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: التمھید  
 قدر من أكبر تحقیق من مكنتھ التي والخبرات، العلوم من ممتدة أشواطا اإلنسان تخطى لقد

 الحضارات والدول یمیز ما ھو العلم أن االعتراف من فالبد الداخلي، محیطھ مع والتكیف التوافق
 مراكز التعلیم فباتت والمعارف، العلوم لتحصیل تتسابق األخیرة ھذه جعل ما البعض، بعضھا عن

 ذلك تعد التي الجامعة وصوًال إلى االبتدائیة والمدارس األطفال فریاض ،بناء أي في لبنة أول تشكل
 تكوین عاتقھا على یقع حیث اإلنسانیة، للرقي بالحضارات المجتمعات مختلف لھ تتطلع الذي المنبر

 ھذا وعلى مجاالتھا، لمختلف األمم ھذه تطویر لیةمسؤو تحمل القادرین على واألكادیمیین الباحثین
 تحقیق أجل من وعدتھا األمة عماد ألنھ العملیة لھذه األساسي ھو المحور الجامعي الطالب أصبح

   .أفضل مستقبل
 باتجاھاتھ المرحلة الجامعیة التي یمر بھا الشباب من أخطر المراحل وأكثرھا تأثیرًاتعد و

 عالمًا یكسب فیھ الشباب المعرفة والخبرة في الحیاة واالعتماد على  الجامعةشكلحیث توشخصیتھ، 
الشعور قد تتمثل في استجابات القلق والنفس، ولكن ھناك مشكالت وصعوبات یعاني منھا الشباب 

  .باالغتراب 
االغتراب من أكثر ھذه المشكالت وضوحًا، حیث كان من مظاھرھا اغتراب اإلنسان عن و

ا أدى أیضًا إلى المزید من االضطرابات لدیھ ولقد اھتم العلماء بھذه الظاھرة ذاتھ وعن مجتمعھ، مم
بأن ظاھرة االغتراب ظاھرة )"م١٩٩٢(وانتشارھا وأكدوا على وجودھا ومن ذلك إشارة السید 

  .١٧٤ص " اجتماعیة اھتم بھا كثیر من المفكرین واألدباء 
وكلما غاب المجال الذي تظھر ، معاالغتراب موجود مادامت ھناك فجوة بین الفرد والمجتو

وما دام للفرد أفكار مثالیة ینشد تحقیقھا وتحول ظروف المجتمع دون ، فیھ العالقة المعبرة عن الذات
فالمؤسسات التربویة كثیرا ما تكون سالحا ذو حدین نحو االغتراب فھي إما أن تكون أداة ، بلوغھا

فالنظام ، یلة لتكیفھم مع أنفسھم ومجتمعاتھموإما أن تكون وس، لتعمیق االغتراب لدى الطالب
أو عامل ، التعلیمي ال یمكن أن یكون محایدا فھو إما أن یكون عامال من عوامل بناء الفرد والمجتمع

إال أن التعلیم ،فبالرغم من أن التعلیم والقھر أساسا عامالن متضادان یبطل أحدھما اآلخر ، ھدم لھما
ب حین یدفع بكثیر من الطالب إلى دوائر التسلط والضیاع والعزلة یسھم أحیانا في تعمیق االغترا

وفقدان الھویة واالنفصال عن الذات والمجتمع ویعمل على إیجاد حالة من االغتراب تتمثل في 
  .تجرید الطالب من انسانیتھم

ویمكن أن تكون الجامعة مصدرا لالغتراب من خالل وسائل كثیرة منھا عدم احترام 
وعدم مساھمة الطالب في تصمیم برامجھم وإدراك الطالب لعدم وجود عالقة ، بھماألساتذة لطال

وإحساسھم بأن تقییمھم ألساتذتھم ، قویة بین ما یدرسونھ في الجامعة من جھة وبین عملھم المستقبلي
  .وتبني المعاییر األكادیمیة المتدینة والمستوى التدریسي المتدني، ال یستخدم لتطویر األساتذة

أن الجامعة قد تمارس دورًا یساعد على االغتراب من خالل حرمان الطالب من فرص كما 
التفاعل فیما بینھم وإقصاء الطالب عن عملیة اتخاذ القرار واالخفاق في جعل الطالب یشعرون 

ووجود مناخ ضاغط ومغلق داخل الجامعة ، وسوء العالقة مع أعضاء ھیئة التدریس، باالنتماء
وبالرغم من تباین وجھات النظر حول المفاھیم المختلفة لالغتراب فإنھ ،النشاطات وانعدام كثیر من 

  . یكاد یتفق على شیوعھ كظاھرة اجتماعیة ثقافیة وأنھ سمھ من سمات العصر
وإن الطالب الوافد یعایش عالمین متناقضین، حامًال في شخصیتھ ثقافتین متباعدتین یصعب 

وبین العالم األول والعالم ، لده ، وأخرى ثقافة البلد الذي یدرس فیھالتقریب بینھما ، ثقافة تراثیة لب
الثاني یقف الطالب الوافد عاجزًا عن الوصل بین ماضیھ التراثي وبین واقعھ الحالي،  فال یعرف 
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كیف یواجھ الكثیر من المواقف االجتماعیة، وفاقد الھویة غیر قادر حتى على التكیف مع الواقع أو 
تعایش مع اآلخر من أجل إعادة إنتاج الذات ومن ھنا یمكن القول أن الطالب الوافد التصالح أو ال

و یمكن التعبیر عن مظاھر االغتراب لدى الطلبة الوافدین في العزلة ، یعیش حالة من االغتراب
ولالغتراب عن ، االجتماعیة حیث یشعر الطالب باإلقصاء والرفض كنقیض للقبول االجتماعي

ي الوسط الجامعي والذي یتمثل في انفصال الفرد عن ذاتھ وعدم التطابق معھا الذات مظاھره ف
بحیث یصنع ذاتا غیر حقیقیة نتیجة لتأثیرات الضغوط االجتماعیة بما تحملھ من نظم وأعراف 

  .وتقالید 
  :مشكلة البحثتعریف ب

مادیة تسعى الجامعة إلى تھیئة الوسائل التربویة واإلمكانات التعلیمیة والبشریة وال
وتأكید االنتماء كأھداف ، لتوفیر فرص توافق الطلبة مع الحیاة الجامعیة بكافة جوانبھا، الضروریة

تربویة تحرص على تحقیقھا المؤسسات التعلیمیة للشباب ولتحقیق التكامل في العملیة التربویة 
ات المتعلقة بھا اھتمت تلك المؤسسات برعایة النشاطات الثقافیة واالجتماعیة والخدم، التعلیمیة

وبناء على ذلك فاألھداف التي ترمي إلیھا الجامعة تتضمن تحقیق التكیف للطلبة مع الحیاة الجامعیة 
  .في مجالیھا األكادیمي واالجتماعي وتفاعل الطلبة مع ھذین المجالین والجھاز التعلیمي واإلداري 

طلبة یظھرون مواقف ومن خالل مالحظة الباحث ومقابلتھ للطالب الوافدون وجد أن ال
تتمیز باالنعزال وضعف في المشاركة الثقافیة واالجتماعیة مع الطالب السعودیون وكذلك بعض 

ما تأثیر االغتراب على : وتحدد مشكلة البحث  بالسؤال الرئیس التالي، األنشطة التي تقیمھا الجامعة
 مشاركتھم االجتماعیة الطلبة الوافدون في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة ومستوى

  والثقافیة؟
    :أسئلة البحث

  ما أسباب شعور الطالب الوافد بالوحدة واالنعزال عن المجتمع الجامعي؟/١س
  ھل یوجد تأثیر على الطالب الوافد في المواقف التي یواجھھا؟/٢س
  ما تأثیر الحاجة للمال على االغتراب االجتماعي لدى الطالب الوافد؟/٣س
  ت الجامعیة تؤدي إلى االغتراب الثقافي لدى الطالب الوافد؟ھل المقررا/ ٤س
  ھل یقبل الطالب الوافد ثقافة المجتمع السعودي ویندمج فیھا؟/٥س
  ما مقدار االنتماء لدى الطالب الوافد ؟/٦س
 ھل تؤثر الضغوط التي یواجھھا الطالب الوافد على مستوى االغتراب لدیھ؟/ ٧س

  :أھداف البحث
ھدف رئیسي وھو معرفة تأثیر ظاھرة االغتراب لدى الوافد في المستوى یھدف البحث إلى 

  :االجتماعي والثقافي ویندرج تحتھا أھداف فرعیة
  .التعرف على مدى انتشار االغتراب ومظاھره لدى الطالب الوافد .١
  .معرفة حجم االغتراب كمشكلة یعاني منھا الطالب الوافدون .٢
 . ظاھرة االغتراب لدى الطلبة الوافدونالكشف عن المسببات التي ساھمت في وجود .٣
  .التعرف على الصعوبات التي تواجھ الطالب الوافد .٤
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  :أھمیة البحث
  :تكمن أھمیة ھذه الدراسة في عدة أمور أھمھا ما یلي           

 في أنھا تساعد المسؤولین بالجامعة في معرفة أسباب االغتراب لدى الطالب الوافدون والعمل  .١
 .امل التي ساعدت على ذلكعلى إزالة العو

تقدم ھذه الدراسة طرحا جدیدا من ناحیة استخدامھا للمنھج النوعي في دراسة ھذه الظاھرة  .٢
 .وانعكاسھا على نتائج الدراسة التي ستكون قریبة جدا من الواقع ومعایشھ لھ

 . تساعد المخططین على وضع الخطط المستقبلیة التي تناسب ھذه الفئة من الطالب  .٣
  :البحثحدود 

  الحدود البشریة-١
  . اقتصرت الدراسة على الطالب الذكور الوافدون في جامعة االمام بن سعود االسالمیة

  الحدود المكانیة-٢
  .اقتصرت نتائج ھذه الدراسة على جامعة االمام بن سعود االسالمیة في الریاض

  الحدود الزمانیة-٣
ھـ بدایة من شھر ذي ١٤٣٦/١٤٣٧تم تطبیق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام 

ساعة ٤٥بمعدل ، ھـ لمدة ثالثة أشھر تقریبا١٤٣٧ھـ إلى نھایة شھر صفر في عام١٤٣٦الحجة عام 
  .تقریبًا

  :مصطلحات البحث
  :االغتراب

  :أوال تعریف االغتراب اصطالحا
 ذاتھ ھو شعور الفرد بانفصالھ عن تناولھ العدید من الباحثین بعدة تعاریف ویمكن القول بأنھ

 عن بانفصالھ الفرد بأنھ شعور ) م٢٠٠٢(وعن قیمھ ومبادئھ ومعتقداتھ وإلى ذلك أشار إلیھ موسى
 الفاعلیة بعدم الفرد إحساس خالل من ذلك وینعكس ومعتقداتھ وطموحاتھ، ومبادئھ قیمھ وعن ذاتھ،

 و االجتماعیة اتوالسلوكی المعارف وبنیة جھة من الذاتیة بالبنیة المعرفیة تتعلق نقص عوامل بسبب
 ولألھداف معنى بال والشعور الالانتماء سلوك بعدھا حیث یتجلى أخرى، جھة من الثقافیة

 األمن بانعدام الشعور إلى باإلضافة والیأس والتمرد والعزلة االجتماعیة والعجز  والالمعیاریة
 .٧٠معا ص والموضوع  الذات في الثقة وفقدان

 ومظاھر أسباب لھا والصفات والمشاعر المظاھر من دعد"بأنھ  )م١٩٩٣(ویعرفھ المجالي
  .٣٥٢ ص" فیھ یعیش الذي االجتماعي المحیط ومع ذاتھ مع الفرد بعالقة ترتبط ونتائج

  :ثانیا تعریف االغتراب اجرائیا
ھو ما یعانیھ الطالب الوافد من مظاھر مثل فقدان الشعور باالنتماء، وبالعجز، وعدم 

نسجام والتكیف مع الثقافة السائدة، وفقدان الھدف، وفقدان المعنى والعزلة اإلحساس بالقیمة وعدم اال
  .عن المجتمع
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   :الطلبة الوافدون
ھم الطلبة غیر السعودیون الذین جاؤوا إلى المملكة بغرض الدراسة في جامعة االمام محمد بن 

  . سعود اإلسالمیة
  :اإلطار النظرى 

  :تمھید 
 في تغیر مستمر من حیث الوقائع واألحداث والوسائل وسبل إن الحیاة االجتماعیة لإلنسان

. العیش ، وفي تغیرھا تحمل معھا ما ھو جدید علیھ یحتم علیھ التعامل معھ بشكل ما لم یألفھ بعد
وحتى تقع األلفة ویحدث ما نسمیھ بالتوافق یجد االنسان نفسھ یعیش مشاعر الیأس وفقدان معاني 

لة في إحساسھ باالنتماء إلى عالم یماله ما ھو غیر مألوف بالنسبة لھ وجوده وأھدافھ كما یعایش مشك
  .مما یؤثر علیھ كعنصر اجتماعي

ھذه المؤشرات في مجملھا تعني ما یطلق علیھ مصطلح االغتراب وال شك إن مثل ھذه 
 الحالة اذا ما عایشھا االنسان في أي مجال من مجاالت حیاتھ انقصت من تقدیره لذاتھ وأثرت سلبا
على دافعیتھ لإلنجاز وأفقدتھ االحساس باالتزان مما یؤدي بھ الى انخفاض قدرتھ عن االداء وتقف 
نموه الذاتي ، فال یصبح لحیاتھ ھدفا وال معنى، لذلك نحاول التعرف على ظاھرة االغتراب في ھذا 

  .الفصل من حیث مفھومھ وأبعاده وأسبابھ ونظریاتھ
  :مفھوم االغتراب

  : االغتراب لغة.١
أي ذھب " غرب ) : " ھـ١٤١٤(عرف االغتراب من حیث اللغة كما ذكره ابن منظور 

" یعني النزوح  عن الوطن و" الغربة و الغرب " یعني البعد، و" التغرب " وتنحى من الناس و
  .٦٣٩ھو البعید عن وطنھ ص" الغریب 

رنسیة  والكلمة الف) Alienation (وكلمة اغتراب ھي ترجمة للكلمة اإلنجلیزیة 
)(Alienationالمشتقتان من األصل الیوناني  )(Alienatio وأكد خلیفة  )إلى أنھا تشیر ) م٢٠٠٣

(  من الفعل (Alienatio)وتستمد كلمة. إلى انتقال ملكیة شيء ما إلى آخر، أو انتزاعھ أو إزالتھ 
Alienus ( ٢٣بمعنى االنتماء إلى شخص آخر ص.  

استخدمت في اللغة اإلنجلیزیة للداللة ، ة الالتینیة ومشتقاتھاإلى أن الكلم) م٢٠٠٥(وأشار بنات 
  :على معان عدة مختلفة وھي

 یشیر إلى تحویل ملكیة شيء ما إلى شخص آخر، المعنى القانوني. 
 التعبیر عن اإلحساس الذاتي بالغربة أو االنسالخ سواء عن الذات أو عن ، المعنى االجتماعي

 .اآلخرین
 وعجز أو فقدان القوى العقلیة أو الحواس ، و حالة فقدان الوعيوھ، المعنى السیكولوجي 

ساھمت كل واحدة مھا في بلورة وتطویر ، لھذه المعاني المختلفة لالغتراب خلفیات فلسفیة مختلفة
  .٤٧معنى األصول الفلسفیة لدالالت مفھوم االغتراب ص

  :االغتراب اصطالحا . ٢
ین؛ الفالسفة، وعلماء االجتماع، وعلماء استخدام مصطلح االغتراب من طرف عدة مفكر

ولتعریف ھذا . النفس، والمختصین في القانون، وفي كل مرة یصطبغ بتخصص كل واحد منھم
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المصطلح یجدر بنا النظر إلى  تاریخ  ھذا المصطلح والمسار الذي سلكھ حتى وصل إلى ما ھو 
سم مسیرة المصطلح إلى ثالث مراحل وق. علیھ اآلن من شیوع وانتشار في حیاتنا الثقافیة المعاصرة

المرحلة  ،"Hegel"ھیجل "المرحلة األولى، مرحلة ما قبل ): م٢٠٠٤(كما أشار إلى ذلك شتا 
 .١٤ص" ھیجل"الثانیة، المرحلة الھیجلیة، والمرحلة الثالثة، مرحلة ما بعد 

التي وستعرض الدراسة المراحل الثالث وممیزات كل مرحلة من حیث المعاني والدالالت 
  :نسبت لمفھوم االغتراب من طرف فالسفة كل مرحلة

  Hegl""مرحلة ما قبل ھیجل: المرحلة األولى
حیث یحمل مفھوم االغتراب في ھذه المرحلة معان مختلفة تكمن في سیاقات ثالثة ھي 

  .السیاق القانوني والسیاق الدیني والسیاق النفسي االجتماعي 
القانوني أول تصور نظري عن االغتراب في التاریخ وتعتبر دالالت االغتراب في السیاق 

ویؤكد عباس ، حیث أن تاریخ فكرة االغتراب یمثل حلقات متتابعة یصعب الفصل بینھما ، الحدیث
إلى أنھ یمكن العودة بظاھرة االغتراب الى جذورھا التاریخیة في العصر الحدیث في ) م٢٠٠٨(

حق الطبیعي بربط مفھوم االغتراب بالتعابیر اللغویة أفكار فالسفة الحق الطبیعي وتتمیز فلسفة ال
، أما لوك فیتحدث عن التسلیم والترك ، االنفصال عن الحق الفردي أو نقل الحق، التنازل، التخلي(

وھو ، التضحیة االختیاریة بحق السلوك والحریة الكاملة في القیام من أجل وجود المجتمع السیاسي
ھ إلى درجة كبیرة بسبب األھمیة الكبرى التي یعلقھا على وجود یعتبر التضحیة أمرا مرغوبا فی

  .٢٨-٢٣المجتمع السیاسي ص
إلى أن روسو یستعمل االغتراب بمعناه القانوني التقلیدي والذي ) م٢٠٠٥(وأشار بنات 

