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 لخص: امل

هدفت الدراسة إىل التعرف على أسباب االغرتاب الثقايف، ومظاهره عند طلبة جامعة الريموك، وبيان عالقة 
متغريات اجلنس، ومكان اإلقامة، والتخصص، واملستوى الدراسي، ابالغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي. 

        طالبا ،  444على عينة طبقية قصدية مكونة من املسح ابلعينة، وأجريت الدراسة واستخدمت الدراسة منهج 
 وطالبة من جامعة الريموك. 

وتوصلت الدراسة إىل أن الشباب اجلامعي يعاين من بعض مظاهر االغرتاب ممثلة ابلالمعيارية، والالمباالة، 
عدم القدرة على التغيري، والتأثري يف جمرايت والالهدف، ومظاهر الالمعىن، والعجز، وفقدان السيطرة، والشعور ب

األحداث. وتعود هذه املظاهر إىل عدة عوامل خارجية، تتعلق ابملؤثرات الثقافية للعوملة، وآاثر ثورة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات. وداخلية، ترتبط بضعف رعاية الشباب وتوفري سبل االندماج االجتماعي والثقايف هلم وسط 

تغريات العاملية املعقدة. وخلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة ملتغري اجلنس، واملستوى الدراسي، ومكان أزمة امل
اإلقامة، على االغرتاب الثقايف عند الشباب يف حني توجد عالقة للتخصص األكادميي، واالغرتاب الثقايف لصاحل 

 طالب التخصصات اإلنسانية. 
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Cultural alienation among students at Yarmouk University 

Abstract 

This study aimed to find out the main causes of cultural alienation, and its de - 

onstration among student at Yarmouk university, and the link between the 

variables of sex, place of residence, major, academic level, and cultural 

alienation among youth university .The study used the methodology of The 

sample surveys, the study was conducted on a stratified deliberated sample 

composed of 440 students from the University of Yarmouk 

The study found that university students suffer from some aspects of alienation 

expressed by indifference, meaninglessness, disability, and loss of control, and a 

sense of not being able to change and influence the course of events. There 

aspects go back to external factors related to cultural influences of globalization, 

the consequences of the communications and information technology, internally 

associated with poor interest in youth, and the provision of social and cultural 

integration in the middle of complex global variables crisis. Study concluded 

that there was no relationship among gender, educational attainment, place of 

residence, and cultural alienation among young people, while there was 

relationship between academic major and cultural alienation, for the benefit of 

students of humanity. 
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 املقدمة: 
شهد اجملتمع اإلنساين خالل العقود األخرية مجلة من التغريات على خمتلف الصعد: التقنية، واالقتصادية، 
والثقافية، والسياسية، واالجتماعية، اليت أثرت على خمتلف اجملاالت احلياتية لألفراد، واجلماعات يف كافة أحناء 

تمعات ما يتعلق بتددايت العوملة الثقافية، وثأثريااها على قيم،                                        املعمورة. ولعل األكثر قلقا  عند كثري من اجمل
                                                                                     وسلوك، وتوجهات، ومكوانت هوية األفراد، والشباب حتديدا  يف هذه اجملتمعات. وسط ذلك ق در ملصطلح 
                                                                                            االغرتاب أن يصبح من أكثر املصطلدات شيوعا  يف لغة املشكالت الثقافية، واالجتماعية وأحياان  الوظيفية يف 

                                         لوقت احلاضر، ومدارا  للباحثني يف هذا اجملال. ا
وميتاز عصران احلاضر، إىل جانب تقدمه التكنولوجي، أبنه عصر تداخل فكري، وثأثري إعالمي مباشر، بتأثري 
                                                                                            العوملة. وتعد شبكة اإلنرتنت من أهم إجنازات العصر احلديث، فضال  عن كوهنا شراين التواصل بني الشعوب، مبا 

احلاسوب، والتعلم على فن استخدامه، والتعامل  اقتناءمات مشلت كافة مناحي احلياة، إذ أصبح تقدمه من خد
معه، من الضرورايت األساسية، يفقد الفرد الذي ال جييد استخدامه أي فرصة للتواصل العاملي واحلضاري )حسني 

التقين، واملعريف، والثقايف إال أن  غم أننا نعيش اآلن يف عصر التكنولوجيا واالنفجارر ( وابل9442، 11اخلزاعي، 
من لغات العامل غري مستخدمة عرب شبكة اإلنرتنت. وهذا يدفع الشباب إىل تعلم لغات جديدة يف ( 24%)

التواصل االجتماعي، واللغة العربية ثأيت يف الرتتيب العاشر من حيث استخدامها عرب اإلنرتنت )اليونسكو، 
( مليار صفدة، ويتضاعف عدد الذين يستعملون 044حتتوي على )(، والشبكة العنكبوتية 92، ص9442

(، يف الوقت ايل تتجدد فيه املعرفة Global Internet Statistics, 2009, p13الشبكة مرة كل ماءة يوم )
(، هذه التطورات املتسارعة يف قطاع التقنيات اإللكرتونية 29، ص 9444العلمية بشكل يومي )خالد القرم، 

اء عند الشباب لالغرتاب، والعزلة واالعتماد على التكنولوجيا كأداة من أدوات التفاعل االجتماعي، توفر األجو 
                                                                                        ويشهد الشباب يف اجملتمع العريب اغرتااب  أدى إىل حدوث حالة من التمزق بني مكنوانت اهلوية احمللية، وبني 

احلاضر، وماضويته، وبني ما هو داخلي مكنوانت الثقافات اجلديدة الوافدة، وأصبح الشباب حائرين بني أنية 
وخارجي. والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االغرتاب بني الشباب مل تتطرق إىل دور التقنيات احلديثة يف 

                                                                              التواصل االجتماعي يف خمتلف أحناء املعمورة، وكانت دافعا  إلجراء هذه الدراسة العلمية.
صصني على خعنيني، واملتم بدراسة قضااي الشباب املختلفة من قبل املويف األردان زاد الوعي بضرورة االهتما

، وذلك ملا متثله هذه والتطبيقي على املستويني النظريالصعيدين الرمسي، واألكادميي، وحبث قضاايه، ومشكالته 
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وتشكل  الشرحية من دماعه أسياسية للتنمية والتطور، حيث يشكل الشباب شرحية مهمة مميزة يف بنية اجملتمع،
 ،والرغبة القوية يف التجديد، واإلنتاج ،تتمنع ابحليوية، والنشاط، والقدرة على العمل، والعطاء الغالبية من أعضائه،

من الشباب األردين هبا ،وهي من يقع على عاتقها محل أعباء التنمية، ال سيما أن نسبة ال يستهان  والتغيري
م القدرة على التأثري يف جمرايت األحداث اليت اهم جمتمعهم الشباب بعديعيشون حاله من االغرتاب، يشعر فيها 

(. وهذا يعين أن الشباب 12،ص1224العام، وعدم فهمهم ملا جيري من حوهلا نتيجة عزلتهم )فايز احلديدي، 
رد األردين لديه الشعور ابلعزلة، واالنفصال عن اجملتمع العام، فهو خارج معرتك احلياة االقتصادية، واالجتماعية وجم

  .من ممارسة دوره احليوي فيها

 مشكلة الدراسة: 
تعد ظاهرة االغرتاب من الظواهر اخلطرية يف اجملتمع كوهنا تؤدي إىل العزلة االجتماعية اليت تعين الوجود اجلسمي، 

)عادل أو املادي يف اجملتمع، واالنفصال الروحي، والنفسي عنه، وعدم املشاركة يف األنشطة االجتماعية، والثقافية 
(. وتعد ظاهرة االغرتاب املتفشية بني أوساط الشباب من أعقد املشكالت 114، ص 1225األشول، 

فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن الغالبية العظمى من الشباب  جتماعية اليت كشفت عنها الدراسات،اال
، وفقدان القدرة على التأثري يف احلوادث يعانون من اغرتاهبم يف النواحي التأثريية، واملعيارية، وقيم االنعزال الذايت

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وأن اجملتمع بنظرهم فقد املعايري املمكنة لتدقيق األهداف، وشيوع 
، ص 1224ميز، واألداء )على الزغل وآخرون، املصلدية، والشخصية على حساب التالعالقات االجتماعية 

 (. 24-22ص 
درك تصاحبه عادة مشاعر احلرية، واالرتباك، وعدم االستقرار واالعتماد على الغري، والشعور إن هذا اإلحساس امل

                                                                                                 ابهلامشية عند الشباب، مما يفسح اجملال أمامهم للعدول عن املشاركة يف حياة جمتمعه بفاعلية، وجيعله يتجه هرواب  
، وهامشية الذات، وما يزيد الدراسة  الفكري                                                    حنو التعصب، لكونه يقدم حال  ذاتيا  خلالص الشاب من تشرده

