي  
ا
 ائناثبين المكور ف   ا

 ع ى مرياس االغتراب النفس ي فكان للمكور نةيم أطير في الشعور باالغتراب 

 إرجا  همط الن يجة إلى أن المكو 
ا
املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةةةة بدفلة   ائناثر ف ف مكن ااضةةةةةةةةةةةةةا

تونس ال  شةةةةةةةةةةةةةعرفن بةةاالغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي بةةدرجةةة طبير ، فيعيشةةةةةةةةةةةةةون بوعي فهةةد  في مريلامم  

الدراسةةةةية، مما اجعل م ال اتخبطون في أهداف م فقرارتمم بل فيال سةةةةلوطياتمم الاي تجعل م 

كس ع ى فةةةةةةةةةةةةةةع م همتمون بةااللتيام بةاملعةااير فالريم للمجتمل الةم   عيشةةةةةةةةةةةةةون فيةه، ممةا انع

 النفس ي فاالجتماعي 
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 عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشتها:

أيةةة عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةة إيةةةةةةةةةةةةةةةافالةةم  انل ع ى أنةةه ر ال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  

( في مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير 0.05 

هةةةةةما اعلمي-نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةان   إالتخةةةةةةةةةةةةةةل   فللت رس من   ملتعير (ر؛ 
ا
ففرةةةةةا لفر  فمعرفةةةةةة الفرفح 

ستخدم االختبار التائ  لعينتين مسترلتين، فجدف   
ر
 ( ابين ذل  6التخةل ا

 ملتغير التخصص T( يوضح قيمة "6جدول )
ً
 " وداللتها للفروق في مقياس االغتراب النفس ي وفقا

 النوع املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 Tقيمة  د.ح 

مستوى  

 الداللة 
 القرار

مقياس 

االغتراب 

 النفس ي 

 0.093 1.710 54 7.51 62.79 علمي

 غير  الة
 انسان 

59.34 7.43 

( فهي 0.093درجة الكلية تسةةةةةةةةةةةةةاف   ل( لsig تبين من اج دف  أنت الريمة االيتمالية  

أيةة في إيةةةةةةةةةةةةةةا( ممةا اةد  ع ى عةدم فجو  فرفح ذا.  اللةة 0.05أطير من مسةةةةةةةةةةةةةتوى الةداللةة  

على ملتعير التخةةةةةةةةةةةةةةل، فدتةالي نربةل   أفرا مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدى   عينةة الب ةب  ر

أية عند مسةةةةةةةةةةتوى إيةةةةةةةةةةةاالفر  الةةةةةةةةةةةفر  الم  انل ع ى أنه ر ال توجد فرفح ذا.  اللة 

( في مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى  0.05اللة   

    علمي(ر -نسان  إملتعير التخةل  

 في ز ا   أف خفض الشةةعور 
ا
 طبيرا

ا
فيعلف البايب ذل  إلى أنت التخةةةل ال العم  فرا

،  باالغتراب لدى الطلبة، فأنت مشةةةةةةةاعر الطلبة املبتعثين فايد  سةةةةةةةواءا كانت
ا
 أف تطبيريا

ا
نظر ا

 
ا
 بائةافة إلى أرمم  عيشون في مجتمل فايد ف رافة فايد  فمستوى معي  ي فايد ترر با

فدما أنه أتضةةةةةةةةةةب أن عامل التخةةةةةةةةةةةل ع ى مرياس االغتراب النفسةةةةةةةةةة ي لم تةةةةةةةةةةةل إلى 

الةةةةداللةةةةة ممةةةةا  عني أن هةةةةما املتعير لم اكن لةةةةه أ ر ذف  اللةةةةة ع ى  رجةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةعور   مسةةةةةةةةةةةةةتوى 

العينة، فهما م ار ع ى أن ام تمل الم   عيشون فيه مجتمل اثير الرلس،   را فباالغتراب أل 

فال  سةةةةةةةةةةةةةاعةدهم ع ى التوافس النفسةةةةةةةةةةةةة ي فالتكيف االجتمةاعي، فاالنةدمةام مل اىخر ن، فطةملة  

ةةةةةةةةةةةةةةعف التوافس الريمي ل  الء الطلبةة في ام تمل التونسةةةةةةةةةةةةة ي الةم   عيشةةةةةةةةةةةةةون فيةه، رغم أنةه 

   يبات فالع لمجتمل إاجاب  ف خلو من عوامل ائ 
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الةعةلةمةي   لةلةتةفةر   الةطةلةبةةةةةةةة  ف عةم  االعةتةبةةةةةةةار  بةعةيةن  إلةاةمةةةةةةةا  الةنةظةر  اةجةةةةةةةم  الةنة ةيةجةةةةةةةة  فهةةةةةةةمط 

فالت ةةةةةةةةيل الدرايةةةةةةة ي فإزالة أاة عربة ترف تجاط الطلبة خاصةةةةةةةة اج انم املا   فاالجتماعي  

التفةةةةةاعةةةةةل مل  ز ةةةةةا   فرص  التوافس فالتكيف من خال   هةةةةةما  تعل ل  فالثرةةةةةافي، فالعمةةةةةل ع ى 

ملتمثل بم سةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةاته االجتماعية، كاملشةةةةةةةةةةةارطة في التظاهرا. الر اةةةةةةةةةةةةية ام تمل التونسةةةةةةةةةةة ي ا

فالثرافية فاالجتماعية فاملناسةةةبا. فامل رجانا. فااليتفاال.، الم  ال د من فرص االندمام 

