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  واقع االغتراب السيكوسوسيولوجي لدى الالجئين السوريين بالجزائر
  .-الجزائري قببعض واليات الشر -دراسة ميدانية 

The reality of psycho-sociological alienation  
 for Syrian refugees in Algeria 

  

  بليردوح الزمان كوكب. د
  .)الجزائر(البواقي  مهيدي أم بن العربي جامعة 

  

  :الملخص

، ويعـد هـذا   ريتطرق هذا المقال إلى واقع االغتراب السيكو سوسيولوجي لدى الالجئـين السـوريين بـالجزائ   
الموضوع من المواضيع الراهنة، التي تستحق مني كباحثة ، أو من سوي الدراسة والتمحيص ، وألجل ذلـك اعتمـدنا   

 190كأداة لجمع البيانات ،على عينة قصديه متكونـة مـن   المنهج الوصفي ذو األسلوب التحليلي، مستخدمين االستمارة 
  .الجئ سوري، لنخلص في األخير إلى تحليل النتائج على ضوء الفرضيات المصاغة

 .الالجئين السوريين -االغتراب النفسي االجتماعي: الكلمات المفتاحية

Abstract :  

The present  paper discusses the reality of psycho-sociological alienation for Syrian 
refugees in Algeria as one of  the  very pertinent  topics for investigation in today’s geo-
political setting .for  that purpose ,a descriptive analytical approach has been opted for relying 
on a questionnaire administered to 190 Syrian refugee as the main data collection tool .finally 
,the analysis of the  questionnaire  would allow us to draw conclusions in the light of the  
formulated  hypotheses.  

 Key words :psycho-sociological alienation-syrian refugees 

  :المقدمة 
التي كانـت نتيجـة    ،مسبوقة من التحوالت الجذرية  يمر بمرحلة غير،ال احد يجادل في أن عالمنا العربي اليوم 

والحكم على نجاحهـا   ،حتمية لثورات كارثية أطلقت على نفسها الربيع العربي ، وبعيدا عن مناقشة نتائج هذه الثورات 
يبقى اإلنسان العربي وحـده مـن يـدفع    . مستقبال  -التاريخ  –ية أو فشلها، تاركين هذه المهمة لوعاء التجارب اإلنسان

كيف ال ؟ وهو الـذي يعـاني   .....فاتورة باهظة إن لم نقل خيالية الثمن ، يسددها من دمائه وممتلكاته، أمنه واستقراره
  .العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية

و السياسي وما ينضوي تحت هذا األخير من شعور  انيوطلب اللجوء اإلنس ،ولقد كانت مشكلة الفرار من الموت
كضـعف   ،لما لها من انعكاسات جد سـلبية   ،من أكثر المشكالت وضوحا  ،باالغتراب واالنفصال على الذات والواقع 

والشعور بالعجز المفضي لالنطواء على الذات والعزلة   ،الالمعنى  و ،والالمباالة،وعدم وضوح الهدف ،شعور االنتماء 
  .ومن ثمة ضعف االهتمام بالحياة عامة 
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لـدى الالجئـين السـوريين     ،ظاهرة االغتراب السيكو سوسيولوجي  ةوانطالقا من هذه المعطيات أردنا معالج
  .لمعرفة أرائهم ومشاعرهم وفهم واقعهم ،بالجزائر

لألبعاد المعقدة والمتشعبة لهـذه   ،ة، ساعدنا على تصوير رؤية واضحة لحد ما فكانت هذه الدراسة مرآة عاكس  
والبحث على  ،وتصميما على خوض غمار هذه الدراسة  ،الظاهرة النفسية االجتماعية ؛ لذا وجدت بداخلي رغبة ملحة 

 ،ت النفسية واالجتماعية حوله الذي رغم كثرة الكتابا ،تداعياتها ؛ ألنها حيز جديد الستقاء المعرفة حول ذات الموضوع 
" ، و"  lane/دراسـة اليـن   "مثل . ( إال أنها في معظمها كانت تركز على اغتراب الشباب خاصة عند طلبة الجامعة 

) وغيـرهم الكثيـر  "...وعادل بن محمد العقيلي "، " سميرة حسن أبكر" ، و"  Mahony et guick / ماهوني و كويك 
جد إال عند أفراد هذه العينة دون غيرها ، هذا من جهة ومن جهة أخـرى حتـى ال نقـف    وكآن ظاهرة االغتراب ال تو

موقف المتفرج، ونحن نرى وفودا من الالجئين السوريين يوميا ، تعج بهم أصقاع األرض وأقطابها فـي ظـل عصـر    
  .تكالب فيه الغرب على المجتمع اإلسالمي والعربي، ونحن في غفلة ، وفي سبات دام طويال

مـن  ": الذي قال  )عليه الصالة والسالم ( ا كان هذا الموضوع ي مستحقا لدراسة ،علنا نتبع سنة رسول اهللا لذ 
  "رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف اإليمان

الذي " في ظل عصر زادت فيه الحاجة إلى تحديد هوية االنتماء  ،االغتراب مشكلة إنسانية و أزمة معاناة  :اإلشكالية1 
 ،أو من حيث التماهي داخل دوائر متداخلة للهوية  ،أصبح متباينا سواء من حيث االنتماء للنوع اإلنساني بصفته جامعة 

  ). 72ص  2000المختار  " (تتناسل باستمرار لخلق تماهيات جديدة غير مسبوقة على الماهيات المفككة 
فان العولمة افقـدها   ،عملية فطرية وطبيعية حدثت وتحدث عبر التاريخ اإلنساني برمته  ،وان كان هذا التماهي 

  .لتصبح مظهرا متغيرا ومتجددا في سرعة ال متناهية فاقت كل التوقعات ،طابعها الثابت والمطلق 
بشعور باالنتماء  ،فهو رهين للقيم والعادات والتقاليد الضاربة إلى أعماق الماضي  ،فبات الفرد محارا في انتمائه 

ليغدو غريبا عن ذاته  ،المنصهر داخل بناءات جديدة  ،وهو المنسلخ المتنكر  لكل ذلك  ،الداخلي المشترك بين أبناء أمته
علـى   ،ا بالك إن كان هذا األخير مكرهـا فم ،كل هذا وأكثر يعيشه اإلنسان العادي في العصر الحالي  ،وعن مجتمعه 