أمهية كوهنا يف جمتمع يوصف أبنه جمتمع فيت وشاب، سيما إذا ما علمنا أبن نسبة الشباب يف األردن يف الفئة 
م )دائرة 9442كان يف اململكة لسنة سمن جمموع ال %24إىل أكثر من سنة( وصلت  92-15العمرية بني )

من جمموع السكان )اجمللس  %44سنة( إىل  24سبة من هم دون )(، ووصلت ن9442اإلحصاءات العامة، 
(. ولذلك كان البد من دراسة مثل هذا النوع من الظواهر اليت تؤثر على حيات 9440األعلى للشباب، 

الشباب األردين وحتليلها على أسس علمية سليمة، ملا هلا من أثر على إبداعات األفراد، وأدائهم، ال سيما عند 
 مبنظمات األعمال اليت سيمارسون أعماهلم هبا وهذا يؤثر يف تنمية اجملتمع، وتقدمه. التداقهم 
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تتددد مشكلة الدراسة يف معرفة أبرز مظاهر ظاهرة االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك، الذين يعدون 
ن مظاهر االغرتاب الثقايف،                                                                         جزءا  من النسيج االجتماعي األردين، فضال  عن بيان أهم العوامل اليت تسهم يف تكوي

 يف ضوء بعض املتغريات االجتماعية كاجلنس، ومكان اإلقامة، واملستوى الدراسي، والتخصص األكادميي. 

 أهداف الدراسة وتساؤالتها
اهدف الدراسة إىل الكشف عن مظاهر ظاهرة االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك، وبيان أهم العوامل اليت 

بعض املتغريات االجتماعية، كاجلنس، واملستوى الدراسي، مظاهر االغرتاب الثقايف، يف ضوء وين تسهم يف تك
                                                                              والتخصص، ومكان اإلقامة  وبناء  على ذلك ستداول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ما أهم عوامل االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك؟  .1

 بة جامعة الريموك؟ما مظاهر االغرتاب الثقايف عند طل .9

ما عالقة بعض املتغريات )اجلنس، ومكان اإلقامة، واملستوى الدراسي، والتخصص( ابالغرتاب الثقايف  .2
 عند طلبة جامعة الريموك؟ 

 أهمية الدراسة 
بناء، ، والثقايف يف عمليات العالقة اجلامعة ابجملتمع، واجملتمع ابجلامعة، ال ميكن عزهلا عن سياقها التارخيي واملعريف

                                                                                  ا الدول لتدديث، وتطوير مقدرااها، وإمكااناها: فاجلامعات تعد ركنا أساسيا  من أركان بناء واملعاجلة اليت تقوم هب
( والتعليم اجلامعي له 129، ص 9442الدولة العصرية املنفتدة القائمة على الفكر املتطور )مالك شعباين، 

ليم ذات أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وثقافية، ابإلضافة إىل كونه أبعاد كبرية وخطرية يف آن واحد؛ ألن عملية التع
(، هلذا فإن دور اجلامعة ال Ibrahim, 1997, p63عمليه مستمرة ليست مرتبطة بزمان، ومكان، وجيل معني )

يقتصر فقط على تصدير العلم والنظرايت، وإمنا يتعدى ذلك إىل آفاق رحبة إلجياد حال من التوازن، وتشخيص 
ل اجملتمع، وتقدمي العالج األمثل للمشكالت اليت تواجه اجملتمع يف اجملاالت التنموية واالقتصادية واالجتماعية  حا

 كافة. 
 وترتبط أمهية هذه الدراسة ابجلوانب اآلتية:

  .تسليط الضوء على مظاهر االغرتاب الثقايف عند طلبة جامعة الريموك 

  على اجلامعات األردنية لالستفادة منها يف وضع اسرتاتيجيات إمكانية توظيف نتائج الدراسة، وتعميمها
 ملواجهة مظاهر االغرتاب، وتعزيز التفاعل االجتماعي والثقايف. 
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  اخلروج بتوصيات تؤدي إىل مواجهة األسباب اليت تدفع طلبة جامعة الريموك لالغرتاب من خالل حتديد
 هذه األسباب حسب وجهة نظر طلبة جامعة الريموك. 

 دات الدراسة: حمد
 تكمن حمددات الدراسة فيما أييت: 

( للعام 92، 92عينة الدراسة متثل طلبة من جامعة الريموك املسجلني للدراسة املنتظمة البالغ عددهم ) .1
 (. 944 – 9442اجلامعي )

 احنصار نتائج الدراسة بطبيعة األداة املستخدمة فيها.  .9

 عند طلبة جامعة الريموك.  اقتصرت الدارسة على موضوع االغرتاب الثقايف .2

 اإلطار النظري للدراسة
                                                                                                 إن املؤسسات التعليمية كثريا  ما تكون سالحا  ذا حدين إزاء االغرتاب، فهي إما أن تكون أداة لتعميق االغرتاب  

لدى الطالب، وإما أن تكون وسيلة لتكييفهم مع أنفسهم وجمتمعااهم، وتعد اجلامعة من أهم املؤسسات 
ليت تؤثر وتتأثر ابجلو االجتماعي احمليط هبا، فهي من صنع اجملتمع من انحية، ومن انحية أخرى هي االجتماعية ا

 (. 91، ص 1222أداته يف صنع قيادته الفنية واملهنية، والسياسية، والثقافية، والفكرية )عبد الرمحن العيسوي، 
اهيم ومعان خمتلفة، لفظ )الغرب( مبعىن: املعىن اللغوي لالغرتاب: يتجسد املعىن اللغوي لالغرتاب يف عدة مف

الذهاب والتخفي عن الناس. أما )التغريب( فيعين: النفي واإلبعاد عن البلد الذي وقعت فيه اجلباية. ولفظ 
االغرتاب: افتعال من الغرب، ورجل غريب: ليس من القوم، والغريب الغامض من الكالم، واالغرتاب مبعىن الغربة 

 فتور عالقة ودية مع شخص آخر، أو يف حدوث انفصال، أو جعل شخص ما مكروها بني البشر: التسبب يف
واليت تعين نقل ملكية شيء ما إىل آخر، أو تعين " Alienationوكلمة االغرتاب مشتقة من الكلمة الالتينية "

 (: 914، ص 1224االنتزاع أو اإلزالة، ومن دالالاها )ريتشارد شاخت، 
 حتويل ملكية شيء ما إىل شخص آخر.  ىلااملعىن القانوين: يشري  .1

 املعىن االجتماعي: التعبري عن اإلحساس الذايت ابلغربة، أو االنسالخ عن الذات، أو عن اآلخرين.  .9

 املعىن السيكولوجي: وهو حالة فقدان الوعي، وعجز أو فقدان القوى العقلية أو احلواس.  .2

 عن هللا، أي يتعلق ابخلطيئة، وارتكاب املعصية.  املعىن الديين: وهذا املعىن يتعلق ابنفصال اإلنسان .4
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                                                                                               تعرف الثقافة أبهنا طريقة حياة شعب معني، يعيش معا  يف مكان واحد، وتظهر هذه الثقافة يف فنون أبناء هذا 
، إراحة لذاته، وإرضاء الشعب، كما عرف أبنه "أي تنازل لإلنسان عن حقه الطبيعي يف امتالك ثقافة حرة متطورة

 (. 92، ص 9440)حازم خريي،  للمجتمع"
يقول التوحيدي أثناء حديثه عن انفصال الذات كمظهر من مظاهر االغرتاب النفسي "أغرب الغرابء من صار 
                                                                                                   غريبا  يف وطنه، وأبعد البعداء من كان غريبا  يف حمل قربه وقصيا  عن العهود". ويشري للغريب هنا ابلشخص الذي 

 وال ميلك جذور ثقافته.                               صار شقيا  والذي يقتلع من عامله 
 (: 4، ص1224وقد أمجع معظم الباحثني مظاهر االغرتاب الثقايف ابآليت )علي شتا، 

  فقدان السيطرة والعجز: ميثل شعور الفرد أبنه ال يستطيع التأثري على املواقف االجتماعية اليت يتفاعل
 طيع أن يقرر مصريه. معها. وال السيطرة على تصرفاته وأفعاله، ورغباته وابلتايل ال يست

  الالمعىن: ويرتبط إبدراك الفرد وفهمه، أو استيعابه ملا يدول حوله من أحداث عامة أو خاصة، وضعف
 قدرته للتنبؤ بعوائد السلوك وعواقبه. 