 الك ي   

فتتفس ن يجة هما الفر  مل بعض نتاأ  الدراسةةةةةةةا. السةةةةةةةابرة، طدراسةةةةةةةة ابراهيمي  

(، ف راسةةةةة  Mirzaei & Afsharian، 2018شةةةةر ان  (، ف راسةةةةة ميرزائ  فاف2017فابن سةةةةعد  

( فالاي توصةةةةةةةلت إلى أنه ال اوجد  Mahajan، 2020(، فن يجة  راسةةةةةةةة ماهاجان  2020بوزار  

على ملتعير التخةةةةةةةل، فهو ما اتفس  أفرا فرفح بين  عيناما ع ى مرياس االغتراب النفسةةةةةة ي  ر

 ،فن يجة هما الفر 

وصلت إليه الدراسا. السابرة، طدراسة  همط الن يجة مل بعض ما تتعارةت بينما  

(، ف راسةةةةةة 2016(، ف راسةةةةةة املدهون  Shammout، 2016(، ف راسةةةةةة اةةةةةموت  2008ع ي  

 .Lewis(، ف راسةةةةة لويس فآخرفن  Apriyanti، 2021(، ف راسةةةةة أبر اناي  2016عبداج س  

Et at، 2015 .عيناما ع ى مرياس االغتراب  أفرا ( الاي توصةةلت أنه توجد فرفح في اسةةتجابا

 النفس ي ففس متعير التخةل 

 عرض نتيجة الفرض الرابع ومناقشتها:

أيةةة عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةة إيةةةةةةةةةةةةةةةافالةةم  انل ع ى أنةةه رال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  

سةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير ( في مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدرا0.05 

 ملتعير متيفم-اج ةالةة االجتمةاعيةة  أعلب  
ا
(ر، فللت رس من هةما الفر  فمعرفةة الفرفح ففرةا

ستخدم االختبار التائ  لعينتين مسترلتين، فجدف   
ر
 ( ابين ذل  7اج الة االجتماعية ا

 ملT( يوضح قيمة "7جدول )
ً
 تغير الحالة االجتماعية " وداللتها للفروق في مقياس االغتراب النفس ي وفقا

 النوع املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 Tقيمة  د.ح 

مستوى  

 الداللة 
 القرار

مقياس االغتراب 

 النفس ي 

غير  0.20 2.392 54 6.09 64.85 أعلب

 7.62 59.47 متيفم   الة
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( فهي 0.20درجة الكلية تسةةةةةةاف   ل( لsig اتضةةةةةةب من اج دف  أنت الريمة االيتمالية  

أيةة في إيةةةةةةةةةةةةةةا( ممةا اةد  ع ى عةدم فجو  فرفح ذا.  اللةة 0.05أطير من مسةةةةةةةةةةةةةتوى الةداللةة  

على ملتعير اج الة االجتماعية، فد أفرا مسةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةة ي لدى  
ر
تالي العينة الب ب ت

عنةةد    أيةةةإيةةةةةةةةةةةةةةةةانربةةل الفر  الةةةةةةةةةةةةةةفر  الةةم  انل ع ى أنةةه ر ال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  

( في مسةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةة باج،ارم 0.05مسةةةتوى  اللة  

  متيفم(ر -تعلى ملتعير اج الة االجتماعية  أعلب

تيفجين فاملتيفجين ال امتلكون أسةةةةةةةةةةةةةةاليةةم  املفيعلف البةةايةةب ذلةة  إلى أنت الطلبةةة غير  

اغتربوا من أج الةةةةةةم   الكبير  ال ةةةةةةد   مويةةةةةةد ، رغم  العلمي  ألةةةةةةه  تكيف  الت ةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةل  ال فهو 

فاج ةةةةةةةةو  ع ى اةةةةةةة ا   في مجا  اختةةةةةةةةاصةةةةةةةه، الم  قد  شةةةةةةةعل م أط ر من التفكير بالعردة  

  فمشاكل ا

 أنت جلءإلى  فطمل   علف البايب همط الن يجة 
ا
 طبير  ا

ا
عينة الب ب هم من  أفرا من  ا

 هما قد العم  فر ف سةةةةةةرهم، رغم التواصةةةةةةل اةةةةةةبه اليوم  بعواأل م، أاملتيفجين فبعيدان عن 
ا
 ا

  في الن يجة الاي يةلنا علاما

فتتفس هةةمط الن يجةةة مل نتةةاأ  بعض الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا. السةةةةةةةةةةةةةةابرةةة، طن يجةةة  راسةةةةةةةةةةةةةةة ع ي  

. إلى أنه ال توجد فرفح بين أاةار ( الاي  2017(، فن يجة  راسةة ابراهيمي فابن سةعد  2008 

عيناتما ع ى مرياس االغتراب النفسة ي ارجل ملتعير اج الة االجتماعية فالعازب فاملتيفم  أفرا 

بينما تختلف همط الن يجة مل ن يجة بعض الدراسةا. السةابرة،  يةةلوا ع ى نفس الدرجة؛

(، فن يجة  راسةةةةةةةةةة 2005(، فن يجة  راسةةةةةةةةةة مخلو  فدنا.  2001طن يجة  راسةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةنل  

عينةةاتمةةا ع ى    أفرا ( فالاي توصةةةةةةةةةةةةةلةةت إلى أنةةه توجةةد فرفح بين  Shammout، 2016اةةةةةةةةةةةةةموت  

