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 اإلهداء

 
هدي بكل إجالل وتقدير بحثي هذا إلى كل من رافقني في دربي هذا واخص أ

 ..بالذكر

 

إلى .. إلى ينبوع الحب والصبر والحنان..... إلى من يناديها الفؤاد قبل اللسان

 إلى أمي...... أسطورة الوفاء والصدق الخالد

 

.... والشجرة المعطاءة التي تمنح وال ترجو مقابال... إلى الشمس التي ال تغيب

 .والدي رحمه اهللا 

 

.. سندي وذخري....ومصدر القوة والتشجيع.... إلى الدم الذي يجري في الوريد

 إخوتي

 

أختي عصمت و صديقتي مريم .... إلى من برؤيتها تشرق الشمس من جديد

 جبارين

 

إلى .......عين األمل وأتاحت لي فرصة الترقي والمعرفةإلى من نظرت إلي ب

 مؤسسة الصمود والتحدي جامعة القدس

 

هدي هذا العمل المتواضعأ  



 أ 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
 
 وأنها نتيجـة    الماجستير، لنيل درجة    القدس، أنها قدمت لجامعة     الرسالة،أنا مقدمة    قرأ

 وان هذه الرسالة أو أي جزء منها ورد،أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما 
 .معهدلم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو 

 
 
 
 

 : التوقيع 
 
 

 ود مرعي زلفى محمد محم: االسم 
 
 

 : التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ب 

 
 

 شكر وعرفان

 

 

ال يسعني وقد أوشكت هذه الرسالة على االنتهاء إال أن اشكر اهللا سبحانه وتعالى على ما                

 .أوصلني إليه 

 

حمد فهـيم جبـر ،      أوال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور            

ذي كان لتوصياته وإرشاداته الصائبة األثر األكبر في        شرف على هذه الرسالة ، وال     أالذي  

تنظيم وتنقيح هذه الرسالة ، وعلى ما منحني من دعم وثقة ، فله منـي وافـر التحيـة                   

 والتقدير واالمتنان 

 

لي كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور محسن عدس على ما قدمه من دعم ومساعدة               

 .العملإلنهاء هذا 

 

الذين شـرفوني بمناقشـة هـذه       : كر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة       كما أتقدم بالش  

 .الرسالة 

 

  . من ساعدني وآزرني في انجاز هذا العمل المتواضع ليخرج إلى النور شكر كّلأو

 

 

 

 

 



 ت 

 

 

 
 جرائية التعريفات المفاهيمية واإل

 
 :)Feeling of Loneliness( الشعور بالوحدة النفسية 

مكانية إ نتيجة افتقاده     ، فراد المحيطين به   األ بوجود فجوة نفسية تباعد بينه وبين     يقصد به شعور الفرد     
همال إلى شعوره بعدم التقبل والنبذ و    إ مما يؤدي     ، و الدخول في عالقات مشبعة ذات معنى      أنخراط  اإل
، وهي نتيجة حدوث خلل في شبكة العالقات االجتماعيـة للفـرد             نه محاط بهم    أ رغم    ، خرين له اآل
 ).1998الدسوقي،(و كيفية  أاء كان ذلك في صورة كمية سو

وتعرف الوحدة النفسية إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة لتي يحصل عليها الفرد على مقياس الوحدة               
 .  النفسية

 
 :)Alienation( االغتراب 

 

لذي كـان   هو نتيجة وعي الفرد بذاته ككائن متميز مستقل الوجود، مما يجعله ينظر الى المجتمع ا              
  . .1980)شاخت ( متحدا معه من قبل ، بوصفه كائنا منفصال عنه 

ويعرف االغتراب إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس االغتراب              
 .  النفسي 

 
  ( Depression   ) :االكتئاب

 مثـل اإلحسـاس بالوحـدة       حالة اضطراب انفعالي تتميز بتدني مزاج الفرد، وظهور تغيرات نفسية         
) بـطء االسـتجابة     ( واالنطواء واألرق، وتغيـرات جسـمية كتغيـر وزن الجسـم والخمـول              

)Beck,1980. ( 
ويعرف االكتئاب إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقيـاس االكتئـاب                

 .النفسي 
 

 



 ث 

 

 الملخص
 

بالوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبـة  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الشعور   
بحث العالقة بـين الشـعور بالوحـدة         والى   ،) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( السنة الثالثة في جامعات     

  علـى   التعـرف  إلى    الدراسة    هدفت   اضافة الى ذلك فقد   .يهم  النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي لد    
الجنس ، الترتيب الميالدي للطالب ، التخصص األكاديمي ، مكان السكن           ( سة  تباين اثر متغيرات الدرا   

 .  لديهم  الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي  درجةعلى) الدائم ، مكان السكن الحالي 
 ، القدس ، بيرزيـت ( السنة الثالثة في جامعات        طلبة طالبا وطالبة من  ) 357(تكونت عينة الدراسة من     

 تم اختيارهم بالطريقة     حيث ،) 2008-2007( الفصل الدراسي األول للعام األكاديمي       خالل،  ) الخليل  
  طالبـا وطالبـة   ) 3566(من مجتمع الدراسة البالغ عـددهم    %) 10( تمثل العينة    والعشوائية الطبقية ،    

س الشـعور بالوحـدة     مقيا: جل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام ثالث أدوات هي           أومن  
) 2002(الثانية  لالكتئاب إعـداد األنصـاري         )  Beck(، وقائمة بيك  ) 1988(النفسية إعداد الدسوقي    

من إعداد الباحثة ، تم التحقق من صدق األدوات بعرضها على عدد من             وهو  ومقياس االغتراب النفسي    
يقة االتساق الـداخلي بحسـاب      ذوي االختصاص والخبرة ، كما تم حساب الثبات ألدوات الدراسة بطر          

 معادلة كرونباخ ألفا ، وقد تمتعت األدوات بدرجة عالية من الثبات ، فقد بلغت قيمـة معامـل الثبـات                   
 ، بينما بلغ قيمة معامل      )0.83( ، ولقائمة بيك الثانية لالكتئاب       )0.86( شعور بالوحدة النفسية    ال لمقياس
  .)0.92(غتراب النفسي اال  لمقياسالثبات

 عينـة   توصلت الدراسة إلى أن درجة كل من  الشعور بالوحدة النفسية  واالغتراب النفسـي  لـدى                   و
 عدم وجـود    ، وأظهرت النتائج عن   مرتفعة   ما كانت درجة االكتئاب لديهم      كانت متوسطة ، بين   الدراسة  

النفسي لدى   درجة الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب         كل من    فروق ذات داللة إحصائية في    
 وجود فروق ذات داللـة       ، بينما تبين   )الجنس ، والتخصص األكاديمي     (تعزى لمتغيرات   عينة الدراسة   
  تعزى لمتغير الترتيب الميالدي للطالب       عينة الدراسة    الشعور بالوحدة النفسية لدى       درجة إحصائية في 

 الشـعور    درجـة  إحصائية في وجود فروق ذات داللة     ، و األخيرعلى البعد االجتماعي لصالح الطالب      
 على الدرجة الكلية وكـل      الدائم للطالب   تعزى لمتغير مكان السكن       عينة الدراسة   بالوحدة النفسية لدى    

 .بالمخيمالمقيمين طلبة ال اآلخرين لصالح و بعد الرفض من االجتماعي،من البعد 
 الدراسـة عينـة  نفسية لـدى  الشعور بالوحدة ال درجة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في       وتبين ايضاً   