  .الالمعيارية: اهنيار املعايري، والقواعد االجتماعية املنظمة، واملوجهة لسلوك الفرد، والتمرد عليها 

 تماعية: وميثل حالة االنفصال، وغربة الفرد عن أهداف جمتمعه وقيمه السائدة، وشعوره العزلة االج
ميمة، والبعد عن اآلخرين حى ابلوحدة، والفراغ النفسي واالفتقاد إىل األمن، والعالقات االجتماعية احل

 وجد بينهم.  وإن

 ة واضدة ومن مث يفقد الالهدف: ويقصد به شعور املرء أبن حياته متضي دون وجود هدف، أو غاي
 اهلدف عن وجوده وعن عمله، ونشاطه وفق معىن االستمرار ابحلياة. 

  ،التشيؤ: ويقصد به أن يفقد اإلنسان ذاته، ووجوده الشرعي األصيل، وفقدان الفرد إلحساسه هبويته
 (. 09، ص 9442وشعوره أبنه مقتلع حيث ال جذور تربطه ابلواقع. )عبد اللطيف خليفة، 

ضات النظرية تشري إىل أن أهم األسباب اليت تنتج حالة االغرتاب الثقايف عند األفراد تتمثل يف التناقض بني االفرتا
                                                                                       التطلعات، والطموح الكبري يف حتقيق مكاسب وأهداف قد تكون حتسني األوضاع املادية مثال ، وبني اآلليات 

(. 144، ص 1229ألهداف )طالب ايسني، والقدرات اليت عادة ما تكون متواضعة وغري ممكنة لتدقيق تلك ا
ك من يقسمها إىل أسباب داخلية، ممثلة ابألوضاع، واملتغريات احمللية يف اجملتمع، وأخرى خارجية عامة، لوهنا

تكمن يف العامل ككل ممثلة ابلتيارات الفكرية العاملية، وعدم القدرة على احتوائها وحتقيقها، واالستعمار ومؤثراته يف 
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ضاع، على واقع اجلماعات املتأثرة، وكذلك مؤثرات التقدم التكنولوجي، وثورة املعلومات، ومفاجآاها خمتلف األو 
 لإلنسان املتلقي.  

ويربط كثري من الباحثني الظاهرة هبيمنة النظام العاملي اجلديد، حيث مل يقتصر على العوملة الرأمسالية بسياسااها 
أحادية القطبية تتمركز حول الثقافة الغربية )االنكلوساكسونية(.  االقتصادية فدسب، بل تكريس هيمنة ثقافية

                                                                                               الذراع الثقايف ملشروع العوملة أساسا  على التنكر للثقافات القومية، واحمللية لتلك اجملتمعات، والعمل على وارتكز 
امتداد ثقايف للرأمسالية                                                                               تدمريها وحموها واستبداهلا، وصوال  إىل إعاقة التنمية وضرب اهلوايت القومية. ففي جوهرها 

 (. 192، ص 9441اإلمربايلية، وآليااها. )عبد الوهاب املسريي، 
يشكل مشروع اهليمنة الثقافية هذا، والذي كان من رواده فرانسيس فوكوايما وصموائيل هانتينغتون، وغريهم 

ثقافات شعوب العامل الثالث،                      خطرا  على ثقافتنا، و  –مفكري العوملة القائلني بنهاية التاريخ، وصراع احلضارات 
 ناهليمنة الثقافية، أو ما ميكن أ ألن العوملة بعد أن أحكمت قبضتها االقتصادية، والسياسية، أخذت تتقدم حنو

نسميه األحادية الثقافية؛ ففي حني انتهت بنا التجزئة إىل ثقافتني )القومية والقطرية( أو أكثر، جاءت العوملة 
لثقافات القطرية، وتذررها إىل حملية، وطائفية ومذهبية، ولتستبيح اللغة القومية، وتدمرها عرب الرأمسالية لتنكل هبذه ا

(. وهذا 92، ص 9440تفريخ هلجات حملية، على طريق ضرب الثقافة الواحدة؛ فاهلوية الواحدة )حازم خريي، 
ى اختالف أسبابه، ومستوايته، هو يقودان للقول هناك عالقة بني االغرتاب والتخلف الذي نعانيه يف جمتمعاتنا عل

نتيجة البىن االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعالقات اليت تفرزها، وليس التخلف االجتماعي والثقايف سوى 
نتاج لعوامل التخلف االقتصادي، والتجزئة، واحتجاز الغرب الرأمسالية للتنمية، تلك العوامل هي اليت تعمق التبعية 

ورة إعادة التخلف. لذا فإن البدث عن حلول وبدائل عن هذا املرض احلضاري جيب أن يبدأ كي تعود لتكمل د
من الداخل، من تغيري هذه البىن، والعالقات اليت تنتجها، ولن يتسىن إجناز هذا التغيري إال خبلق وعي نقدي 

 اهلوية واالنتماء والتنمية. يستند إىل فهم موضوعي للمأزق الثقايف الذي نعيشه، وإدراك دور الثقافة يف صيانة 
ويربط بركات يف كتابه "االغرتاب يف الثقافة والفكر" بني االغرتاب، ومشكالت اجملتمع كالتفكك االجتماعي 
واألسري والثقايف والسياسي، وتدهور املنظومة القيمية واألخالقية يف اجملتمع، والتبعية الطبقية بني اجلماعات، 

                                                                           لسلطوية، فتسود العالقات القوة والنزاع، واألاننية والفوضة، بدال  من عالقات السلم وكذلك الطائفية الفئوية وا
 (.  91، ص 9440والتعايش والتعاون والنظام )حليم بركات، 

ومن أاثر اغرتاب اإلنسان يف حياتنا املعاصرة ما تفصح عنه اإلحصاءات والدراسات السيكولوجية واالجتماعية، 
راض النفسية، واالنتدار وإدمان مة، من زايدة خطرية يف انتشار األورواب والوالايت املتددوخباصة يف بلدان مشال أ
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اخلمور واملخدرات، واالحنالل اجلنسي والدعارة، وهجرة العقول، ومن هنا كان االغرتاب مشكلة إنسانية عامة، 
ومن جيل إىل جيل، فهو يشري وأزمة لإلنسان املعاصر، وإن اختلفت أسبابه ومظاهره ونتائجه من جمتمع آلخر، 

إىل شعور الفرد بعدم االنتماء لآلخرين، وللمجتمع الذي يعيش فيه، أو رفض اآلخرين واجملتمع له )ريتشارد 
                                                                  (. وتشكيل شخصية الفرد بشكل منفصل عن اجملتمع، بال هدف، غريبا  عن بلده 914، ص 1224شاخت 

رف، أو العنف، واإلرهاب، وقد كشفت عدة دراسات أن هناك                                              عاجزا  عن اختاذ قرارات بذاته، فردا  مياال  للتط
                                                                                                 ارتباطا  وثيقا  بني االغرتاب ، والعديد من االضطراابت، واملتغريات غري السوية، كالعنف، واإلدمان على املخدرات 

، ص 9440واالنتدار، وهذه مجيعها عوامل تؤدي إىل ضعف التنمية وتعزز التخلف، والتبعية )حازم خريي، 
94.)  

بعد مراجعة األدب النظري املتعلق بظاهرة االغرتاب، تبني وجود العديد من الدراسات  الدراسات السابقة:
اليت أجريت يف جمتمعاتنا احمللية والعربية واألجنبية، وسيتم عرضها حسب الدراسات العربية مث األجنبية حسب 

 سياقها الزمين وذلك على الندو اآليت: 

 الدراسات العربية: 
م(. واليت هدفت إىل حتديد عالقة االجتاهات حنو املشكالت االجتماعية املعاصرة 9442راسة أبو العينني: )د

مبظاهر االغرتاب النفسي، واالجتماعي لدى طلبة اجلامعة "وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة عند 
اب النفسي ووجدت فروق ذات داللة إحصائية االجتاهات حنو املشكالت االجتماعية املعاصرة. ومظاهر االغرت 

بني متغري اجلنس على مقياس املشكالت االجتماعية املعاصرة وذلك على مشكلة نظام التعليم وكانت لصاحل 
اإلانث، ومشكلة وقت الفراغ لصاحل الذكور، كما وجدت فروق بني طالب الكليات العملية، وطالب الكليات 

 -الالمعيارية –العزلة  –وكانت الداللة لصاحل الكليات النظرية على األبعاد التالية النظرية على مقياس االغرتاب، 
 الالهدف.  –التمرد 

(، إىل الكشف عن مظاهر االغرتاب الثقايف لدى طلبة جامعة ورقلة 9440وهدفت دراسة الساسي، وآخرون، )
فعة عند طلبة اجلامعة، غري أهنا تتفاوت يف "وقد دلت النتائج أن درجة الشعور الكلي ابالغرتاب الثقايف كانت مرت