يبحـث   ،ليصبح الجئا سوريا مغتربا  ،أبت أن تضع أوزارها ،الخروج من بلده الذي يعيش تحت وطأة حرب ضروس
 .عن الحياة وعن الشعور باألمان واالستقرار والسكينة 

بمختلف  ،ب النفسي االجتماعيإذا ال شك في أن هذا الالجئ السوري يعيش أزمة انتماء حقيقية، تشعره باالغترا
  .مظاهره حتى لو كان في بلد عربي مسلم مضياف مثل الجزائر

  :و على ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة، من خالل اإلجابة على السؤالين التاليين
  نفسيا اجتماعيا ؟ وإن كان كذلك ما هي حدته ؟ اهل يعاني الالجئين السوريين بالجزائر، اغتراب-1
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، في مستوى ظاهرة االغتراب النفسي االجتماعي، لـدى الالجئـين السـوريين    -2

  ؟ )االجتماعية  ةالجنس، مدة اإلقامة بالجزائر، الحال(بالجزائر تعرى لبعض المتغيرات األخرى 

  :أهمية الدراسة 2
والذي يتمثل في ظاهرة االغتـراب، التـي تعـد    تكتسي هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع المتناول،  - 1

 .ظاهرة إنسانية، توجد في كامل أنماط الحياة ، في عصر االنفتاح على العالم

ما يشهده العالم العربي اليوم  من تغيرات جيو سياسية مشحونة بالصراعات والنزاعات ، وما نجم عنها مـن   - 2
 .االجتماعي مشكالت نفسية واجتماعية ، كمشكلة االغتراب النفسي و
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تنبع أهمية هذه الدراسة كذلك، من كونها تكشف مستوى االغتراب لدى الالجئين السوريين بالجزائر، في ظل  - 3
 )االجتماعية تاإلقامة بالدولة الجزائرية، والحاال ةالجنس، مد(بعض المتغيرات ذات العالقة بالموضوع 

ولى التي تناولت ظاهرة االغتراب لدى الالجئـين  تعد هذه الدراسة ذات أهمية أيضا، كونها من الدراسات األ - 4
، )العربيـة واألجنبيـة   (السوريين بالجزائر، لنستطيع بعد ذلك مقارنة نتائجها، بنتائج بعض الدراسات السابقة 

 .واستكمال ما أغفلته هذه األخيرة

تماعي، لـدى الالجئـين   تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى مظاهر االغتراب النفسي االج:  أهـداف الدراسـة 3
  : السوريين بالدولة الجزائرية ،وعن هذا الهدف العـام تنبثق مجموعة من األهداف هي

ـ إن هذا البحث يعالج ظاهرة من الظواهر النفسية االجتماعية المعقدة ، لذا نلمس قدرة علم النفساالجتماعي على دراسة 
ذا االتجاه يتسن لنا مقارنة النتائج المتحصل عليهـا ،بنتـائج   واقع االغتراب بكل موضوعية ،على عينات البحث وفي ه

  .دراسات أخرى أجريت في هذا المجال
ـ معرفة مستوى حدة االغتراب النفسي االجتماعي على عينة الدراسة، والوقوف على الفروق الفردية لمجموعـة مـن   

  ).الجزائر، الحالة االجتماعية الجنس، مدة اإلقامة ب( والمتمثلة في. المتغيرات ذات العالقة بالموضوع
عينة الدراسة ،علنا نستطيع تقديم جملة من المقترحات، التي تقلل مـن حـدة االغتـراب     ةـ تسليط الضوء على معانا

  .النفسي االجتماعي لدى العينة ، وتوجيه اهتمام المسؤولين من أجل المحاولة الجادة إلعادة دمجهم في المجتمع 

  :للدراسةالتعاريف اإلجرائية  4
  :االغتراب النفسي االجتماعي - 1

، وبين العالم الخارجي ، حيـث يتعـرض الالجـئ    ) الذات(ونعني به القطيعة واالنفصال، بين وحدة الشخصية 
السوري الزمة اغتراب، يمكن تحديد مستواه من خالل الدرجة الكلية التي يحصل عليها ، عنـد تطبيـق أداة الدراسـة    

  ).الجنس، مدة اإلقامة بالجزائر،الحالة االجتماعية(ضوء بعض المتغيرات ، وذلك في ) االستمارة(
  :الالجئين السوريين - 2

إن كلمة الجئ تعني الشخص الذي يهرب من بلده أو بلد آخر، خوفا على حياته أو خوفا من السجن والتعـذيب،  
  وهناك أنواع للجوء...) الحرب،اإلرهاب،الفقر(ولذلك تتعدد أسباب اللجوء 

يتم منحه للشخصيات المشهورة ، أو القادة المنشقين عن جيوشـهم  أو حكومـاتهم ، أو للناشـطين    : ء السياسياللجو*
  .السياسيين

  .هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى، بسبب تعرضه لالضطهاد، أو بسبب الدين أو المعتقد: اللجوء الديني*
وهنـاك  . ج الوطن بسبب الحروب ، أو النزاعات االثنية أو العرقية اللجوء إلى دولة أخرى ، أو خار:اللجوء اإلنساني*

 .دول تعيد الالجئين إلي  بلدهم األم ، بعد انتهاء هذه الصراعات ، ودول أخرى تبقيهم على أرضها

هو اللجوء إلى دولة أخرى ، بسبب الكوارث البيئية ، التي تسبب المجاعـات ، وهـو   : اللجوء الغذائي أو االقتصادي*
  .البا غير معمول به حلياغ

أما عن الالجئون السوريون، فهم مواطنون سوريون فرو من سوريا، بعد تصاعد األزمة السورية، بحلول سـنة  
 https:w الجئو الحـرب األهليـة السـورية   . (الخ...خصوصا إلى دول الجوار، األردن، لبنان، تركيا، العراق 2015

ikipedia.Org/ wiki.(  
بعـد  " سوريا الحبيبة"من بالد الشام  انعني بالالجئين السوريين المواطنين السوريين،الذين قدمووفي دراستنا هذه،