سةةةةةةةةةةةتوى الشةةةةةةةةةةةعور باالغتراب مرياس االغتراب النفسةةةةةةةةةةة ي فكان الفرح لةةةةةةةةةةةةاجب العلاب بمعنل م

 النفس ي لدهمم كان أقل من املتيفجين 

فهمط الن يجة جاء. معاطسةةةةةةةةةةةةةة ملا كان اتوقعه البايب ييب كان اتوقل أن نسةةةةةةةةةةةةةبة  

املتيفجين العلاب   لةةةةةدى  سةةةةةةةةةةةةةتكون  أ  املتيفجين فغير املريمين مل   ،ط رأاالغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي 

سةةةةةةةةر   الهتمام األ ارد فن املتيفم  أى  عواأل م في بلد االبتعاث، ييب ارتكل البايب في ذل  ع 

 عن التوافس مل ذاتةةه فمل ام تمل الةةم   عيا فيةةه،   ،فاالجتمةةاعي
ا
فهةةما األمر اجعلةةه عةةاجلا
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 مما اولد لداه   ل 
ا
 أسةاسةي  ا

ا
 فدالتالي نمو   ا

ا
لم   نملشةاعر االغتراب النفسة ي، عكس الطلبة الما ا

  اتيفجوا بعد

لدراسةةةةةةةةةةا. السةةةةةةةةةةابرة ذا. العالقة فهمط التوقعا. للبايب ن يجة لرراء  فتف ل ا

بموةةةةةةو  الدراسةةةةةة، فالم  اتضةةةةةب للبايب أرما أجر ت في سةةةةةنين سةةةةةابرة، في فقت الترنية لم 

تكون من شةةةةةةةةةةةةةر  بك ر  طمةا في فقتنةا اج ةالي، ييةب ان شةةةةةةةةةةةةةار التكنولوجيةا ففسةةةةةةةةةةةةةاأةل التواصةةةةةةةةةةةةةل 

 في هةما العةالم ف ائنسةةةةةةةةةةةةةانصةةةةةةةةةةةةةب  العةالم قر ةة صةةةةةةةةةةةةةعير  فلم  عةد   فة االجتمةاعي 
ا
 و ع ى معتربةا

فدلدط، فدالتالي قد اكون ل ا  فر   هطلل ع ى كل ما اجر  في مجتمع سةةةةرته ف أتواصةةةةل  اأم مل 

 طبير في إذابة همط املشاعر، فترليل املعانا  الناتجة عن البعد عن األهل فالوطن 

 عرض نتيجة الفرض الخامس ومناقشتها:

مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةة أيةةة عنةةد  إيةةةةةةةةةةةةةةةافالةةم  انل ع ى أنةةه ر ال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  

( في مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير 0.05 

سةةةةةةةةةةةنوا. ف ط ر(ر، فللت رس من هما الفر  فمعرفة   4 -سةةةةةةةةةةةنوا. ف قل    3سةةةةةةةةةةةنوا. العردة  

سةةةةةةةةةةةةةتخةةدم االختبةةار التةةائ  لعينتين مسةةةةةةةةةةةةةترلتين، 
ر
 ملتعير عةةد  سةةةةةةةةةةةةةنوا. العردةةة ا

ا
الفرفح ففرةةا

 ( ابين ذل 8فجدف   
 ملتغير عدد سنوات الغربةT( يوضح قيمة "8جدول )

ً
 " وداللتها للفروق في مقياس االغتراب النفس ي وفقا

 النوع املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 Tقيمة  د.ح 

مستوى  

 الداللة 
 القرار

مقياس 

االغتراب 

 النفس ي 

سنوا.  3

 ف قل

61.53 6.51 54 1.19 0.136 

  الةغير 
سنوا.  4

 ف ط ر

57.33 7.48 

( فهي 0.136درجة الكلية تسةةةةةةاف   ل( لsig اظ ر من اج دف  أنت الريمة االيتمالية  

أيةة في إيةةةةةةةةةةةةةةا( ممةا اةد  ع ى عةدم فجو  فرفح ذا.  اللةة 0.05أطير من مسةةةةةةةةةةةةةتوى الةداللةة  

على ملتعير عد  سةةةنوا. العردة، فد  أفرا مسةةةتوى االغتراب النفسةةة ي لدى  
ر
تالي العينة الب ب ت

عنةةد    أيةةةإيةةةةةةةةةةةةةةةةانربةةل الفر  الةةةةةةةةةةةةةةفر  الةةم  انل ع ى أنةةه ر ال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  
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( في مسةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةة باج،ارم 0.05مسةةةتوى  اللة  

  سنوا. ف ط ر(ر 4 –سنوا. ف قل  3تعلى ملتعير عد  سنوا. العردة  

فيعلف البةةايةةب ذلةة  إلى تشةةةةةةةةةةةةةةابةةه الظرف  االقتةةةةةةةةةةةةةةةا اةةة فاالجتمةةاعيةةة بين الطلبةةة، 

نون م،ما، فإلى ةةةةةةةعف قدر  الطلبة يداثي العردة أف فالترارب في ال موم فاملشةةةةةةكال. الاي  عا

الردامين ع ى تكو ن صةةةةةةةداقا. مل ما ا ناسةةةةةةةم فاملسةةةةةةةتوى الفكر  فاالقتةةةةةةةةا   فاملعي ةةةةةةة ي 