 وبعـد الـرفض مـن       االجتماعي،تعزى لمتغير مكان السكن الحالي على الدرجة الكلية وكل من البعد            



 ج 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي        بينما لم نكشف النتائج    .بمفرده لصالح الطالب الذي يقيم      اآلخرين
  ، ترتيب الميالدي للطالب فـي األسـرة      ال(كل من    رتعزى لمتغي ،   عينة الدراسة   درجة االكتئاب لدى    
عينـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االكتئاب لدى          ، في حين تبين     ) ومكان السكن الحالي    

 .   في القرية ين تعزى لمتغير مكان السكن الدائم  لصالح الطلبة المقيمالدراسة ،
 عينة الدراسـة     غتراب النفسي  لدى       فروق ذات داللة إحصائية في درجة اال         و اظهرت النتائج وجود   

تعزى لمتغير الترتيب الميالدي للطالب في األسرة في بعد الالمعنى ولصالح الطالب األول ثم األوسـط                  
وجـود  و.   وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية وبقية أبعاد االغتراب النفسـي               

تعزى لمتغير مكان السكن    ،    عينة الدراسة     النفسي  لدى   فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب      
 في المدينة والقرية     مينوبعد العجز  لصالح الطلبة المقي     ،  الدائم  للطالب حيث كانت على بعد الالمعنى         

 في المخيم ، وعلى بعد الغربـة عـن          يناما على بعد العزلة االجتماعية فقد كانت لصالح الطلبة المقيم         
 في  ين في المدينة ، في حين كانت على الدرجة الكلية لصالح الطلبة المقيم            ينلبة المقيم الذات لصالح الط  

 تعـزى    عينة الدراسـة      فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي  لدى           ، ووجدت  المدينة
سـرة    مع األ  ينلمتغير مكان السكن الحالي  للطالب حيث كانت على بعد الالمعنى  لصالح الطلبة المقيم              

أما على بعد العزلة االجتماعية فقد كانت لصالح الطالب الذي يقيم بمفرده  وعلـى بعـد الالمعياريـة                   
 . مع األسرة مينلصالح الطلبة المقي

نـه كلمـا    أيجابية دالة إحصائيا  بين الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب ، بمعنى            إوجود عالقة    وكذلك
وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصـائية       ، و زادت درجة االكتئاب    زادت درجة الشعور بالوحدة النفسية      

نه كلما ارتفعت درجة الشعور بالوحدة النفسية       أبين الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب النفسي، بمعنى        
 . قل االغتراب النفسي

 وقد اوصت الباحثة بعدد من النتائج لعل من ابرزها 
 الفلسطينية تعمل على اعداد برامج نفسية واجتماعية للطلبة توفير مراكز ارشاد نفسي في الجامعات 
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Abstract 
 
 
This study aimed at identifying the degree of loneliness, depression and alienation among 3rd 
year students at (Al-Quds, Birzeit, and Hebron) and studying the relation between loneliness, 
depression and alienation of students. Furthermore, it aimed at knowing the effects of the 
study variables (gender, birth order, major, permanent place of residence, and current 
residence) on the intensity of loneliness, depression and alienation. 
 
The study sample consisted of 357 third–year students from Al-Quds, Birzeit and Hebron 
universities, chosen at random It represented 10% of the student's population during the 
academic year (2007-2008). The number of the whole population was (3566) students. 
 
For the purposes of the study, the researcher used three instruments:  the loneliness measurer 
prepared by Dasouki (1988), Depression Beck list II translated by Al-Ansari, and Alienation 
Measurer prepared by the researcher.  
 
Each instrument was validated by submitting it to experts. The reliability of each instrument 
was also calculated according to Cronbach Alpha. All the instruments showed high reliability 
coefficients. 
 
The most important results were:  
The degree of loneliness and alienation in the study sample were average, while degree of 
depression was high. 
There were no significant differences in loneliness, depression, and alienation due to the 
variables of gender and major.  
There were significant differences in the social dimension of the feeling of loneliness and in 
favor of the last child. 
 
Significant differences were found in the grand mean of the feeling loneliness and in its two 
dimensions: the social and the refusal by others, in favor of the refugee camp residents. 
 
Significant differences were found in the feeling of loneliness and in two of its dimensions: 
the social and refusal by others due to present residence and in favor of the student who lives 
alone. 
No significant differences in the degree of depression were found due to birth order or present 
residence. 
 
Differences were found in depression degree due to the permanent residence and in favor of 
those who live in the village. 
 
Significant differences exist in the degree of alienation of the sample due to birth order in the 
dimension of meaninglessness in favor of the first, then the middle ordered, while there were 
no significant differences on the total mean or the means of the other dimensions of alienation.  
 
Significant differences existed in the degree of alienation due to the permanent residence 
variable: on the dimensions of meaninglessness and helplessness in favor of those students 



 خ 

who live in the camp, and on alienation from self in favor of city residents. While it was in 
favor of city in residents in the total degree. 
 
There were significant differences in the degree of alienation on the dimension of 
meaninglessness in favor of those who live with their families. On the social isolation 
dimension, the difference was in favor of the student who lives alone. 
A Significant positive correlation was found out between loneliness and depression. While a 
significant negative correlation was found out between loneliness and alienation.       
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 الفصل األول

 

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 

 مقدمة الدراسة1.1 

 
 ولعـل    ، اهتمام كثير من علماء النفس    )  Loneliness (  ظاهرة الشعور بالوحدة النفسية    حظيت

 أن الشعور بالوحدة النفسية أصبح مشكلة عامة وخطيـرة           نابع من  أهم الدوافع وراء هذا االهتمام    
 مشكلة اجتماعية كما انها  ، )Schmitt & Kurdex, 1985 (عبةوواسعة االنتشار ومستمرة ومت

 وخبرة شخصية مؤلمة يتعرض لها كل إنسان في مرحلة من مراحل حياتـه وبدرجـة                 ، رئيسة
 . ) ( Brenan, 1982   متفاوتة وال سيما عند طالب الجامعة

م اليوم ، وهي خبـرة      لحدى الظواهر النفسية البارزة في عا     إوتعد خبرة الشعور بالوحدة النفسية        
فراد ، فعلى الرغم من التقارب      اني شامل يعايشه الجميع عدا قلة نادرة من األ        سنإحساس  إذاتية و 

 تفاقم ظاهرة الوحدة    لىإدى  أحياة الحديثة   لالبشري الذي يتسم به عصرنا اليوم ، اال ان تعقد نمط ا           
ـ عا على كـل الم   جمي سصبحت خبرة عامة يمر بها النا     أ وانتشارها ، حتى     النفسية تويات فـي  س

نها غالبا ما تترك بصماتها وتاثيراتهـا       أال  إو تقصر ،    أمرحلة ما من مراحل حياتهم ، قد تطول         
 يعيش فيه فتحول بينه وبين الحياة السـعيدة          الذي طعلى شخصية الفرد وتكيفه وعالقاته في الوس      

  .)1988قشقوش،( المشبعة 
 

فسية تعرف من خالل وجود تناقض بين عالقـات الفـرد           ويمثل الشعور بالوحدة النفسية حالة ن     
 .) Peplau&Perlman,1982(     تحقيقها فيالواقعية وبين العالقات التي يرغب الفرد

إال فـي السـنوات      بدرجة كافيـة   الظاهرة فإنها لم تحظ باهتمام الباحثين        هذهوبالرغم من أهمية    
ات عديـدة أنهـا ظـاهرة مسـتقلة لهـا            من القرن السابق، وخاصة بعد أن بينت دراس        األخيرة
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 معها كأي اضطراب نفسي آخر، مثـل االكتئـاب ،           التعامل  يتم    كان ماخصائصها المميزة، بعد  
 ) .1997الربيعة ، ( والقلق ، والضغط النفسي ، والعزلة االجتماعية 

 نه مفهوم مستقل عن بعض المفاهيم النفسية ذات العالقـة بالوحـدة           أوقد أوضحت عدة دراسات     
 عن الوحدة النفسـية     )Weiss 1973,(ولقد كان لكتاب فايس     . النفسية كمفهوم االكتئاب، والعزلة   

كبر األثر في االهتمام بمفهوم الوحدة النفسية ، حيث تأثر معظم الباحثين بعد ذلك بكتابات فايس                أ
Weiss)( عن الوحدة النفسية )Seepersad, 1997(.   