  .   الحرب األهلية التي لمت ببالدهم إلى أرض الجزائر
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  االغتراب 5  
تغـرب  ( ورد هذا المصطلح بكثرة،في اللغة العربية،فنجد مصطلح الغربة، االغتراب نقـول   :تعريف االغتراب لغة 1

  .وأيضا االبتعاد) غرباء(والجمع ) غريب(بمعنى ) واغترابا
جاء بشيء غريـب أو صـار   ) اغرب(فالن إذا تزوج إلى غير أقربائه ،والتغريب النفي عن البلد و) اغتراب( و

  ).223ص 1992الرازي ( غريبا 
( نـه  غربت الشمس و توارت عن مغيبها، وغرب الشخص بالضم بعـد عـن وط  "والغربة النزوح عن الوطن

  )96الفيومي، د س، ص
وذلك الرتباط االغتراب بفقدان السند ؛ الن (...) وتوحي كلمة االغتراب بالضعف والتالشي ، فهي عكس النمو 

  )19ص  1989منصور،(الغريب ضعيف ال سند له من قرابة ينتمي إليها ، أو ملجأ يحتمي به 
غريب "كهم وتفكيرهم عن ما هو مألوف ، وشائع والغريب أيضا كلمة تطلق على هؤالء الذين يخرجون في سلو 
  .وهو تعبير عن الالسواء" األطوار

"  aliénation"وفـي اللغـة الفرنسـية    " alienation:" أما االغتراب في اللغة الالتينية فهو مشتق من كلمـة 
  ).23ص 2003عبد اللطيف ( "alienation"واالنجليزية

حسـن  ". (حالة فقدان الوعي والعجز أو فقدان القـوى والحـواس  «إلى  كما قد تشير هذه كلمة في اللغة الالتينية
  ) 40ص  1995

نوع من االضطراب في عالقة الفرد بنفسه والعالم ، حيث يشعر المـرء  " صالح مخيمر  يعرفه :االغتراب اصطالحا 2
الهدف والقيمة، مما يعطـل  بأنه غريب عن ذاته منفصل عن واقعه ، بسبب فقدان المعنى ، المتمثل بصورة أساسية في 

  ) 15-14ص  2005محمد . (الحركة الديناميكية ما بين الذات والواقع 
انه انهيار العالقات االجتماعية بالنسبة للشخصية ، وفي الطب النفسي يشير إلى الفجوة بـين الفـرد ونفسـه ،    

مشاعره الخاصة ، التي تستبعد من الـوعي  والتباعد بينه وبين اآلخرين ، وما يتضمنه ذلك من تباعد أو غربة للفرد من 
جابر عبـد الحميـد وعـالء    . ( خالل المناورات الدفاعية ، ويشاهد االغتراب في أوضح  صورة لدى مرضى الفصام 

 ) 52ص 1988الدين الكفافي 

مـن   االغتراب هو شعور الفرد بعدم االنتماء، أو فقدان الثقة ورفض القيم والمعـايير االجتماعيـة ، والمعانـاة   
الضغوط النفسية ، وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار ، بتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية ، التي تتم داخـل  

  )18ص  2002سناء (المجتمع 
إن مفهوم االغتراب منحدر في تاريخ البشرية ، ولعل أول مظهر له يعود إلى تلـك  :  االغتراب عند بعض العلماء 3 

ونزل األرض مغتربا عنها ، وعـن  ) عليه الصالة والسالم ( ت فيها الجنة بنعيمها السرمدي عن آدم اللحظة ، التي غرب
الشـتا  . ( المعية اإللهية التي كان يحظى بها قبل عصيان أمر ربه ، فتلك هي بحق وصدق أول مشـاعر االغتـراب   

  )40ص  1988
عالم إلى عالمين، أولهما عـالم حقيقـي ، وهـو    ثم نجد هذا المفهوم عند علماء اإلغريق ، حيث قسم أفالطون ال

ص ، . د س. أفالطـون  . ( خاص بالمثل العليا ال يشعر فيه اإلنسان بالغربة ، وعالم الحس وفيه يكون اإلنسان مغتربا 
435-442(  

فينومينولوجيا " أول من استخدم مصطلح االغتراب بطريقة منهجية ، وذلك في كتابه "  Hegel/ هيجل" كما يعد
ولهذا أطلق عليه أبو االغتراب، وهو يرى أن االغتراب ينشأ عند تصادم ما هو ذاتي بما ) 18ص 2006محمد " (لروحا

  .                                                     هو واقعي 
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ظـاهرة  "  Durkheim/ دوركـايم اميـل  " ثم بدا هذا المفهوم  يلهم قريحة العديد من العلماء، فنجد الفيلسـوف 
االغتراب مشيرا إلى الوقائع االجتماعية كظواهر عامة ، لكنها ليست خارجة عن ذات الفرد ، تكمن بداخله في صـورة  

  األنوميا"  الشعور بالضمير الجمعي ، حيث أن سلوك الفرد يخضع إلى تبعية هذا الضمير،  وذلك عندما أطلق مصطلح
anomie " 89-83ص  2003ف عبد اللطي( والتي تعني الالمعيارية( 

باالغتراب ، وهو متأثر بالديالكتيك الهجلي ، حيث يصـبح اإلنسـان   "   Karl marsc،كارل ماركس" كما اهتم 
ونشاطاته ، نتيجة لالزمات االجتماعية التي تتعاقب عليه ، فمع زيادة قدرة اإلنسـان   هغريبا عن ذاته وعن كل سلوكيات

المحيط به ، نجده يواجه نفسه كشخص محاط بأشياء ، هي من نتـائج عملـه ،   في السيطرة على الطبيعة وتحويل العالم
  . لكنها مع ذلك تتجه  إلى تخطي  حدود سيطرته 

يرى أن االغتراب ينشأ نتيجة الصراع المتواصل بين الذات وضـوابط  " s.freudفرويد " أما أبو التحليل النفسي 
خوف ، والحصر في مواجهة الضغوط الحضارية وهذا ما يدفع إلـى  الحضارة ، حيث تتولد لدى الفرد مشاعر القلق ، ال

يعتقد أن "فرويد " األنا لحل الصراع بين الرغبات وبين تقاليد المجتمع وضوابطه ، لذا فإن " الكبت كآلية دفاعية تلجأ لها
  .الحضارة قامت على حساب مبدأ اللذة ، ولم تقدم لإلنسان سوى االغتراب