                                                                                           مظاهر االغرتاب، والفروق يف االغرتاب تبعا  الختالف اجلنس، وأن الفروق يف الالمعيارية كانت لصاحل الذكور، 
 بينما ال توجد فروق تعزى للجنس حول الشعور ابلعجز والعزلة االجتماعية. 
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ثري العوملة على بعض أمناط الثقافة االستهالكية لدى (. دراسة ميدانية لتدديد ثأ9440وأجرت صواحلة، )
الشباب اجلامعي"، وطبقت على عينة من طالب اجلامعات األردنية، وكشفت أن انتشار بعض أمناط الثقافة 
االستهالكية اجلديدة لدى الشباب اجلامعي أدت إىل حدوث تغريات واضدة يف االنفتاح االستهالكي والتجاري 

دين؛ فقد انتشرت بني الشباب حيازة التلفوانت الشخصية بشكل ملفت للنظر، وتعلقهم هبا يف اجملتمع األر 
واحلرص على اقتنائها، وارتياد املطاعم للوجبات السريعة، والتسوق يف املوالت، واحلرص على متلك األجهزة 

ات على الشباب اجلامعي، ال االلكرتونية احلديثة، إن ازدهار الثقافة االستهالكية الوافدة، وما تفرضه من ممارس
 ينفي احلرص على التمسك بتقاليد الثقافة العربية. 

(. إىل تسليط الضوء على "االغرتاب يف عصر العوملة" 9442وهدفت الدراسة اليت أجراها الضبع وآخرون، )
رتاب طبقت على عينة من طالبات جامعة امللك سعود، وكشفت أن اإلحساس ابلالمعىن ميثل قمة مظاهر االغ

لدى الطالبات، مث اإلحساس ابلعجز االجتماعي والشعور ابإلنعزالية، وضعف املشاركة االجتماعية، واإلحساس 
                                                                                               ابلغربة االجتماعية واحلزن والنفعية، وضعف املعايري، والتباعد الثقايف، وهي مظاهر أصبدت أكثر شيوعا  بعد 

 لدول النامية والعامل العريب واإلسالمي. تنامي متغريات العصر، ومتطلبات العوملة، وضغوطها على ا
(. دراسة ركزت على عالقة االغرتاب بكل من التوافق وتوكيد الذات، ومركز التدكم 9442وأجرى خليفة، )

طالب جبامعة الكويت، وأظهرت النتائج أن  444والقلق واالكتئاب لدى طالب اجلامعة" مشلت عينة مكونة من 
ق واالكتئاب ويف                                                      ائيا  بني االغرتاب وكل من مركز التدكم اخلارجي، وحالة القلهناك عالقة إجيابية دالة إحص

( لفدص عالقة االغرتاب بكل من اإلبداع والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة 9442دراسة أخرى خلليفة )
ي من االغرتاب الكويت، وجدت أن عالقة االغرتاب ابلتشاؤم إجيابية وابلتفاؤل سلبية. أما اإلبداع فلم يرتبط أب

 أو التفاؤل والتشاؤم. 
( دراسة لتدديد عالقة االغرتاب ابلبناء االجتماعي للمجتمع اللبناين، وتوصلت 9441كما أجرى عبد هللا، )

إىل وجود اختالف واضح يف استجاابت الذكور واإلانث حنو قضااي مهمة مثل التصادم مع الوالدين، واملعاانة من 
ضا عن احلياة األسرية. وعن احلياة املدرسية واجلامعية، وهي عند الذكور أكثر من مشاكل االسرة، وعدم الر 

اإلانث. ولوحظ هناك اتفاق بني الذكور واإلانث يف عدم الرضا عن ما يقدم يف وسائل اإلعالم، وعن الواقع 
إلانث يف استجاابت  االجتماعي املعاش، وعن القيم السائدة يف اجملتمع. بينما هناك اتفاق واضح بني الذكور وا

كل منهم حنو الرضا عن األمور املهمة اليت حتقق النجاح، واألهداف يف احلياة  وعن اجملتمع، والرضا عما جيري يف 
 البلد، وعن العمل والشعور جتاهه، وعن الدميقراطية يف البلد وحرية الرأي. 
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ملباشر على الرتبية يف اململكة العربية البث التليفزيوين ا ثأثري( دراسة هبدف معرفة 9444وأجرى احلميدي )
السعودية، وكشفت الدراسة أن ثأثري العوملة على اجلوانب األخالقية أييت يف الدرجة األوىل، مثل: الرتويج لإلابحية 
واالختالط، وما إىل ذلك مما خيالف القيم اإلسالمية، وإغراء النساء بتقليد األزايء الغربية وأدوات الزينة، واهشيم 

                                                              لروابط األسرية وخلق جمتمعات مستهلكة تضع اإلنتاج واإلبداع جانبا . ا
( دراسة سوسيولوجية هبدف معرفة االنتماء االجتماعي للشباب املصري، طبقت على 1222وأجرت راتب )

عينة من الشباب املصري ثلثها من طلبة اجلامعات. وقد كشفت الدراسة عن وجود حالة من ضعف االنتماء عند 
ب، وشعورهم ابالغرتاب، واهلامشية نتيجة الفساد السياسي، واإلداري، األمر الذي أدى إىل ظهور مجاعات الشبا

العنف، وما يسمى ابإلرهاب الفكري بني الشباب، ابعتبارها البديل السلوكي للتعبري عن رفضهم للنظام 
ة، والدور الفاعل يف التنمية، يعود وسياساته، وإن تقاعس الشباب عن املشاركة يف املشروعات العامة، والتطوعي

لسياسية االنفتاح االقتصادي، وسيطرة األفكار املادية، وما صاحبها من تعقد، وتزايد مشكالت احلياة املختلفة  
كالبطالة والفقر، وأزمة اإلسكان وارتفاع مستوى املعيشة، كل ذلك جعل الشباب يعاين االغرتاب، وال يستطع 

اصة، خاصة مع بروز التفاوت الطبقي، وقد أثرت هذه التغريات على طريقة املشاركة التفكري إال بشؤونه اخل
 السلوكية املعربة عن االنتماء لدى الشباب، ومتثل ذلك لديهم يضعف االندماج االجتماعي والوظيفي. 

 الدراسات األجنبية: 
رتاب يف اجملتمعات العربية، ففي دراسة ويبدو أن االغرتاب يف اجملتمعات األجنبية خمتلف يف شكله وألوانه عن االغ

                                                                                           ( طالبا  فلبينيا  أن التعرض للمواد التلفزيونية األمريكية قد ارتبط إجيابيا  بتأكيد هؤالء الطالب 955أجريت على )
على قيميت: "املنفعة املادية" ابعتبارمها القيمتني األكثر أمهية يف حيااهم، يف حني تدنت لديهم قيم فلبينية أصيلة 

 (.9442ثل: الصفح، والتسامح، والتضدية، واحلكمة )خضري احلمداين، م
عن ثأثري املواد التلفزيونية األمريكية على الشباب الكوري اجلنويب،  Kang & Morganوكشفت دراسات 

م                                                                                                    وعلى القيم التقليدية الكورية، ومن مظاهر التأثر مسلكيات الفتيات الكورايت حبيث أصبدن أكثر حتررا  من القي
ك من قبيل احلرية اجلنسية، لاألسرية واألخالقية، ويعتقدن أنه ال حرج من املمارسة اجلنسية خارج الزواج، وأن ذ

 (. 9449وأصبدن يرتدين املالبس األمريكية، وحيتقرن العقيدة الكونفوشيوسية )طاليب، 
رتبط جبذور طبقية، يزداد عند ( يف اجملتمع الباكستاين بينت أن االغرتاب يMoni Mohsinأجراها )ويف دراسة 

األغنياء بسبب سفرهم خارج أوطاهنم، ومن مظاهره اغرتاب يف اللغة اليت ابتت تضعف لصاحل اللغة اإلجنليزية، 
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                                                                      دينيا  معا ، وهذا له عالقة ابألحداث السياسية والعسكرية اليت حدثت يف العامل،  –                            فاملسألة تشكل اغرتااب  ثقافيا  
 (.9441على اإلسالم واملسلمني يف العراق والباكستان )خريسان، ومع اهلجمة الغربية 

           ( طالبا  يف 954                    ( عامال  يف اجلامعة، و)22( على عينة مكونة من )Robert et al., 2000أما دراسة )
اجلامعة، والدراسات العليا، فقد أظهرت نتائجها أنه توجد عالقة سالبة دالة بني االغرتاب الوظيفي والوالء 

مي، والرضا عن العمل، ودافع اإلجناز، واالندماج يف العمل، بينما توجد عالقة موجبة بني االغرتاب ونسبة التنظي
 الغياب عن احملاضرات واالمتداانت من قبل الطالب يف اجلامعة، واالندماج يف اجملتمع اجلامعي. 