 مشتقان من نفس الكلمة اإلنجليزية وهي       Lonely و Aloneوعلى الرغم من أن كال المصطلحين       
All One)( فمن الممكن أن يكون اإلنسان وحيـدا  مترادفين، إال أنهما ليسا Lonely  بـدون أن 

، ومن الممكن أيضا أن يكون منفردا بنفسه وال يشعر بالوحدة النفسية            Aloneيكون منفردا بنفسه    
Rokach, 2004)( .  

 الذي يعني البعد عن اآلخرين واألهـل واألصـدقاء          Alonessفراد بالنفس    هنا أن االن   ويتضح 
 التي قد يعاني منها الفرد حتى ولو كـان بـين أهلـه              Lonelinessيختلف عن الوحدة النفسية     

ن الوحدة النفسية خبرة ذاتية قد يعاني منها الفرد على الرغم من وجوده مع              إوبالتالي ف . وأصدقائه
  تخلو حياته من عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة والمودةغيره من الناس عندما 

 .  )1987البحيري ،( 
 التمييز بين الوحدة النفسية واالنفراد بالنفس يعتمـد علـى            أن )Killeen (1998, ويرى كيلين   

 لدى الفرد، فالفرد الذي يعاني من الوحدة النفسية Element of Choiceوجود عنصر االختيار 
 .الناس  أما الفرد المنفرد بنفسه فهو الذي يختار البعد عن وحيدا،ه ال يرغب في كون

وقد نال الشعور بالوحدة النفسية كخبرة نفسية وانفعالية واجتماعية اهتماما كبيرا في الدراسات 
الغربية منذ السبعينات وال سيما مع فئة الشباب والجامعات، حيث أوضحت نتائج كثير من تلك 

  ) .(Brenan,1982 خبرة هي األكثر شيوعا بينهم الدراسات أن هذه ال
 

 الثمانينـات، حيـث تتابعـت        مطلـع   في الدراسات العربية في    بالوحدة النفسية    االهتمام   أوقد بد 
ويمثل اإلحساس   هذا .)1986،   والصراف ، 1988قشقوش، (   مثل دراسة     حول ذلك  الدراسات

النفسي الناتج عن عدم الرضا بالعالقات غيـر         المشكالت المعبرة عن األلم      إحدىبالوحدة النفسية   
 المشبعة، والنقص في العالقات االجتماعية المتبادلة، وخاصة إذا كانت تؤدي إلى القلق

  . )1994حسين ،( 
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 وفي خضـم مـن الصـراعات المسـتمرة           ،  في عصر من القلق والخوف     يعيش  فإنسان اليوم   
 باذال في ذلك كل ما في وسعه من          ، واالستمرار بغية تحقيق التوازن     يتعرض لها والمتداخلة التي   

صـل والشـعور    انه يؤثر العزلة ويفتقد التو    إ وفي حالة عدم قدرته على تحقيق رغباته ف        إمكانات
 ويكون ذلك مؤشرا لبدايـة       ، في عزلة وبعد عن اآلخرين     وبالتالي يعيش    ، اآلخرين إلىباالنتماء  

ولم يحظ مفهوم الشعور بالوحـدة النفسـية         هذا    مشكلة نفسية أال وهي الشعور بالوحدة النفسية،      
 مثل العزلة    ، باهتمام الباحثين وقد يعزى ذلك إلى تداخل مفهوم الوحدة النفسية مع مفاهيم أخرى            

 .)Rokach,1988 ( ن كانت جميعها يمكن اعتبارها عناصر مكونة لهاإواالكتئاب واالغتراب و
 تجربة ذاتية من شدة الحساسية، وشعور الفرد بأنه   الشعور بالوحدة النفسية هو شعور مؤلم ونتاج      ف

غير مرغوب فيه ومنفصل عن اآلخرين ونرى أن هذا الشعور ناتج عن الغياب المدرك للعالقات               
 ) .Rokach,1988(   . االجتماعية المشبعة وهو شعور مصحوب بأعراض الضغط النفسي

شعور الفرد بوجود فجـوة نفسـية   نه أالشعور بالوحدة النفسية على 1988)  ( عرف قشقوش لذا
بينه وبين أشخاص وموضوعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر فيها الفرد بافتقاد التقبل والحـب               
من جانب اآلخرين، بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهلية االنخراط في عالقات مثمـرة    

  .ره من خاللهومشبعة مع أي من األشخاص وموضوعات الوسط الذي يعيش فيه ويمارس دو
 والتناقضات، من الصراعات    بكثير هذا العصر يزخر      لقضايا هذا العصر يدرك ان     ولعل المتتبع 

ن هذا التغير ال يقابله تغير مواز مـن        ونظرا أل  والسريعة، من المتغيرات المتالحقة     بكثيرويموج  
السـلبية   شعوره بالعجز واالغتـراب وغيرهمـا مـن المظـاهر            إلى ذلك   أدى فقد   اإلنسانقبل  

 ) .2003خليفة،(
 

 تطورها السـريع مـن غيـاب    أثناء عانت  )Emile Durkheim( ل فالمجتمعات الحديثة وفقا
 التضامن االجتمـاعي     أو  وفقدت حياتها التي كانت تتسم بنظام معين يقوم على التكافل             ،المعايير

 كاليـأس غتراب   شيوع بعض مظاهر اال    إلى لصالح المجموع مما قاد      أفرادهتخضع فيه مصالح    و
وقد زاد من حدة تلك المظاهر بروز النزعة الفرديـة فـي            . والوحدة والخوف واالكتئاب والقلق     

 ) .1995عويدات،( ة الديموقراطية والعلمانيبفضل التوجهاتالعصر الحديث 
 

 أداة تكـون  أن إما فهي االغتراب، إزاء حدين و كثيرا ما تكون سالحا ذ    فالمؤسسات التربوية إذن  
 فالنظـام   ومجتمعـاتهم،  أنفسهم تكون وسيلة لتكيفهم مع      أن وإما الطالب،ميق االغتراب لدى    لتع
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 أو والمجتمـع،  يكون عامال من عوامل بناء الفرد        أن إما فهو   محايدا، يكون   أنالتعليمي ال يمكن    
 . ) 1998علي،(لهما  اًما هدعامالً

 
يجب دراستها  و والشباب بوجه خاص ،       بوجه عام  األفراد في التزايد بين     خذةآاالغتراب  وظاهرة  

 الذي يجعل من    األمر،   النفسية واالجتماعية والسياسية    باعتبارها متفاعلة مع العديد من العوامل       
 منظومـة  أيضـا  ، باعتباره اإلنساني االغتراب من خالل منظومة السلوك      إلىالضروري النظر   