ل م، فصةةةةةةةةةةةةةعودةة االنخرات بسةةةةةةةةةةةةة ولةة في ام تمل التونسةةةةةةةةةةةةة ي سةةةةةةةةةةةةةواءا للوافةد اج ةداةد أف الرةدام  

ممةةا ال ةةد لةةدهمم من   فكالهم لةةدهمم مشةةةةةةةةةةةةةةاكةةل في التفةةاعةةل مل ام تمل الةةم   عيشةةةةةةةةةةةةةون فيةةه،

  الشعور باالغتراب

فن يجة هما الفر  تتفس مل بعض نتاأ  الدراسا. السابرة، فم،ما ما توصلت إليه 

العينة  أفرا . إلى أنه ال توجد فرفح بين أاةةةةةةةةةةار ( فالاي  2017فابن سةةةةةةةةةةعد    يإبراهيم راسةةةةةةةةةةة  

  ففس متعير عد  سنوا. العردة

( فالاي  Shammout، 2016ة اةةةةةةةةةةموت  بينما تختلف همط الن يجة مل ن يجة  راسةةةةةةةةةة 

توصةةةةةةةةةةةةةلةةةت إلى أنةةةه توجةةةد فرفح  رجةةةة االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةةةدى عينةةةة من الطالب السةةةةةةةةةةةةةور ين  

 ملتعير عد  سةةةةةةنوا. االغتراب، فكان الفرح لةةةةةةةاجب  أفرا الالجيين في األر ن، بين 
ا
العينة ففرا

 
ا
 األط ر اغترابا

ي اسة ند علاما في هما الب ب معظم الدراسةا. السةابرة الاي أطلل علاما البايب فالا

لم تدرس متعير عد  سةةةةةةةةةةنوا. العردة، فالب ب اج الي ياف  التطرح إلى  راسةةةةةةةةةةة هما املتعير 

من أجل ائجابة ع ى أاة تسةةاتال. في ذهن البايب أف للبايثين اىخر ن فامل تمين، فمن أجل 

  عينة الب ب فلظاهر  االغتراب النفس ي فرا ائياطة بكافة املتعيرا. أل 

فطةةملةة  ارجل البةةايةةب هةةمط الن يجةةة الاي أه ر. عةةدم فجو  فرفح  ذا.  اللةةة بين 

 لعد  سةةةةةنوا. العردة، فال  أفرا 
ا
عينة الدراسةةةةةة في مسةةةةةتوى الشةةةةةعور باالغتراب النفسةةةةة ي ففرا

اوجد أ ر ملد  العردة ع ى اةةةةةةةةةةةةعور الطلبة باالغتراب، ييب ارى البايب أن الظرف  اج الية 

فمةةةةةا  عةةةةةان في اج،ةةةةةارم فالةةةةةداخةةةةةل من ةةةةةةةةةةةةةةعوطةةةةةا. ع ى جميل   يةةةةةهللمجتمل التونسةةةةةةةةةةةةة ي  الطلبةةةةةة 

، ف نعكس مالنفسةةةةةة ي مما ال د من مشةةةةةةاعر االغتراب لدهم املسةةةةةةتو ا. قد ا  ر ع ى اةةةةةةعورهم

  النفس ي فاالجتماعي مبةور  سلبية ع ى توافر 
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غلبمم غير أييةةب ملس البةةايةةب من خال  معةةا شةةةةةةةةةةةةةتةةه للطلبةةة اليمنيين في تونس بةة ن  

نتظر أاة فرصةةةةةةةة لل  ر  إلى أفرفدا أف  ع ى فةةةةةةةةعه االجتماعي فاليةةةةةةة،كةةةةةةة ي في تونس، ف  را   

جتماعي  اال سةةةةةةتررار اال فال  ،خاصةةةةةةة أرمم ال اجدفن فيه سةةةةةةبل العيا الكر م العو   إلى بلدط،

العوامل املسةةةةةةةةةةةاعد  ع ى ز ا     منقتةةةةةةةةةةةةا  ، فأن مثل همط األمور ردما تكون  االنفسةةةةةةةةةةة ي ف الف 

مشةةةةةةةةةةةةةاعر االغتراب عنةد غةالبيةة الطلبةة اليمنيين، ييةب ت مةل هةمط املشةةةةةةةةةةةةةاعر في طيةاتمةا عةدم  

 ا    هةةما   الرةةةةةةةةةةةةةةةا ع ى غةةالبيةةة املوةةةةةةةةةةةةةةوعةةا. فالريم
ا
في ام تمل الةةمان اريمون فيةةه، فغةةالبةةا

 األمر إلى عدم االنس ام بين الفر  فام تمل الم   عيا فيه  

 عرض نتيجة الفرض السادس ومناقشتها:

أيةةة عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  اللةةة إيةةةةةةةةةةةةةةةافالةةم  انل ع ى أنةةه رال توجةةد فرفح ذا.  اللةةة  

ثين للدراسةةةةةةةةةةةةة باج،ارم تعلى ملتعير ( في مسةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتع0.05 

    31-سةةةةةةةةةةةنة ف قل   30 العمر 
ا
سةةةةةةةةةةةنة ف ط ر(ر، فللت رس من هما الفر  فمعرفة الفرفح ففرا

ستخدم االختبار التائ  لعينتين مسترلتين، فجدف   
ر
مر ا  ( ابين ذل 9ملتعير العر

 ملT( يوضح قيمة "9جدول )
ً
 تغير العمر" وداللتها للفروق في مقياس االغتراب النفس ي وفقا