عة األقلية من طالب ( عن تزايد انتشار الشعور ابالغرتاب لدى مجاReyes, 1998وقد كشفت دراسة )
 اجلامعة، ويرجع ذلك إىل خلل يف معايريهم وقيمهم الثقافية نتيجة رفض اآلخرين وسلبيتهم. 

(، لتدديد دور اجلامعة، ومشاركة الطلبة يف تطوير وتعزيز التواصل Ibrahim, 1997وهدفت دراسة أجراها )
ة واجملتمع اجلامعي واجملتمع احمللي، وقد توصلت إىل والعمل التطوعي يف اجملتمع، ومعرفة مظاهر االغرتاب بني الطلب

نتائج كان من أمهها وجود مظاهر االغرتاب بني الطلبة داخل اجملتمع اجلامعي وبني الطلبة واجملتمع احمللي والعزوف 
 عن املشاركة يف األعمال التطوعية داخل اجلامعة أو اجملتمع احمللي. 

مواد التلفزة األمريكية على األطفال، إذ من شأهنا أن تؤدي إىل فقدان  ويف دراسة أسرتالية كشفت عن ثأثريات
ت الذي عربت وزيرة الثقافة الكندية شيال كويب عن إنزعاجها من وقزمة أخالقية وغربة ثقافية يف الاالنتماء، وإىل أ

ق األطفال يف كندا أن يستمتعوا حبكاايت جدااهم، ومن غري اهليمنة الثقافية األمريكية وتداخلها، قائلة: من ح
( من املوسيقى أجنبية، وأن %44( من برامج التلفزيون الكندي مستوردة، وأن يكون )%04املعقول أن تصبح )

 (. Lawrence, 1988( من أخالق اجملتمع وقيمهم أمريكية )%25يكون )
لة اغرتاب الشباب" مشكلة ثقافية تربوية أكثر من كوهنا (،  دراسة أوضح فيها أن "مشكPolk, 1984وأجرى )

أو الصراع الثقايف  Cultural gapجوة الثقافية فاجتماعية او نفسية، وبعبارة أخرى فإن ما يسمى ابل
Cultural conflict  ،ما هو إال صراع بني القيم والعادات، فاجليل اجلديد من الشباب يرفض القيم واملعتقدات

ات اليت قد تفرضها األسرة، أو املدرسة كمؤسسات تربوية، ومن هنا ينشأ االغرتاب االجتماعي وشبكة العالق
 داخل املؤسسة الرتبوية وخارجها. 

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( 
املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي الذي من أحد أشكاله أسلوب املسح  منهج الدراسة:

لعينة، وهو يعد أحد أهم املناهج املتبعة يف هذا النوع من الدراسات، إذ ميكن من خالله الكشف االجتماعي اب
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الدراسة ومتغريااها، كما مت اختيار عينة من الشباب اجلامعي مشال اململكة لغاية  عن العالقات القائمة بني أبعاد
 امعي. احلصول على البياانت املتعلقة ابالغرتاب الثقايف عند الشباب اجل

تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املسجلني للدراسة املنتظمة يف جامعة الريموك البالغ  جمتمع الدراسة:
( وذلك حسب املعلومات اليت مت احلصول عليها من دائرة 9442/ 9442(، للعام اجلامعي )92.92عددها )

يف حمافظة إربد وثأيت اثين أكرب  1240 عام                                                      القبول والتسجيل يف اجلامعة، علما  أبن هذه اجلامعة قد ثأسست 
 جامعة يف األردن. 

         ( طالبا  444مت اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية القصدية، وتكونت من ) عينة الدراسة:
 وطالبة يدرسون يف اجلامعة، وروعي يف اختيارهم أن تكون العينة ممثلة ملختلف الكليات وسنوات الدراسة.

( فقرة، وزعت على ثالثة 24مت تصميم استبانة خاصة لغاايت تنفيذ الدراسة، وتضم االستبانة ) الدراسة: أداة 
أجزاء؛ يتضمن اجلزء األول البياانت األساسية، وهي )اجلنس، والكلية، والسنة الدراسة، ومكان اإلقامة(. فيما 

 عند الشباب، واجلزء الثالث من اإلستبانة حيتوي يتضمن اجلزء الثاين البياانت املتعلقة بعوامل االغرتاب الثقايف
على البياانت املتعلقة بعوامل االغرتاب الثقايف عند الشباب، واجلزء الثالث من اإلستبانة حيتوى على البياانت 
                                                                                           املتعلقة يف جماالت ومظاهر االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي. علما  أنه مت استخدام مقياس ثالثي حبيث: 

 موافق تعطى درجة واحدة، موافقة متوسطة تعطى درجتني، وموافق تعطى ثالث درجات.  غري

 صدق األداة وثباتها
صدق األداة: للتدقق من صالحية االستبانة للدراسة مت عرضها يف مراحل اإلعداد على مخسة حمكمني خمتصني 

لعلوم السياسية، والصدافة اإلعالم(، ومت يف جماالت )الرتبية الوطنية، واخلدمة االجتماعية، وعلم االجتماع، وا
 األخذ ابملالحظات اليت أبديت، وأجريت بعض التعديالت قبل إقرارها بصوراها النهائية.

استخدم الباحثون أسلوب االختبار، وإعادة االختبار؛ فقد مت تطبيق ثبات األداة: للتدقق من ثبات األداة 
ممن تطبق عليهم خصائص جمتمع الدراسة، ومت إعادة تطبيق االختبار          ( طالبا  45االستبانة على عينة مكونة من )

بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول، ولوحظ وجود تطابق كبري يف طريقة اإلجابة، ويف النتائج لكال االختبارين، 
اض (، وهي من املعدالت املقبولة ألغر 4.20ومت احتساب معامل ارتباط بريسون لإلجاابت، وبلغت القيمة )

                                                                                              الدراسة وحتقق أهدافها. علما  أنه مت استخدام مقياس ثالثي على الندو اآليت: غري موافق تعطى درجة واحدة، 
 موافقة متوسطة تعطى درجتني، وموافق تعطى ثالث درجات. 
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة: 

 ( 1جدول رقم )
 د عينة الدراسة اخلصائص الشخصية ألفرا

 متغري )مكان اإلقامة(  اجلندر( –متغري )اجلنس 
 النسبة املئوية العدد  مكان اإلقامة  النسبة املئوية العدد اجلندر –اجلنس 

 %01.5 941 مدينة  %49 125 ذكر
 %42.5 102 ريف %52 955 أنثى

 %144 444 اجملموع %144 444 اجملموع
 )الكلية العلمية( متغري متغري )السنة الدراسية(

 النسبة املئوية  العدد الكلية العلمية النسبة املئوية  العدد السنة الدراسية
 %04.5 924 إنسانية  %11.2 59 أوىل

 %95 114 علمية %95.4 112 اثنية 
 %4.5 22 شرعية  %95.4 119 اثلثة

 %94.5 142 رابعة 
 %19.5 55 خامسة  %144 444 اجملموع 

 %144 444 اجملموع
 ( أبرز اخلصائص الشخصية ذات العالقة أبفراد عينة الدراسة كما أييت: 1توضح البياانت الواردة يف اجلدول رقم )

(، أما الذكور الذين متت %52يالحظ أن اإلانث اللوايت متت مقابلتهن يشكلن ما نسبته ) اجلندر: –اجلنس 
دة يف نسبة اإلانث إىل طبيعة جمتمع الدراسة الذي تزداد فيه (. وتعزى الزاي%49مقابلتهم يشكلون ما نسبته )

 نسب اإلانث بشكل كبري مقارنة بنسبة الذكور، وروعي يف العينة، أن تكون ممثلة جملتمع الدراسة. 

يدرسون يف الكليات والتخصصات اإلنسانية، بينما ( من العينة %04.5يالحظ أن ) التخصص العلمي:
لتخصصات العلمية، والبقية يدرسون يف كلية الشريعة للدراسات اإلسالمية، وهذا ( منهم يدرسون يف ا95%)

 التفاوت بني النسب يعود إىل التفاوت القائم يف أعداد الطلبة املسجلني يف هذه الكليات والتخصصات املختلفة. 
( وكانت لطالب %95.4اسية )                                                                               السنة الدراسية، بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  ملتغري السنة الدر 

( للسنة الدراسية الرابعة، والبقية %94.5(، و)%95.4السنة الدراسية الثانية، يليها طلبة مستوى السنة الثالثة )
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يتوزعون بني طلبة السنة اخلامسة، ويبدو هؤالء من طلبة الكليات العلمية، وكذلك من مستوى السنة الدراسية 
 األوىل. 