) األنا( طلق لتجاوز االغتراب بين ن االغتراب سمة متأصلة بذات اإلنسانية ،  إذ ال سبيل مأ" فرويد" ويؤكد     
؛ ألنه ال مجال إلشباع كل الدوافع الغريزية ، والتوفيق بين األهداف والمطالب وبـين الغرائـز   )األنا األعلى(و) الهو( و
  )18ص  1988عبد المنعم (

إني وإن  ؟ما هو االغتراب : ظاهرة االغتراب وطرح السؤال التالي "  jacques la Kane/جاك الكان"ويناقش 
  )51ص  1999عبد المختار . (وجدت نفسي من خالل األخر فقدت نفسي من خالل األنا 

فهو يعتبر االنفصال عن الطبيعة ، الذي يصاحب سيطرة اإلنسـان عليهـا،    "  Erick Fromm/إريك فروم" أما 
الذي يصاحب وعي الذات ، وافتقاد القدرة على ربط ذات الفرد بطبيعته ، وأخيرا محاولـة  طابع مختلف عن االنفصال 

الفرد إيجاد  التناسق مرة أخرى مع الطبيعة ، بالنكوص إلى الشكل القبل إنساني للوجود ، يقضي على صفاته اإلنسـانية  
مع رفاق جدد لتحل محـل تلـك الـروابط    الخاصة ، ويعتقد أنه عندما يعي  انفصاله عن اآلخرين،  يجد روابط جديدة 

  )178ص  1980شاخت (القديمة ، التي كانت تنظم من قبل الغرائز
هو تعبير تختلط فيه مشاعر الفرد بين ما يحب وما يكره ، وبين ما يعتقـد   Horne"/هورني"واالغتراب عند   

  )165ص  1982عباس (. وما يرفض ، حتى يكون الفرد غافال عن ذاته الحقيقية ، وهذه سمة العصاب 
وهو أحد المحللين النفسانيين المحدثين ، ممـن طـوروا فـي نظريـة فرويـد      "  Erikson/اريك اريكسون"أما 

الكالسيكية ، و أضافوا إليها مظاهر الصحة النفسية،  فقد توجه بجهوده في نموذجه للنمو النفسي االجتماعي ، إلى تحديد 
من أنا ؟ وكيف (، حيث يركز على تحديد الهوية عند المراهق  يسي دينامكخصائص الشخصية السليمة ، من منظور نف

ص  1998عبد المطلـب   . (وبالتالي فإن الصراع أو االغتراب يكون بين اإلحساس بالهوية ، ووضوح الدور) أكون ؟
232-234(  

هـذه األخيـرة   فهي ترى أن اإلنسان يفسر حياته في ضوء بعض الرموز والمعاني والقـيم ، و " May/ماي"أما 
. ، ودونها يعاني الفرد االغتراب،  ويفقد اإلحساس بوجـوده كإنسـان    تتسبب له القلق والتوتر ألنها تمثل غاية الغايا

  )70ص  1989حسن (
يعتبر الوجود اإلنساني وجود مشوب بالقلق واالغتراب ، وان القاعدة التي يرتكز عليها ، مـن  " Frank/ فرنك" 

... راب وقهره،  عندما يشعر المعني في جوانب حياته المختلفة في الحـب، الصـداقة ،االنجـاز   اجل التغلب على االغت
 )52ص  1982فرانك . (وحتى في المعاناة التي يتعرض لها ويعتبرها المحفز األساسي لالبتعاد عن االغتراب 
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 ةعليه أن يجد معنى للمعاناحيث يرى انه لكي يعيش اإلنسان عليه إن يعاني،  ولكي يواصل االستمرار والبقاء،  
يرى أن على اإلنسان أن يهرب من دوامة القلق ؛ ألنه حينما يوجد "  alport/البورت " أما )  78ص  2004يوسف ( 

هدف واضح في الحياة ، يتالشى القلق والخوف ، فاإلنسان مغتربا بالفطرة ، ينشد األمن والحرية على السواء ، وهـو  
) ، الذنب ، الموت ةالمعانا( ،  من خالل البحث عن معنى للوجود،  ليغطى الثالوث المفجع يسعى للفوز على االغتراب

  )70ص 1978فرانك (
أصحاب النظرية السلوكية ، االغتراب عندهم ينشأ من خالل تعلم االستجابات الخاطئة ؛ أي عندما يندمج الفـرد  

جابر عبد الحميد وعـالء الكفـافي    . (قد تواصله مع ذاته مع اآلخرين بال رأي أو فكر،  لكي ال يفقد التواصل معهم فيف
  )241ص  1988

نحاول في هذه الدراسة تحديد مستوى االغتراب النفسي االجتمـاعي ، والـذي    :أبعاد االغتراب في الدراسة الراهنة 4
ـ  د تطبيـق أداة  يمثل قطيعة وانفصال بين الذات لالجئ السوري و األخر،  وذلك من قياس بعض أبعاد االغتراب،  عن

  :البحث نجملها فيما يلي
إليهـا ، كاللغـة ، الـدين ،     والمقصود هنا أن يشعر الالجئ بأنه جزء من مجموعة ينتمي:فقدان الشعور باالنتماء - 1

إلى نوعين من االغتراب، عن " هورني"، التاريخ فال يصبح متوحدا معها ، لذا فقد يغترب عن ذاته ، حيث تشير الوطن
وهو بعد الفرد بمشاعره عن معتقداته وذاته ككل ، وثانيهما الذات الحقيقية وتقصـد بـه   " الذات الفعلية  "الذات أولهما 

  )40ص  2003عبد اللطيف ."(التوقف عن سريان الحياة من خالل الطاقات النابعة من جوهر الوجود 
خرين، مع سعيه لالبتعـاد عـن   و يغترب عن مجتمعه ، من خالل شعوره بالوحدة والفراغ النفسي،حتى لو كان مع اآل

  ) 109ص  2004سناء . (الناس
يشعر باالغتراب إذ أن حياته  عبـث  وال  "يرى الالجئ السوري أن ال معنى لحياته  وال جدوى منها ، : الالمعنى -2