الھبة أو بیع شيء نملكھ وبمعنى التنازل أو التخلي إذ یتنازل األفراد عن بعض ، یشیر إلى التصرف
  .٩٤حقوقھم وحریاتھم للمجتمع وذلك بحثا عن األمن االجتماعي في اطار المجتمع صأو كل 

السیاق الثاني الذي تمیزت بھ مرحلة ماقبل ھیجل ھو السیاق الدیني الذي یحمل داللة االنفصال عن 
أما في االسالم  فقد أوضح ، اهللا فنجد المذھب البروستانتي یرفض فكرة التوسط بین اهللا واالنسان

أنھ لم ترد كلمة غربة في القرآن الكریم، وإن كانت الفكرة نفسھا، أي انفصال ) م٢٠٠٣(یفة خل
  .٣١اإلنسان عن اهللا، قد عبرت عنھا بوضوح قصة خلق آدم وھبوطھ من الجنة إلى األرض ص

  :المرحلة الھیجلیة: المرحلة الثانیة
ة االستخدام المباشر على الرغم من تأكید العدید من الكتابات على دور ھیجل في بلور

ویعد أول من استخدم في فلسفتھ مصطلح االغتراب استخداما منھجیا مقصودا ، لمصطلح االغتراب 
إلى أن ھیجل أشار في نظریتھ الفینومنولوجیا أن الروح ھو الخالق ) م٢٠٠٨(ومتصال وذكر عباس 

ر الطبیعة والمجتمع والعالم ھو منتوجھا المستلب أو المتخارج عنھا وإن سائر ظواھ، للعالم
التحول ،واالنسالب و التشیؤ في موضوع . أوتخارجات عنھا، إنما ھي استالبات للروح،وتاریخھما 

كل ھذه المفاھیم تعبر عن العالقة المفضیة ، فقدان الطابع الكلي، فقدان الوحدة، التخارج،إلى آخر 
  .٤٨إلى االغتراب ص

لبریطانیة أكدت على أن ھیجل یرى االغتراب واقع إلى أن دائرة المعارف ا) م٢٠٠٥(وذكر بنات 
وجودي متجذر في وجود اإلنسان في ھذا العالم فثمة انفصام موروث بین الفرد بوصفھ ذاتا مبدعة 

ترید أن تكون وأن تحقق نفسھا وبین الفرد موضوعا واقعا تحت تأثیر اآلخرین واستغاللھم ، خالقة
  .٩٥ص

  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٧٩

  یجلمرحلة مابعد ھ:المرحلة الثالثة 
أي التركیز على معنى واحد وھو ، بدأت تظھر النظرة األحادیة إلى مصطلح االغتراب

المعنى السلبي تركیزا طغى على المعنى اإلیجابي حتى كاد یطمسھ حیث اقترن المصطلح في أغلب 
  . وكأنھ مرض أصیب بھ اإلنسان الحدیث، األحوال بكل ما یھدد وجود اإلنسان وحریتھ

أن الفلسفة األلمانیة في القرن التاسع عشر ) م٢٠٠٨ (Carnevaliوتوضح كارنیفالي 
والوجودیة في القرن العشرین أسندا عدة معان ودالالت لالغتراب حیث ألحقت بھ مختلف أشكال 

وعدم لقدرة على السیطرة ، والشعور بفقدان شيء ما أو الحرمان، عدم الرضا الفردي والجماعي
وإدراك غموض البناءات االجتماعیة ، نھ عالمھ الخاصعلى العالم الخارجي واإلحساس أ

 .٨١والشعور العام بالمعاناة وعدم الرضا ص، والشعور بالبعد عن الذات، والمؤسساتیة
إلى أبرز المفكرین والفالسفة الذین جاؤوا بعد ھیجل واھتموا بتناول )م٢٠٠٣(وأشار خلیفة 

  .٢٢االغتراب ماركس والوجودیون ومنھم سارتر ص
شعور الفرد أنھ غریب عن ذاتھ ، ال یجد نفسھ " بأنھ  ھو )  م٢٠٠٢( فھ مرسي ویعر

  ٥٨ص " خارج عن االتصال بنفسھ كما ھو خارج عن االتصال باآلخرین. كمركز لعالمھ وأنھ
  :أبعاد االغتراب

االغتراب ظاھرة متعددة األبعاد أي أنھا ظاھرة تتكون من أكثر من مكون، نسمي مكوناتھا 
باألبعاد ، وقد اختلف الباحثین في تحدید تلك االبعاد كل حسب مفھومھ للظاھرة ، ووجھة األساسیة 

التي )  م٢٠٠٣( نظره فیھا  والتصنیف االكثر شموال بالنسبة لالغتراب كظاھرة ھو تصنیف خلیفة 
  :حدد لھ ثمانیة أبعاد ھي

  ):Normlessness( الالمعیا ریة  . ١
 نسق منظم للمعاییر أو القیم االجتماعیة التي تمكن الفرد وتمثل فقدان المعیار، وعدم وجود

من اختیار الفعل األكثر اتفاقا مع وضع معین ذلك ألن الفرد المغترب یرفض المعاییر االجتماعیة 
  .٣٥وال ینصاع لھا ص

، الالمعیاریة التي تصیب المجتمع، وھي حالة انھیار "دور كایم"وأخذ من وصف 
أنھ  قد ظھر مصطلح األنموس ) م٢٠٠١(سلوكات وتوجھھا، وذكرت األحمر التي تنظم ال، المعاییر

 م تقریبا، وفي ھذا السیاق یفسر سمان الالمعیاریة ١٩٥١أو الالمعیاریة في اللغة االنجلیزیة عام 
على أنھا الحالة التي یتوقع فیھا الفرد بدرجة كبیرة أشكال السلوك التي كانت مرفوضة اجتماعیا 

ي لم یعد لألشیاء ضوابط معیاریة ما كان صوابا یصبح خطأ والعكس من منطلق غدت مقبولة، أ
  .٩٧إضفاء صفة  الشرعیة على المصلحة الذاتیة للفرد عن القواعد ص 

  ) :social isolation. (العزلة االجتماعیة  . ٢
ھي انسحاب الفرد وانفصالھ عن تیار الثقافة السائدة في مجتمعھ وھوما أكده یوسف 

بأن الفرد یشعر باالنفصال عن اآلخرین واإلحساس بعدم االنتماء والالمباالة بطریقة ) م٢٠٠٤(
  .٣٨یشعر فیھا بأنھ وحید منفصل عن نفسھ ومجتمعھ ص

فالمغتربون في المعنى االنعزالي، ال یبالون باألھداف والمعتقدات، التي تمنح درجة عالیة 
  .من القیمة أو التقدیر  في إطار مجتمع ما
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  ):Reification(  التشیؤ .٣
إلى أن التشیؤ ھو شعور الفرد بأنھ فقد ھویتھ ، وأنھ مجرد شيء أو ) م٢٠٠٣(أشار خلیفة

موضوع أو سلعة ، وأنھ ال یملك مصیره ، حیث یشعر أنھ مقتلع حیث ال جذور تربطھ بنفسھ أو 
  .٤٣واقعھ ص

  ):Meannglessness( الالمعنى .٤
ال معنى لھا، وأنھا تسیر وفق منطق غیر معقول ومن ثم ویقصد بھ أن الفرد یرى الحیاة 

یشعر المغترب أن حیاتھ عبث ال جدوى منھا، فیقید واقعیتھ ، ویحیا نھبا لمشاعر الالمباالة والفراغ 
بأنھ ھو شعور الفرد بفقدان المعنى في الحیاة، وبأن ) م٢٠٠٤(وھو ما أكده زھران ، الوجداني

وأن الحیاة ال جدوى . محیطة قد فقدت داللتھا ومعناھا و معقولیتھااألشیاء واألحداث والوقائع ال
  . ١١٣منھا، فیفقد واقعیتھ ویحیا بالالمباالة ص

  ):Purposelessness(الالھدف  . ٥
یقصد بھ أن الحیاة تمضي بغیر ھدف أو غایة ، ومن ثم یفقد الفرد الھدف من وجوده ومن 

یترتب على ذلك اضطراب سلوك الفرد وأسلوب حیاتھ عملھ ، ومن معنى االستمراریة في الحیاة و
بأنھ یرتبط ) م٢٠٠٣(وھو ما أشار إلیھ خلیفھ ، ، مما یؤدي إلى التخبط في الحیاة بال ھدى ویضل

  .٤٢باال معنى ویقصد بھ شعور المرء بأن حیاتھ تمضي دون غایة وھدف معین ص
  ):Powerlesseness( العجز  .٦

ال قوة، ویعجز الفرد عن السیطرة على تصرفاتھ ورغباتھ وافتقاره ویقصد بھ الشعور بالالحول و
  .إلى الشعور بأنھ قوة حاسمة ومقررة في حیاتھ وفقدانھ الشعور بتلقائیتھ ومرح الحیاة 

على أن العجز یقصد بھ عدم القدرة على التحكم أو التأثیر في ) م٢٠٠٠(ویشیر عید 
 العامة في مجتمعھ، أو بأنھ مقھور ومسلوب اإلرادة مجریات األمور الخاصة أو في تشكیل األحداث

  . ٢٢٧وال یقدر على االختیار ص
  ):Self- Estrangements(غربة الذات  . ٧

ھي حالة یدركھا الفرد عن ذاتھ كمغترب أي أنھ أضحى نافرا أو مغتربا عن ذاتھ وأصبحت 
عدم القدرة على "بأنھا ) م٢٠٠٤(الذات أداة مغتربة ال تعرف ماذا ترید، وھي كما عرفھا زھران 

تواصل الفرد مع نفسھ وشعوره باالنفصال عما یرغب أن یكون علیھ وبین إحساسھ بنفسھ في 
  .١٠٩ص" الواقع

  Rebellion):(التمرد  . ٨
ھو شعور الفرد بالرفض والكراھیة لكل ما یحیط بھ مما یدعوه لممارسة العنف و وجود 

ي شكل سلوك عدواني ، وأخرى تتجھ إلى داخل الذات في نزعة تدمیریة تتجھ إلى الخارج الذات ف
  . شكل عزلة ونكوص وعدوان موجھ إلى الذات

إلى أن ھذا البعد یترجم إھدار الفرد لقیمتھ كإنسان و ) م٢٠٠٥(وعید ،وأشار محجوب 
عضو في المجتمع من منطلق عجزه عن المشاركة اإلیجابیة في اتخاذ القرارات أو مجرد التفكیر 

  .١٧٤تھ ومستقبلھ ومصیره ،وبذلك یتحول إلى أداة مستخدمة ال قیمة لھا في ذاتھا  ص في حیا
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كما یقصد بالتمرد إحساس الفرد باإلحباط والسخط والتشاؤم والرفض لكل ما یحیط بھ في مجتمعھ 
من أشخاص وجماعات ونظم، ورغبة جامحة في ھدم أو تدمیر أو إزالة كل ما ھو قائم في الوضع 

  . الراھن
  :أنواع االغتراب

  :االغتراب عدة أنواع نذكر منھا           
  :االغتراب الثقافي . ١

ویشار بھ الى ابتعاد الفرد عن الثقافة الخاصة بمجتمعھ ، وثقافة المجتمع تتألف من العادات 
رد حیث تجد الف، والتقالید والقیم السائدة في ذلك المجتمع ومخالفة المعاییر التي تضبط سلوك افراده

ویفضل كل ما ھو غریب و أجنبي عنھا . یرفض ھذه العناصر وینفر منھا وال یلتزم بھا ؛ بل
بأنھ تنازل اإلنسان عن حقھ الطبیعي في امتالك ثقافة حرة متطورة، ) م٢٠٠٦(وعرفھ خیري 

  .٢٠للمجتمع ص . إراحة لذاتھ وإرضاء
  : االغتراب االجتماعي . ٢

ل بین ذاتھ و اآلخرین ،والبرود االجتماعي ؛ أي ضعف ویتمثل في شعور الفرد بعدم التفاع
الروابط مع االخرین وقلة االحساس بالمودة واأللفة االجتماعیة معھم ، وینتج ذلك عن الرفض 

وأشار زھران ،وھو في افتقاد دائم للدفء العاطفي ، االجتماعي الذي یعیش في ظلھ االنسان
عور بالعزلة والھامشیة االجتماعیة والرفض والعجز إلى أنھ اغتراب عن المجتمع ، والش) م٢٠٠٤(

  . ١١٠عن ممارسة السلوك االجتماعي العادي ص
  : االغتراب االقتصادي  . ٣

یشیر الى شعور الشخص بانفصالھ عن عملھ ، على الرغم من وجوده  كجسم  في مقر 
المستقبل ؛وھو عملھ ، وذلك االحساس باالنفصال یولد لدیھ شعورا بالعجز والملل والخوف من 

  .شعور الفرد بأن العمل ال معنى لھ سوى أنھ وسیلة لتحصیل المال 
  : االغتراب السیاسي . ٤

ویقصد باالغتراب السیاسي شعور الفرد بالعجز في المشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة 
د عنھا وعن ، فھو شعور المرء بعدم الرضا وعدم االرتیاح للقیادة السیاسیة والرغبة في االبتعا

وشعور الفرد بانھ لیس جزء من العملیة ، التوجھات السیاسیة الحكومیة والنظام السیاسي برمتھ 
السیاسیة وأن صانعي القرارات السیاسیة ال یضعون لھ اعتبارا بمعنى أن الفرد یشعر بعدم القدرة 

ر تشكیل نظام ة فاقد لمعاییعلى التأثیر في المجال السیاسي عاجز عن اصدار قرارات سیاسی
  .سیاسي

ھذا المفھوم اذ یرى أن االغتراب السیاسي ال یمثل فقط االغتراب ) م٢٠٠٣(ویوسع خلیفة 
عن السلطة السیاسیة  بل أنھ یمثل كل االتجاھات السلبیة نحو عموم ھیئات المجتمع ، و أن المجتمع 

ملكیة الخاصة التي أدت الحدیث یدعم انفصال االنسان عن الطبیعة وعن ذاتھ من خالل اعتماده ال
  .٣٦إلى عدم المساواة ص

  : االغتراب الدیني . ٥
تكلمت كل االدیان عن االغتراب الدیني فیما معناه االنفصال واالبتعاد عن الذات اإللھیة، 

  .وفي االسالم یأخذ االغتراب المفھوم ذاتھ ؛ حیث یعنى بھ االبتعاد عن اهللا
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: لدیني في االسالم جاء في ثالث أشكال ھي أن االغتراب ا) م٢٠٠٣(وقد بین خلیفة 
، اغتراب المسلم بین الناس ، واغتراب المؤمن بین المؤمنین، واغتراب العالم بین المؤمنین

واالغتراب الدیني ھو ما یسمیھ علماء النفس بالحاجات الروحیة ؛ حیث أن ھذه الحاجات  تدفع 
ھ ویلجا إلیھ، ویعمل ما یرضیھ من العبادات االنسان عن البحث عن إلھ یعظمھ ویقدسھ ، ویرتبط ب

لذلك نجد االنسان في القبائل غیر ذات العقائد السماویة أوجدت لنفسھا قوى خفیة غیبیة تعتقد 
بقدرتھا على الحمایة والنصر والغفران والمعاقبة ، ورمزت لھا بأصنام وأشجار وأیام وأزمان 

  .١٠٧وأقامت لھا المعابد وقدمت لھا القرابین ص
والحاجات الروحیة ھي مشكلة تالزم االنسان في العصر الحدیث نظرا للمتغیرات الكثیرة 

  .والسریعة في مختلف مجاالت تواجد االنسان 
  : االغتراب النفسي . ٦ 

اختلف الباحثین في إعطاء تعریف لالغتراب النفسي كل على حسب وجھة نظره وھو حالة 
ھ عن اآلخرین وعدم االنسجام معھم، وعدم القدرة على نفسیة یشعر اإلنسان من خاللھا بانفصال

  .یضطره إلى االنعزال . التكیف االجتماعي مما
اغتراب عن الذات أیضا حیث یرتبط " أن االغتراب النفسي ھو) م٢٠٠٤(ویرى یوسف 

" ارتباطا موجبا باالغتراب عن المجتمع ومنھم من یذھب إلى أن االغتراب عزلة عن الذات 
   .٣٨ص

أن االغتراب النفسي ھو عدم الشعور بتحقیق الھویة وما ینتج عن ) م٢٠٠٣(سرى ویرى 
فالفرد الذي لم تحدد ھویتھ بعد یعتبر مغتربا ألنھ یفتقد االحساس باألمن الناتج ". ذلك من أعراض 

  .١١٤عن عدم تحدید الھدف المركزي لحیاتھ ص
  :العوامل المسببة لالغتراب 

ر باالغتراب یكون نتیجة لعوامل نفسیة مرتبطة بنمو الفرد یعزى بعض العلماء بأن الشعو
بأنھ ) م٢٠٠٧(وعوامل اجتماعیة مرتبطة بالمجتمع الذي یعیش فیھ، وھي ما أشار إلیھ المحمداوي 

تجعلھ غیر قادر على مجابھة مصاعب الحیاة، والتغلب علیھا، وكما یحدث نتیجة التفاعل بین 
  .١٦العوامل النفسیة واالجتماعیة ص

ویمكن إرجاع األسباب عند الفرد إلى الضغوط الداخلیة حیث یواجھ الفرد معظم نشاطھ 
نحو الوصول إلى أعلى الدرجات الكمال حتى یحقق الذاتیة المثالیة ویصل بنفسھ إلى الصورة التي 

  یتصورھا
  :أسباب االغتراب إلى) م٢٠٠١(و أرجع عثمان 

 عبارة ما یطلق علیھ أزمة المراھقة مما ینعكس طبیعة النمو ذاتھ فإن بدایة مرحلة المراھقة 
  .باإلحساس باالغتراب

  الظروف الحضاریة التي یعیشھا الفرد وتؤكد الدراسات النفسیة أن أزمة المراھقة لیست أزمنة
ثابتة في كل الحضارات ولھذا فإن طبیعة النظام االجتماعي والثقافي الذي یعیش فیھ الفرد یؤثر في 

 .ب النفسياإلحساس باالغترا
   احباطات الطفولة وأسالیب التنشئة االجتماعیة وكذلك العوامل المعرفیة والوجدانیة والشخصیة 

  .١٣٧ص
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  :یرجع االغتراب إلى األسباب التالیة) م٢٠٠٤( أما زھران            
  : أسباب نفسیة .١

  :تتمثل في
 في حالة الحرمان من الرعایة كما(الصراع بین الدوافع والرغبات المتعارضة وبین الحاجات 

التي ال یمكن إشباعھا في وقت واحد مما یؤدي إلى التوتر االنفعالي والقلق واالضطراب ) الوالدیة 
  .الشخصیة

  حیث تفل الفرصة لتحقیق دوافع وإشباع الحاجات كما في حالة الحرمان من الرعایة : الحرمان
  .الوالدیة االجتماعیة

  بات األساسیة أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد ویرتبط اإلحباط حین تعاق الرغ: اإلحباط
  .بالشعور بخیبة األمل والفشل أو العجز التام والشعور بالقھر وتحقیر الذات 

 وھذه الخبرات تحرك العوامل األخرى مسببة لالغتراب مثل األزمات : الخبرات الصادمة
  .االقتصادیة والحروب 

  : أسباب اجتماعیة . ٢
  :من أھمھاو
  ضغوط البیئة االجتماعیة والفشل في مقابلة ھذه الضغوط.  
 الثقافة المریضة التي تسود فیھا عوامل الھدم والتعقید.  
 التطور الحضاري السریع وعدم توافر القدرة على التوافق معھ.  
 اضطراب التنشئة االجتماعیة حیث تسود االضطرابات في األسرة والمدرسة والمجتمع.  
 قلیات ونقص التفاعل االجتماعي واالتجاھات االجتماعیة السالبة والمعاناة من خطر مشكلة األ

التعصب والتفرقة في المعاملة لسوء التوافق المھني حیث یسود اختیار العمل على أساس الصدفة ، 
  .وعدم مناسبة العمل للقدرات ،وانخفاض األجور

 ات الحیاة سوء األحوال االقتصادیة وصعوبة الحصول على الضروری.  
  تدھور نظام القیم وتصارع القیم بین األجیال.  
  .١٠٧الضالل والبعد عن الدین والضعف األخالقي ص.  