، %01.5نسبة الطالب الذين يقطنون يف احلضر أي من يقيمون يف املدن الكبرية إىل ) مكان اإلقامة: وصلت
( وهي نسب تعكس إىل حد كبري %42.5بينما الطالب الذين يقطنون الريف، ويقيمون يف القرى بلغت )

 التوزع الدميغرايف للسكان يف اجملتمع األردين. 
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 هاعرض النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة ومناقشت
 نتائج السؤال األول: عوامل االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي؟

 (2اجلدول )
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعوامل االغرتاب الثقايف عند الشباب

 االحنراف املعيارية  املتوسط احلسايب الفقرة  الرقم 
 4.22 1.24 ضعف مشاركة الشباب يف اجملاالت الثقافية.   1
 4.21 1.21 ختلي املؤسسة الدينية عن دورها الثقايف واقتصارها على اجلانب الديين فقط 9
 4.20 9.22 تشجيع وسائل اإلعالم على تقليد الشاشة الغربية.  2
 4.22 9.24 تناقض أمناط الثقافة الوافدة عرب الفضائيات أو االنرتنت.  4
 4.25 1.22  عدم جماراة متطلبات العوملة وضغوطااها. 5
 4.25 9.95 اجلهات الرمسية ال تساعد الشباب يف اكتشاف قدرااهم العلمية.  0
 4.22 9.49 ضعف دور الشباب الثقايف والعلمي يف اجملتمع.  4
 4.29 1.20 عدم توفر أندية ومراكز علمية ومعرفية وثقافية للشباب.  2

2 
نية للتقدم التكنولوجي عدم مواكبة املناهج التعليمية يف اجلامعات األرد

 4.24 9.40 واملعريف.

 4.24 1.24 عدم قدرة الشباب على جماراة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة. 14
 4.24 1.42 ينظر الشباب للتكنولوجيا على أهنا ال تتناسب مع ثقافة اجملتمع.  11

 4.25 1.25 امعي. اجملال الكلي/ أسباب ظاهرة االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجل
لإلجابة عن السؤال األول مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واجملموع الكلي جلميع فقرات 

( أن أعلى املتوسط احلسايب جملال 9جمال عوامل ظاهرة االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي ويبني جدول )
باب اجلامعي يتمثل يف تشجيع وسائل اإلعالم على تقليد الشاشة الغربية، عوامل ظاهرة االغرتاب الثقايف لدى الش

ومضامينها، تليها الفقرة اليت ترتبط ابملؤسسات اإلعالمية، واملتمثلة يف تناقض أمناط الثقافة الوافدة عرب 
ت الرمسية ال تساعد الفضائيات، أو االنرتنت مع أمناط الثقافة العربية السائدة، يليها الفقرة املتعلقة أبن اجلها

الشباب يف اكتشاف قدرااهم العلمية، يليها الفقرة القائلة "عدم مواكبة املناهج التعليمية يف اجلامعات األردنية 
للتقدم التكنولوجي واملعريف" تليها الفقرة اليت تشري إىل ضعف دور الشباب الثقايف والعلمي يف اجملتمع. بينما حقق 

 ية عن دورها الثقايف، واقتصارها على اجلانب الديين فقط أدىن ثأثري يف عوامل االغرتاب. ملؤسسة الدينعامل ختلي ا
يتبني من النتائج السابقة أن عوامل االغرتاب الثقايف بني الشباب اجلامعي يف األردن تعزى ابلدرجة األوىل إىل 

تقليد وسائل اإلعالم الغربية، وما البعد اإلعالمي واالتصايل، وما تلعبه من دور كبري، ومؤثر بتشجيعها على 
تعرضه من مضامني ثقافية، وأمناط سلوكية تتعارض مبا هو مألوف يف جمتمعاتنا وأمناط ثقافتنا، وهذا خيلق حالة من 
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التناقض املعياري بني ما هو وافد عرب تلك الوسائل، وبني ما هو سائد من أمناط الثقافة والسلوك والقيم واملعايري، 
ل اجلوانب اإلجيابية الكثرية هلذه الثورة بتمكينها من نفاذ فكر املواطن، وفسح اطالعه، وزايدة معارفة دون أن نغف

مبا يسود العوامل واحلضارات األخرى، إال أهنا عملت ابلوقت ذاته على تزايد وترية التوتر واالنفعال عند الشباب 
هو معاش يف تلك اجملتمعات، وهذا يؤدي إىل انتشار نتيجة التناقض الكبري بني ما هو معاش يف جمتمعااهم، وما 

مظاهر االغرتاب والشعور ابإلحباط والتوتر والتمرد، ورفض الواقع واخلروج عما هو مألوف على صعد التفكري 
( من حيث 9441( وعبد هللا )9440والسلوك والتوجهات وغريها. وهي نتائج تتفق مع دراسات صواحلة )

 االغرتاب الثقايف بني الشباب اجلامعي.  ثأثري وسائل اإلعالم يف
وأما البعد األخر الذي انل أمهية عند عينة الدراسة ابعتبارها من عوامل الغربة الثقافية عند الشباب، فهو يتعلق 
ابجلهات الرمسية اليت ال تساعد الشباب يف اكتشاف قدرااهم العلمية، وعدم تفعيل دورهم يف اجملتمع، حيث تعد 

املؤثرة على دمج الشباب ومشاركتهم يف مؤسسات اجملتمع املدين العامل السياسي، وهذا يتفق مع  من العوامل
م(، حيث تؤكد معظمها على أن إمهال الشباب 9441( ومع بعض نتائج دراسة عبد هللا )1222دراسة راتب )

ظاهر االغرتاب لديهم. العريب، ووجود فجوة ثقة، وإنغالق بني السلطة والشباب، واهميشهم يؤدي إىل تفشي م
ويعد التخلف التكنولوجي يف جمتمعاتنا من أسباب االغرتاب عند الشباب اجلامعي حيث عدم القدرة على مواكبة 

 التكنولوجيا احلديثة. 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: مظاهر االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي؟ 
 ( 3اجلدول )

 املعيارية جملال مظاهر االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي  املتوسطات احلسابية واالحنرافات
 االحنراف املعيارية  املتوسط احلسايب الفقرة  الرقم 
 4.21 9.94 ال أشارك يف األنشطة العلمية والثقافية واملعرفية يف اجملتمع.   1
 4.25 1.20 رجها.ال يوجد لدي أي اهتمام ابملنتدايت واحملاضرات الثقافية يف اجلامعة وخا 9
2 
4 

 أشعر ابلالمباه حيال األمور حويل 
 يتساوى النجاح والفشل ابلنسبة يل. 

1.44 
1.92 

4.44 
4.04 

 4.45 1.22 اهلدف من دراسيت اجلامعية غري واضح ابلنسبة يل.  5
 4.22 1.21 كثري من سلوكي ال يراعي املعايري والقواعد االجتماعية.  0
 4.22 9.44 الثقافية تستخدم يف التسلية.  األندية واملنتدايت 4

2 
أفضل امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة دون أن أفكر يف طريقة 

 4.25 1.45 إنتاجها وتطويرها.  

 4.42 1.49 ال استخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة.  2
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 االحنراف املعيارية  املتوسط احلسايب الفقرة  الرقم 
 4.24 9.42 جمتمعنا.  الشعور بعدم وجود مبادئ اثبتة نسري عليها يف 14

 4.22 1.24 االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي.  مظاهراجملال الكلي/ 
 

فقرات جمال مظاهر لإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع 
توسط حسايب جملال مظاهر االغرتاب ( تبني أن أعلى م2االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي، ونتائج جدول )

الثقايف لدى الشباب اجلامعي كان يتمثل يف استخدام األندية واملنتدايت الثقافية للتسلية، تليها الفقرة املتعلقة 
بعدم املشاركة يف األنشطة العلمية والثقافية، واملعرفية يف اجملتمع، تليها الفقرة اليت تشري إىل الشعور بعدم وجود 

تساوي النجاح والفشل عند بعض  اىلمتوسط حسايب للفقرة اليت تشري بتة يف اجملتمع، بينما كان أدىن مبادئ اث
 الشباب. 