  )25ص 2005محمد . (جدوى منها، فيفقد واقعيته وتحيا فيها مشاعر الالمباالة و الفراغ الوجودي
عندما تتكسر وتنهار القيم والمعايير، التي تنظم وتوجه سلوك الالجئ السـوري، فـاألنومي   " األنوميا : " ةالالمعياري-3

لفظ اجتماعي ، يشير إلى الحالة التي تغرق فيها القيم العامة ، في خضم الرغبات الخاصـة ، الباحثـة   " عند علي الشتا 
  ) 364ص1984الشتا . (عن اإلشباع بأي وسيلة 

حيث يشعر الالجئ السوري، بأنه عديم الشخصية ،كأنه شيء  دون إحساس يميزه بطابع اإلنسانية ، فالتشيؤ : التشيؤ-4
."( تحول الفرد إلى موضوع ، و فقد إحساسه بهويته ، وبالتالي يشعر بأنه مقتلع ، حيث ال جذور  تربطه بنفسه وواقعه 

  )41ص  2003عبد اللطيف 
يفقد الفرد الهدف من وجود معنـى  " ن هدف واضح ، أو غاية يرجو إلى تحقيقها ،حياة الالجئ السوري دو:الالهدف-5

  ) 109ص  2004سناء . (االستمرارية في الحياة، مما يؤدي إلى اضطراب السلوك 
ونشاطاته وكل رغباته ، فهـو عـديم التـأثير     هال يستطيع الالجئ السوري السيطرة على سلوكيات: العجز والالقوة-6

يمكن أن يقرر مصيره، كما أنه ال يمكن أن يؤثر في مجرى األحداث ، أو وضع القرارات المصرية الحياتية ال "والتأثر 
  .، وبالتالي يعجز عن تحقيق ذاته

  )36ص  2003عبد اللطيف (                                       .ويشعر بحالة من االستسالم والخضوع 

  تبناه الالجئ السوري، نحو ذاته ونحو اآلخرين، مما قد يصل به إلىوهو االتجاه السلبي الذي ي: الرفض-7
التمرد على النفس وعلى المجتمع ، بما يحوي من أنظمة ومؤسسات ،وعلى موضوعات وقضايا أخرى " درجة التمرد، 

  )41-40ص  1994محمود . (
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تزيد من حدة االغتـراب عنـد عينـة    وقد تكون كل هذه األبعاد متداخلة و مترابطة، ومكملة لبعضها البعض، مما     
  .الدراسة

  
  :فرضيـات الدراســة  6 

  .يعاني الالجئين السوريين بالجزائر من اغتراب نفسي اجتماعي بمستوى مرتفع : الفرضية األولىـ 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب النفسي االجتماعي، لدى الالجئين السـوريين : ـ الفرضية الثانية

  .بالجزائر، تعزى لمتغير الجنس
توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب النفسي االجتماعي، لدى الالجئين السـوريين  : ـ الفرضية الثالثة

  .تعزى لمتغير مدة اإلقامة بالجزائر
الالجئين السـوريين  توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب النفسي االجتماعي، لدى : ـالفرضية الرابعة
  .الحالة االجتماعية تعزى لمتغير

ألجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي، ذو األسلوب التحليلي ألنه أحـد أشـكال   :  ج الدراسـة منه  7 
:  ملحـم . (  التحليل والتفسير العلمي المنظم ، لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة ، وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة 

  ). 370ص  2010
والهدف من الوصف هو بناء صورة تمثيلية للواقع بأدق صورة ممكنة إذ يشكل مرحلة وسيطة هامة بـين المالحظـة   

الواقع المنشود في هذه الدراسة هو الوقوف على طبيعة االغتراب ،عند الالجئـين   (Jean-Louis  .1989.p27والتفسير
 .السوريين بالجزائر

تم اختيارها بصورة قصديه ،ألجل ذلك استخدمنا طريقة العينة التراكمية أو الكـرة  : يفية اختيارهاعينة الدراسة وك 8 
وهي عملية غير احتمالية ، معززة بنواة أولية من أفراد مجتمع البحث ، الذي يقودنا إلـى  "  boule de neigeالثلجية 

  ) . 105ص  2004: أنجرس ". (عناصر أخرى يقومون بدورهم بنفس العملية وهكذا 
ويتم اللجوء إلى هذا األسلوب،عندما يكون الوسط غير معروف كليا أو يكون مغلقا على نفسه نسبيا ، وعند دراسة شبكة 

  ). الجئ سوري بين اإلناث والذكور 190(أما عن حجمها فقد بلغت )  23ص  1994: محجوب. (التأثيرات 
  .عينة الدراسة) 01(جدول رقم 

  

  

  .إعداد الباحثة: المصدر

، هذا طبعـا  ) %55.26(وهي أقل من نسبة اإلناث المتمثلة ب ) % 44.73(والمالحظ أن نسبة الذكور تقدر ب 
  ألنه يسهل علينا االلتقاء مع النساء دون الرجال ـ

أجل تحقيق أهداف الدراسة ، تطلب األمر بناء استبيان يقيس مستوى ومظاهر االغتراب النفسـي  من : أداة الدراسة  9 
االجتماعي،  عند عينة الدراسة ، وذلك بعد االطالع على األدبيات التي تناولت هذا الموضوع ، وقد تم قيـاس صـدقها   

إجراء بعض التعديالت في صياغة البندين باعتماد أسلوب المحكمين،  كوسيلة للتأكد من الصدق الظاهري،  ليسفر عن 
، كانـت  ) 0.89(الـذي بلـغ   " لوتشي" بندا وبعد حساب معامل  46وزيادة ثالث بنود أخرى لنحصل على )18-23(

  .االستبانة صادقة 

  النسبة المئوية  التكرارات  الجنس
 %44.73  85  ذكور

  %55.26  105  إناث
  %100  190  المجموع



272016   

 

522 

،حيث أعيد تطبيق االستمارة )152ص  2003: عبد الحفيظ (أما عن الثبات فقد تم قياسه بطريقة إعادة االختبار 
س أفراد العينة بعد انقضاء أسبوعين من التطبيق األول، وتم حساب معامل الثبات بطريقـة التجزئـة النصـفية    على نف