 النوع املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 Tقيمة  د.ح 

مستوى  

 الداللة 
 القرار

مقياس 

االغتراب 

 النفس ي 

سنة   30

 ف قل

62.53 7.56 54 1.59 0.116 

 غير  الة
سنة   31

 ف ط ر

59.33 7.42 

درجةةةةة الكليةةةةة لةةةة ( لsig بةةةةالنظر إلى اج ةةةةدف  أعالط اظ ر لنةةةةا أنت الريمةةةةة االيتمةةةةاليةةةةة  

( مما اد  ع ى عدم فجو  فرفح ذا.  0.05( فهي أطير من مسةةةةتوى الداللة  0.116تسةةةةاف   

مر،   أفرا أية في مسةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةة ي لدى  إيةةةةةةةةةةا اللة  على ملتعير العر
ر
عينة الب ب ت

أيةة  إيةةةةةةةةةةةةةةاتةالي نربةل الفر  الةةةةةةةةةةةةةةفر  الةم  انل ع ى أنةه رال توجةد فرفح ذا.  اللةة  الفدة 

( في مسةةةةةةةةةةةتوى االغتراب لدى الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةةةةةة  0.05عند مسةةةةةةةةةةةتوى  اللة  

مر     سنة ف ط ر(ر 31 –سنة ف قل  30باج،ارم تعلى ملتعير العر
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الاي ت كم الوسةةةةةةةةةةةةة  الةةةم  طبيعةةةة العالقةةةا. االجتمةةةاعيةةةة  إلى  فيعلف البةةةايةةةب ذلةةة   

عةةد معيةةار  ، عيشةةةةةةةةةةةةةون فيةةه مر ال  ر  فةةالترةةدم بةةالعمر فصةةةةةةةةةةةةةعر العر
ا
ملرةةدار الشةةةةةةةةةةةةةعور بةةاالغتراب،    ا

اةةبا  في إه اج ميل، مما اجعل م ا سةةاففن في ما اتعرةةةون له من عدم فيفالشةةعور ا سةةافى  

 إلى العللة االجتماعية أياجاتمم أف تعرة م إلى يالة الرلس فائيبات ف 
ا
 ييانا

تفس همط الن يجة مل بعض نتاأ  الدراسةةةةةةةةةةةةا. السةةةةةةةةةةةةابرة فاملتعلرة بمتعير العمر، فت

. أنه ال أاةةةةةةةةةةار ( الاي 2005(، فن يجة  راسةةةةةةةةةةة مخلو  فدنا.  2001فم،ما  راسةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةيل  

مر عند تطبيس مرياس االغتراب النفسةةة ي، فقد  أفرا فجو  للفرفح بين   ملتعير العر
ا
عيناتما ففا

ور، بينما ياف  البايب اج ةةةةةةةةةةو  ع ى  راسةةةةةةةةةا. سةةةةةةةةةابرة يةةةةةةةةةةلوا ع ى نفس  رجا. الشةةةةةةةةةع

مر فعالقتةه بةاالغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدى الطلبةة، إال أن الب ةب اج ةالي يةاف    رسةةةةةةةةةةةةةت متعير العر

 راسةةةةةةةةةةةة عالقة هما املتعير ع ى هاهر  االغتراب النفسةةةةةةةةةةة ي فسةةةةةةةةةةة  الطالب فالطالبا.، إال أنت 

 اة فرفح النتاأ  أه ر. ب نه ال اوجد له أاة عالقة فلم ا دث أ

البايب عدم فجو  فرفح  بين الطلبة صةةةةةةةعير  السةةةةةةةن فطبار السةةةةةةةن، إلى عد   علف في

عوامل جعلامم متراردين في املشةاعر ففي عدم التكيف مل ام تمل الم   عيشةون فيه، فأهم 

همط العوامل سةةةةةةةةوء االسةةةةةةةةتررار ع ى الةةةةةةةةةعيد السةةةةةةةةيايةةةةةةةة ي فاالقتةةةةةةةةةا   الم  تمر به تونس  

الدراسةةةةةةةةةة، همط العوامل ت    إلى عدم االسةةةةةةةةةتررار خاصةةةةةةةةةة في الفتر  اج الية الاي أجر ت به  

فالتكيف ام تمعي مل ام تمل التونسةةةةةةةةة ي، فطمل  معااير فقيم ام تمل الم   عيشةةةةةةةةةون فيه 

فالتفت  اليةةةةةةةة،كةةةةةةةة ي فاالجتماعي، يسةةةةةةةةم املرابال. الاي أجراها البايب مل بعض الطلبة في 

االبتعةةاث فهو عةةدم    بلةةد االبتعةةاث، طةةملةة  هنةةا  مشةةةةةةةةةةةةةةاعر خليطةةة  عيشةةةةةةةةةةةةة ةةا الطةةالةةم في بلةةد

االستررار النفس ي فاالندمام االجتماعي في تونس، مرابل ما االيظه من  مار فخراب في بلدط 

بة نةه أصةةةةةةةةةةةةةب  موطن غير صةةةةةةةةةةةةةاجب لت ريس أهةدا  العيا الكر م فلت ريس طمويةاتةه   ،اليمن

ان  مما اولد لدى الطالم مشةةةةةةةةةةةةةاعر الي س في إعا   االسةةةةةةةةةةةةةتررار فاألمن فاألم، الاي اتطلل إلاما

 ل م ام  
ا
املشةةةارطة في األنشةةةطة ام تمعية التونسةةةية  عنم تمعه األصةةة ي ادفعه ال اةةةعور ا