يتبني لنا من النتائج السابقة انتشار تفشي بعض مظاهر االغرتاب بني الشباب اجلامعي، واليت متثلت يف مشاركة 
ا يؤكد مظهري الالمعيارية، والالهدف ابلدرجة األوىل، الشباب لألندية واملنتدايت الثقافية جملرد التسلية، مم

وضعف مشاركة الشباب يف األنشطة العلمية والثقافية، واملعرفية يف اجملتمع، وعدم االهتمام ابملنتدايت واحملاضرات 
مظهر  الثقافية، وهذا ميثل مظهر الالمعىن ابلدرجة الثانية، والشعور بعدم وجود مبادئ اثبتة نسري عليها، ويعين

                                                                                              فقدان السيطرة والعجز عن تغيري الواقع لألفضل. هذه متثل أكثر مظاهر االغرتاب الثقايف شيوعا  عند الشباب 
/(،  9442اجلامعي واليت تعود إىل األسباب األنفة الذكر، وتوافقت هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة الضبع )

                                     ك الدراسات عن مظاهر االغرتاب اليت أيضا  (، وقد كشفت تل9440كما تتفق مع دراسة الساسي وآخرون )
 توصلت إليها هذه الدراسة مع بعض الفروق البسيطة. 

مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: عالقة متغريات: اجلنس، واملستوى الدراسي، والتخصص، ومكان اإلقامة 
 ابالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي. 
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 (4اجلدول )
                                              ( االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي تبعا  اجلنس Independent Samples Testنتائج اختبار )
 الداللة اإلحصائية Tقيمة  املتوسط احلسايب  املتغري 
 9.42 الذكر 

 1.29 األنثى  4.14 1.44
( على جمال االغرتاب الثقايف لدى Independent Samples Testلإلجابة عن السؤال مت تطبيق اختبار )

( على جمال ANOVA                                                                            الشباب اجلامعي تبعا  ملتغري )اجلنس ومكان اإلقامة(، ومت تطبيق حتليل التباين األحادي )
                                                     االغرتاب الثقايف تبعا  ملتغري )املستوى الدراسي، والتخصص(. 

ث ( عدم وجود عالقة ملتغري اجلنس ابالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي، فالذكور واإلان4يظهر من جدول )
مظاهر االغرتاب لديهم وأسبابه واحدة، وال توجد فروق بينهم حوهلا، وهذه نتيجة تتفق مع نتائج دراسة خليفة 

( 9441(، وعبد هللا )9440( والساسي )9442. وختتلف مع نتائج دراسات كل من أبو العينني )(9442)
                               انث، ويف مظاهر االغرتاب تبعا  لنوع الدراسات اليت اثبتت وجود فروق بعضها لصاحل الذكور، وأخرى لصاحل اإل

 اجلنس. 
 (5اجلدول )

                                             ( االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي تبعا  ملكان Independent Samples Testنتائج اختبار )
 اإلقامة 

 الداللة اإلحصائية Tقيمة  املتوسط احلسايب  املتغري 
 1.22  مدينة 

 1.24 قرية  4.11 1.42
  

( إىل عدم وجود عالقة ملتغري مكان اإلقامة ابالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي، 5دول )تشري بياانت ج
                                                                                        أيضا  ثبت وجود تطابق كبري عند الذكور واإلانث يف مظاهر االغرتاب وأسبابه، وال توجد فروق تذكر حول 

باب من خمتلف أمناط االغرتاب، يعزى هذا التطابق إىل مستوى االنفتاح الكبري الذي أصاب كافة فئات الش
                                                                                                 املعيشة يف اجملتمع األردين، سيما أن وسائل تكنولوجيا املعلومات والتقانة احلديثة مل تعد حركا  على بعض منطقة 

الريفي  ابالشباب تبدو متشاهبة إىل حد كبري، فلم يعد الشأو جمموعة بعينها، والدليل على ذلك ثأثريااها على 
غرايف، فوسائل اإلعالم واالتصال قد ألغت مجيع احلواجز واملعيقات، خاصة أن مبعزل عما حيدث خارج إقليمه اجل
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الدراسة على الشباب اجلامعي وأبناء الريف منهم يدرسون يف املدن وليس يف األرايف. وهذا خيتلف مع بعض 
 (. 1224( وبنات وآخرون )9440( والساسي )9442نتائج الدراسات السابقة كدراسة أبو العينني )

 ( 6دول )اجل
                                                                                   نتائج تطبيق حتليل التباين األحادي لالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي تبعا  ملتغري التخصص 

 املصدر
جمموع 

 املتوسطات
 درجات احلرية 

متوسط 
 اجملموع

 Fقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية 
 4.444  9 4.212 داخل اجملموعات 

 4.114 24 11.204 خارج اجملموع  4.42 2.449
  22 19.142 جملموع ا

( وجود فروق يف االغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي تعزى إىل متغري التخصص 0يظهر من معطيات جدول )
                            على جمال االغرتاب الثقايف تبعا  ( Scheffeالعلمي. وللكشف عن مصادر هذه الفروق مت تطبيق اختبار شيفيه )

 ملتغري التخصص يف اجلدول اآليت: 
 ( 7اجلدول )

                                           ( على جمال االغرتاب الثقايف تبعا  ملتغري التخصص Scheffeنتائج تطبيق اختبار شيفيه )
 شرعية  علمية  إنسانية  املتوسط احلسايب التخصص

  ** 4.229  1.22 كليات إنسانية 
   4.229** - 1.05 كليات علمية 
    1.22 كليات شرعية

ن التخصصات اإلنسانية والتخصصات العلمية، وكانت الفروق ( تبني وجود فروق بني كل م4ونتائج جدول )
                                                                                        دالة إحصائيا  لطلبة التخصصات اإلنسانية، أي أن االغرتاب الثقايف أكثر شيوعا  لدى طالب التخصصات 

 نبني اجملموعتني، وهذا يدل على أ                                                                 اإلنسانية من طالب التخصصات العلمية، وأييت طلبة العلوم الشرعية وسطا  
                                                                                            م اإلنسانية أقل مشاركة يف املنتدايت، واملؤسسات، واألندية الشبابية، وأكثر استهتارا  هبا، وأقل جدية، طلبة العلو 

                                                                                                    وفاعلية يف احملاضرات الثقافية، وأكثر ثأثرا  مبضامني الثقافة اإلعالمية الوافدة، وأقل إدراكا  وقدرة على جماراة 
صات العلمية األكثر قدرة على التعامل مع هذه املتغريات التكنولوجيا احلديثة، مقارنة بطالب الكليات والتخص

                                                                                                 حبكم ختصصااهم العلمية، وأما طالب الشريعة فعانوا أقل اغرتااب  من اإلنسانية، ويعزى ذلك إىل عامل الدين الذي 
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أبو                                                                                                 يعمل على زايدة التوازن واالستقرار، والتماسك عند الفرد األكثر تدينا ، وهي نتيجة تتفق مع نتائج دراسة
 (9442العينني )

 (8اجلدول )
 نتائج تطبيق حتليل التباين األحادي لالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي تبعا للمستوى الدراسي

جمموع  املصدر
 املتوسطات

الداللة  Fقيمة  متوسط اجملموع درجات احلرية
 االحصائية

داخل 
 اجملموعات 

0.166 4 0.042 0.328 0.85 

خارج 
 اجملموعات

12.007 95 0.126 

  99 12.173 اجملموع
(عدم وجود عالقة ملتغري املستوى الدراسي ابالغرتاب الثقايف، وهذ يعين أن مظاهر 2ويظهر من جدول )

واألسباب اليت مت بياهنا انفا واحدة لدى الشباب اجلامعي بغض النظر عن مستوى الطالب سنة أوىل او  االغرتاب
( حيث ال توجد عالقة بني االغرتاب، واملستوى الدراسي 9442ئج دراسة أبو العينني )رابعة. وهذا يتفق مع نتا

 للطالب.