سـبيرمان  (ثم صحح الطول باستخدام معادلة ) R=0.88(فكان االرتباط يساوي )  Pearsonبيرسون (باستخدام معادلة 
حتى تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات )R= 0.91( ليبلغ معامل الثبات النهائي) SPEARMAN –BROUNبراون 

  :وقد قسمت إلى ثماني محاور
  .شمل متغيرات خاصة بالمبحوثين :المحور األول -
  .شمل متغيرات خاصة فقدان الشعور بمظاهر االنتماء:المحور الثاني -
         .                              شمل متغيرات خاصة بمظاهر الالمعنى:المحور الثالث -
  .        يشمل متغيرات خاصة بمظاهر الالمعيارية:المحور الرابع -
  .شمل متغيرات مظاهر التشيؤ:المحور الخامس  -
  .شمل متغيرات مظاهر االالهدف:المحور السادس -
  . شمل متغيرات مظاهر العجز:المحور السابع-
  .شمل متغيرات مظاهر الرفض:المحور الثامن -

  :الستمارة وفق اختيار متعدد، أي اختيار بديل من أربعة بدائل وفق السلم المواليولقد بنيت أسئلة ا
  .سلم التنقيط ) 02(جدول رقم

  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما
4  3  2  1  

  .إعداد الباحثة: المصدر

الجـنس،  (أمام اختيار اإلجابة بما يوافق رأيه وفقا لمتغيرات الدراسة ) الالجئ السوري(هذا حتى نضع المبحوث 
  .االجتماعية ةاإلقامة، الحال ةمد
  :تتباين حدود الدراسة بتباين المواضيع المعالجة، أما عن حدود هذه األخيرة، فهي تتنوع كما يلي: حدود الدراسة 10  
نريد أخذ فكرة عنهـا ومعرفـة واقـع اغترابهـا النفسـي       يأما عن وحدة المعاينة اإلحصائية، الت: الحدود البشرية-1

  .الجئ سوري 190االجتماعي، فهي عينة متكونة من 
تبسة، أم البواقي، سكيكدة، قالمة، باتنة، خنشـلة ،عنابـة،   (كانت ببعض واليات الشرق الجزائري : الحدود المكانية-2

  )قسنطينة
  .2016غاية مارس  إلى 2015تمت الدراسة من نوفمبر : الحدود الزمنية-3

لغرض معالجة وتفسير نتائج الدراسة البحثية ،ارتأينا استعمال الوسائل اإلحصائية المخصصـة  :المعالجة اإلحصائية 11
  :والمتمثلة في SPSSلذلك وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية 

  .هامعامل لوشي ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان براون لقياس صدق األداة وثبات -
  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وتحليل التباين -
تنص الفرضية على أن الالجئين السوريين بالجزائر، يعـانون مـن    :الفرضية األولى :عرض النتائج ومناقشتها 12  

  .اغتراب نفسي اجتماعي، بمستوى مرتفع
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  .مستويات االغتراب عند عينة الدراسة ) 03(جدول رقم
  النسب المئوية  التكرارات  االغترابمستويات 

  %59.47 %113  االغتراب المرتفع
  %37.89 %72  االغتراب المتوسط

  %2.63  %05  االغتراب المنخفض
  %100  %190  المجموع

  .إعداد الباحثة: المصدر

، ) % 59.47(يتضح لنا أن غالبية أفراد عينة الدراسة ذو مستوى مرتفع بنسـبة  ) 03(من استقراء الجدول رقم
  ).% 2.63( ، لتكون النسبة المنخفضة مقدرة ) % 37.89( أما عن النسبة المتوسطة فهي تقدر ب

والمالحظ أن عينة الدراسة تعاني من شعور باالغتراب النفسي االجتماعي بصورة مرتفعة ،وهذا ما يتفـق مـن   
  .الذي يقر أن االغتراب يحمل مشاعر تشاؤمية لدى كل من يغترب وطنه"  Kinstonكينستون  " نظرية 

وهذا راجع حسب اعتقادنا ، إلى أن المغترب السوري لم يكن تواقا لالغتراب عن بلده ، ولكن الظروف األمنيـة  
لغربة السـبيل  ألرض الشام ، أجبرته على الهجرة الجماعية ، وعلى النزوح مكرها يائسا من تحسين األوضاع ، لتغدو ا

الوحيد للحفاظ على حياته ، لتبقى مخيلته تنسج صورا عن أهله ، أقربائه و أصدقائه و جيرانه، قريته، التي تربـى بهـا   
فقد انتهى شـريط   » the End "، كلما حمله الحنين إلى ذلك ليستفيق على كلمة ...... الشارع أو الزقاق الذي درج فيه 

  .الذكريات
االقتصادية، أو باألحرى المادية التي تمثل الشريان الحيوي المغذي لجميع نشاطات اإلنسان، ناهيك عن الظروف 

عينـة الدراسـة   (في أي مكان أوزمان ،والتي تكاد تكون منعدمة عند عينة الدراسة ،فمعظمهم ال مسكن و ال عمل لهم
ربة غوال بشعا ال خالص منه ، حتى لو و عندها تصبح الغ )أغلبيتهم متسولين على قارعة الطريق أوفي محطات النقل 

 .كان هذا الالجئ بأرض عربية شقيقة لها نفس اللغة والدين ،و شعبا طيبا تجرع نفس ويالت الحرب

الذي يعتبر الظروف االجتماعيـة والماديـة المحيطـة    "   Karl marksكارل ماركس" هذا ما يتفق مع نظرية 
  .الفرد باإلنسان، هي التي تبعث شعور االغتراب عند

كما أن نظرة الشفقة التي ينظر بها المواطن الجزائري لالجئ السوري، تخدش كرامته وتنـال مـن شخصـيته    
  .بصورة أو بأخرى، حتى لو كانت ممزوجة بألوان الحب والتعاطف مع الشعب السوري والثورة السورية

  :الفرضية الثانية
الغتراب لدى الالجئين السوريين بـالجزائر تعـزى   تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة ا

  .لمتغير الجنس
  .الفرق في ظاهرة االغتراب تبعا لمتغير الجنس) 04(جدول رقم 

ظاهرة االغتراب 
  النفسي االجتماعي

المتوسط   العدد  البيانات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مربع 
  الداللة  Tقيمة   درجات الحرية  االنحراف