  اج،رفم فمشارطة اىخر ن فعاليامم فأنشطامم  ع ىالبراء في سكنه  ف فضل

فهةةةما ال ةةةد من تعةةةاهم الفجو  بين مشةةةةةةةةةةةةةةةةاعر االاةةةةةةةةةةةةة يةةةاح فاالسةةةةةةةةةةةةةتررار، فالتنةةةاقض 

يم املوجو   في ام تمل الةةم   عيا فيةةه، كةةل اج ةةاصةةةةةةةةةةةةةةل بين قبو  العةةا ا. فالترةةاليةةد فالر
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همط العوامل ت سةةةةس ألجواء نفسةةةةية سةةةةيية تل د من مشةةةةاعر االغتراب النفسةةةة ي لدى الطالم 

 االجتماعي   هفتعمل ع ى سوء توافره النفس ي فتكيف

 خاتمة الدراسة:

 ف مكن ت ،يل نتاأ  الدراسة فيما ا ي:

لبةةة اليمنيين املبتعثين للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ا بين أنت مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةةدى الط  -

 ستنت  أرمم ت  رفا بالعردة فبعدهم عن مجتمع م أفدالتالي  ،بدرجة عالية  مرتفلباج،ارم 

 أفرا توصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة إلى عدم فجو  فرفح في مسةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةة ي لدى   -

ر اغتراب أه رن مشةةةةةاع ائناث، بمعنل أنت طال اج نسةةةةةين المكور ف ائناثعينة الب ب المكور ف 

عرا  م شةةةةةةةةةةةةةةا مةةة أبةةدرجةةة عةةاليةةة، ف ةةد  ذلةة  ع ى أرمم ال اريمةةان في إطةةار عةةا ا. فترةةاليةةد ف 

فمجتمل فايةد، فأن الظرف  االجتمةاعيةة فالثرةافيةة  اخةل ام تمل الةم   عيا فيةه الطلبةة 

 أ ى إلى تسةةةةةةةةةةةةةةاف  الطلبةةة اليمنيين سةةةةةةةةةةةةةواءا  
ا
 فإنةةا ةةا

ا
نةةاث في ةةةةةةةةةةةةةةعف االنةةدمةةام فائ مكور  الةة ذكورا

  بام تمل

أه ر. نتاأ  الدراسةةةةةةةةةةةة عدم فجو  أاة فرفح في مسةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةة ي لدى   -

تضةةةب أن االختةةةةاص ال ا ، ف ائنسةةةانعينة الب ب للطلبة ذا. االختةةةةاص العلمي أف  أفرا 

عينةة الب ةب، فأن مشةةةةةةةةةةةةةاعرهم مترةاردةة إلى يةد   أفرا ا  ر فال اتة  ر بمشةةةةةةةةةةةةةاعر االغتراب عنةد  

 تضب من خال   رجاتمم ع ى اس بانة االغتراب النفس ي املعد في همط الدراسة  ا طماطبير 

عينةةةة الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة   أفرا تضةةةةةةةةةةةةةب من نتةةةاأ  الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة انعةةةدام الفرفح بين  رجةةةا.  ا  -

لاب ع ى اسةةةةةةةةةةة بانة االغتراب النفسةةةةةةةةةةة ي اج الة االجتماعية  فدالتالي ليس ملتعير ، املتيفجين فالعر

 مجتمل الدراسة  أفرا أ  ت  ير ع ى الظاهر  املدرفسة فس  

 أفرا توصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة إلى عدم فجو  فرفح في مسةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةة ي لدى   -

على ملتعير عد  سةةةةةةةةنوا. العردة، بمعنل  
ر
الطلبة المان ل م أربل سةةةةةةةةنوا.  أن عينة الدراسةةةةةةةةة ت

لمان ل م  الث سةةةنوا. ف قل قد تكون سةةةنتان أف سةةةنة ف ط ر مشةةةاعرهم متراردة مل الطلبة ا

أف سةةةةةةةةةةةةةتةة أاةةةةةةةةةةةةة ر، فدةالتةالي اتضةةةةةةةةةةةةةب لنةا أن هةما املتعير ليس لةه أ  تة  ير ع ى جوانةم التكيف  

ياسةةيسةة م تجاط االغتراب فالبعد أاالجتماعي للطلبة اليمنيين في تونس، فال ع ى مشةةاعرهم ف 

 هل فالوطن عن األ 
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العمر لم ا  ر ع ى  رجة االغتراب النفسةةةةة ي لدى   متعيرأن  تبين من نتاأ  الدراسةةةةةة  -

سةةةةةةةنة ف ط ر   31الطلبة اليمنيين املبتعثين للدراسةةةةةةةة إلى تونس، فأن المان ابلعون من العمر  

اسةةةةةةتجاباتمم ع ى اسةةةةةة بانة االغتراب النفسةةةةةة ي يةةةةةةةلت ع ى نفس اسةةةةةةتجابا. من ابلعون من 

عرهم متراردة فأسةةةةةةةةةةةةةاليم سةةةةةةةةةةةةةنة ف قل فدالتالي اتضةةةةةةةةةةةةةب لنا أنت جميل الطلبة مشةةةةةةةةةةةةةا 30العمر 

 اتضةةةةةةةةةةةةب لنا أنت ام تمل أف البيية االجتماعية  
ا
التكيف مل ام تمل التونسةةةةةةةةةةةة ي فايد ، فأاضةةةةةةةةةةةةا