 أوجـه  إلـى ن من الممكن التوصل     فرعية في سياق منظومة السلوك العامة ، وعندئذ سوف يكو         
 وبالسلوك ككل متكامل له تميزه الفريـد ،  اإلنساناالغتراب المتعددة في عالقتها بمفردات سلوك     

 .) 1998السهل ، وحنورة، ( ومن ثم يكتسب االغتراب داللته النفسية الواقعية التفاعلية 
 
نها أض االقتراحات التي من ش     بع )(Good,1999 كما هو مذكور في      قدم باترسون طار  في هذا اإل  و
 : منها  تساعد على تجاوز االغتراب التعليمي للطالب أن

 ).أي عدم إيصال الموضوعات التعليمية بشكل تلقيني (  انفتاحا أكثرإيجاد برنامج تدريسي   -  
 .  كبيراًأن يكون التركيز على اإلبداع تركيزاً -

 . أكثر في تقييم ذاتهأن يتيح للطالب فرصاً -

 . يكون التعليم ليس مجرد أوامر، أو قوالب جاهزة مفروضة على الطالبأن  -
 
 النفسية التي يعـاني منهـا طلبـة        المشكالت  أنه يوجد عدد من      على من الدراسات    ويدل عدد هذا  

 في تزايـد بـين فئـة الطلبـة          أنهالجامعة خالل سنوات دراستهم من أهمها االكتئاب، الذي يبدو          
 American Psychological Association)(األمريكيةية علم النفس الجامعيين فقد أشارت جمع

كمـا  حد أنواع االكتئاب منذ دخولهم الجامعة       أ  من الطلبة الذين يتم مقابلتهم قد خبروا      %) 53(أن  
  . )(Elbridge,2000هو مذكور في 

ـ     ) 10(من بين كل    ) 1(وأشارت اإلحصائيات في المملكة المتحدة إلى أن         امعيين مـن الطلبـة الج
إذ تفرض الحياة الجامعية على من يعيشـها        .  وذلك لكونهم طلبة في الجامعة      ، يعانون من االكتئاب  

بعض األمور التي قد تؤدي إلى إحساس هؤالء األفراد بالضغوط النفسية مما قد ينتج عنه مشـاكل                 
الشخصـية   هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل الجنس ونمـط            ، نفسية عديدة من أهمها االكتئاب    

 .  )Elbridge,2000(والتي قد تكون ذات عالقة بإصابة الطلبة الجامعيين باالكتئاب 
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أن مـن العوامـل التـي       )  Mckibban&Todd,2003(  وقد جاء في دراسة ماكيبان وتود        هذا 
مركـز الضـبط،    والميل نحو الكمال،    وتؤدي إلى إصابة الطلبة الجامعيين باالكتئاب هي الضغط،         

 وقلة الدعم االجتماعي والعـائلي       ، لعجز، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الوحدة النفسية       والشعور با 
   .وعوامل شخصية قد تؤدي إلى االكتئاب النفسي

ويأتي االهتمام باالكتئاب من حقيقة تأثيره السلبي على سلوك الفرد اليومي وقدرته على التعامل مع               
 باالنتحار، فقد أشارت اإلحصائيات بين عام متطلبات الحياة، وعالقة بعض حاالت االكتئاب 

سـنة أو أكثـر     ) 19(طالب جامعي في عمر     ) 1100( في المملكة المتحدة إلى أن       )(1998-1990
من اإلناث بينهم كانوا يعانون من االكتئاب       %) 25(و  من الذكور   %) 12(ن  أأقدموا على االنتحار، و   

Destiny,  2002)   (  كما هو في)، 2004الخليدي(.  
 

أن تعرض الفرد لمواقف حياتية      ) Noshpitz&Dean,1990) Joseph,   واخرون ويرى جوزيف 
ضاغطة ينعكس سلبا على بعض جوانب حياته الشخصية واالجتماعية، ويعرضه لـألذى واإلنهـاك              

الجسمي والنفسي، ويؤدي إلى إصابته باضطرابات مثل االكتئاب  ، والنكوص ، واالتكالية  ، والقلق                 
 .لذات لديه افاض تقدير وانخ

 
ض الطلبة لمواقـف حياتيـة      ان تعر )  2004( كما هو في الخليدي      )Dalton,1983(ويرى دالتون   

ضاغطة ال يكونون راضين عنها يزيد من احتمال تعرضهم للقلق ، واالكتئاب ، والوساوس القهريـة       
 . أكثر من غيرهم  بدرجة واألمراض الجسمية 

إلى أن مصادر الضغط النفسي التي يعاني منها الطلبة في الكليـات            ) Moshe,1992(ويشير موشيه   
الجامعية ذات عالقة باضطرابات القلق واالكتئاب واإلحباط وعدم القدرة على أداء الواجبات الدراسية             

 . بالشكل المطلوب 
ذ  بين االكتئاب وتدني التحصيل الدراسـي، إ       ةارتباطيوجدت عالقة   ) 1997( وفي دراسة الدسوقي    

 مقارنة بذوي التحصيل    ياًوجد أن الطلبة من ذوي التحصيل المرتفع كان مستوى االكتئاب لديهم متدن           
 . المتدني

تطلب المزيد من العناية واالهتمام وخاصة      ت مشكلة الشعور بالوحدة النفسية      نأ ترى الباحثة    ومن هنا 
عد حاسمة في حياة الفـرد لمـا        ما تمثله هذه المرحلة من تغيرات ت      لو، في مرحلة  الدراسة الجامعية    

 عاتيطرأ على هذة المرحلة من تغيرات فسيولوجية وجسمية وانفعالية، وضغوط وأزمـات وصـرا         
 التكيف النفسي واالجتمـاعي ، ومـا يمكـن ان           وءواالتزان وس  تؤدي إلى عدم االستقرار       قد نفسية
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تتمثـل بعـدم    وامعات    ثار مرضية  قد يعاني منها طلبة الج       آيتمخض عن هذا الشعور من عواقب و      
القدرة على ان يعيشوا حياة متوافقة ومثمرة مع المحيطـين بهـم مـن اشـخاص وموضـوعات ،                   

 وانخفاض مستوى تحصيلهم االكاديمي بصفة عامة        بل وانخفاض مستوى كفائتهم وفاعلية سلوكهم ،     
  هذا الشعور دمان الخمور والمخدرات او االحساس باالكتئاب واالغتراب جراءإ الى ءهمومن ثم لجو

 
 

 
  وأسئلتها الدراسة  مشكلة2.1

 

ن كانـت   إإن الشعور بالوحدة النفسية ظاهرة نفسية يعاني منها المراهقون والشباب بصفة عامة، و            
   .)Gave,1976(  وصفت من قبل بعض الباحثين بأنها ظاهرة عالميةحيثبدرجات متفاوتة، 

ي من نقص في العالقات االجتماعيـة وبعـض         و قد يعاني بعض الشباب في مرحلة التعليم الجامع        
لذات المالئم نتيجة لآلثار السلبية للتنشئة االجتماعية التي تكونـت فـي            ا الالزمة لتحقيق    المهارات

شخصياتهم، مما يؤدي بهم إلى العزلة والوحـدة النفسـية، أو الشـعور باالكتئـاب أو القلـق أو                   
 ) .1998حداد ، وسوالمة ، ( نفسي االضطرابات االنفعالية، كما يفقدهم توازنهم ال

أن الشعور بالوحدة النفسية في مرحلة التعلـيم الجـامعي يفـوق             )Mijuskovic (1986,  ويرى
 وذلك نتيجة لظهور حاجات شخصية جديدة       ،الشعور بالوحدة النفسية في المراحل العمرية األخرى      