  0.975  0.53  18  7  93.8  9.68  57.1  85  الذكور
  غير دالة

        89.2  9.44  56.3  105  اإلناث
  .إعداد الباحثة: المصدر

يتضح لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ، في مقياس االغتراب عند جميع مظـاهر  
( ،العجـز ) 0.455(التتشيؤ ) 0.219( بالمعايير،عدم االلتزام ) 0.175( ، فقدان المعنى) 0.872(الشعور بعدم االنتماء "
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حيث توضح النتائج أن هنـاك فـروق بـين    ) 0.01( فباستثناء مظهر اإلحساس  بالالهد)" 0.393(، الرفض)0.198
الجنسين لصالح الذكور عنه عند اإلناث وهذا ألن المرأة بطبيعتها أكثر انغماسا في العالقات والتفاعالت االجتماعيـة ،  

تدير شؤون األوالد والزوج و األسرة ،كما نجدها تسير الشؤون العامة لألهل والمحيط ،ومن هذا تستمد قيمتها فهي التي 
الخلكن اغترابها عن كل ذلك وفقدانها لمشاعر الحب والعطف في خضم رحلة الفـرار  ....وأم وأخت وابنة وكنه ةكامرأ

وامة البحث عن طوق النجاة من الموت افقدها إحساسـها  من تلك الحرب الضروس، التي ألمت ببالدها وانغماسها في د
  .بقيمتها

وهذه النتيجة تتفق مع ) 0.975(وبناء على ما تقدم يمكن القول بعدم قبول الفرضية الثانية عند مستوى الداللة   
مـع  التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في مظاهر االغتراب ، وتختلـف  ) 1990فايز الحديدي (دراسة 
والتي خلصـت جميعهـا إلـى أن نسـبة     ) 1987أحمد خضر (، ) 1981إدريس عزام (و ) 1970جودوين (دراسات

إلـى أن اإلنـاث أكثـر    ) 1998يوسف الكنـدري (االغتراب تزيد بين الذكور عنها عند اإلناث في حين خلصت دراسة 
  .إحساسا باالغتراب من الذكور

االجتماعية ،تؤدي إلى نفس الشعور باالغتراب وهذا ما حدث في  يؤكد أن نفس الظروف" اريك فروم" كما نجد  
عاشا تحت نفس وطأة الظروف األمنية واالجتماعية واالقتصـادية  ) الذكور واإلناث(عينة بحثنا، حيث إن كال الجنسين 

  .،سواء داخل الوطن وخارجه 
لدى الالجئين السوريين تعزى لمتغيـر  توجد فروق ذات داللة إحصائية ، في ظاهرة االغتراب  :الفرضية الثالثة
 .مدة اإلقامة بالجزائر 

  .مدة إقامة الالجئين السوريين بالجزائر) 05(جدول رقم 
  النسبة المئوية  عدد األفراد المقيمين  مدة اإلقامة

  %47.36  90  أكثر من سنة
 %52.63  100  سنة

  %100  190  المجموع

 .إعداد الباحثة: المصدر

أن أغلب الالجئين السوريين حديثي اإلقامة بالدولة الجزائرية، حيـث أن  ) 05(المالحظ من استقراء الجدول رقم
كانـت  )  % 47.36( عند من مكثوا بأرض الوطن لمدة سنة، في حين أن نسبة) % 52.63(أعلى  نسبة مئوية تقدر ب 

  عند من مكثوا أكثر من سنة                            
  .الفرق في ظاهرة االغتراب تبعا لمتغير مدة اإلقامة بالدولة الجزائرية) 06(رقم جدول

ظاهرة االغتراب 
  النفسي االجتماعي

بيانات 
  العدد  اإلقامة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مربع 
  االنحراف

درجة 
الداللة عند   قيمة ت  الحرية

0.05  
  59.74  7.22  59.7  100  سنة

187  2.63  0.021  
أكثر من   داللة

  سنة
90  55.5  8.23  67.7  

  .إعداد الباحثة: المصدر

بعد أن قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، لنتيجة ظاهرة االغتراب ككل عنـد كـل   
أفراد العينة لمتغير اإلقامة بالدولة الجزائرية، الحظنا وجود فروق ذات داللة إحصائية، خاصة في مظاهر الشعور بعدم 

عند المقيمين لمـدة سـنة ، وهـذا يعنـي أن     ) 0.003(رفض وال) 0.028(وعدم االلتزام بالمعايير ) 0.001(االنتماء 
االغتراب عند هؤالء أكثر بكثير عند المقيمين ألكثر من سنة ، هذا ما يفسر أن حدة االغتراب تتالشـى مـع الوقـت،    
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ـ  ) األيام، الشهور،السنوات(ليصبح الالجئ السوري أكثر تكيفا، فكلما تقدم به الزمن  ع اندمج أفضل بين شـرائح المجتم
ليأخذ كل ما هو جيد ومقبول، سواء كان ذلك للعادات الحسنة، أو التقاليد المناسبة أو القواعد االجتماعية الكامنة والخفية 
، التي تبنى عليها ثقافات هذا البلد، ليضيفها إلى ارثه األصلي، ليبدأ بها عملية الموازنة بين المكتسبات القديمة والجديـدة  

حيث يرى أن الكائن العضـوي ينـزع إلـى    ) jean Piaget ) "1896 -1980/جان بياجيه "وهذا ما يتفق مع نظرية 
التآلف والتعايش مع البيئة ، بما يحفظ له البقاء وذلك ضمن عملية الموازنة التي تحوي  التمثيل ، والذي يعني أن نتلقـى  

من بنى معرفية ، والمواءمة التي تعنـي   البيانات والمعلومات من البيئة ثم نصنفها في ضوء ما نعرفه ، ضمن ما لدينا
  ) 236ص  1998.عبد المطلب. (قولبة العقل لكي يستوعب تلك التغيرات والخبرات 

حيث تؤكد على وجود فـروق  ) 0.021(وبناء على ما تقدم ال يمكن دحض الفرضية الثالثة عند مستوى الداللة 
  .وريين تعزى لمتغير اإلقامة بأرض الجزائر الحبيبةذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى الالجئين الس

  :الفرضية الرابعة
توجد فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى الالجئين السوريين بالجزائر تعـزى لمتغيـر الحالـة    