 للنتةةاأ  املت ةةةةةةةةةةةةةةةل علامةةا، فلكن  
ا
التونسةةةةةةةةةةةةةيةةة بييةةة ال تيةةةةةةةةةةةةة ل ع ى االنةةدمةةام االجتمةةاعي ففرةةا

في   البايب ارجب ب نه قد اكون اج،لل في  رافة الطالم نفسةةةةةةةةه فليس اةةةةةةةةرت أن اكون اج،لل

 ام تمل الم  اريم فيه الطالم، فثرافة الطالم تلعم  فر 
ا
، فعا اته فتراليدط الاي ار د أن ا

عرافةه تختلف عمةا أا ةاف  علامةا ف جعةل م،مةا أسةةةةةةةةةةةةةلوب للعيا في مجتمل عةا اتةه فترةاليةدط ف 

ا ملةه الطةالةم من  رةافةة اجتمةاعيةة، فدةالتةالي ا ةةةةةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةةةةةا م، ممةا انعكس ع ى نفسةةةةةةةةةةةةةيةة 

 ى عد  مشةةةةةةةةةةكال. نفسةةةةةةةةةةية سةةةةةةةةةةلوطية فالاي من ةةةةةةةةةةةم،ما مشةةةةةةةةةةكلة الشةةةةةةةةةةعور  الطالم، فتظ ر ع

 باالغتراب النفس ي 

توصدديات ومقترحات الدراسددة: في ضددوء النتائج التي توصددله إلاها هسة الدراسددة، 

 يوص ي الباحث بما يأتي:

 ،تفعيل األنشةةةةةةطة الثرافية فالر اةةةةةةةية بين الطلبة في بلد االبتعاث لل ا   التفاعل -

في فاج رص ع ى مشةةارطة طلبة من ام تمل التونسةة ي   ،. االجتماعية فيما بي،ممفدناء العالقا

 همط األنشطة الثرافية فالر اةية 

االهتمام بمشةةةةةةةةاكل الطلبة فمسةةةةةةةةاعدتمم ع ى يل ا سةةةةةةةةواءا من قبل البعثة الثرافية  -

 ا     مم إلى العللة  
ا
لسةةةةةةةةةةةفار  اليمن بتونس أف من البلد املسةةةةةةةةةةةتضةةةةةةةةةةةيف، يال ال تكون سةةةةةةةةةةةببا

 لشعور باالغتراب النفس ي، مل تميية املناخ العامل للطلبة لل ا   التفاعل أط ر فا

 توعية الطلبة املبتعثين بشرفت فقوانين ف رافة البلد املستضيف  -

ع ى البةايثين فام،تةةةةةةةةةةةةةةين تسةةةةةةةةةةةةةلي  الضةةةةةةةةةةةةةوء ع ى العوامةل الاي تةدفل بةالطلبةة في   -

مل ع ى إاجا  طرح ملعاج اما؛ طما ارترب بلدان االبتعاث إلى الشةةعور باالغتراب ف راسةةاما فالع

 البايب إجراء الدراسا. التالية:
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 راسة االغتراب النفس ي فعالقته ببعض املتعيرا. النفسية األخر  األمن النفس ي،   -

 الةالبة النفسية، الويد  النفسية، االطتياب( 

 الريام بدراسة مما لة ع ى عينا. في  ف  ابتعاث أخرى عردية فأجنبية  -

 راسةةةةةةةةةةةةةة عالقةة االغتراب بةاملسةةةةةةةةةةةةةتوى االقتةةةةةةةةةةةةةةا   للطلبةة للتعر  ع ى مةدى تة  ير    -

 الوةل االقتةا   فالعوز ع ى نفسية الطلبة فاغترابه 

عان  م،ما الطلبة املبتعث -  ن للدراسة باج،ارم و الكشف عن املشكال. الاي  ر

عثين للدراسةة  بناء برام  إراةا اة للتخفيف من العللة فاالغتراب لدى الطلبة املبت -

 خارم اليمن 

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

 الدار املتوسطة للنشر فالتوزيل  لسان العرب (  2005ابن منظور    -1

عالقة االغتراب النفس ي فمستوى الطموب بمتعيرا. (   2010أبو ر ا، مري ي م سن    -2

 الثانو ة في منطرة عكا اج نس فالتخةةةل فمسةةتوى الت ةةةيل لدى طلبة املريلة 

 را. العردية املت د  امرسالة ماجستير غير منشور   جامعة عمان العردية  ائ 

(  هاهر  االغتراب النفسةةةةةة ي لدى  2017أيمد    سةةةةةةعد، فابن الدان، صةةةةةةاجب إبراهيمي، -3

طالب اج ةةةةامعةةةةة:  راسةةةةةةةةةةةةةةةةة ميةةةةدانيةةةةة ع ى عينةةةةة من طلبةةةةة كليةةةةة العلوم االجتمةةةةاعيةةةةة  

  45-60(، 61  1جامعة عمار  ليجي باألغوات،    راسا. مجلة بجامعة األغوات  

لةةةةدى طلبةةةةة اج ةةةةامعةةةةة،  2020عبيةةةةد، فت يةةةةة فرم   -4 مجلةةةةة علوم  (: االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي 

 ( 2020(،   سمير  3، ليبيا، العد   التربية

 عن لنفسةةةةةةة ي لدى الشةةةةةةةاب اج لاأر  امل اجاالغتراب ا  (2020بوزار، اوسةةةةةةةف   -5
ا
ر سةةةةةةةر ا