وھكذا یرجع ظھور االغتراب لدى الفرد نتیجة لسبب معین ، إما نفسي أو اجتماعي أو 
ة الطبیعیة لكلیھما معا، وعند ضھوره البد من محاولة ابعاد المغترب عن اغترابھ واعادتھ للحیا

  .حتى یكون فردا منتجا
  :النظریات المفسرة لالغتراب

وھناك العدید من النظریات التي فسرت االغتراب وسوف تتناول الدراسة أھم ھذه 
 ـ :النظریات وكما یلي

  :ـ تفسیر نظریة التحلیل النفسي لالغتراب:١
ضارة التي فروید بأن االغتراب ھو األثر الناتج عن الحضارة من حیث أن الح یرى

ویشیر زعتر  ،أوجدھا الفرد جاءت متعاكسة ومتعارضة مع تحقیق أھدافھ ورغباتھ وما یصبو الیھ



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٨٤

أن االغتراب ینشأ نتیجة الصراع بین الذات و الحضارة  إلى أن ھذا یعني في نظر فروید) م١٩٨٩(
 من تعقیدات حیث تتولد عند الفرد مشاعر القلق والضیق عند مواجھھ الضغوط الحضاریة بما تحمل

مختلفة وھذا بالتالي یدفع الفرد الى اللجوء الى الكبت كآلیة دفاعیة تلجأ إلیھا األنا كحل للصراع 
  ً الناشئ بین رغبات الفرد وأحالمھ وبین المجتمع وضوابطھ، ومن الطبیعي أن یكون ھذا حال

لذا فأن فروید ،  واالغترابمما قد یؤدي بالتالي الى مزید من الشعور بالقلق ضعیفًا تلجأ إلیھ األنا
  .٢٠الحضارة قامت على حساب مبدأ اللذة ولم تقدم لإلنسان سوى االغتراب ص یعتقد بأن

أن فروید استخدم طریقة التداعي الحر في ضوء العدید من الحقائق ) م١٩٨٩(وتذكر عبد العال
 :والتي من ضمنھا

أن ینسوا ذلك القدر الكبیر من بأنھ كیف یتسنى للمرضى  فروید اغتراب الشعور، حیث یتسأل - أ
 .حقائق حیاتھم الداخلیة والخارجیة ثم یستعیدوھا مع ذلك باستخدام طریقة فنیة معینة معھم

 اغتراب الالشعور والذي یتأتى من أن الرغبة المكبوتة قد ال تنتھي بانتھاء وتفریغ قوتھا من   - ب
حین الفرصة المناسبة للظھور أو الطاقة بل تظل الرغبة محتفظة بكامل قوتھا من الطاقة حتى تت

  .٢٣أثناء النوم مثًال ص العودة مرة ثانیة في حال ھوان وضعف األنا
ثالث أنواع من االغتراب على المستوى الشخصي والتي یمكن ایرادھا كما ) م١٩٧٤(ویحدد شتا 

  : یلي
 األنا  ( ضغطتحت )األنا(تعني وقوع )الھو(، ویتمثل في سلب حریتھ وذلك أن حریة)الھو (اغتراب

ً  علیھ من ناحیھ ویزداد  )األعلى ً  قویا والواقع االجتماعي، أي أن سلطة الماضي تمارس ضغطا
 )سلب حریة الھو (بعملیة السلب أو االنفصال )األنا(افتتانھ بالواقع من ناحیة أخرى ومن ثم یقوم 

ات الغریزیة وأما والقبض على زمام الرغب )الھو(ذلك بطرق عدة أما بسلب حریة) األنا(ویحقق
 .بإصدار حكمھ والسماح لھا باإلشباع أو تأجیل ھذا اإلشباع

 مرتبط األول بسلب حریتھ في إصدار حكمھ فیما یتعلق بالسماح  :، ویكون ذا بعدین)األنا (اغتراب
في  )األنا األعلى (للرغبات الغریزیة باإلشباع من ناحیھ وسلب معرفتھ بالواقع وسلطة الماضي

في وضع مغترب دائماً   )األنا (ح لھذه الرغبات باإلشباع من ناحیة أخرى، ومن ثم یكونحالة السما
 .وھنا یجمع اغترابھ بین الخضوع واالنفصال )األنا األعلى (أو بـ  )الھو (سواء في عالقتھ بـ 

 وھي  )األنا(، ویتمثل ھذا النوع من االغتراب في فقدان السیطرة على)األنا األعلى(ـ اغتراب
وھذا  )األنا(على )الھو(بسلطة الماضي أو زیادة )األنا(الة التي تأتي بدورھا نتیجة لسلب معرفةالح

بمظھر  ، أما الجانب اإلیجابي لالغتراب فأنھ یتمثل)األنا األعلى(ھو الجانب السلبي الغتراب
 .١٦٢بالواقع االجتماعي ص )األنا(االعتماد والذي یصاحبھ عدم افتتان

 :)فرانكل (ریة المعنى لـ االغتراب في نظ٢
ً  للبعد الصمیمي للوجود  فرانكل یقدم      نظریة جدیدة تدور حول المعنى حیث یعتبره ممثال

اإلنساني وأنھ األساس المنیع التي یرتكز علیھ الفرد من أجل التغلب على االغتراب وقھره وخاصة 
ة و الحب والعمل واإلنجاز عندما یستشعر الفرد المعنى في جوانب حیاتھ المختلفة، في الصداق

على المعاناة في  فرانكل والموھبة واالبداع واألیمان وحتى في المعاناة التي یتعرض الیھا، ویشدد
  .اكتشاف المعنى ویعتبرھا المحفز األساس لھذا االكتشاف والذي یبعد الفرد عن االغتراب

 واالغتراب وأن الوجود اإلنساني ھو وجود مشوب بالقلق أن ) م١٩٨٢(فرانكل  ویرى
ً  فھو ال ینشد التوازن داخل نفسھ ومع البیئة ویعتبر قلقھ واغترابھ  ً  متوازنا األنسان لیس مخلوقا
متأصلین ویضربان بعمق في أغواره بحیث ال یستطیع التخلص منھما باإلرضاءات الوقتیة، أنھ 
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قى على االغتراب ینشد معادلة أكثر متانة للحیاة والمعیشة وھو شيء سوف یمكنھ من أن یر
 . ٥٢والمعاناة ص

فعندما یكون الفرد على بصیرة من معاناتھ فأنھ یصل الى مستوى من االرتیاح واإلنجاز 
 إلى أن فرانكل یلتقي) م٢٠٠٤(الذاتي الذي یجعلھ أكثر معرفة بذاتھ وبما یدور حولھ، ویؤكد یوسف 

علیك أن تعاني ولكي تواصل لكي تعیش  مع سائر الوجودیین في فكرتھم األساسیة وھي أنھ 
  .٧٨االستمرار والبقاء علیك أن تجد معنى للمعاناة ص

وأن وجود المعنى في حیاة الفرد وأفعالھ یعني وجود دیمومیتھ واستمراره وھذا ما یجعلھ 
أكثر قدرة في الكشف والتعرف على أسرار ذاتھ وأغوارھا وبذلك یلتصق بھا ویكون صدیقاً  حمیما 

ف یجد الحیاة ممتلئة باألعمال وھذا ما قد یبعده عن االغتراب الذي یمثل األثر الناتج ً لھا، ألنھ سو
عن إحباط أرادة المعنى أو فقدانھا ذلك أن المغترب تتسم حیاتھ بالخواء والخلو من األھداف السامیة 

لف معھا، ذات القیمة والمعنى وأنھ وأن لم یعثر على ذاتھ بعد وان عثر علیھا فلیس بمقدوره أن یتآ
األنسان المعاصر یخضع أكثر وأكثر لتحكم األخرین فتضیع ذاتھ  أن) م١٩٨٢(فرانكل  حیث یذكر

في المجموع فھو ال یكون في معظم األحیان كما یرید لنفسھ أن یكون وإنما على الصورة التي 
  .١٤٢یریدونھا األخرون وبالتالي سوف یقع وبشكل متزاید فریسة للمسایرة واالمتثال ص

، حیث لفرانك نفس المنحى الذي أتخذه إلى أن البورت ینحى) م١٩٧٨ (سیفرینیشیر و
یشیر إلى مصطلحات مثل القلق والفزع واالغتراب تكون أكثر استخداماً  وشیوعاً  لدى الوجودیین 
حیث یجد األنسان نفسھ ملقى في عالم غیر مفھوم قدره أن یعیش في دوامة االستقرار والعزلة 

یتملكھ شبح الموت والعدم، وھو یرغب في الھروب من القلق لكن غیاب المعنى أكثر والمعاناة و
أیالماً  من القلق ألنھ حینما یوجد ھدف واضح في الحیاة یتالشى القلق والفزع، فاألنسان  مغترباً  
بالفطرة ینشد اآلمن والحریة على السواء وھو یسعى الى مغالبة ظروف االغتراب عن طریق 

   .٧٠معنى للوجود یغطي الثالوث المفجع، المعاناة والذنب والموت صالبحث عن 
 :ـ االغتراب بنظر أصحاب المذھب اإلنساني٣

ینظر أصحاب ھذه النظریة الى أن تحلیل سلوك األنسان ال یمكن أن یؤخذ من جانب واحد 
، بینما لكل بأن علم النفس قطع نفسھ عن الفلسفة) م١٩٩١(أو من نظریھ واحده، ویشیر المحمداوي 

فلسفة علم النفس یجب أن تعنى بدراسة القیم وینبغي أن تتضمن  شخص فلسفتھ الخاصة ولذا فإن
-Peakخبرات القمة  فلسفة الجمال االبتكاریة والخبرات األرقى واألعمق أو ما یطلق علیھ

experience)(  عر بالسعادة التي یشعر بھا الفرد عندما یحقق نجاحاً باھرًا وفق معاییر عالیة فیش
 .٢٥الكبیرة ص

فیشیر الى أن الكائن البشري یحتكم في سلوكھ الى قیم یتمثلھا ویفسر  )م١٩٨٩(أماحسین 
حیاتھ وعالمھ في ضوء بعض الرموز والمعاني وأن تھدید ھذه القیم یسبب لھ القلق والتوتر، فالقلق 

ت والتي بدونھا یعاني االغتراب ویفتقد من التھیب یستثیره تھدید القیم التي یتمثلھا الفرد كغایة الغایا
  .٧٠اإلحساس بوجوده كانسان ص

 :ـ تفسیر النظریة السلوكیة لالغتراب٤
أن أصحاب ھذه النظریة یرون بأن المشكالت السلوكیة ھي ) م١٩٩٨(یذكر الشعراوي 

رده عبارة عن أنماط من االستجابات الخاطئة أو غیر السویة المتعلمة بارتباطاتھا بمثیرات منف
وأن الفرد وفقاً  لھذه النظریة ، ویحتفظ بھا الفرد لفاعلیتھا في تجنب مواقف أو خبرات غیر مرغوبة

یشعر باالغتراب عن ذاتھ عندما ینصاع ویندمج بین األخرین بال رأي أو فكر محدد حتى ال یفقد  
  .٢٤١التواصل معھم وبدالً  من ذلك یفقد تواصلھ مع ذاتھ ص
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 :ت لالغترابـ تفسیر نظریة الذا٥
تكوین معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعوریة  "ممفھوم الذات بأنھ) م١٩٩٨(یعرف زھران 

  .١١٣ص "والتصورات التقییمیة الخاصة بالذات، یبلوره الفرد ویعتبره تعریفاً  نفسیاً لذاتھ
 وأن مفھوم الذات یتكون من مفھوم الذات المدرك ومفھوم الذات االجتماعي ومفھوم الذات

وبالتالي فأنھ یتكون من كل ما ندركھ عن أنفسنا ویتم ) م١٩٩٩(المثالي وھو ما أشار إلیھ قندیل 
من  :تنظیم مكوناتھ من المشاعر والمعتقدات التي تشكل في مجموعھا إجابھ عن تساؤالت من نوع

ھم أن العنصر الم ونكون؟ وكیف نبدو أمام األخرین؟ وكیف ینبغي أن نتصرف؟ والى من ننتمي؟ 
في تشكیل مفھوم الذات ھو الطریقة التي تتحقق بھا عملیة تنظیم المشاعر والمعتقدات المتناثرة في 

  .١٧٩ صةأطار وحدة متكامل
فاالغتراب وفقآ لھذه النظریة ینشأ عن األدراك السلبي للذات وعدم فھمھا بشكل جید وكذلك نتیجة 

   الواقعیةللھوة الكبیرة بین تصور الفرد لذاتھ المثالیة وذاتھ
 :ـ تفسیر نظریة المجال لالغتراب٦

أن فحوى ھذه النظریة في أنھ عند التصدي لالضطرابات والمشكالت النفسیة فأنھا توجھ 
االھتمام بشكل مركز على شخصیة العمیل وخصائص ھذه الشخصیة المرتبطة باالضطراب 

ن حدوث االضطراب والمسببة لھ، وكذلك على خصائص الحیز الحیاتي الخاص بالعمیل في زم
 .باإلضافة الى أسباب اضطرابھ شخصیاً  وبیئیاً  مثل اإلحباطات والعوائق المادیة

الحواجز النفسیة التي تحول دون تحقیق أھداف الفرد  بأن) م١٩٩٨(ویرى زھران
وعلى ھذا فأن ، أو إحجام وتقھقر خائف، والصراعات وما قد یصحبھا من إقدام وھجوم غاضب

ً  من عوامل داخلیة فقط بل من عوامل خارجیة تتضمن سرعة التغیرات االغتراب ھنا ل یس ناتجا
  .٢٦٦البیئیة واالتجاه نحو ھذه التغیرات والعوامل ص

  :تعریف مشكلة البحث
           :تحددت مشكلة الدراسة في السؤال التالي

سالمیة؟ما واقع االغتراب لدى الطالب الوافدون في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل  
:استراتیجیة االستعداد  

اختیار الموقع المناسب لغرض الدراسة-١  
یتواجد الطالب الوافدون في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في القاعات الدراسیة 

وتم اختیار موقع اجراء البحث في ، في الكلیات المختلفة وأیضا في المكتبة وفي السكن الجامعي
  :عتبارات وھيالسكن الجامعي لعدة ا

 تواجد أغلب الطالب الوافدون في السكن الجامعي ونومھم فیھ. 
 سھولة االتصال والمشاركة في األنشطة.  
 السكن یضم السعودیون والطالب الوافدون.  
 البعد عن الجو األكادیمي.  
 سھولة الوصول للمنشئات الریاضیة والفعالیات واألنشطة التي تقام للطالب.  
 لطالب لوجود طالب سعودیون وذلك من أجل اخفاء الھویةسھولة المشاركة مع ا . 
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  لذلك  البدء في بناء عالقات والتخطیط-٢
و على األماكن التي یتجمع ، تم زیارة موقع البحث لتعرف علیھ و على حدوده الجغرافیة

  .بھا الطالب وھي نادي الطالب وداخل السكن وفي المسجد والمنشئات الریاضیة
 البحث عن الجھة المسؤولة عن السكن الجامعي وھي عمادة شؤون وكان في البدایة

  .وتم التواصل معھم من أجل الحصول على سكن في الجامعة، الطالب
  صیاغة المشكلة  وتحدید مھمة الباحث -٣

ودور الباحث ھو أداة البحث  وھو أداة لجمع البیانات في ،  قبلتم تحدید المشكلة المراد دراستھا
  :اسات واستخدم الباحث طریقتین لجمع المعلومات ھيالبحوث والدر

  المالحظة   - أ
المالحظة من خالل معایشة الظاھرة المدروسة في الحقل من أجل الوصول إلى تحلیل أفضل للبناء 
الثقافي للموضوع وعالقتھ بما ھو حادث في مجتمع الدراسة الذي تم تحدیده ومن ثم  تسجیل 