 خالصة الدراسة وتوصياتها
تعد ظاهرة االغرتاب الثقايف من أخطر الظواهر احلضارية على الشباب العريب، واجملتمع بعمومه، وهي تشكل 

لتايل على التنمية، لذا جاءت الدراسة احلالية لتلقي الضوء على أبعادها                                            حتداي  كبريا  أمام الثقافة العربية املعاصرة، واب
يف جمتمعاان، وبعد مناقشة النتائج، توصلت الدارسة إىل جمموعة من النتائج، كان من أمهها ما يتعلق إببرز أسباب 

لفة، وخاصة مبا يتم االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي، حيث أثبتت الدراسة أن تشجيع وسائل اإلعالم املخت
عرضه من مضامني ثقافية ال يتناسب وواقع جمتمعاتنا، والطريقة اليت يتم عرضها، يسهم يف تقليد الشاشة الغربية 
مبا تتضمنه من أمناط السلوك والقيم والعادات، والتقاليد الغربية اليت تتناقض إىل حد كبري مع أنساق ثقافة 

                                                                      ل الشباب يعيش حالة االغرتاب بعينها عندما جيد نفسه وسطا  ثنائيا  متناقضات جمتمعاتنا املعاشة، األمر الذي جيع
ما هو خارجي، وداخلي، قدمي وحديث، مرغوب فيه وممنوع. كما توصلت الدراسة إىل دور العوامل الداخلية يف 

علمية، والعالقات اغرتاب الشباب اجلامعي، ممثلة ابجلهات الرمسية اليت ال تساعد الشباب يف اكتشاف قدرااهم ال
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الضعيفة معهم، وضعف دور الشباب الثقايف والعلمي يف اجملتمع، وانعزاهلم عن املشاركة الفاعلة يف املؤسسات 
                                                                                                 واهليئات االجتماعية، والثقافية، وكشفت الدراسة أيضا  أن الشباب اجلامعي يعاين من بعض مظاهر االغرتاب ممثلة 

من األمور يف حياته، والالهدف من سلوكيات عديدة يقوم هبا يف حياته  ابلالمعيارية، والالمباالة حيال كثري
اليومية، وكذلك تدلنا النتائج على شيوع مظاهر الالمعىن، والعجز، وفقدان السيطرة، والشعور بعدم القدرة على 

 ب اجلامعي. التغيري، والتأثري يف جمرايت األحداث االجتماعية كانت أبرز مظاهر االغرتاب الثقايف عند الشبا
كما خلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة ملتغري اجلنس واملستوى الدراسي، ومكان اإلقامة، ابالغرتاب الثقايف 
عند الشباب اجلامعي. يف حني توجد عالقة للتخصص األكادميي ابالغرتاب الثقايف عند الشباب اجلامعي، 

 وكانت لصاحل طالب التخصصات اإلنسانية. 
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 التوصيات: 
ضوء النتائج تقرتح الدراسة عدة توصيات كأحد احللول املقرتحة ملعاجلة ظاهرة االغرتاب الثقايف عند  يف

 الشباب تتمثل فيما أييت: 
 الرتكيز على طلبة التخصصات اإلنسانية وتوعيتهم ودجمهم وتشجيعهم للمشاركة يف النشاطات اجلامعية.  .1

ال من خالل تنفيذ الربامج، واألنشطة العلمية والثقافية استخدام األندية، واملنتدايت الشبابية بشكل فع .9
 واملعرفية، وعدم استخدامها للتسلية، وقضاء أوقات الفراغ. 

                                                                                              تعزيز الوعي الثقايف، والرتبوي عند كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية للتعامل مع الشباب قبل بناء  على  .2
                                            نا  ضد مؤثرااها السلبية يف عصر ابت أكثر تعقدا  متغريات العصر احلديثة اليت ينبغي أن يكون الفرد حمص

 من أي حقبة زمنية سابقة. 

تفعيل مشاركة الشباب يف اهليئات الثقافية، والعلمية من خالل تكثيف برامج التطوع يف العمل  .4
االجتماعي هبدف دمج الشباب يف اجملتمعات احمللية يف مؤسسات اجملتمع املدين، وخاصة اليت تعمل يف 

 ت الثقافية. اجملاال

ربط الشباب بواقعهم، وتراث أمتهم، وعروبتهم، وإبعادهم عن تقليد الثقافة الغربية الوافدة، والعمل على  .5
 التمسك ابلتقاليد العربية األصلية. 
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 املراجع العربية: 
 ( عالقة 9442أبو العينني، عطيات .)حنو املشكالت االجتماعية املعاصرة مبظاهر االغرتاب  االجتاهات

النفسي لدى طالب اجلامعة يف ضوء املستوى االجتماعي واالقتصادي، جملة علم النفس، العدد 
92 . 

 ( االغرتاب يف الثقافة العربية، ط9440بركات، حليم .)د.ج، مركز دراسات الوحدة العربية. 1 ،
 بريوت. 

 ( مظاهر االغرتاب وعوامله لدى طلبة اجلامعة األردنية، دراس1224احلديدي فايز ) ة ميدانية أطروحة
 دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن. 

 ( البث التلفزيوين املباشر، وثأثريه على الرتبية يف اململكة العربية السعودية، 9444احلميدي، انصر )
 مطابع هبادر، مكة املكرمة. 

 ( عوملة اللغة أو لغة العوملة، جملة التآخي، ا9442احلمداين، خضري )( العراق، بغداد124لعدد ،). 

 ( دراسات يف سيكولوجية االغرتاب، دار غريب للطباعة والنشر، 9442خليفة، عبد اللطيف ،)
 القاهرة. 

 ( العوملة والتددي الثقايف، ط9441خريسان، ابسم .)دار الفكر العريب، بريوت.1 ،  

 ( اللغات األم غري املستخدمة عرب اإلنرتنت و 9442اخلزاعي، حسني .) ،أثرها يف تفعيل حوار احلضارات
 2-2حبث علمي قدم يف املؤمتر الدويل أبعاد غائبة عن حوال احلضارات، اتريخ عقد املؤمتر )

 (، جامعة اإلسراء، األردن، عمان. 942متوز 

 ( االغرتاب الثقايف للذات العربية، دار العامل الثالث، القاهرة. 9440خريي، حازم ) 

 (. النشرة اإلحصائية السنوية، دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، 9442) دائرة اإلحصاءات العامة
 عمان. 

 ( التغري االجتماعي واغرتاب شباب اجلامعة، منشورات أكادميية 1225األشول، عادل وآخرون ،)
 البدث العلمي، شعبة البدوث والدراسات، القاهرة. 

 ( االغرتاب، املؤسسة العربية للد1224شاخت، ريتشارد .)1راسات والنشر، ط . 

 ( مظاهر االغرتاب االجتماعي، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 9440الساسي، الشايب وآخرون .)
 . 95العدد 
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 ( العوملة وأثرها على السلوكيات واألخالق، جملة الرائد، الدار اإلسالمية 9449طاليب، عمار .)
 م. 9449ـ/ مايو ه 1494( ربيع األول 920لإلعالم، أملانيا، العدد )

 ( دراسة عاملية عن مشكلة االغرتاب لدى عينة من طالبات اجلامعة 9444الضبع، الضبع وآخرون .)
 السعودايت يف ضوء عصر العوملة، جامعة امللك سعود، الرايض. 

 ( الشباب واألغرتاب 1224الزغل، علي وعضيبات، عاطف .)–  ميدانية من مشال األردن، جملة مؤتة
 . 9، العدد 5راسات، اجمللد للبدوث والد

 ( ثأثري العوملة على بعض أمناط الثقافة االستهالكية لدى الشباب اجلامعي، رسالة 9440صواحلة، لينا .)
 ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن. 

 ( نظرية االغرتاب من منظور علم االجتماع، ط1224شتاء، علي .)دار عامل الكتب للنشر 1 ،
   الرايض.   والتوزيع،

 ( اجلامعة والتنمية ثأثري أم ثأثر، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 9442شعباين، مالك ،)
 .9442( جانقي 4حممد خيضر، العدد )

 ( االنتماء االجتماعي للشباب املصري، دراسة سسيولوجية يف حقبة االنفتاح، 1222راتب، جنالء )
 احملروسة للبدوث والتدريب والنشر.  الطبعة األوىل، القاهرة، مركز

 ( االغرتاب وعالقته ابلبناء االجتماعي للمجتمع، كلية اآلداب، جامعة 9441عبد هللا، جمدي .)
 اإلسكندرية، اإلسكندرية.

 ( تطوير1222العيسوي، عبد الرمحن ،) 14صاجلامعي العريب، اإلسكندرية، منشأة املعارف،  التعليم. 

 ( العامل من منظور غريب، منشورات دار اهلالل، السعودية، 9441املسريي، عبد الوهاب .)9441 ،
 . 192ص: 

 ( القاعدة واإلنرتنت، مؤمتر تقنية املعلومات واألمن الوطين، خرب بث عن طريق 9444القرم، خالد )
. ونشر يف جريدة الدستور 4/19/9444وكالة األنباء رويرت من مكتب الرايض بتاريخ 

 (. 14540، العدد )5/19/9444األردنية بتاريخ 

 ( الشباب يف األردن، اجمللس األعلى للشباب، عمان. 9440اجمللس األعلى للشباب .) 
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 ( ا1229ايسني، طالب ،)املكتبة الوطنية، 1ال املغرتبني، طو الغرتاب حتليل نفسي واجتماعي ألح ،
 عمان. 

 ( نشرة خاصة مبناسبة اليوم العاملي للغات األم،9442اليونسكو )  املنظمة الدولية للرتبية والثقافة
 .9442شباط  91والعلوم، 
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