  276-258، ص  (s  5،    12، م   لة آفاح علميةمج ر،طر س الب ر راج راقة

،  ية فاالجتماعية ائنسانمجلة البايب في العلوم  االغتراب،    (2012جداد ، زليخة   -6

  361 -346،  ص  8،    2012م   
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 ،  ار صفاء، األر ن املستربل قلس-التمر-االغتراب  (2011اج مدان ، اقبا    -7

،  راسةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةاهر  االغتراب في الشةةةةةةةةةةةةةعر/ املتن ي/ نرةةةد أ ب (:  2003اللامةةةل، صةةةةةةةةةةةةةةةاجب   -8

  2013امل سسة العردية للدراسا. فالنشر،  ار فارس للنشر فالتوزيل، عمان، 

إراةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةة ة النفسةةةةةةةةةية لتصةةةةةةةةة ي  مشةةةةةةةةةاعر (: 2004  عبد السةةةةةةةةةالمزهران، يامد  -9

 ر  ، عالم الكتم للنشر فالتوزيل، الراهفمعتردا. االغتراب

عالقةةةةة االغتراب بكةةةةل من التوافس فتوطيةةةةد (:  2003م مةةةةد    عبةةةةد اللطيفخليفةةةةة،   -10

اجة ةةةةةةةامةعةةةةةةةة طةالب  لةةةةةةةدى  فاالطةتةيةةةةةةةاب  فالةرةلةس  الةتة ةكةم  فمةرطةل  فةي  الةةةةةةةما.  :  راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا. 

 سيكولوجية االغتراب،  ار غر م للطباعة فالنشر فالتوزيل، الراهر  

  الةةدرايةةةةةةةةةةةةة ي   االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي فعالقتةةه بةةالت ةةةةةةةةةةةةةةيةةل(:  2016عبةةاس،  انيةةا  ع ي   -11

ر راسةةةةةةةةةةةةةة مرارنة بين طلبة املريلة الثانو ة الهيالء في مراطل ائاواء فالطلبة املريمين  

ر، رسةةةةالة ماجسةةةةتير غير منشةةةةور ، كلية التربية، جامعة  مشةةةةس،  في م افظة  مشةةةةس

 سور ا 

لةةةةدى عينةةةةة من الطلبةةةةة 2016، بركةةةةا.  عبةةةةد اج س -12 (: مسةةةةةةةةةةةةةتوى االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي 

، مجلة اج امل في الدراسةةةةةةةةا. النفسةةةةةةةةية فالعلوم التربو ة، املعتربين بجامعة املسةةةةةةةةيلة

 ( 1(، ام لد  1جامعة م مد بوةيا ، املسيلة، العد   

(: االغتراب النفسةةةةةة ي  2020العتير ، منةةةةةةةور عمر، االيرش، اوسةةةةةةف أبو الراسةةةةةةم   -13

لةةدى عينةةة من طلبةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا. العليةةا بجةةامعةةة اللاف ةةة فعالقتةةه ببعض املتعيرا.، 

 (، ليبيا 2(، ام لد  29، العد    ابمجلة كلية اى 

(: مظاهر االغتراب لدى الطلبة السةةةةةةةةور ين في بعض اج امعا. 2008ع ي، بشةةةةةةةةرى   -14

 (، جامعة  مشس، سور ا 1(،    24، م  مجلة جامعة  مشساملةر ة، 

مجلةة كليةة  (: االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدى طلبةة اج ةامعةة،  2016علوان، راةةةةةةةةةةةةةةا م مةد   -15

 (، العراح 1(، مجلد  17، جامعة بابل، العد   التربية االساسية
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(: هاهر  االغتراب لدى طلبة جامعة الردس 2005مخلو  اةةةةةةةةةةا اة، بنا. بسةةةةةةةةةةام   -16

املتعيرا.،   املفتويةةةةةةةاملفتويةةةةةةة فعالقامةةةةةةا ببعض  الرةةةةةةدس  (، 6   ،  مجلةةةةةةة جةةةةةةامعةةةةةةة 

 جامعة الردس املفتوية، فلسطين

االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي فعالقته برلس املسةةةةةةةةةةةةةتربل لدى  (: 2016مدفخ، سةةةةةةةةةةةةةناء إبراهيم   -17

، رسةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةتير غير منشةةةةةةةةور ،  الطالبا. ألسةةةةةةةةر معتربة في اج امعا. برطا  غل 

 ، غل  ائسالميةكلية التربية اج امعة 

الةنةفسةةةةةةةةةةةةة ةي  2016 الةكةر ةم  املةةةةةةةدهةون، عةبةةةةةةةد   -18 االغةتةراب  املةتةعةيةرا.  (:  فعةالقةتةةةةةةةه بةبةعةض 

، جامعة مجلة كلية التربيةالنفسةية لدى الشةباب اج امعي: جامعة فلسةطين يالة، 

  97 – 69( 4  2، ائسكندر ة

مجلةة اى اب (: االغتراب النفسةةةةةةةةةةةةة ي لةدى طالب اج ةامعةة،  2012هالا ي، اةاسةةةةةةةةةةةةةمينةة   -19

  38-11، ص  8،    2012، م ، يةائنسانفالعلوم  

االغتراب النفسةةة ي لدى عينة من الالجيين السةةةور ين (: 2014اوسةةةف، أبو يميدان   -20

، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير غير منشةةةةةةور ،  في األر ن فعالقته ببعض املتعيرا. الداموغرافية

 كلية الدراسا. العليا، اج امعة األر نية، األر ن 
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