لى أھداف الدراسة التي سبق تحدیدھا وللمالحظة  غیر المقننة المالحظات وترتیب األحداث بناء ع
  : لھا عدة أنواع

  مالحظة غیر المشاركة  
 الجزئیة–الكاملة (مالحظة بالمشاركة(  

واستخدم الباحث المالحظة بالمشاركة الكاملة حیث شارك المبحوثین في السكن وفي المسجد ونادي 
  . الطالب وأیضا في المالعب الریاضیة

  : المالحظة عدة أشكال منھا وأخذت
االنفعاالت أثناء طرح األسئلة  وطریقة ، المالمح، مالحظة أثناء المقابلة  مثل ردات الفعل : األول

 .التعامل مع اآلخرین
مالحظة الوحدة السكنیة التي یسكنھا والغرفة التي یسكنھ الطالب الوافد ، من حیث مكان : الثاني

  .ق بھنومھ ، وجلوسھ ، وكل ما یتعل
مالحظة الجوانب الخاصة في حیاة الطالب الوافد وكل ما یتعلق بطریقتھ في حیاتھ داخل : الثالث 

  . الوحدة السكنیة وخارجھا
  :المقابلة - ب

وتتكون المقابالت من أسئلة ذات إجابات مفتوحة ومغلقھ ، وذلك من أجل الحصول على    
یشكلون المعنى حول أحداث مھمة في معلومات ذات صلة بالمبحوثین وإدراكھم لعالمھم وكیف 

  . حیاتھم
  االستعداد للمشاركة في الوقائع الرسمیة والغیر الرسمیة- ٤ 

تم رصد األنشطة التي ستقام للطالب عن طریق االعالنات التي تقام في موقع الجامعة الرسمي أو 
  .عن طریق األنشطة التي تقام داخلیا ومعرفة مواعیدھا

   االستعداد للتحاور-٥
  .م تھیئة النفس واالطالع على بعض الكتب المساعدة في فنیات المحاورةت
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  استراتیجیة التخطیط والتنظیم
 الرسم الخرائطي -١

اختار الباحث أن یجري البحث داخل مقر السكن الطالبي وفیما یلي شرح للخرائط 
 :الموجودة في ھذا الموقع وھي

 یق قوقل وھو كما یليعن طریق استخراج الموقع عن طر: الخرائط الجغرافیة: 
 

  موقع السكن الجغرافي) ١(          شكل
 

  
  
  
  
  
  
  

   خرائط جوجل ).ھـ١٤٣٧.(جوجل: المصدر
 الخرائط المكانیة: 

 الخریطة المكانیة) ٢(                                            شكل

  
 الخرائط االجتماعیة: 

 الخریطة االجتماعیة)٣(شكل
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 :عيمكونات السكن الجام

 :تتكون منطقة إسكان الطالب من واحد وثمانون مبنى سكنیا مقسمة إلى فئات ھي  
ویسكن فیھا الطالب السعودیون وقد سكن الباحث في مبنى ).غرف(السكن المفرد : الفئة األولى

، ثمانیة والحظ الباحث وجود طالب وافدون في السكن بالرغم من أنھ مخصص للطالب السعودیون
  ،  غرفة )٩٠ – ٨٠(ما بین یضم كل مبنى 

 )شقق(السكن المزدوج  :الفئة الثانیة
ومن خالل المقابلة تبین أن ھناك  .یضم كل مبنى عشرون شقة، تتسع كل شقة لثالثة طالب          

 :أربعة طالب یسكنون فیھا وتنقسم ھذه الفئة إلى قسمین
 .یةمخصص لطالب المنح ویبلغ عددھا ثمان وحدات سكن :القسم األول
مخصص للطالب السعودیین وطالب المنح الداخلیة الراغبین في السكن المشترك،  :القسم الثاني

  .ویبلغ عددھا أربع وحدات سكنیة
، ومغسلة وحالق وتموینات، ویضم اسكان الطالب مسجد ومكتب ارشادي للطالب           

  .وبجوار السكن المالعب الریاضیة
حتوي على الخیمة الطالبیة التي تقام فیھا العدید من المناشط كلقاء ویضم  نادي للطالب ی          
كما تعد مكان یقضي فیھ الطالب وقت الراحة كما ، اللقاءات اإلرشادیة ، والمحاضرات ، الجمعة 

یحتوي النادي على معمل خاص بالرسم والخط ویحتوي النادي على غرفة لألنترنت یستطیع 
نھا كما یحتوي النادي على قاعة ثقافیة تقدم فیھا العدید من البرامج الطالب من خاللھ االستفادة م

 .واألنشطة واللقاءات و ركن القھوة حیث تقدم فیھ القھوة العربیة والمشروبات الساخنة
  .ویحتوي النادي على مطعم یقدم الوجبات سواء إفطار أو غداء أو عشاء

في الساعة السابعة صباحا ویخرجون الساعة ویوجد داخل السكن عاملون نظافة یأتون            
  التاسعة مساء
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یوجد على بوابات السكن موظفي األمن للتأكد من ھویة الداخلین ویجب ابراز البطاقة للدخول 
  . وخاصة في الفترة المسائیة یتم التشدید في ذلك

 :العینات المختارة -٢
  :تم اختیار خمس عینات عشوائیًا وھم كالتالي

  یرمحمد من: األخ   - أ
  بیانات المقابل األول) ١(جدول رقم 

  
  محمد منیر  االسم

  سنة٢٧  العمر
  الفلبین  الدولة

أصول الدین   المؤھل العلمي
  ١مستوى

الحالة 
  متزوج  االجتماعیة

  داخل السكن  موقع السكن

  ضعیفة  الحالة المادیة
  ٨داخل مبنى  مكان اللقاء
  فترات متباعدة  مدة اللقاء

 حمنمحمد أنیس الر: األخ  - ب
  بیانات المقابل الثاني) ٢(جدول رقم 

  محمد أنیس الرحمن  االسم
  سنة٢٥  العمر

  نیبال  الدولة

أصول الدین   المؤھل العلمي
  ١مستوى

الحالة 
  متزوج  االجتماعیة

  داخل السكن  موقع السكن
  ضعیفة  الحالة المادیة

  ٨داخل مبنى  مكان اللقاء
  فترات متباعدة  مدة اللقاء
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 اتشا:األخ  - ت
  بیانات المقابل الثالث) ٣(ل رقم جدو

  أتشا  االسم

والفعلي ، في الجواز٢٥  العمر
  سنة٣٠

والفعلي ، توقو في الجواز  الدولة
  غانا

  ١أصول الدین مستوى  المؤھل العلمي
الحالة 

  متزوج  االجتماعیة

  حي الیرموك  موقع السكن
  ضعیفة  الحالة المادیة
  ٨داخل مبنى  مكان اللقاء

  ات متباعدةفتر  مدة اللقاء
 األخ رجب  - ث

 بیانات المقابل الرابع) ٤(جدول رقم 
  رجب  االسم
  ٣٠أكثر من  العمر
  الصین  الدولة

أصول الدین   المؤھل العلمي
  ١مستوى

الحالة 
  متزوج  االجتماعیة

  داخل السكن  موقع السكن
  ضعیفة  الحالة المادیة
  في المسجد  مكان اللقاء
  فترات متباعدة  مدة اللقاء
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 خ محمداأل  - ج
 بیانات المقابل الخامس) ٥(جدول رقم 

  محمد  االسم
  سنة٢١  العمر
  السودان  الدولة

شریعة المستوى   المؤھل العلمي
  الرابع

الحالة 
  غیر متزوج  االجتماعیة

  داخل السكن  موقع السكن
  ضعیفة  الحالة المادیة
  في المسجد  مكان اللقاء
  فترة قصیرة  مدة اللقاء

 :تنظیم الوقت -٣
لنسبة للمالعب الریاضیة تكون مفتوحة بالمساء الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة با  

  .العاشرة لیال وتتأخر إذا كان فیھ منافسات كرویة على مستوى الجامعات
والنادي الطالبي یفتح مساء من الساعة الرابعة عصرا ویبقى مفتوحا حتى الساعة العاشرة   
  .لیال

ي المسجد بعد صالة الفجر وبعد العصر وبعد المغرب یومیًا و تقام تقام حلقات القرآن الكریم ف  
  .محاضرات شھریة في المسجد بعد صالة المغرب وحضر الباحث محاضرة لسماحة مفتي المملكة 

 :اختیار موقع البحث -٤
 :تم اختیار عدة أماكن وھي

 أجل إجراء من ، تم اختیار سكن الباحث و المسجد حیث اشترك الباحث في الحلقات المقامة
  .المقابالت

 كذلك الجلوس في المواقع حول المسجد لوجود الطالب فیھ بعد الصالة من أجل المالحظة. 
 المنشئات الریاضیة حیث اشترك الباحث مع الطلبة الوافدون في األنشطة الریاضیة. 
 نادي الطالب واشترك الباحث في حضور عدد من الفعالیات الثقافیة. 
  :تحدید عینات األشخاص -٥

وكذلك ، الحظ الباحث أن الطلبة الوافدون الذین یسكنون في شقة واحدة یكونون من جنسیة معینة
  .یمیل غالبا الطالب الوافدون إلى التحدث فیما بینھم وذلك بعد الصلوات من جنسیة معینة

  .الحظ الباحث تنوع الطالب الموجودون ومن قارات متعددة فمنھم من أوربا وآسیا وأفریقیا
  :د عینات الوقائعتحدی -٦

  الحظ الباحث وقائع روتینیة ووقائع خاصھ
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ومثل الوقائع الروتینیة الصلوات في المسجد وكذلك حلقات القرآن التي تقام وبعض الدورات التي 
  .تقام للطالب

والوقائع الخاصة وھي زیارة سعادة المفتي العام للمملكة للطالب ولقائھم معھ في برنامج مفتوح 
  .أسئلة على المفتي وھو یجیبیطرح الطالب 

  :الھدف ومصادر تحقیقھ -٧
تم تحدید الھدف من الدراسة وعلى ضوء ذلك تم التقدیم للسكن واالنتقال للموقع كطالب وتم قبول 

وتم ،والسكن في ھذا السكن مدة یومین في األسبوع إقامة دائمة ، الطلب وتم السكن في مبنى ثمانیة
  .لساعة الحادیة عشر لیال للمالحظة واجراء المقابالتتخصیص فترة من بعد الظھر وحتى ا

 أین یبدأ ومتى وأین ینتھي -٨
بدأ الباحث من أول یوم استقر فیھ في السكن وقام بالمالحظة المتعمقة ومتابعة الطالب 

ومن ثم تم التسجیل في األنشطة المختلفة التي تقام سواء في المسجد أوفي نادي ،الوافدون في السكن 
 في المالعب الریاضیة وتم االلتقاء مع الطالب وتكوین الصداقات معھم ودعوتھم على الطالب أو

وأیضا تم تناول بعض المشروبات الساخنة في المالعب الریاضیة ، الغداء في الغرفة الشخصیة
وانتھى الباحث عندما أستطاع أن یجمع أكبر عدد ممكن عن الظاھرة ، وفي النادي الطالبي

  . الوقائع بدأت في التكرار ولم تأتي بشيء جدیدالمدروسة بحیث أن
  استراتیجیة الحضور والمشاھدة

 :مراعات االنطباعات األولیة وتجنب تأثیرھا -١
  .ھذه التجربة جدیدة ولم یكن لدى الباحث انطباع عنھا قبل

حاول الباحث التغلب على االنطباعات األولیة وذلك بالتجرد ومحاولة نقل الواقع كما ھو ویعضد 
  .المھ باألدلة التي تؤكد ذلكك
 :تطبیق أسس الحضور والمشاھدة -٢
 التعامل مع الخصوصیات: 

وذلك بالتعامل الحذر مع المقابل ومعرفة أكبر قدر ممكن عن خصائص المقابل وكذلك التعرف على 
مدى قدرتھ على تقبل الحوار ومراعات أیضا عدم اإلطالة في المقابلة  الواحدة حیث تستغرق عادة 

  .ین ثالثین إلى أربعین دقیقة ویمكن تتم أثناء تناول الوجبةما ب
 االستناد النظري: 

  .تم القراءة المعمقة في مفھوم االغتراب وكذلك أسبابھ وأنواعھ وأبعاده ونظریاتھ المفسرة لھ
 الحضور والمشاھدة: 

  .وذلك بالسكن داخل السكن الجامعي وحضور األماكن التي یتواجد فیھا الطالب الوافدون
  .تمت المالحظة في أماكن متعددة داخل السكن 

 الحضور االیجابي: 
حیث تم التسجیل في الفعالیات المقامة في المسجد وفي المنشئات الریاضیة وكذلك حضور بعض 

  .الفعالیات التي تقام في نادي الطالب ومشاركة الطالب الوافدون
 المالحظة كمشارك: 

كاملة حیث شارك المبحوثین في السكن وفي المسجد ونادي استخدم الباحث المالحظة بالمشاركة ال
  .الطالب وأیضا في المالعب الریاضیة
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 التفاعل الحذر 
كان الباحث حذرا أثناء التسجیل وأیضا من خالل التفاعل مع المبحوثین فبعضھم الیمانع من 

  .التصویر وبعضھم اآلخر یمتنع امتناعا كلیا
 الباحث مراقب نشط: 

  حظة جمیع ما یستطیع مالحظتھ قام الباحث بمال
 المشاركة بھویة مخفیة: 

وكذلك تم تسجیل المقابالت دون ، تم االندماج مع الطالب كطالب وعدم اخبارھم بطبیعة العمل
  .وتم تصویر العدید منھم دون أن یعلموا، شعورھم

  استراتیجیة االستماع
 :اجراءات االستماع -١

 كل مركزاستمع الباحث إلى المواد المسجلة لدیھ بش. 
 قام الباحث بإعادة االستماع أكثر من مرة. 
 استمع  الباحث إلى جمیع الكالم. 

 :صیغ السماع  -٢
  استرق الباحث السمع في أكثر من مناسبة حینما رأى الطالب یتكلمون

 .بلغتھم أثناء التجمعات التي تتم بعد الصلوات
 وكذلك استمع حینما أجرى المقابالت مع الطالب  . 

  :التسجیلاستراتیجیة 
  : قام الباحث بما یلي

  .تسجیل مذكرات یومیة تتضمن أغلب ما الحظھ أثناء الیوم .١
تم تسجیل المقابالت كاملة دون أن یعلم المقابلین بذلك وذلك عن طریق  .٢

  .الجوال
  .التفریغ الیومي للمقابالت وكتابتھا یدویا في مذكرات یومیة .٣
 .ليكتابة ملخص لھذه المقابالت عن طریق الحاسب اال .٤

  استراتیجیة التحلیل واستراتیجیة التفسیر
 : والتفسیر كما یلي التحلیل قامت بھا الدراسة في االستراتیجیات التي

 .البیانات على التعرف .١
 .للمعلومات إطار تحدید .٢
 .معینة فئات تحدید أو الفھرسة .٣
 .الجدول مأل .٤
 وجدت ما تفسیر .٥
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  :تحلیل المعلومات وتفسیرھا
  نتائج المالحظة

  المقابلة ئجنتا
  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :تمھید
 بتفریغ البیانات الباحث قام ، المقابالت واجراء المیدانیة المالحظة عملیة من االنتھاء بعد

  : التالي النحو على وتحلیلھا
  نتائج المالحظة : أوًال 

  :ومن أبرز ما الحظھ الباحث
 .ر األوقات تجمع الطالب األفارقھ خارج السكن في مجموعات أكث .١
 .تكون التجمعات في بعد الصالة تجمعات من ذات الجنسیة الواحدة .٢
عندا حضرت في محاضرة دینیة في المسجد كان أغلب الحضور یلبسون الزي السعودي  .٣

 ).ثوب(
 .تكون بعض اللقاءات بین الطالب األفارقة والطالب السعودیون .٤
 .مالحظة أغلب العاملین داخل الجامعة من أفریقیا .٥
 .خالل استراق السمع أجد أنھم یستخدمون لغتھم في التخاطب بینھممن  .٦
من خالل االطالع على السكن وجدت أنھ سيء من ناحیة التجھیز وكذلك بطء في عملیة  .٧

 .الصیانة
 .مشاركة األفارقة في حلقات القرآن بشكل كبیر وعندھم قدرة على حفظ القران الكریم .٨
ند الطلب منھ السماح بالتصویر أخذ وقتا للمشاورة ومن عند مقابلة المسؤول في نادي الطالب ع .٩

 .ثم سمح بالتصویر الخارجي فقط
 .یوجد طالب وافدون داخل النادي وأغلبھم یتجھ إلى المطعم وكذلك غرف النت .١٠
 .یعمل طالب متعاونون في النادي .١١

   المقابلة نتائج :ثانیا
   وتحلیلھا،ستعرض الدراسة أوال المقابالت وملخص كل مقابلة 

  : المقابل األول-١
  سنة ٢٧:العمر،محمد منیر

  الفلبین: البلد، الكلیة أصول الدین
   :ملخص المقابلة-

اختار منیر االلتحاق بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة ووجھ إلى قسم أصول الدین 
، ریعةبعد اجتیازه معھد اللغة العربیة ولم یكن عن رغبة وإنما كانت رغبتھ االلتحاق بقسم الش

والتحق عن طریق الطالب القدماء الذین قدموا للسعودیة وكانت رغبتھ الدراسة في السعودیة بغض 
النظر عن اسم الجامعة ویسكن منیر داخل السكن الجامعي وذكر أنھ سكن خارج الجامعة العام 

دما الماضي لمدة ستة أشھر عندما أحضر زوجتھ للزیارة ویذكر أنھ واجھتھ صعوبة في السكن عن
أحضر زوجتھ فلم یستطع من إیجاد سكن لھم واضطر للسكن مع ابن عمتھ في خارج الجامعة مما 