  .االجتماعية 
  .لعينة الدراسة" عزاب -متزوجون"الحالة االجتماعية ) 07(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية
 %63.15  120  المتزوجين

  %36.84  70  العزاب
  %100  190  المجموع

  .إعداد الباحثة: المصدر

وهي نسبة األفراد المتزوجون، أما عـن  )   %63.15( نالحظ أن أعلى نسبة هي) 07(بعد استقراء الجدول رقم 
  .وهي النسبة األقل) %   36.48( نسبة باقي أفراد العينة للحالة االجتماعية فهي نسبة العزاب

  ).عزاب -متزوجون (الفرق في ظاهرة االغتراب تبعا لمتغير الحالة االجتماعية)08(جدول رقم

ظاهرة االغتراب 
  النفسي االجتماعي

الحالة 
المتوسط   العدد  االجتماعية

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مربع 
  االنحراف

درجة 
الداللة عند   قيمة ت  الحرية

0.05  
  39.32  6.29  60.4  120  متزوجون

187  2.65  0.019  
  74.83  8.66  53.5  70  عزاب  داللة

  .إعداد الباحثة: المصدر

الحسابي واالنحراف المعياري لظاهرة االغتـراب النفسـي   تشير النتائج المتحصل عليها ، بعد حساب المتوسط 
االجتماعي، عند جميع أفراد العينة لمتغير الحالة االجتماعية ، من وجود فروق ذات داللة إحصائية خاصة في مظـاهر  

) 0.032(وفقدان المعنى وعدم الشعور بالمعايير عنـد مسـتوى الداللـة    ) 0.031(و التشيؤ ) 0.062(الشعور باالنتماء
  ).0.012(والعجز فقدر ب) 0.044(،والالهدف في الحياة 

وهذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين العـزاب   ) 0.001(اما عن الرفض كان دو مستوى داللة 
إنما يـدل علـى أن الـزواج    شيئا هذا إن دل على ) 0.019(والمتزوجين لصالح الفئة األخيرة وهذا عند مستوى الداللة 

حية ومؤسسة اجتماعية تساعد على التقليل من حدة االغتراب، لما ينتج عنـه  مـن امـن وسـكينة وهـدوء      عالقة رو
ِإن في ذَِٰلك  ۚ◌  مودةًورحمةًبينَكُم  وجعَلِإلَيها  َأنْفُسكُمَأزواجاِلتَسكُنُوالَكُم من  خَلَقََأن  آياتهومن :"واستقرار، لقوله تعالى
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فالزواج رابطة مقدسة تتضح بها مالمح الحياة االجتماعية ، لما فيه )  21سورة الروم اآلية " (﴾٢١﴿يتَفَكَّرون  لَآياتلقَومٍ
  .من صالح للنفوس وتقوية للمجتمعات

التعليق على أهم نتائج هذا  -هللا إنشاء ا -بعد ما تم عرض النتائج اإلحصائية، سنحاول  :التعليق العام على النتائج 13 
  :البحث بصورة نهائية

التي تنص على أن الالجئين السوريين بالجزائر، يعانون من اغتراب نفسي اجتماعي، بمستوى مرتفع : الفرضية األولى
  .تم قبولها

السـوريين  التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتـراب لـدى الالجئـين    : الفرضية الثانية
  .بالجزائر، تعزى لمتغير الجنسيين، تم رفضها وتعويضها بالفرضية البديلة

التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى الالجئين السوريين، تعزى : الفرضية الثالثة
 .لمتغير اإلقامة بالجزائر تم قبولها والتأكد من صدقها

تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في ظاهرة االغتراب لدى الالجئين السوريين، تعزى التي : الفرضية الرابعة
  .لمتغير الحالة االجتماعية تم قبولها أيضا

  :ـاتمةالخ
من خالل هذه الدراسة النفسية االجتماعية، حاولنا أن نلح واقع االغتراب الذي يعد مسألة من مسائل الحياة، تثار 

    .سوري لتمتصها ذاته في صبر وتجلد دون أن يشعر به أحدفيه آالم الالجئ ال
فهو الهارب من ويالت الحرب أبت أن تضع أوزارها بعد أن ترك الوطن، األهل والعشيرة وهـو القـادم إلـى    

عندها يفقد الشعور باالنتماء والـوالء لهـذا المجتمـع    ... مجتمع يصعب عليه أن ينصهر ضمن عاداته وتقاليده وثقافته
  .، فينئ عن معاييره وقيمه ويعجز عن تحقيق أهدافه وغاياته ، ألنه يعيش بال معنى وينعزل ويتمركز حول ذاته الجديد

  :وفي ضوء هذه النتائج تم اقتراح جملة من النتائج 
تقديم الدعم المعنوي والمادي، سواء من طرف هيئات الدولة أو المواطنين ، لهؤالء الالجئين في ظـل اإلمكانـات     -
  تاحةالم
على الزواج لمن يرغب في ذلـك ، مـن خـالل الـزواج     ) رجال-نساء(مساعدة الالجئين السوريين غير متزوجين -

  .الجماعي لما لهذه األخيرة من مساعدة على السكينة واالستقرار
أن يطرح اإلعالم ووسائل االتصال مشاكلهم، بإجراء حوارات وتحقيقات تساعد على تحسيس الـرأي العـام حـول     -
  .ضيتهمق
يحتاج للدعم و المسـاعدة، وأن يـتعلم   " الجئ " بث ثقافة تقبل اآلخر كما هو، واحترام حريته، السيما إن كان أجنبي  -

  .الفرد أن يضع نفسه في مكان اآلخرين، حتى يدرك شعورهم ومعاناتهم
  .اصإجراء المزيد من األبحاث والدراسات المشابهة، حول هذا الموضوع من طرف أهل االختص -
 

  :قائمة المراجع
 بالعربية

  .القرآن الكريم
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي مطبعة مصطفى ) "دون سنة: ( احمد الفيومي بن محمد بن علي المقري 1 

  .البابي الحلبي و أوالده
  .للكتاب القاهرةمكتبة النهضة المصرية ) د سنة(الجمهورية ترجمة فؤاد زكريا،الكتاب السابع :أفالطون 2
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