لى الشعور باالنتمـاء مـن خـالل        للفرد ، كحاجته للود واأللفة في عالقاته الشخصية  ، وحاجته إ           
تكوين عالقات ودية حميمة مع اآلخرين ، كاألهل ، واألصدقاء ، والراشدين ، وفشل الفرد في بناء                 

 .مثل هذه العالقات االجتماعية يساهم بدرجة كبيرة في شعوره بالوحدة 
  قـد  ة الجامعيـة  هناك مجموعات أخرى من العوامل البيئية المتداخلة داخل الحيا        ن  أ وترى الباحثة   

تسهم في الشعور بالوحدة النفسية، مثل نوع الدراسة، والتخصص الدراسي، وتحقيق الطموحات من             
اجل التفوق والنجاح للحصول على وظيفة أفضل بعد التخرج، قد ال يشاركهم اآلخرون فيها ممـا                

 . النفسيةيزيد من شعورهم بالوحدة 
 تخصصات دراسية مختلفة    إلى طلبة ينتمون     تضم )الخليلوبيرزيت،  و،  القدس( ات جامع حيث ان و

 بالوحدة النفسية لدى هـؤالء      لدراسة الشعور  فان ذلك يعد حقال خصبا       مختلفة،ومستويات دراسية   
الطلبة وعالقته بمتغيري االكتئاب واالغتراب من ناحية والفروق الناتجـة عـن اخـتالف نـوع                
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 السكن الحالي، والترتيب المـيالدي،      نومكا الدائم،    ومكان السكن  والجنس، الدراسية،التخصصات  
  . أخرىمن ناحية والمستوى الدراسي 

 من طلبتنا لما    كثير هامة يعيشها    واالغتراب ظاهرة وتعد مشكلة الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب       
تتميز به الغالبية العظمى من طلبتنا من الخجل الشديد والحساسية االجتماعية العالية وعدم القـدرة               

  لـذا فقـد وجـدت       اليقظة،على المبادأة والشعور السالب نحو ألذات واالستغراق الشديد في أحالم           
أن من األهمية تناول مثل هذه المشكلة وخاصة لما للشعور بالوحدة النفسية مـن ارتبـاط                الباحثة  

 ) .1989عبد الحميد،وعمر(.ببعض مصاحبات االكتئاب
 في عمـادة    ها المتواصلة من خالل عمل    ها من خالل معايشت    الباحثة بهذه المشكلة   إحساسوقد تبلور   

 ممـا سـاعد   سنة،   ) 11 (على مدى  المستمر مع الطلبة     هاشؤون الطلبة في جامعة القدس وتواصل     
ذلك على مالحظة ما يشير إلى انتشار ظاهرة الوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسـي بـين                

هم عن المشكالت والصعوبات التي تواجههم وشـعورهم         ذلك من خالل حديث    هاالطلبة، وقد اتضح ل   
بعدم االستقرار والخوف من الفشل واالنسحاب، باإلضافة إلى النظر بتشاؤم للمستقبل مـن خـالل               
عبارات الضيق والتبرم المصبوغة بنبرة القلق والتي تحمل طابع اليأس واإلحباط والشعور بالعجز             

 .لثورة والتمرد على وضعهم السائدعن تحقيق بعض األهداف والى الرغبة في ا
 :واستناداً لما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة على النحو االتي 

 
 االكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبـة السـنة          بكل من  الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها     درجة ما

 في فلسطين ؟) القدس، بيرزيت، الخليل  ( اتالثالثة في جامع

 

 : سؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةوقد انبثق عن ال  
  ؟)القدس، بيرزيت، الخليل ( اتدرجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامع ما .1
طلبة السنة الثالثة في    لدى   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالوحدة النفسية             .2

 التخصـص   والجنس، والترتيب الميالدي،    (لى متغيرات   تعزى إ )القدس، بيرزيت، الخليل     ( اتجامع
 ؟ ) مكان السكن الحالي و السكن الدائم، نمكاواألكاديمي، 

 ؟ )القدس، بيرزيت، الخليل ( ات جامع السنة الثالثة في لدى طلبة درجة االكتئاب ما .3

القدس،  ( اتطلبة جامع  لدى  في متوسطات درجات االكتئاب    إحصائية هل توجد فروق ذات داللة       .4
 مكـان    التخصص األكـاديمي     الجنس، الترتيب الميالدي،  ( ، تعزى إلى متغيرات     )بيرزيت، الخليل   

 ؟  )السكن الدائم، مكان السكن الحالي
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 ؟ ) القدس، بيرزيت، الخليل ( ات طلبة السنة الثالثة في جامع  ما درجة االغتراب النفسي لدى .5

 طلبة السـنة      درجات االغتراب النفسي لدى    ت متوسطا  في إحصائية هل توجد فروق ذات داللة       .6
 الجنس، الترتيـب المـيالدي، ،     (تعزى إلى متغيرات     )القدس، بيرزيت، الخليل     ( اتالثالثة في جامع  

  ؟) مكان السكن الدائم ، مكان السكن الحالي  التخصص األكاديمي 

غتراب النفسي لدى طلبـة      هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوحدة النفسية واالكتئاب واال           .7
 ؟ ) ، بيرزيت، الخليل دسالق ( اتالسنة الثالثة في جامع

         
  فرضيات الدراسة  3.1

 

 : إلى الفرضيات الصفرية اآلتية) 2.4.6.7( لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تحويل األسئلة 
في متوسطات درجة    )  α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية األولى 

تعزى إلـى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( السنة الثالثة في  جامعات   الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة
 . متغير الجنس

في متوسطات درجة    ) α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الثانية 
تعزى إلى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( الثالثة في جامعات      الشعور بالوحدة النفسية لدى  طلبة السنة        

 .  الميالدي بمتغير الترتي
فـي متوسـطات     )  α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          : الفرضية الثالثة 

) القدس ، بيرزيـت ، الخليـل        (درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة  في جامعات                  
 .  األكاديمي صتعزى إلى متغير التخص

فـي متوسـطات     )  α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الرابعة 
تعزى )  القدس ،بيرزيت ، الخليل     (درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات             

 . إلى متغير مكان السكن الدائم 
فـي متوسـطات     ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          :خامسةالفرضية ال 

) القدس ، بيرزيـت ، الخليـل        ( درجة  الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة  في جامعات               
 .تعزى إلى متغير مكان السكن الحالي 
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فـي متوسـطات     )  α ≥ 0.05 (  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        :الفرضية السادسة 
تعزى إلـى متغيـر     ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (  السنة الثالثة في جامعات      درجة االكتئاب لدى طلبة   

 . الجنس

في متوسطات درجة    ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          :الفرضية السابعة 
ـ    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات            بتعزى إلى متغير الترتي

 . الميالدي

في متوسطات درجة    ) α ≥ 0.05(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           :الفرضية الثامنة 
تعـزى إلـى متغيـر      ) القدس ، بيرزيت ، الخليـل       ( االكتئاب لدى  طلبة السنة الثالثة في جامعات           

 .التخصص األكاديمي  
في متوسطات درجة    ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          :لفرضية التاسعة ا

تعزى إلى متغيـر مكـان   )  القدس ، بيرزيت ، الخليل ( االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات         
 .السكن الدائم 

فـي متوسـطات     ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى           :الفرضية العاشرة 
تعزى إلى متغيـر    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( درجة االكتئاب لدى  طلبة السنة الثالثة في جامعات            