ومستوى عالقتھ مع زمالئھ السعودیون جیدة ولكن ال یدخل معھم بعمق ، أثر على تحصیلھ العلمي
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ي ویذكر أن اللھجة السعودیة قریبة من اللغة العربیة وحاول لبس الز،ولم یخرج معھم في رحالت 
وعانى منیر من الوحدة وخاصة في الستة األشھر األولى بسبب ، ي وخاصة في الجمعةالسعود

وھدفھ اكمال الدراسة الجامعیة ومن ثم ، ویذكر أن الوالدان ھم الذین شجعوه ،التفكیر في األھل 
 في وبالنسبة عن رأیھ، التفكیر بالعمل وال یمانع في العمل في السعودیة ولكن في المجال الدعوي

أعضاء ھیئة التدریس والمقررات المقدمة لھ رأى أنھم یختلفون فمنھم من تفھم منھ ومنھم من ال 
ولكن بالنسبة ، ولكن لم یناقش منیر عضو ھیئة التدریس خارج المحاضر بسبب الحیاء، تفھم منھ 

مقرر تاریخ وبالنسبة للمقررات فیرى أنھا جیدة ولكن ال یرغب في ، للتعامل فھم سواسیة مع الجمیع
وكان منیر یشارك في األنشطة عندما كان في المعھد ولكن ، المملكة ألنھ لن یستفید منھ مستقبال

ویعاني منیر معاناة شدیدة بالنسبة للمكافئة التي ال ، االن ال یشارك بسبب كثرة األعباء الدراسیة
  .غبةوبالنسبة إلكمال الدراسات العلیا لم یكن لیھ ر، تكفي حوائجھ الشخصیة

  : تحلیل محتوى المقابلة-
لم تتغیر عن منیر العادات والتقالید واللھجة بل وجد نفسھ في صراع ما یحملھ من مبادئ 
وقیم وذلك بشعوره بالوحدة وكرفضھ مقرر التاریخ السعودي وعدم تكوینھ للصداقات بین 

 مشاركتھ في األنشطة على" السعودیون واقتصر فقط على الطالب الفلبینیون ویتبین ذلك من اجابتھ
فھنا لم یكن داعي الدراسة عائق بل صعوبة " أثناء العطل فأجاب بأنھ ال یرغب الثقافة السعودیة

ویشار بھ الى ابتعاد الفرد عن الثقافة الخاصة . تقبل الثقافة مما یساعد على وجود اغتراب ثقافي لدیھ
  .بمجتمعھ

یھ حیث تقلل من تركیزه على الدراسي وأیضا منیر یعاني من ضغوط من ناحیة مالیة وأسر
ونحن نعلم أن من أسباب االغتراب أسباب نفسیة وھي الصراع بین الدوافع والرغبات المتعارضة 

  .وبین الحاجات فالطالب یعاني من قلة المكافأة المعطاة ولیس لھ عمل إضافي
ضار زوجتھ وأیضا وذلك بسبب عدم استطاعتھ اح، ویشعر منیر بالعجز الذي یؤدي الى االغتراب

وھو ما أشار إلیھ عید ، عندما فرض علیھ التخصص وأیضا ال یستطیع من إیجاد دخل اضافي لدیھ
سابقا على أن العجز یقصد بھ عدم القدرة على التحكم أو التأثیر في مجریات األمور ) م٢٠٠٠(

دة وال یقدر على الخاصة أو في تشكیل األحداث العامة في مجتمعھ، أو بأنھ مقھور ومسلوب اإلرا
  . ٢٢٧االختیار ص

  : المقابل الثاني-٢
  سنة٢٥العمر، محمد أنیس الرحمن
  البلد نیبال، الكلیة أصول الدین

 اختار محمد التسجیل في جامعة االمام عن طریق الزمالء حیث أرسل لھم :ملخص المقابلة-
، رى ولذلك لم یسجل فیھاأوراقھ وتم قبولھ في جامعة االمام ولیس لدیھ تواصل في الجامعات األخ

ومحمد لیس لھ صداقات ولم یخرج خارج الجامعة إال في مرات قلیلة عنما زار صدیقھ في الدمام 
وأحیانا ، ویجد محمد صعوبة في فھم اللھجة السعودیة، وكذلك في حائل وعند دروسھ الخارجیة

طالعة وعمل البحوث ویقضي وقت فراغھ في الم، یفكر في أمھ وزجتھ حیث توفي والده منذ فترة
ویلبس محمد ، وكانت رغبة أمھ ھي مواصلة الدراسة، وال یشارك في األنشطة الن لیس لدیھ وقت

وبالنسبة للمقررات الدراسیة یرى محمد أن بعض المقررات التدرس إال في ، الزي السعودي
اریخ المملكة مستویات عالیة مثل التربیة ومناھج البحث لصعوبتھا علیھ وأیضا عنده مشكلة مع ت

وال یحاول أن یسأل األساتذة  والطالب عن ما أشكل علیھ من ، حیث یرى أنھ خاص بالسعودیون
وعنده مشكلة في المكافأة التي یأخذھا حیث أنھ وحید أمھ ویعول زوجتھ وال یتقاضى ، الفھم 
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امعة عند وأخذ دروس إضافیة خارج الج، وھو یشعر بالحزن أحیانًا، ریال فقط وھي قلیلة٨٤٠إال
  .بعض المشائخ

  :تحلیل محتوى المقابلة
یعاني محمد من االنطواء والمیل إلى الوحدة حیث یعاني ضعفا في المشاركات الثقافیة التي 

وذلك بسبب عجزه المالي وقد لمست منھ ذلك من خالل تعابیر وجھھ عندما أكد أنھ ، تقیمھا الجامعة
، بال ولكن لرغبة أمھ في إكمال دراستھ جاء إلى ھناوحید أمھ ولھ زوجھ وكان أیضا یعمل في النی

وأیضا من األسباب أنھ یجد صعوبة في فھم اللھجة السعودیة مما یعیق التواصل مع زمالئھ 
وأیضا یوجد عدم تقبل الطالب السعودیون لھ فعندما سألتھ ھل حاولت تكوین صداقات ، السعودیون

  مع الطالب السعودیون؟
 قبول من الطرف اآلخر مما سبب لھ عزلة اجتماعیة وھو ما أكده كان جوابھ أنھ لم یجد

بأن الفرد یشعر باالنفصال عن اآلخرین واإلحساس بعدم االنتماء والالمباالة ) م٢٠٠٤(یوسف 
  .٣٨بطریقة یشعر فیھا بأنھ وحید منفصل عن نفسھ ومجتمعھ ص

  ھذا الزي؟والدلیل على ذلك عند سؤالھ عن لبسھ الزي السعودي ھل انت معجب ب
  .فكانت اجابتھ ال ولكن أنا ارتاح لھذا الثوب

  : المقابل الثالث- ٣ 
  .سنة٣٠االسم اتشا العمر 

  .الجنسیة توقو والبلد غانا، الكلیة أصول الدین
  :ملخص المقابلة-

اتشا من غانا ولكن حصل على الجنسیة التوقیة ألنھ درس في توقو وكان بارزا في لعبة 
ویجد اتشا صعوبة في التحدث ولكنھ ممتاز في فھم ،یعطونھ الجنسیة التوقیة كرة القدم مما جعلھم 

اللغة العربیة حیث وجد صعوبة في فھم اللغة العربیة في األول ولكن المعلم في المعھد طلب منھ 
وكان اتشا یسكن داخل السكن واالن انتقل للعیش خارج السكن في حي ، الصبر واالستمرار

ویشارك في األنشطة التي تقیمھا الجامعة وذكر أنھ منسب إلى ، حضر زوجتھالیرموك من أجل أنھ أ
ورأیتھ یلبس الزي السعودي كامال وعند سؤالھ قال أن ھذه الثقافة ، فریق الجامعة في كرة القدم

وعند سؤالھ عن التواصل مع الطلبة السعودیون ذكر أنھا ي التحدث فقط في الجوال ، تعجبني
ولیس لدیھ رغبة ، الدخول معھم مباشرة بسبب أنھم یتحدثون اللغة العامیةوكذلك یجد صعوبة في 

ویحتاج أخذ ) مدرسة(في العمل أثناء الدراسة وكذلك العمل بعد الدراسة حیث عنده مشروع تعلیمي 
الموافقات الرسمیة على ذلك وقد أراني بعض الكتب التي تعلم العربیة وأنھ سیطبقھا على الطالب 

وعند سؤالھ عن كفایة المكافأة ،  أوقات الفراغ یأخذ دروس عن كیفیة تعلیم األوالدھناك وأیضا في
ولیس لدیھ مشكلة مع المقررات ، لھ ذكر أن اإلنسان رزقھ من اهللا و ال یفكر من أن یأتیھ الرزق

ال وبالنسبة لعالقتھ مع أعضاء ھیئة التدریس ذكر أنھ ، الجامعیة وأنھا مناسبة وتتیح لھ ثقافة جدیدة
ویذكر اتشا انزعاجھ من بعض سلوكیات الطلبة ، یسألھم كثیرا من أجل أنھ یخاف من انزعاجھم منھ

، السعودیون أثناء التحدث معھ یغیر لھجتھ فجأة ویتكلم باللھجة السعودیة مما یسبب لھ انزعاجا
اتھم وذكر أن الطالب األفارقھ یمیلون إلى الجلوس خارج الغرف النھم متعودون ھناك في بیئ

  .والكسول ھو الذي یضل في البیت
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  :تحلیل محتوى المقابلة 
نالحظ على أتشا أنھ مشارك فعال في األنشطة الریاضیة والسبب في ذلك أنھ یحب كرة 
القدم ومن خالل مالحظتي وجدت أن أغلب المشاركین في األنشطة الثقافیة واالجتماعیة وكذلك 

ألفارقة وقد یرجع سبب ذلك تأثیر بیئتھ األصلیة علیھ الذین یعملون داخل الجامعة من الطالب ا
  .حیث ذكر أتشا أن السبب أنھم یعتبرون الجلوس في الغرف نوعا من الكسل

ویدل على ذلك انزعاجھ من تغییر ، ویعاني اتشا من االغتراب االجتماعي مع الطالب السعودیون
 حاولت الذھاب إلى مناسبة اجتماعیة وأیضا عند سؤالھ ھل، اللھجة وفھمھ أنھا تعبر عن احتقار لھ

سعودیة؟ فذكر أنھ ال ألنھ لم یدعوني أحد ولیس لي عالقة بھم وأیضا عند سؤالھ ھل تتدخل مع 
حوارات معھم؟ فذكر أنھ انسان عادي ولكن اتكلم معھم فقط و أشاركھم األنشطة فقط دون الدخول 

لسابقة أن من أسباب االغتراب ھي ویؤكد على ذلك ما ورد في األدبیات ا، في حوارات عمیقة
أسباب اجتماعیة ومنھا نقص التفاعل االجتماعي واالتجاھات االجتماعیة السالبة والمعاناة من خطر 

  .التعصب والتفرقة
  : المقابل الرابع-٤

  سنة٣٠أكثر من : العمر، رجب
  البلد الصین، أصول الدین: الكلیة

  :ملخص المقابلة
 خنن وذكر أنھا موضع حضارة الصین وفیھا مسلمون رجب من دولة الصین ویسكن في

وأیضا بسبب ،ولم یدخل مع السعودیون في صداقات بسبب لیس فیھ اطمئنان لھم،ولكن بشكل قلیل 
ویشعر رجب بالوحدة بسبب تفكیره في الوالدین الكبیرین في السن ،اختالف العادات الصینیة 

دي ذكر أنھ الیلبسھ إال في المناسبات الدینیة وكذلك في الزوجة وعن مدى اعجابھ في الزي السعو
والیشارك في األنشطة التي تقام إال قلیال  وذكر أنھ زار القصیم لوجود طالب صینیون ، أحیانًا
وعن سبب انتسابھ لجامعة االمام ذكر أن معھد اللغة العربیة في الصین ھو الذي رشحھ لذلك ، ھناك

عودیة وأیضا یجد مشكلھ عند التخاطب مع الطالب ویجد صعوبة شدیدة في فھم اللھجة الس،
ولوعرض علیھ عمل وترك الدراسة یجده مترددا الن سنھ كبیر ویعول أبویھ الكبیرین ، السعودیون

ویجد رجب صعوبة ، في السن وكذلك الزوجة ویحاول العمل مع الدراسة ولكنھ الیجد الوقت الكافي
ویجد صعوبة في ، یرة وأیضا تاریخ المملكة الأستفید منھكبیرة في فھم مقرر التربیة لوجود أمثلة كث

  .التواصل مع الجامعة في األشیاء التي یحتاجھا إلنھ یخشى الفشل
 :تحلیل محتوى المقابلة

یعاني رجب مالیا وسوء األحوال االقتصادیة وصعوبة الحصول على الضروریات الحیاة 
الدلیل على ذلك تردده في العمل والدراسة و، من األسباب االجتماعیة التي تؤدي الى االغتراب

  .حیث ذكر أن سنھ أكبر من الثالثین ومتزوج والعائل الوحید ألبیھ وأمھ
صعوبة اندماجھ في الحضارة السعودیة بسبب أنھ یرى أن حضارتھ الصینیة متفوقھ وذلك عند 

 سؤالھ عن وكذلك  عند، اجابتھ من أي مكان في الصین ذكر أنھ من بلد موضع حضارة الصین
وعند سؤالھ أیضا عن ارتیاحھ في السعودیة ذكر أن ، اعجابھ بالزي السعودي ذكر أنھ ال یعجبني

وھو ما أشار  لدیھ والحظت علیھ وجود الال ھدف، ھنا الدین أفضل ولكن في الحریة بالدي أفضل
دون غایة بأنھ یرتبط باال معنى ویقصد بھ شعور المرء بأن حیاتھ تمضي ) م٢٠٠٣(إلیھ خلیفھ 

   .٤٢وھدف معین ص
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   المقابل الخامس-٥
  سنة٢١:العمر،محمد
  السودان: البلد، الشریعة: الكلیة

  : ملخص المقابلة
كانت المقابلة قصیرة وكان دخولھ في الجامعة عن طریق التقدیم علیھا وكان االختیار عن 

ویذكر أنھ التحق بقسم ، قناعة ألنھ یشعر بأن طلبة العلم والمشائخ متفوقون حیث العقیدة الصحیحة
ویسكن داخل السكن الجامعي ،الشریعة ولم یدخل معھد اللغة العربیة وھو االن في المستوى الرابع 

  .ولیس لدیھ مشاكل 
  :تحلیل محتوى المقابلة

وعند محاورتھ كان ، لقصر المقابلة تبین لدى الباحث أن لدى محمد لدیھ عاطفة دینیة قویة 
  . ویأخذ مده قلیلة حتى یفكر في اإلجابةالطالب حذرا في الكالم

  المقابل السادس-٦
  .مدیر نادي الطالب، س

  .لھ خمس سنوات في الموقع
  :ملخص المقابلة

أوال تحدث لي عن المناشط التي یقیمھا النادي وھي بمعدل عشرین دورة ،كان متفھم إلى حد كبیر 
وعن طبیعة الجنسیات التي تأتي ، اولقاء في الفصل الدراسي وذكر أنھا موجھھ إلى الطالب عموم

إلیھ ذكر أنھا من جمیع الجنسیات وذكر في السابق أنھم كانت تقام رحالت للطالب الوافدون ولكنھم 
االن اقتصروا على الطالب السعودیون بسبب أن الطالب األجانب وخاصة األفارقة یتصرفون 

ن الطالب األفارقة صعبین في وعن مواجھة صعوبة مع الطالب ذكر أ، بشكل خارج عن المألوف
وأیضا ، التعامل فلیس عندھم مھارات التواصل الجیدة وكذلك مستوى النظافة لیس جید لدیھم

وذكر أن عندھم موظفین من الطالب ، ولذلك تج أنھم یغضبون بسرعة، یشعرون بالتمییز العنصري
،  مبلغ زھید جداریال في الفصل ویعتبر)١٥٠٠(یتم ترشیحھم بشكل فصلي ویتقاضون بمعدل 

وعند سؤالھ عن ، وعن طبیعة الدورات التي تقام قال أنھا في تطویر الذات والمحاضرات الدینیة
وذكر عندما یأتي طالب سعودیون فإنھم یأتون ،اندماج الطالب السعودیون معھم ذكر أنھ قلیل 

ت والبطوالت وذكر بالنسبة لدوري الجامعا،ویلعبون أو یذھبون للمطعم " شلة"بشكل مجموعة 
  .  التي تقام فقط للسعودیون

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة: ثالثا
  :وبعد عرض المقابالت والمالحظات وتحلیلھا نجیب عن أسئلة الدراسة كالتالي

ما أسباب شعور الطالب الوافد بالوحدة واالنعزال عن المجتمع /١س: جواب السؤال األول
  الجامعي؟

وھي ) ٦(ض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقم لإلجابة على ھذا السؤال تعر
  :كما یلي
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  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال األول) ٦(جدول رقم

المج  السؤال
  الترمیز  اإلجابة  یب

ماعالقتك مع زمالئك 
  خوف  جیدة ولكن مزاحي معھم متوسط  ١  السعودیون؟

ھل فكرت بالخروج معھم 
  خوف  ر ویدعونني ولكن ال ألبي الدعوةلم أفك  ١  في رحالت

  فقدان  نعم بسبب بعدي عن األھل  ١  ھل تعاني من الوحدة
ھل تكون صداقات مع 

  حذر  ال بسبب الحذر من الفھم الخاطئ  ١  الطالب اآلخرون؟

ھل حاولت تكوین صداقات 
  رفض  حاولت ولم أجد قبوال  من الطرف اآلخر  ٢  مع الطالب السعویون؟

المجتمع ھل تعرفت على 
  انعزال  ال ألني لم أخرج كثیرا  ٢  السعودي

ھل حاولت الذھاب إلى 
ال ألنھم لم یدعونني وال تستطیع أن تذھب مع   ٣  مناسبة اجتماعیة