 .  السكن الحالي نمكا

في متوسطات  ) α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الحادية عشر  
تعزى إلى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (  في جامعات      الثالثةدرجة  االغتراب النفسي لدى  طلبة السنة         

 . متغير الجنس
في متوسـطات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الثانية عشر  

تعزى إلى  )  القدس ، بيرزيت ، الخليل      (درجة  االغتراب النفسي لدى  طلبة السنة الثالثة في جامعات              
 . الميالديبالترتيمتغير 

في متوسطات   ) α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الثالثة عشر  
تعـزى إلـى    ) القدس ، بيرزيت الخليل     (درجة االغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات            

 . متغير  التخصص األكاديمي 
في متوسطات  ) α ≥  0.05( ات داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذ   : الفرضية الرابعة عشر  

تعزى إلى  )  القدس ، بيرزيت ، الخليل      (درجة االغتراب النفسي لدى  طلبة السنة الثالثة في جامعات               
 . السكن الدائم نمتغير مكا
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في متوسطات  ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الخامسة عشر  
تعزى إلى  ) القدس  ، بيرزيت ، الخليل         ( في جامعات  درجة  االغتراب النفسي لدى  طلبة السنة الثالثة        

 .  السكن الحالي  نمتغير مكا
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجـة الشـعور بالوحـدة النفسـية               : الفرضية السادسة عشر  

 ). القدس، بيرزيت، الخليل (  في جامعات  واالكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة
 
 

  الدراسة أهمية 4.1

مرحلة انتقال تؤهل الفـرد بعـدها        تكتسب هذه الدراسة أهميتها من اهمية الحياة الجامعيةالتي تعد        
من حيث    التخرج ، كما تكتسب الى جانب ذلك أهميتها           إلى الحياة العملية التي ينشدها بعد      جللخرو

حد ابرز الظواهر النفسية المنتشرة في حياة اإلنسان في الوقـت            يعد أ  لنفسية الشعور بالوحدة ا   ان  
 ن من بين كل تسعة أفراد يوجد فرد واحد يعـاني مـن الشـعور بالوحـدة النفسـية                  أإذ   الراهن

)Honor,1994. ( 

ان طلبة الجامعات الفلسطينية يمرون بظروف تتصف بعدم االستقرار والقلق المستمر، ومشـكالت             
  لمواقف االنسحاب واالكتئاب، لذا فان حاالت        يعرضهماجتماعية وشخصية وتعليمية، مما     نفسية و 

االضطراب النفسي والتناقضات التي يعيشها طلبة الجامعات تشكل صورة مـن صـور األزمـة               
 . االغترابية والشعور بالوحدة النفسية التي تعتري شخصيتهم 

 
وسماته الشخصية ودورها في تفاعل الفرد مع        د ذاته ن االتجاه الحديث يركز على دراسة الفر       أ وبما

 .  ولعل في هذه الدراسة ما يحقق ذلك  االجتماعية،البيئة 
من هذه الدراسة التربويون العاملون في الجامعـات الفلسـطينية          نه قد يستفيد    أايضا تعود   وأهميتها  

لنفسـية واالكتئـاب     على شعور الفـرد بالوحـدة ا       ثارهاآوللوقوف على حجم الضغوطات النفسية      
 بعض التوصيات والمقترحات حول هذه الظواهر من اجل المساهمة في           النفسي وتقديم واالغتراب  

  .وتطويرهاإنجاح العملية التعليمية 
 .  نظريا وتطبيقيا في ترسيخ الوعي العلمي للظواهر المدروسةقد تسهم هذه الدراسة 

 
هم المشكالت النفسية   أ من خالل رصد   ة الشباب وذلك  فئ تناولها للفئة العمرية موضع الدراسة وهم        -

 .والتي تعرقل توافقهم النفسي واالجتماعي واألكاديميونها واالجتماعية والشخصية التي يواجه
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االكتئاب واالغتـراب النفسـي      بكل من    جدة الدراسة من حيث تناولها الوحدة النفسية وعالقتها           -
 يسبق ألحد أن تناول هذه الفئة وهذه الظواهر النفسية مـن            لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والتي لم     

   .قبل على مستوى فلسطين حسب علم الباحثة
 وضع   من الممكن أن تضيف الدراسة من خالل نتائجها بعض الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند                -

  .ي برامج للحد من هذه الظواهر ومساعدة الطلبة على التكيف والتوافق النفسي واالجتماع
 قد يستفيد من هذه الدراسة العاملون في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي من خالل زيادة تعـرف                 -

المسؤولين عن شؤون هؤالء الطلبة ألبرز المشكالت التي يواجها الطلبة، وكيفيـة التعامـل معهـا،                
ة وادماجها ضمن   إيجاد حلول لها في المستقبل، مما يتيح الفرصة لبناء برامج إرشادية نفسية وتربوي            و

 . النشاطات الالمنهجية في الجامعات حيث تعمل على التقليل من هذه الظواهر إن وجدت 
 
  الدراسة  أهداف 5.1  

 

 : تهدف هذه الدراسة التعرف إلى

 
 السـنة  طلبة ىالنفسي لد طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب، واالغتراب     معرفة -

 ) .القدس ، بيرزيت ، الخليل(ات الثالثة في جامع
 )القدس ، بيرزيت ، الخليل (  السنة الثالثة في جامعات درجة الشعور بالوحدة النفسية بين طلبة   -
الجنس، الترتيـب المـيالدي،     ( الفروق في الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمتغيرات الدراسة وهي           -

  .)السكن الحالي  ، مكان السكن الدائم ، مكان التخصص األكاديمي 
الجـنس، الترتيـب المـيالدي،      ( الفروق في االكتئاب واالغتراب تبعا لمتغيرات الدراسة وهي           -

 .في الجامعات الفلسطينية) مكان السكن الدائم، مكان السكن الحاليالتخصص االكاديمي 
هـا باالكتئـاب    استقراء العالقة بين ما يمكن أن تنتهي إليه الشـعور بالوحـدة النفسـية وعالقت                -

 .واالغتراب النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
 

 محددات الدراسة  6.1

 

 : اقتصرت الدراسة الحالية على مجموعة من المحددات التالية 

 



 12

القدس ،  (اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة السنة الثالثة في جامعات            : المحدد البشري    -1
 . اإلنسانية والتطبيقية من التخصصات)بيرزيت ، الخليل 

 :وهـي تتحدد نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها هذه الدراسـة             : محدد زمني    -2
 .م 2008/2007 العام األكاديميالفصل الدراسي األول من 

 .الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في  ايمفاهيميمحدد  -3
 :وهيستخدمة فيها تتحدد هذه الدراسة باألدوات الم    

  .)1998( الدسوقي  إعداد لوحدة النفسيةبا  الشعور   مقياس- 
  .)2003( األنصاريترجمة ) الصورة المختصرة  (  بيك الثاني لالكتئاب مقياس -
 .والتي اعتبرت مناسبة لتحقيق اهداف الدراسة  الباحثةمن إعداد  النفسي مقياس االغتراب  -
عتمد نتائج الدراسة الحالية على مدى صدق وثبـات األدوات المسـتخدمة            ت:  اإلحصائية  المعالجة -

 .اإلحصاء المستخدمة في تحليل النتائج فيها وطرق
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 الفصل الثاني

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

تـراب  واالغتستعرض الباحثة في هذا الفصل األدب التربوي المتعلق بالوحدة النفسية، واالكتئـاب         
 من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية التي تناولت         اًوتناولت الباحثة عدد  .  المختلفة وجوانبها