  إنسان ھكذا مباشرة
رفض 
  وحذر

ھل تدخل في حوارات مع 
أنا انسان اتكلم معھم فقط ولم أدخل في   ٣  الطالب األجانب؟

  حذر  .حوارات عمیقة

أل الطالب الطالب ھل تس
أحیانا ویتجاوبون معي ولكن المشكلة   ٣  السعودیون

  عدم فھم  الیتحدثون الفصحى

أالحظ أن على الطالب 
األفارقة یحبون التجمع 

  خارج السكن
ألن البیئة مختلفة عندنا فالذي یجلس في   ٣

  المنزل كسالن
بیئة 
  مختلفة

ھل كونت صداقات مع 
مئنان للسعودیون ولكن أتعرف لیس فیھ اط  ٤  الطالب السعودیون؟

  عدم ثقة  علیھم

ھل تسأل زمالئك 
  لغة  ال ولكن أسأل زمالئي الغیر السعودیون  ٤  السعودیون؟

یمكن تفسیرھا كما ) ٦(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال األول الموجودة في جدول 
  :یلي

ئھ السعودیون ھو مخاطبتھم أن من أسباب انعزال الطالب وضعف التواصل بینھ وبین زمال -١
والدلیل على ذلك من خالل حدیث اتشا انھ عندما یتخاطب مع الشباب السعودي ، باللھجة السعودیة
 .وأیضا یشعر الطالب بالتمییز ویدل على ذلك ماذكره مدیر النادي الطالبي، یحول لھجتھ فجأة
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رجع إلى أنھم یقبلون ثقافة مشاركة الطالب األفارقھ مع الطالب السعودیون في األنشطة ال ت -٢
ویؤید ذلك ، المجتمع ولكن من خالل ثقافتھ األصلیة التي تعتبر الذي یجلس في المنزل كسالن

 .مالحظة الباحث أن الطالب األفارقھ یجتمعون في خارج السكن حتى ساعات متأخرة
عضھم یرید ویؤید ذلك أن ب، یوجد تقبل لدى الطالب السعودي للطالب الوافد ولكن بشكل قلیل -٣

ویمكن السبب یرجع ، ویؤید ذلك خوفھم من اقامات عالقات معھم، الخروج معھم ولن لم یدعوه أحد
إلى اختالف العادات والبیئات والدلیل على ذلك ماذكره مدیر النادي أنھ في أثناء الرحالت معھم 

 .یتصرفون تصرفات خارجة عن المألوف
  

  ر على الطالب الوافد في المواقف التي یواجھھا؟ھل یوجد تأثی/ ٢س: جواب السؤال الثاني 
وھي ) ٧(لإلجابة على ھذا السؤال تعرض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقم 

  :كما یلي
  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال الثاني) ٧(جدول رقم

  الترمیز  اإلجابة  المجیب  السؤال
ما الذي دعاك لاللتحاق بجامعة 

تأثیر   الطالب القدماء الذین قدموا قبلي  ١  مام؟اال
  أقران

أبي وأمي شجعاني على ذلك ألنھم   ١  ھل مواصلتك للدراسة عن رغبة ؟
  متدینون

تأثیر 
  والدین

ما ھو سبب اختیارك لجامعة 
تأثیر   عن طریق الزمالء القدماء  ٢  اإلمام؟

  أقران
ھل أحد أجبرك على موصلة 

تأثیر    في اكمال الدراسةأمي كانت رغبتھا  ٢  الدراسة
  الوالدة

لماذا لم تدرس في الجامعة 
  ذاتي  من أجل العقیدة والمشائخ وطلب العلم  ٣  اإلسالمیة في النیجر؟ 

بسبب أن المعھد العربي في الصین   ٤  لماذا لم تدرس في األزھر؟
  اجبار  ھوالذي وجھني

ھل تغیر تخصصك من أصول 
  اجبار   یؤخذ رأیي في ذلكنعم ألنھ لم  ١،٤  الدین إلى الشریعة

یمكن تفسیرھا كما ) ٧(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال الثاني الموجودة في جدول 
  :یلي

أن یوجد تأثیر على الطالب في اختیاره للجامعة وذلك عن طریق األقران ولم یكن عن قناعھ  .١
كان عن طریق تقدیم األقران ویدل على ذلك عندما اخترت جامعة االمام ھل عن قناعة وانما 

 .لھ في أكثر من جامعة
 .یوجد تأثیر واضح للوالدین في دفع الطالب نحو الدراسة .٢
لم یكن الطالب بالخیار بالنسبة للتخصص وإنما الجامعة تجبره على ذلك بدعوى امتالء  .٣

 .الكلیات بالطلبة
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حظة الباحث تبین أن اختار الطالب المجیب رقم ثالثة الجامعة عن رغبة ولكن من خالل مال .٤
 .ھذا االختیار بسبب االحتیاج للدعم للمدرسة التي ینوي اقامتھا ھناك

وھذا التأثیر .  ویدل على ذلك دراستھ خارج الجامعة دروسا اضافیة في كیفیة تعلیم الطالب
على أن ) م٢٠٠٠(ویؤكد على ذلك ما أشار إلیھ عید ، یقود الطالب إلى فقدان السیطرة والعجز

 یقصد بھ عدم القدرة على التحكم أو التأثیر في مجریات األمور الخاصة أو في تشكیل العجز
  .٢٢٧األحداث العامة في مجتمعھ، أو بأنھ مقھور ومسلوب اإلرادة وال یقدر على االختیار ص

  ما أثر الحاجة للمال على االغتراب االجتماعي لدى الطالب الوافد؟/ ٣س: جواب السؤال الثالث
وھي ) ٨(لى ھذا السؤال تعرض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقملإلجابة ع

  :كما یلي
  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال الثالث) ٨(جدول رقم

المجی  السؤال
  الترمیز  اإلجابة  ب

ھل تعطیك الجامعة مكافأة 
إذا سئلت جمیع الطالب فإنھم یحتاجون كثیرا   ١  مجزیة؟

  ینا وھذا یؤثر عل

تأثیر 
نفسي 

  وأكادیمي
ھل المكافأة التي تعطیك 

فیھ مشكلة في المكافأة وأنا أعول أمي   ٢  الجامعة كافیة؟
  قلق  وزوجتي وھذا یقلقني

ھل حاولت أخذ قرض من 
أخذت أحیانا من أصدقائي والجامعة أعطتني   ٢  الجامعة؟

  مرة واحدة وبعدھا رفضت
الحاجة 

  للغیر

ن طریق الجوال وال تساعدني الجامعة ع  ٣  كیف تتواصل مع األھل؟
  والمكافأة قلیلة ولكن الرزق بید اهللا

التطلع 
لمساعدة 
  الغیر لھ

لو أعطیت فیزة عمل ھل 
أتردد في ذلك ألن سني فوق الثالثین وأعول   ٤  تترك الدراسة؟

  أسرة والوالدین
الحاجة 
  الملحة

ھل حاولت أن تعمل وانت 
  ضغط  نيأحاول ولكن الوقت الیناسب  ٤  تدرس؟

یمكن تفسیرھا ) ٨(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال الثالث الموجودة في جدول 
  :كما یلي

تؤثر قلة المكافأة على الطالب كثیرًا وتجعلھم یعانون كثیرا وتؤثر على نفسیاتھم مما یؤدي  .١
 .إلى عزوف الكثیر منھم عن المشاركة في األنشطة

وأیضا یصدمون في ، أثناء الدراسة ولكن الوقت لیس متاح لھمیرغب البعض منھم في العمل  .٢
في الفصل الدراسي مقابل العمل أربع )  ریال ١٥٠٠( قیمة المكافأة التي یعطون وھي

 .  ساعات یومیا
یؤدي التفكیر في األمور المالیة إلى انشغال التفكیر في سبیل ایجاد المال ویؤثر علیھم نفسیا  .٣

 .وأكادیمیا
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ى الطالب بالشعور باإلحباط وھو من األسباب النفسیة التي تؤدي للعزلة یؤدي ذلك إل .٤
 .االجتماعیة 

  ھل المقررات الجامعیة تؤدي إلى االغتراب لدى الطالب الوافد؟/ ٤س: جواب السؤال الرابع
وھي ) ٩(لإلجابة على ھذا السؤال تعرض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقم

  :كما یلي
  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال الرابع) ٩(جدول رقم

المجی  السؤال
  الترمیز  اإلجابة  ب

ھل المواد الدراسیة 
الدراسیة التي تدرسھا 

  جیدة؟
جیدة ولكن ال أرغب في تاریخ المملكة ألنھ   ١

  رفض   یخص السعودیون 

ھل المواد الدراسیة التي 
  ٢  تدرسھا مناسبة؟

ال تدرس إال بعض المواد أرى أنھا 
لمستویات علیا مثل التربیة ومناھج البحث 

  وأیضا عندنا مشكلة مع تاریخ المملكة
  مشكلة

ھل المواد الدراسیة التي 
نعم والتاریخ السعودي اعتبره زیادة في   ٣  تقدم لك مناسبة

  تقبل  الثقافة

ھل تحتاج كل المقررات 
  ٤  التي تعطى لك؟

 كل مقرر مھم ولكن بعض المقررات صعبة
علینا مثل التربیة الن فیھا أمثلة كثیرة وأیضا 

  تاریخ المملكة ال أستفید منھ

صعوبة 
وعدم 
  فائدة

ھل تعتقد أن السنوات التي 
زیادة   نعم الن فیھ مواد زائدة نعطى في الدبلوم  ٤  قضیتھا في المعھد كثیرة؟

  عبئ
یمكن تفسیرھا ) ٩(دول من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال الرابع الموجودة في ج

  :كما یلي
یرفض أغلب الطالب الوافدون دراسة التاریخ السعودي وذلك بسبب اعتقادھم أنھ خاص  .١

ویمكن أن یكون السبب في ذلك ھو عدم تقبلھم الثقافة ، بالسعودیون وال فائدة تعود علیھم
 .السعودیة

ویرجع ذلك ،التربویة یجد الطالب صعوبة في فھم بعض المقررات الدراسیة وخاصة المواد  .٢
 .لوجود األمثلة الكثیرة 

یعتقد الكثیر من الطالب أن المواد التي تعطى في الدبلوم ولیست لھا عالقة باللغة العربیة  .٣
 .زیادة أعباء علیھم

وھذا یؤدي بالطالب إلى الشعور بأن كثیرا من المتطلبات الدراسیة الضرورة لھا مما یؤدي  .٤
بأنھ ھو شعور الفرد بفقدان المعنى في الحیاة، ) ٢٠٠٤(ه زھران بھ إلى اال معنى وھو ما أكد

وبأن األشیاء واألحداث والوقائع المحیطة قد فقدت داللتھا ومعناھا مما یؤدي بھ إلى 
  .االغتراب
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٤٠٤

  ھل یقبل الطالب الوافد ثقافة المجتمع السعودي ویندمج فیھا؟/ ٥س: جواب السؤال الخامس
وھي ) ١٠( الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقملإلجابة على ھذا السؤال تعرض

  :كما یلي
  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال الخامس) ١٠(جدول رقم

المج  السؤال
  الترمیز  اإلجابة  یب

ھل تعرف شیئًا عن العادات 
اللھجة السعودیة قریبة من اللغة العربیة   ١  السعودیة؟

  دیني  ي یوم الجمعةوحاولت لبس الزي السعودي ف

ھل تشارك في البرامج التي 
  رفض  ال ألني ال أتقبل الثقافة السعودیة  ١  تقام في العطل؟

ھل تشارك في حلقات 
  انشغال  كنت أشارك ولكن تركتھا بسبب الوقت  ١  القران 

ھل تجد صعوبة في 
  صعوبة  نعم أجد صعوبة  ٢  التخاطب باللھجة السعودیة

أنت تلبس الزي السعودي 
  ارتیاح  ال فقط أنا أحب ھذا وارتحت لھ  ٢  ل أنت معجب بھذا الزي؟ھ

أنت لبس الزي السعودي 
  اعجاب  ھذه الثقافة تعجبني  ٣  من شماغ وثوب؟

ھل تتخاطب مع الطالب 
  رفض  ال نتكلم بلغتنا  ٣  الغانیین باللغة العربیة

ھل اختلفت علیك العادات 
 ولكن الحریة یختلف حیث ھنا یھتمون بالدین  ٤  في السعودیة؟

  رفض  ھناك أفضل

اللھجة السعودیة ھل 
  صعوبة  وفیھ مشكلة ألني الأفھمھا، تشكل علي دائما  ٤  تفھمھا؟

یمكن ) ١٠(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال الخامس الموجودة في جدول           
  :تفسیرھا كما یلي

فة السعودیة وإنما یعتقدون لبس الزي السعودي عند بعض الطالب الوافدون لیس حبا في الثقا .١
وأیضا مالحظھ الباحث عند لقاء سعادة ، أنھ زي اسالمي ویدل على ذلك لبسھم لھ یوم الجمعة

 .المفتي معھم كان الغالبیة یلبسون الزي السعودي
یجد الطالب الوافدون صعوبة في فھم اللھجة السعودیة وھذا یؤدي من النفور وعدم التواصل  .٢

 .مع الطلبة السعودیون
الحظ الباحث ومن خالل استراق السمع أن أغلب الوافدون یتحدثون بلغتھم المحلیة فیما بینھم  .٣

وقلیال ما یستعملون اللغة العربیة ویرجع ذلك إلى عدم تقبل الثقافة السائدة في المجتمع والدلیل 
 .على ذلك تحدثھم أیضا في غرفھم بلھجتھم المحلیة
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٤٠٥

  ر االنتماء لدى الطالب الوافد ؟ما مقدا/ ٦س: جواب السؤال السادس
) ١١(لإلجابة على ھذا السؤال تعرض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقم 

  :وھي كما یلي
  أسئلة واجوبة المقابلین على السؤال السادس) ١١(جدول رقم

المجی  السؤال
  الترمیز  اإلجابة  ب

لماذا لم تذھب الجامعة 
معة االمام ولكن كان ھمي ھو لم اختار جا  ١  األزھر؟

  الدراسة في السعودیة
عدم 

  وضوح
ھل فیھ برامج المنھجیة 
الحقیقة أنا أركز على الدراسة ولي عندي   ١  تقدم لك خارج المنھج؟

  مشاركات أخرى
عدم 
  انتماء

  اجبار  نعم ألنھ لم یؤخذ رأیي  ١،٤  ھل تغیر تخصصك
ھل ترید مواصلة 

  تردد  سأحاولاذا استطعت   ١  الدراسات العلیا

لماذا لم تذھب إلى 
عدم   ألنھ ال یوجد لدي تواصل ھناك  ٢  باكستان للدراسة؟

  انتماء
لو اتیح لك مواصلة 

عدم   الأفكر والسبب أن قریتي یحتاجونني  ٣،٤  الدراسات العلیا
  انتماء

ا یمكن تفسیرھ) ١١(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال السادس الموجودة في جدول 
  :كما یلي

كان اختیار جامعة االمام لیس عن قناعة وإنما عن طریق األقران أو االجبار وكذلك  .١
 .التخصص

وذلك یدل على ضعف االنتماء وھو ، ال یوجد لدى الطالب رغبة في مواصلة الدراسات العلیا .٢
 مما، شعور الفرد بأنھ ال ینتسب لجماعتھ األساسیة وال یرضى عنھا وال یشعر بالفخر بھا

 .مع شعور باالغتراب،یؤدي بھ للقیم السائدة 
ھل تؤثر الضغوط التي یواجھا الطالب الوافد على مستوى / ٧س: جواب السؤال السابع  

  االغتراب لدیھ؟
) ١٢(لإلجابة على ھذا السؤال تعرض الدراسة أجوبة المقابلین على ھذا السؤال في جدول رقم 

  :وھي كما یلي
   المقابلین على السؤال السابعأسئلة واجوبة) ١٢(جدول رقم

  الترمیز  اإلجابة  المجیب  السؤال
ھل وجدت صعوبة في اجراءات 

نعم وخاصة عندما أتیت بزوجتي   ١  السكن؟
  معاناة  وسكنت عند ابن عمتي 

ھل واجھتك ضغوطات وأنظمة 
  تقبل  ال الحمد هللا  ٢  قاسیة داخل الجامعة

ھل أحسست أول ماأتیت بعدم 
 تعودت أجلس مع أناس ال ألني  ٣  التأقلم

  تقبل  كثیرون

ھل تسأل الدكتور بعد االنتھاء من 
ال أني أخاف من ردة األستاذ وبعض   ٣،٤  المحاضرة؟

  تخوف  األحیان استحي
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٤٠٦

نعم واجھتني مشاكل في الفھم   ٤  ھل واجھتك مشاكل؟
  والتواصل وفي طریقة الكالم

صعو
  بة

ھل تجد صعوبة في مقابلة 
بة ألني أخاف من نعم أجد صعو  ٤  المسؤولین

  خوف  الفشل

یمكن تفسیرھا ) ١٢(من خالل استعراض أجوبة المقابلین على السؤال السابع الموجودة في جدول 
  :كما یلي

أن الطالب الوافدون یعانون من السكن وخاصة الطالب المتزوجون الذین یرغبون في  .١
الصیانة فیھ وكذلك رأیت من خالل المالحظة أن السكن غیر جید و، إحضار زوجاتھم

 .ضعیفة
 .صعوبة مقابلة المسؤولین بسبب الخوف من الفشل .٢
سھولة اندماج الطالب األفارقة بسبب طبیعة المجتمع الذین یعیشون فیھ وسھولة التنقالت في  .٣

 .بلدانھم
  :النتائج والتوصیات

   :النتائج
  :التوصیات

   :مقدمة
تائج الدراسة المیدانیة، یشتمل ھذا الفصل على مبحث رئیس یتناول المبحث ملخصًا لن

  .والتوصیات المقترحة 
 خالصة النتائج: أوًال

من خالل تحلیل ومناقشة الدراسة المیدانیة في الفصل الرابع، توصلت الدراسة إلى العدید من 
  -:النتائج منھا ما یلى

أن من أسباب انعزال الطالب وضعف التواصل بینھ وبین زمالئھ السعودیون ھو مخاطبتھم  .١
 .جة السعودیةباللھ

مشاركة الطالب األفارقھ مع الطالب السعودیون في األنشطة ال ترجع إلى أنھم یقبلون ثقافة  .٢
 .المجتمع ولكن من خالل ثقافتھ األصلیة التي تعتبر الذي یجلس في المنزل كسالن

یوجد تقبل لدى الطالب السعودي للطالب الوافد ولكن بشكل قلیل و یرجع السبب في ذلك إلى  .٣
  .وكذلك بعض التصرفات من الطالب الوافدون، الف العادات والبیئاتاخت

 اختیار الطالب للجامعة  طریق األقران ولم یكن عن قناعھ  .٤
  .یوجد تأثیر واضح للوالدین في دفع الطالب نحو الدراسة .٥
وجود ضغوط نفسیھ بسبب أن الطالب لیس لھ خیار بالنسبة للتخصص وإنما الجامعة تجبره على  .٦

  .وى امتالء الكلیات بالطلبةذلك بدع
 .بعض الطالب كان دخولھ للجامعة بسبب حاجتھ للدعم في مشاریعھ الدعویة في بلده .٧
وتؤثر على نفسیاتھم مما یؤدي إلى عزوف الكثیر منھم ، تؤثر قلة المكافأة على الطالب كثیرًا  .٨

  .عن المشاركة في األنشطة
وأیضا یصدمون في ، الوقت لیس متاح لھمیرغب البعض منھم في العمل أثناء الدراسة ولكن  .٩

  .  قیمة المكافأة التي یعطون
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٤٠٧

یؤدي التفكیر في األمور المالیة إلى انشغال التفكیر في سبیل ایجاد المال مما یؤثر علیھم نفسیا  .١٠
 .وأكادیمیا

یرفض أغلب الطالب الوافدون دراسة التاریخ السعودي وذلك بسبب اعتقادھم أنھ خاص  .١١
  .بالسعودیون

ویرجع ذلك ، الطالب صعوبة في فھم بعض المقررات الدراسیة وخاصة المواد التربویة یجد .١٢
  .لوجود األمثلة الكثیرة 

یشعر الطالب بأن كثیرا من المتطلبات الدراسیة ال ضرورة لھا مما یؤدي بھ إلى اال معنى  .١٣
 .وھوما یقوده إلى االغتراب

كون اعجابا في الثقافة السعودیة وإنما لبس الزي السعودي عند بعض الطالب الوافدون قد ال ی .١٤
  .یعتقدون أنھ زي اسالمي

ویرجع ، أن أغلب الوافدون یتحدثون بلغتھم المحلیة فیما بینھم وقلیال ما یستعملون اللغة العربیة .١٥
السبب یرجع إلى ضعف االنتماء إلى الثقافة السائدة في المجتمع ویدل على ذلك حدیثھم في 

  .الغرف بلھجتھم المحلیة
كان اختیار الجامعة والتخصص لیس عن قناعة وإنما عن طریق األقران أو االجبار مما سبب  .١٦

  .لھ ضغطا نفسیا والدلیل على ذلك رغبتھ الشدیدة في تغیر التخصص
وذلك یدل على ضعف االنتماء وھو ، ال یوجد لدى الطالب رغبة في مواصلة الدراسات العلیا .١٧

  .من أسباب االغتراب
 معاناة شدیدة للطالب وتأثیر على نفسیتھ مما یؤدي بھ إلى االغتراب وعدم یسبب بعد الزوجة .١٨

  .المشاركة في األنشطة التي تقام
 .صعوبة مقابلة المسؤولین بسبب الخوف من الفشل .١٩
حصر النشاط الریاضي والمشاركات في دوري الجامعات على الطالب السعودیون یضعف من  .٢٠

ك ما الحظھ الباحث على أن بعض الطالب یحضرون القابلیة على المشاركة والدلیل على ذل
 .المباریات التي تقام

 خالصة التوصیات: ثانیا
 .زیادة المكافأة بالنسبة للطالب الوافد .١
 .محاولة ایجاد سكن للطالب المتزوجون .٢
 .اقامة دورات للطالب السعودیون على طریقة التعامل مع الطالب الوافدون .٣
 . داخل السكن لمساعدة الطالبایجاد مرشدون نفسیون واجتماعیون .٤
محاولة وضع یوم مفتوح على مستوى الجامعة ویكون منظم بحیث یكون فیھ ركن لكل دولة  .٥

وتبرز كل دولة ما لدیھا من أنشطة ثقافیة وكذلك أكالت شعبیة ویمكن یكون تقییم لكل ركن 
 .ویرعى ذلك مدیر الجامعة  ودعوة وسائل االعالم لتغطیة ھذه الفعالیات

 .تصال بالعاملین بالجالیات في المنطقة واالستفادة من خبراتھم في توجیھ الطالباال .٦
 .عمل أبحاث تتناول تأثیر االغتراب على الطالب الوافدون في جوانب أخرى .٧
 .عمل دراسة تتناول تأثیر االغتراب على الطالبات الوافدات .٨
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٤٠٨

  المراجع والمالحق
  المراجع: أوال

  .دار صادر :  بیروت.لسان العرب). ھـ١٤١٤.(محمد، ابن منظور
  .موسوعة الرسالة للنشر: بیروت. بحوث و دراسات في علم النفس). م٢٠٠١.( األحمر، أمل 

ظاھرة االغتراب لدى طلبة الثانویة العامة في مدینة الخلیل وعالقتھا ). م٢٠٠٥. (بنات، بسام
  .١٣٢- ٩١، )٢٤( ، مجلة جامعة بیت لحم .ببعض المتغیرات

ھـ من ٦/٢/١٤٣٧تم استرجاعھا في تاریخ . خرائط جوجل). ھـ١٤٣٧.(جلجو
http://maps.google.com.sa/maps?hl=ar&tab=wl  

  .دار المعارف: القاھرة. القیم الخاصة لدى المبدعین). م١٩٨٩.(حسین، محي الدین 
غریب دار : القاھرة. دراسات في سیكولوجیة االغتراب). م٢٠٠٣. (خلیفة، عبد اللطیف محمد
  .للطباعة والنشر

  .دار العام الثالث: القاھرة. االغتراب الثقافي للذات العربیة).  م٢٠٠٦. (خیري، حازم
بعض سمات الشخصیة وعالقتھا باالغتراب النفسي لدى الشباب ). م١٩٨٩.(زعتر، محمد 

  .الشرقیة، جامعة الزقازیق، كلیة اآلداب. رسالة دكتوراه غیر منشورة . الجامعي
  .عالم الكتب: القاھرة . إرشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر االغتراب). م٢٠٠٤.(سناء، زھران

  .عالم الكتب: القاھرة. التوجیھ واإلرشاد النفسي). م١٩٩٨.(زھران، حامد عبد السالم 
  .عالم الكتب: القاھرة. األمراض النفسیة االجتماعیة). م٢٠٠٣.(سرى، إجالل

. غتراب وعالقتھ بالعصاب والدافعیة لإلنجاز لدى طالب الجامعة اال). م١٩٩٢. (السید ، نعمات
  . ١٩٨- ١٧٣، )٨(  ،مجلة كلیة التربیة بأسیوط

: القاھرة). ترجمة طلعت منصور وآخرین(، علم النفس اإلنساني). م١٩٧٨.(سیفرین، فرانك 
  .مكتبة األنجلو المصریة

رسالة دكتوراه . التكامل المنھجياالغتراب االجتماعي في ضوء نظریة ). م١٩٧٤.(شتا، السید
  .القاھرة، جامعة القاھرة، كلیة اآلداب.غیر منشورة 

المكتبة :  االسكندریة.اغتراب المعرفة والحریة في حیاتنا الیومیة). م٢٠٠٤. (شتا، السید
  .المصریة
ة الشعور باالغتراب وعالقتھ ببعض المتغیرات العقلیة وغیر العقلی). م١٩٨٨.(الشعراوي، عالء 

جامعة ، كلیة التربیة.رسالة ماجستیر غیر منشورة . لدى طالب الجامعة
  .المنصورة،المنصورة

دار المنھل : بیروت.  اإلنسان المعاصر وشقاء الوعي–االغتراب . )م٢٠٠٨(.عباس، فیصل
  .اللبناني
 غیر رسالة ماجستیر. العالقة بین االغتراب والتواؤمیة لدى الشباب). م١٩٨٩.(عبد العال، تحیھ 
  .الشرقیة، جامعة الزقازیق، كلیة التربیة. منشورة

  .دار الفكر العربي: القاھرة . القلق وإدارة الضغوط النفسیة). م٢٠٠١.(عثمان ، فاروق
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٤٠٩

  . مكتبة زھراء الشرق: القاھرة . علم النفس االجتماعي).م٢٠٠٠.(إبراھیم ، عید
مكتبة : القاھرة). مة طلعت منصورترج(،اإلنسان یبحث عن معنى). م١٩٨٢. (فرانكل، فیكتور 

  .األنجلو المصریة
، التفاعل اإلنساني كمدخل لتحسین األداء التربوي). م١٩٩٩،نوفمبر٢١-١.(قندیل، شاكر عطیة 
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٤١٠

المالحق: ثانیا  
  نص المقابالت-١

  االسم محمد منیر
  سنة٢٧العمر

  الدولة الفلبین
  الحالة االجتماعیة متزوج

  ١الكلیة أصول الدین مستوى 
  ؟ما الذي دعاك لاللتحاق بجامعة اإلمام/س

  .الطالب القدماء الذین قدموا إلى السعودیة قبلي
  لماذا لم تذھب إلى جامعة األزھر؟/س

  لم اختار جامعة االمام ولكن كان ھمي الدراسة في السعودیة
  ھل التقدیم على الجامعة سھل؟/س
  نعم
عندما اتیت إلى جامعة االمام وجدت فیھا طالب من عدة جنسیات ومنھم السعودیون ماھي /س

  ة عن السعودیون قبل وبعد ؟النظر
كنت أفكر أن السعودیون متدینون إلننا نلتقي بالدعاة ھناك وأھل الفلبین المسلمون یحترمون الدعاة 
ولما جئت لم تتغیر النظرة ولكن أسمع أن فیھ تعامل غیر جید ولكن لم أواجھ شیئا من ذلك حتى 

  االن
  أین تسكن ؟/ س

  في الجامعة 
  ة؟ھل سكنت خارج الجامع/س

  .في العام الماضي لمدة ستة أشھر فقط عند قدوم زوجتي للزیارة
  ھل وجدت صعوبة في إجراءات السكن ھنا؟/س

ولما جاءت زوجتي كان ھناك صعوبة الحصول على سكن لنا داخل الجامعة ، نعم وجدت صعوبة
علي في فاطرینا للسكن مع ابن عمتي وزوجتھ في غرفة واحدة ولك ان تتخیل المعاناة وھذا أثر 

  .دراستي كثیرا
  ما عالقتك مع زمالئك السعودیون ؟/ س

  .ممتازة ولیس معي مشاكل معھم ولكن مزاحي معھم متوسط ولم أدخل معھم بعمق
  ھل فكرت في الخروج معھم في رحالت خارج الجامعة؟/س

  ویدعونني ولكن ال ألبي الدعوة،لم أفكر 
  ھل تعاني من الوحدة؟/س
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٤١١

  استطع فراق أمي وابي والزوجةألني لم ، أحسست بالوحدة
  ھل تفكر فیھم دائما؟/س

  .أحیانا أفكر
  ھل تعرف شیئا عن العادات السعودیة وھل تعاني صعوبة في فھم اللھجة السعودیة؟/س

اللھجة السعودیة قریبة من اللغة العربیة وحاولت لبس الزي السعودي وخاصة في الجمعة واعجبت 
  .في طریقة المعانقة وإكرام الضیف

  لو حصلت على عمل رسمي في السعودیة ھل تترك الدراسة؟/س
  .أكمل الدراسة وھدفي أنھي الدراسة ثم أذھب للدعوة في الفلبین

  إذا انھیت الدراسة ھل تعمل ھنا في المملكة؟/س
  على حسب إذا كان فیھ مصلحة للدعوة فإني أوافق 

  ھل مواصلتك للدراسة عن رغبة؟/س
  نھم متدینون أبي وأمي شجعانني على ذلك ال

  ماھي درجة كفاءة أعضاء ھیئة التدریس؟/س
  یختلفون منھم من تفھم منھ ومنھم من التفھم 

  ھل أضافوا لدیك معرفة؟/س
  نعم 
  ھل یمیز أعضاء ھیئة التدریس في المعاملة بینكم؟/س

  سواسیة الجمیع وممكن یفضلوننا عن السعودیون
   وبعدھا؟ھل تحاول مناقشة الدكتور في أثناء المحاضرة/س

  قلیال واستحي من ذلك
  ھل تشعر بالراحة في القاعة؟/س
  نعم
  ھل تكون صداقات مع الطالب األجانب؟/س

  ال فقط مع الفلبینیون
  لماذا؟/س

  ممكن لم نتعود مع ھؤالء وایضا نحذر من الفھم الخاطئ لتصرف معین
  ھل تتحدث باللغة العربیة في السكن مع زمالؤك الفلبینیون؟/س

  حدثغالبا النت
  في وقت الفراغ ماذا تعمل؟/ س

  لیس عندنا عمل إال المذاكرة واالستراحة
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٤١٢

  اذاكان لیس لدیك مذاكرة ھل فیھ أنشطة تجذبك؟/ س
  فیھ أنشطة وكنت مشارك معھم عندما كنت في المعھد وكن االن لیس فیھ وقت

  ھل الجامعة تھتم بالمشاكل التي تواجھھا؟وھل یقدمون لك االستشارات؟/س
  .ھناك تعاون إلنھم یتعاملون بالنظام ولیس ھناك تسھیالت ال لیس 

  ھل ترى أن المواد الدراسیة التي تدرسھا جیدة؟/س
جیدة ولكن ال أرغب تاریخ المملكة الني لن أستفید من مستقبال بالعكس ھو یخص السعودیون ولكن 

  یمكن أن أستفید من تاریخ الشیخ محمد بن عبدالوھاب
  یة تقدم لك خارج المنھج؟ھل فیھ برامج المنھج/س

  .الحقیقة أنا أركز على الدراسة ولیس عندي مشاركات أخرى
  ھل تشارك في أثناء العطل؟/س

  أحیانا
  لماذا؟/س

  ألني ال أتقبل الثقافة السعودیة 
  ھل تكون صداقات مع الطالب السعودیون؟/س

  .حاولت مع البعض
  ھل ترید مواصلة الدكتوراة والماجستیر في الجامعة؟/س

  .إذا استطعت سأحاول
  ھل الجامعة تعطیك مكافأة مجزیة؟/س

فمثال المطعم كل ، ریال فقط ٨٤٠بالنسبة للمكافئة ، إذا سئلت جمیع الطالب فإنھم یحتاجون كثیرا
 ریال  واتصالك على أھلك والمالبس والغسیل وفیھ معاناة مالیة كبیرة ونضطر ١٥یوم ینقص

  .على الدراسةللقروض وھذا یوثر علینا في التركیز 
  ھل حاولت االتصال على الجالیة الفلبینیة خارج الجامعة؟/س
  نعم
  ھل تشارك في الحلقات التحفیظ المقامة في مسجد السكن؟/س

  .كنت أشارك ولكن االن ال بسبب وقت الدراسة
  فیھ إضافة عندك؟ ھل عندك مشكلة؟/س

  أنا أرید رفع المكافأة 
  الشریعة؟ھل تغیر تخصصك من أصول الدین إلى /س

  .نعم ألني لم یؤخذ رأیي وإنما وجھوني الن الشریعة ملیئة بالطالب
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٤١٣

  االسم محمد أنیس الرحمن
  الدولة نیبال

  سنة٢٥العمر
  سنوات الدراسة أربع سنوات

  الحالة االجتماعیة متزوج
  ھل تسكن داخل الجامعة؟/س

  .نعم ولم اسكن خارجھا ابدا
  ما سبب اختیارك لجامعة االمام؟/س

  ق زمالئي تم تقدیم أوراقي إلى عدد من الجامعات السعودیة وتم قبولي في جامعة االمامعن طری
  لماذا لم تذھب الى الجامعة االسالمیة في األزھر أو الباكستان؟/ س

  لیس عندي تواصل في باكستان 
  لوكان عندك تواصل ھل تذھب؟/ س

  ال أرى أن السعودیة أفضل ألن األنبیاء خرجوا من ھذه البالد
  ھل حاولت تكوین صداقات مع الطالب السعودیون؟/ س

أرید تكوین صداقات ولكن لم أجد قبول من الطرف اآلخر ولم أخرج خارج الجامعة ولم أذھب الى 
  األعراس ولم أحاول االحتكاك فیھم

  ماھي نظرتك عن السعودیون قبل ان تأتي وبعد أن اتیت؟/س
  .بعض الطالب تختلف، السعودیة ھناك فرق كبیرأنا أضن السعودیة بلد ممتاز ولما أتیت إلى 

  ھل تجد صعوبة في التخاطب في اللھجة السعودیة؟/س
  . أجد صعوبة

  ھل دخلت في حوارت ونقاش مع الطلبة السعودیون خارج الدروس؟/ س
  .فقط كالم داخل الفصل 

  ھل تعاني في العیش ھنا بالوحدة؟/س
  أحیانا أفكر في أمي وزوجتي 

  وقت الفراغ؟ماذا تعمل في /س
  .أقرأ الكتب النافعة

  ماذا تفكر في العمل باإلجازة؟/س
  أعمل بحث صغیر عن واجبات والصالة وسننھا

  ھل تشارك في األنشطة التي تقیمھا الجامعة؟/س
  أحیانا
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٤١٤

  لماذا؟/ س
  .ألنھ لیس لدي وقت فقط أنا مركز في الدراسة

  ھل أحد أجبرك على مواصلة دراستك؟/ س
 الھند وتركت الدراسة فترة من الزمن بسبب الحاجة للفلوس وبعدھا حصلت درست في نیبال وفي

على الشھادة العالمیة التي تعادل الثانویة وأمي كانت أمنیتھا إكمال الدراسة ولذلك ارسلت أوراقي 
  .للتقدیم في السعودیة والحمد هللا قبل دعائھا وقبلت