 .  كال على حدهواالكتئاب واالغترابالوحدة النفسية 
 
 األدب التربوي المتعلق بالوحدة النفسية 1.2   

 

ر بالوحدة النفسـية ويرجـع هـذا        يشير األدب التربوي إلى أن الباحثين اختلفوا في تعريفهم للشعو         
 األطر النظرية التي استند إليها كل منهم، وفيما يلي عرض لبعض هذه المفاهيم فقـد                إلىاالختالف  

 الشعور بالوحدة النفسية بأنها حالة يشعر فيها الفرد بالوحـدة أي            Lynch) 1977, ( عرف لينتش 
ثير من ضروب الوحشة واالغتـراب،      باالنفصال عن اآلخرين وهي حالة يصاحبها معاناة الفرد لك        

 )  . 1994زهران ،  (  كما هو مذكور في واالغتمام، واالكتئاب وذلك من جراء إحساسه بالوحدة
 

يعيش اإلنسان اليوم في عصر تواجهه العديد من التحديات وهذا يجعله مستهدفا للتوتر والقلق مـن                
ه، وتمثل مرحلـة الدراسـة الجامعيـة        جراء الصراعات المستمرة بغية تحقيق ذاته وتحقيق أهداف       

منعطفا خطرا في حياة اإلنسان نظرا لما يطرأ على هذه المرحلة مـن تغيـرات نفسـية وفكريـة                   
  قـد   كما أن عدم تحقيقه لوجوده في الحياة ال يشعره بأهميته وكينونتـه ممـا              ،وحاجات متضاربة   

 عرضة للشعور بالوحـدة     جعلهيي  وبالتال بأنه وحيد ومستهدف مما يؤثر على توافقه النفسي          هشعوي
 ) .1998حداد ، وسوالمة،(النفسية واالكتئاب 

 
إن مجال الشعور بالوحدة النفسية هو مجال حديث وخاصة في المجتمع العربي وهو بحاجـة إلـى                 

 عدم تناول هذه الظاهرة بالدراسـة       إن طلبة الجامعات و    لدى كثير من البحوث والدراسات وخاصة    
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لنفسي للطلبة وتهيئة حياة مستقرة لهم ليعيشوا متوافقين مـع أنفسـهم وتنميـة              والتوجيه واإلرشاد ا  
 والتواصل االجتماعي قد يترتب عليه انخفـاض مسـتوى          االجتماعية،القدرة لديهم على المشاركة     

 واالستغراق في أحالم اليقظة واالسـتعداد  إنتاجيتهم، وانخفاض سلوكهم، وفاعلية  الدراسية،كفاءتهم  
 ) .1997الربيعة ،  (.النفسيوان والشعور باالكتئاب العالي للعد

 وجـد حـداد وسـوالمة       وقـد وبمراجعة العديد من البحوث والدراسات في مجال الوحدة النفسية           
ن الشعور بالوحدة النفسية يرتبط بشكل ايجابي بمجموعة من المتغيرات مثـل القلـق ،               إ) 1998(

ناك ارتباط سلبي بين الشـعور بالوحـدة النفسـية          واالكتئاب ، والعدوان والعصابية والخجل ، وه      
 . وتقدير الذات ، واالنبساطية 

الشـعور بالوحـدة   ب  تـرتبط هناك متغيرات شخصيةبان ) (Schmitt&Kurdek,1985كد أ كما
 والشعور بـاالغتراب والضـجر وعـدم السـعادة          والخجل، المنخفض،لذات  االنفسية مثل تقدير    

 بالوحدة النفسية يتصفون بالالمباالة وينسبونها إلى       المتصفونشخاص   لذا فان األ   النفسي،واالكتئاب  
 .وصالحيتهم البيئة االجتماعية التي سلبت منهم قوتهم 

 للشعور بالوحدة النفسية وعدم األمن في بعض األحيان،         اًويعتبر التطور والتقدم التكنولوجي مصدر    
 بـين أفـراد     الروابط االجتماعية ضعف  أ فطبيعة التفاعل اإلنساني في المجتمع التكنولوجي الحديث      

فقد الفرد كثيرا من مقومـات بنـاء        أالمجتمع مما قلل من أهمية دور األسرة والقضاء على نسقها و          
الشخصية السوية وانتشار وسائط معقدة في االتصال االجتماعي مع اآلخرين كاإلعالم واالنترنـت             

  ).1998 الحميد، عبد (أسرته  قد تخالف عادات اًمما يجعل الفرد يكتسب قيم
 في جميـع    األفرادولذا يعد الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية الهامة التي تنتشر بين             

 ).1989 وعمر عبد الحميد ، (الكهولة مراحل العمر المختلفة من الطفولة وحتى 
ماعية مـع االخـرين      عندما ال تشبع عالقاته االجت     سيةن الفرد يشعر بالوحدة النف    إوخالصة القول   

 ) . 1983قشقوش، ( حاجاته النفسية  واالجتماعية 
ضافة الى انه عندما تظهر مشكلة الشعور بالوحدة والعزلة واختالل التوافق االجتماعي تظهـر              باإل

تبعا لذلك االضطرابات النفسية والعقلية واالنحرافات السلوكية ، والدليل علـى ذلـك مـا اثبتتـه                 
اهر االجتماعية كظاهرة االنتحار التي يقل حدوثها عنـدما تكـون الرابطـة             الدراسات لبعض الظو  

 )1986جالل ، ( الدينية قوية والبنيان العائلي واالجتماعي قوي والجو النفسي واالنفعالي سوي 
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  الوحدة النفسية مفهوم1.1.2 

 

 من قبـل     كبيراً اًتمام من المفاهيم التي القت اه     Loneliness الشعور بالوحدة النفسية      مفهوم يعتبر
 للبحوث االمبريقية، ولعل من أهم الـدوافع        اً أساسي الباحثين في علم النفس منذ القدم وأصبح مجاالً       

الكامنة وراء هذا االهتمام أن الوحدة النفسية قد أصبحت مشكلة خطيرة وواسعة االنتشار في عـالم                
حيث تعـددت المنـاحي     ،  ستوى النظري اليوم على الرغم من أنها لم تلق االهتمام الكافي على الم          

 .المستخدمة في تعريف معنى الوحدة النفسية
 

أن الوحـدة تعنـي     ) 1953(فمن وجهة نظر معاجم اللغة العربية، يرى محمد أبو بكـر الـرازي              
يقصد به الرجل المنفرد بنفسه، ويرى اإلمام أبو الفضـل اإلفريقـي            فالرجل الوحيد   وأما  االنفراد،  
 النظير وعوز المثل، وذهب مجد الـدين بـن          انقطاعأن الواحد بنى على      ) هـ1300( المصري  

 .)1983قشقوش، ( في  واردكما هونفراد والوحدة من التوحش إليعقوب أن الوحدة تعني ا
  

عن الوحدة كعملية إرادية يعمد إليهـا الفـرد بمحـض            تتحدث    المعاجم العربية    نأوترى الباحثة   
نوع مـن الضـيق أو      بعتزال المحيطين به مع عدم شعوره       إ بنفسه أو    ختالء لرغبة منه لإل   اختياره

،  وهو ما يمكن أن يتنافى مع ما يتضمنه الشعور بالوحدة من أحاسـيس               اًالتوتر بسبب كونه وحيد   
 .تشتمل على العديد من الضغوط واآلالم النفسية

 
اللغة العربية في هذا الصـدد،       مما تذهب إليه معاجم      اًتتخذ موقفا أكثر تحديد   فأما المعاجم األجنبية    