  ھل زرت مدن في السعودیة؟/ س
  ذھبت إلى الدمام

  ا ذھبت إلى الدمام؟لماذ/س
  .لي صدیق یعمل ھناك

  ھل تعرفت على المجتمع السعودي ھناك؟/ س
وأیضا زرت حائل لزیارة أستاذ نیبالي ، سكنت لمدت یومین فقط وكنت في الغرفة ولم أخرج كثیرا

  .یعمل في جالیات حائل
  أنت تلبس الزي السعودي ھل أنت معجب بھذا الزي؟/س

  ي النیبال وارتحت لھ ال أنا أحب ذلك ولم ألبسھ ف
  ھل المواد الدراسیة التي تدرسھا مناسبة؟/ س

بعض المواد ارى أنھا ال تدرس إال لمستویات أعلى مثل التربیة وكذلك مناھج البحث ویمكن تكون 
ألننا ال نستفید ، وعندنا أیضا مشكلة في تاریخ المملكة. المشكلة من األستاذ الذي یصعبھا ویسھلھا

  .منھ
  ش االستاذ بعد أن ینتھي من شرح الدرس؟ھل تناق/س

  .ال أحاول أن أناقشھ ألني أستحي من ذلك ولكن أحاول أستذكره عندما أرجع إلى السكن
  لو أعطاك أحد فیزه عمل في المملكة ھل تترك الدراسة؟/ س

  ال أرید ذلك وإنما أتینا للدراسة ولم أرد العمل
  بعد أن تأخذ الشھادة ھل یمكن أن تعمل؟/ س
  .م ولكن في مجال الدعوة فقط وممكن في الجالیات أوفي نیبالنع
  فیھ أشیاء تشغلك أثناء المحاضرة أو تواجھ مشاكل مع الطلبة السعودیون؟/س

  ال والطالب یعاملوننا كزمالء
  ھل تحاول أن تسأل الطلبة السعودیون في الواجبات وفي شرح الدرس؟/ س

  أحیانا
  لماذا اخترت تخصص أصول الدین؟/ س

  اخترتھ عن قناعة
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٤١٥

  ھل ترید مواصلة الدراسات العلیا؟/س
  الأرید 
  لماذا؟

  لم یجب
  ھل تواجھ مشاكل في السكن الجامعي؟/ س
  ال

  ھل المكافأة التي تعطیك الجامعة كافیة؟/ س
 ریال وھذا ال یكفي وكیف تعیش وأنا أعول أمي وزوجتي ولیس لھما ٨٤٠فیھ مشكلة في المكافئة
  ي دائما ویؤثر علي في دراستيعائل غیري وھذا یقلقن

  ھل حاولت طلب قرض من الجامعة؟/ س
  وأغلب الطالب كذلك. أخذت أحیانا من أصدقائي والجامعة أعطتني مرة واحدة فقط وبعدھا رفضت

  ھل كونت صداقة مع أحد الطالب األجانب في السكن أو في الجامعة؟/ س
  فقط أتكلم أحیانا

  ب داخل الجامعة؟ھل استطعت التكیف سریعا مع الطال/س
  في األول نعم ولكن أحاول أن أتأقلم

  لو عرض علیك التعاون مع أحد مكاتب الجالیات ھل تتعاون معھم ؟/ س
  .وبعض الطالب یعملون ولكن أنا لم أفكر حتى االن، ال أرید حالیا ألنني مركز على الدراسة

  ھل تشعر بالحزن ؟/ س
  أحیانا

  داخل الجامعة؟ھل تواجھك ضغوطات وأنظمة قاسیة /س
  .ال الحمد هللا ولیس لدي مشكلة ألني ال أغیب عن المحاضرات

  ھل القرارات تطبق على الجمیع؟/ س
  .وبعض الدكاترة یتساھلون مع الطالب األجانب، نعم سواسیة

  ھل تحاول أن تأخذ دروس إضافیة خارج الجامعة؟/س
  .حضرت قبل سنة خارج الجامعة عند بعض المشایخ

  أتشا
  غانا والجواز توقوالجنسیة 

  ٣٠ والعمر٢٥العمر في الجواز
  لماذا تم منحك الجنسیة التوقیة/س

  ألني درست في توقو وكنت بارز في لعبة كرة القدم وتم منحي الجنسیة من أجل الكرة
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٤١٦

  أنت قضیت سنتین في معھد اللغة العربیة ھل ترى أنھا مدة طویلة؟/ س
نا صعوبة في تعلم اللغة العربیة ولكن طالبنا الدكتور في األول وجد، ال ألني أرى أنھا مفیدة لنا

  .بالصبر والحمد هللا أتقنا اللغة ولكن أعاني من مشكلة التحدث
  لماذا لم تدرس في الجامعة االسالمیة في النیجر؟/ س

ھنا في المملكة العقیدة الصحیحة وفیھا مشائخ وطلبة علم وكان عندنا في القریة أستاذ متخرج من 
  إلسالمیة ودرست عنده ووجدت عنده عقیدتھ قویةالجامعة ا

  ما ھي انطباعاتك عن السعودیون قبل المجيء وبعد المجیئ؟/ س
  لیس لي عالقة مع السعودیون ورأیت في بعض الشباب عنده أخالق جمیلة وعندھم عادات طیبة

  أنت تلبس الزي السعودي من شماغ وثوب لماذا؟/س
  .ھذه الثقافة تعجبني

  لذھاب إلى مناسبة اجتماعیة سعودیة؟ھل حاولت ا/س
ال ألنھ لم یدعوني أحد ولیس لي عالقة معھم ولكن لي مكالمات معھم في الجوال  ألنك ال تستطیع 

  .أن تذھب مع إنسان ھكذا مباشرة
  ھل تدخل في حوارات مع الطالب األجانب؟/س

  نشطة أنا إنسان عادي أتكلم معھم ولكن لم أون صداقات معھم فقط أشاركھم األ
  ھل تستطیع فھم لغة الطالب األفارقة؟/ س

وقریبون منا مثل ، ال أستطیع ولكن أتحدث معھم بالغة العربیة ولكن ھناك لھجات مثل لھجة الھوسا
  نیجیریا والنیجر ودول أخرى 

  لو حصلت على عمل في السعودیة ھل تترك الدراسة؟/ س
جارة ولي متجر وأجد فلوس وال أعاني مالیا ال أفكر وأوصاني أبي بالدراسة وكنت ھناك امتھن الت

  وتركت ذلك من أجل الدراسة وأعرف أن الرزق بید اهللا 
  لو أخذت الشھادة ھل تفكر في العمل ھنا؟/ س

ال أفكر أن أبقى ولك أرید أن أكون داعیة وعندي مدرسة خاصة وأرید أن أخذ تصریح لھا من 
وأنا حالیا أخذ دروس ) ي یخطط أن یدرسھا ھناكوأراني بعض الكتب العربیة الت(،الحكومة ھناك 

  خارج الجامعة عن كیفیة تدریس الطالب ھناك ولم تعطیني الجامعة ولكن جھد خاص
  لو أتیح لك مواصلة الدراسات العلیا؟/ س

و .ال أفكر والسبب في ذلك أن قریتي یحتاجونني ولن أخسر وقت كبیر وھذا العلم الذي أخذتھ كافي 
  ني ولكن العلم فقط وال أفكر في التقدیم على وظیفة بشھادتيالشھادة ال تھم

  أین السكن حالیا؟/س
  في عاصمة غانا أكرا

  ھل تضیف لك المحاضرات معلومات جدیدة ونافعة؟/ س
  .مفیدة كثیرا ولكن یوجد معلومات ال تفیدني
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٤١٧

  ھل المواد الدراسیة التي تقدم لك مناسبة؟/س
  نعم مناسبة

  یضیف لك معرفة ؟ھل التاریخ السعودي / س
  نعم ألنھ إذا أتى شخص یجادلني أستطیع الرد علیھ وأیضا أنا أحب السعودیة

  لماذا تحب السعودیة؟/ س
طریقتھم في تحكیم الشریعة وخرج الرسول من عندھم ولم أجد بلدا یقیم شرائع اإلسالم غیر 

  .السعودیة
  ھل تناقش الدكتور خارج المحاضرة؟/ س

األشیاء ال أفھمھا ولكن الحیاء یمنعني من سؤالھ وأیضا الخوف من عندي خطأ ألن فیھ بعض 
  .انزعاج الدكتور 

  ھل ھذا بسبب أن الدكتور ال یرید ھذا؟/ س
  .أحیانا الدكتور في آخر المحاضرة یقول من عنده استفسار أو سؤال ممكن یسألھ

  ھل تسأل الطلبة السعودیون؟/ س
المشكلة أنھم ال یتحدثون معي بالفصحى وأجد صعوبة في أحیانا أسأل وأحیانا یتجاوبون معي ولكن 

  .وأنا أطالبھم في التحدث بھا وأنھا ستنفعھم مستقبال عند تدریسھم الطلبة، فھم اللغة السعودیة العامیة
  ھل تتخاطب مع الطالب التوقولیون باللغة العربیة ؟/ س

  .ال نتكلم بلغتنا
  لماذا؟/ س

  لم یجب
   الجامعة؟ھل األنظمة قاسیة داخل/ س

  .ال ولك الزم ھذه الشدة حتى یھتم الطالب ألنھ لولم تكن فیھ شدة لبقي الطالب في غرفتھ
  ھل أحسست أول ما أتیت بعدم التأقلم؟

  ال أنا تعودت أجلس مع الناس المختلفة وكل شخص ألتقي فیھ بالجامعة أعده أخي 
  كن؟أالحظ على الطالب األفارقة غالبا یحبون التجمع خارج الس/ س

الن البیئة مختلفة عندنا وألننا متعودون وخاصة سكان الحي ھناك التقابل والتحدث أمام المنازل 
والجلوس خارجا ونحن نعتبر الجلوس في الغرف فقط في وقت النوم والراحة والكسول ھو الذي 

  .یجلس في المنزل
  ھل األنشطة في داخل الجامعة مناسبة؟/ س

  .س ھناك صعوبة في الدخول في األنشطةأرى أنھا ممتازة ومناسبة ولی
  كیف تتواصل مع األھل ؟/ س

  عن طریق الجوال وال تساعدني الجامعة والمكافأة قلیلة ولكن الرزق بید اهللا 
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٤١٨

  ھل لو عرض علیك عمل داخل أو خارج الجامعة ھل تعمل؟/س
  ال أخاف أن یفسد علي دراستي

  ھل فیھ ظاھرة لیست جیدة وتزعجك؟/ س
أحبھا أحیانا أتكلم مع السعودیون بكالم وأثناء المحادثة یغیر لھجتھ إلى اللھجة العامیة فیھ حاجة ال 

  .وھذا یضیق صدري ألني أظن أنھ یتكلم بي كالما لیس جید
  أنت ساكن ھنا؟/س

  الساكن في حي الیرموك ألن معي زوجتي
  ھل المجتمع خارج الجامعة یختلف؟/ س

  نعم یختلف تماما
  ودیون إلى مناسبة أو طعام؟ھل دعاك أحد السع/ س

  كان ھناك إمام المسجد یتواصل معي 
  لو طلبك منك التعاون مع مركز دعوة الجالیات في الریاض ھل تتعاون معھم؟/ س

  نعم وأرید الدعم لمدرستي ھناك
  رجب/االسم 
  الصین/الدولة 

  أربع سنوات/المدة
  أكثر من الثالثین/العمر

  متزوج
  من أي مكان في الصین ؟/ س
  .ن خنن وھي موضع حضارة الصین وھي بعیدة عن بكینم

  فیھ مسلمین في مدینتك؟/ س
  نعم بشكل متوسط

  ھل تعرف عن السعودیة قبل أن تأتي إلیھا؟/ س
  ال لم أتي من قبل

  ھل كونت صداقات مع الشعب السعودي؟/ س
  ال یوجد

  لماذا؟/ س
  .لیس فیھ اطمئنان للسعودیون ولكن أتعرف علیھم

  غبة في الذھاب الى الزواجات؟ھل لدیك الر/س
  ارغب ولكن لیس ھناك دعوة
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٤١٩

  ھناك عادات وتقالید في الصین ھل اختلف علیك الوضع ھنا في السعودیة؟/ س
  یختلف 

  كیف تقبلت ھذا؟/ س
  نحن مسلمون ونربى بالعادات اإلسالمیة في الصین

  ما انطباعك عن السعودیون قبل وبعد أن أتیت؟/ س
  ة بالمئة ولكن یختلف عن فكرتي في الماضياعتقدت أنھم مسلمون مئ

  ھل تشعر بالوحدة ھنا؟/ س
  .أحیانا أفكر في أبي وأمي والزوجة وأشتاق إلیھم كثیرا ویؤثر ذلك في الدراسة ولكن ھذا قلیل

  
  ھل تعطیك الحكومة الصینیة دعم؟/ س

  ال یعطونني أي دعم 
  ھل حاولت لبس الزي السعودي؟/ س

  .ولكن في یوم الجمعة ألبس القمیص. نيحاولت ولكن ھذا ال یناسب
  ماذا تعمل في وقت الفراغ؟/ س

  .اشترك في بعض األلعاب
  ھل ذھبت في زیارة خارج الجامعة؟/ س

  ذھبت إلى مكة والمدینة وحجیت وذھبت إلى القصیم
  لماذا ذھبت إلى القصیم؟/ س

  ذھبت ألزور بعض الطالب الصینیون الذین یدرسون في جامعة القصیم؟
  ماذا لم تدرس في األزھر؟ل/ س

  كنت في معھد اللغة العربیة في الصین وھو الذي رشحني لھذه الجامعة
  اللھجة السعودیة ھل تفھمھا؟/ س

وفیھ مشكلة ألني ال أفھمھا وأنا أرید أن أتكلم معھم بالفصحى ولكن ال یتكلمون ، تشكل علي دائما
  .معي

  ھل التحقت في الجامعة عن رغبة؟/ س
   العلومارغب في بلد

  لو أعطیتك فیزه عمل ھل تترك الدراسة؟/ س
اتردد في ذلك ألن سني أكثر من الثالثین وتزوجت وأبوي وأمي سنھما كبیر ویحتاجون إلى 

  .المساعدة المالیة فأفكر أحیانا في ذلك والمكافأة ال تكفي والفیھ مساعدة
  ھل حاولت أن تعمل وأنت تدرس؟/ س
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٤٢٠

  .أحاول ولكن الوقت ال یناسبني
  ھل تسأل الدكتور بعد االنتھاء من الشرح؟/س

  ال أستحي من ذلك 
  لماذا؟/س

  ألني أخاف من ردة فعل األستاذ 
  ھل تسأل زمالءك السعودیون؟

  .أسأل زمیلي السعودي ولك دائما أسأل زمالئي األجانب
  ھل تشعر بالوحدة؟/س

بالخارج مع الطالب نعم أحسست بالوحدة ولكن نحن أربعة من الصین نسكن معا والتقي ایضا 
  الصینیون

  ھل كونت صداقات مع الطالب من غیر الصین؟/س
  ال ولكن اتحدث مع الطالب األفارقھ ونشترك في النشاطات

  ھل دعاك أحد السعودیون للعشاء أو الغداء؟/ س
  .ما دعاني أحد ولو دعاني أحد لقبلت الدعوة وال عندي مشكلة

  الجامعة تساعدك في مشاكلك؟/ س
ھذا ولكن رأیت بعض الطالب یطلب مساعدة من الكلیة وأنا انتظر الرد فإذا نجح سأطلب لم أجرب 

  .مھم
  ھل تحتاج كل المقررات التي تعطى؟/ س

كل مقرر مھم ولكن بعض المقررات صعبة علینا في الفھم مثل التربیة ألن فیھا أمثلة كثیرة وال 
  ةأعرفھا وأیضا تاریخ المملكة ال أستفید منھ ولكن كثقاف

  ھل تعامل األستاذ معكم بالعدل؟/ س
  األستاذ یطبق علینا األنظمة سواسیة وال یفرق بیننا 

  ھل أداء الدكاترة واحد؟/س
  ال یختلفون في األسالیب فبعضھم یشرح ونحن نستمع وبعضھم یناقش وأنا أحب المشاركة

  لو طلب منك تغییر التخصص والذھاب إلى الشریعة؟/ س
ھوني إلى أصول الدین بسبب أني تأخرت في التسجیل مع أني أخذت ممتاز نعم ألنھم ھم الذین وج

  في المعھد
  ھل تعتقد أن السنوات التي قضیتھا في المعھد كثیرة؟/س

  نعم كثیرة شوي ولكن الدبلوم ھو الذي یؤثر
  ھل واجھتك مشاكل في األربع سنوات التي عشتھا في السعودیة؟/س

  تواصل وفي  طریقة الكالم وھذا كان في النصف السنة األولىنعم واجھتني صعوبة في الفھم وفي ال
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٤٢١

  ھل ترید مساعدة في شيء؟/س
  .نعم أرید سكن لزوجتي وكثیر من الطالب یطلبون ذلك والیحصلون ذلك

  ھل تجد صعوبة في مقابلة المسؤلین؟/س
  نعم أجد صعوبة ألني أخاف من الفشل 

  ھل ترتاح في المجتمع السعودي؟/س
  فضل ولكن في الحریة بالدي أفضلھنا في الدین أ

  محمد
  األخ من وین؟/س

  من السودان
  أین تدرس/س

  في قسم الشریعة في الفصل الرابع
  العمر؟

  سنة٢١
  ھل درست معھد للغة العربیة؟

  ال التحقت في الجامعة على طول
  لماذا جئت تدرس ھنا مع وجود جامعة اسالمیة في السودان؟

  علماء الموجودون ھنامن أجل العقیدة الصحیحة وكذلك ال
  ھل واجھتك مشاكل في الجامعة ؟

  .ال الحمد هللا
  ھل ترغب في اكمال الماجستیر والدكتوراه 

  ال ارغب
  أین تسكن؟

  .في السكن الجامعي والحمد هللا
  
  

 