 حالة ذلك اإلنسان المستبعد من الداخل، وكأنه يتحاور إلى ما           تشير إلى  أن الوحدة النفسية     فهي ترى 
ال نهاية مع سكون الموتى، فهو محكوم عليه بالحوار من جانب واحد وكأنها نوع مـن المفاجـأة                  

 من جذورها، فحاجة الوحيد إلى المواساة       بعدأ  الى الداخلية، وهي غاية ضخمة منعكسة تمتد أوراقها      
مامه أال ترتوي، فهو يحلم بمصالحة األصدقاء واألحبة، ولكنه يبلغ حدود المستحيل فال يجد الوحيد               

 ).1992الحسيني،  (كما هو مذكور في  إال ملء الوحدة بمزيد من الوحدة
ا خبرة غيـر سـارة لدرجـة        نجد الوحدة النفسية تعرف بأنه    فأما في مجال علم النفس واالجتماع،       

  .) Jones &Goswik ,1981.(كبيرة، ومرتبطة بالحاجة إلى األلفة اإلنسانية المتبادلة
يتحدد معنى الوحدة النفسية من وجهة نظر علماء االجتماع وفقا لمدى العزلة االجتماعيـة للفـرد                و

ماعي مع اآلخـرين    عن اآلخرين، أي في ضوء قدرته على إشباع حاجاته للتفاعل والتواصل االجت           
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فتعرف الوحدة النفسية بأنها عجز سلبي ناتج عن االنعزال االجتماعي للفرد عن شـبكة العالقـات                
 ). Gallup, 1981( .االجتماعية لألتراب

الوحدة لغويا بأنها بقاء الفرد بدون صحبة ولكنه يضيف         ) (Moustakas,1961 ويعرف موستكاز 
را أعمق من مجرد البقاء دون صحبة فهو شـعور بـالفراغ            أن الشعور بالوحدة النفسية يعتبر شعو     

 .العاطفي
أن الوحدة هي التوحد من غير ضيق، فالشخص الوحيـد هـو شـخص              ) 2001( ويرى البعلبكي   

   .متوحش، وشاعر بالوحدةومنعزل 
 واالسـتمتاع بتعاد عن اآلخرين الرغبة في اإلبأنها الشعور بالوحدة النفسية 2000) (ر شقيوتعرف 

الشعور بالنقص وعدم   الى جانب    عنهم مع صعوبة التودد وصعوبة التمسك بهم ،          لوس منعزالً بالج
  ، إذ  عاجز عن الدخول في عالقات اجتماعية قوية مـع غيـره          ونه غير محبوب    أو. الثقة بالنفس   

وال يتفاعـل   ،  كبر وقت بمفرده مع شعوره بالخجل والتوتر في وجود اآلخـرين            أيفضل أن يوجد    
 ما يشعر بالوحدة حتى في وجـود        اً وهو شخص ال يثق بنفسه وغالب       ، يجابي ومقبول إمعهم بشكل   

     .اآلخرين
 للوحدة النفسية بانها خبرة غير سارة تحدث عندما تكون عالقـات            اًتعريف) 1987(ويقدم البحيري   

 .ما من الناحية الكمية او الكيفية إالفرد االجتماعية غير كاملة في مسارها الطبيعي ، 
فيعرفها بانها حالة مستمدة من المعاناة العاطفية ، تظهر عنـدما يشـعر             ) Rook,1987(ما روك   ا

نشـطة  نماط االجتماعية لأل  و يفتقد األ  أو مرفوض من االخرين ،      أو غير مفهوم    أنه غريب   أالفرد ب 
ـ إنشطة التي تمده باالحساس بالتكامل االجتماعي و      المطلوبة والمرغوب فيها ، خاصة تلك األ       ة تاح

 .قامة عالقات عاطفية حميمة الفرصة إل
نه قد ال يشترط فـي      أ )Peplau&Perlman (1982,هذا في الوقت الذي يرى فيه بيبالووبرلمان        

الوحدة النفسية أن تكون مصاحبة لعزلة موضوعية، فقد يشعر بعض األفراد بالوحدة النفسية وهـم               
 بهذا الشعور وهم في عزلة حقيقية، حيث        بين أفراد مجتمعهم أو أسرهم، بينما يشعر البعض اآلخر        

يعرفان الوحدة النفسية بأنها خبرة مشحونة بالمشاعر المؤلمة الحادة الناشئة نتيجة تعرض عالقـات         
    .الفرد للفشل واإلحباط

أن الوحدة النفسـية  )  1994، زهران (  كما هو مذكور في)Sullivan ,1953(ويرى سوليفان 
 األلفـة   إلـى  الفرد عن إشباع احتياجاته االجتماعيـة وحاجاتـه          شعور غير سار ومرتبط بعجز    

 . اإلنسانية 
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ويعرف بعض مؤيدي منحى التحليل النفسي الوحدة النفسية بأنها المعانـاة واالضـطراب الـذي               
يحدث للفرد في عالقاته اإلنسانية مع اآلخرين، وهذه المعاناة تكون مصحوبة بتباين ملحوظ بـين               

في عالقاته االجتماعيـة   ) (Real Selfالواقعية ت ذاالمرغوبة وال) Ideal Self(لذات المثالية ا
   .)1989سليمان، (

 لدى الفـرد  يبأنها حالة من الضغوط العاطفية التي تنمBenedict )   (1990,  ويعرفها بيندكت
مشاعر االغتراب وعدم الفهم والرفض من قبل اآلخرين ونقص المشاركة االجتماعية لألنشـطة             

 . الئمة والمرغوبة وبخاصة تلك التي تدعم اإلحساس بالتكامل واأللفة االجتماعيةالم
شتمل عليهـا  ي ثالثة جوانب ال بد أن أن هناك  )(Jeenydejone , 1987يني ديجونج جوتؤكد 

 :مفهوم الوحدة النفسية وهي
 والتقبل من قبـل     ويتعلق بغياب المشاعر الوجدانية المرتبطة بافتقاد الحب والمودة       : الجانب األول 

 .اآلخرين
 والفراغ والخواء النفسي من حيث عالقته       جفاءويتعلق بمعاناة الفرد من مشاعر ال     : الجانب الثاني 

 .باآلخرين
ويتعلق بالمدى الذي تكون عليه الوحدة النفسية من حيث كونها مشاعر عـابرة أو   : الجانب الثالث 
 . مؤقتة أو دائمة

ضطراب النفسي واالجتماعي أي الشعور بالوحـدة النفسـية ال           أن هذا اال   (1997)شفيق  ويقرر  
 بدوره من العدم أو من الفراغ، ولكن حسـب مبـدأ الحتميـة              أيأتي للفرد فجأة بمعنى انه ال ينش      

ن يكون وجود هذا الشعور بالوحدة نتيجة أو محصلة لبعض االحباطات أو            أالسيكولوجية، ال بد و   
 هيمنت وأجهزت على حياة الفرد النفسية، وتوغلت داخل         الصعوبات أو الصراعات الشديدة التي    

وتوجد في حقيقة األمر    .  التكيف وعدم التوافق النفسي واالجتماعي     بسوءجوانب شخصيته لتصيبه    
عوامل كثيرة ومتداخلة بصورة معقدة تساعد على نشأة وتكـوين الشـعور بالوحـدة النفسـية،                

 . ميع مراحل العمروبدرجات أو مستويات مختلفة لدى األفراد في ج
 تعريف الشعور بالوحدة النفسية حسب العمـر الزمنـي          )(Feldman,1987حاول فيلدمان   وقد  

لألفراد، حيث أشار إلى أن مفهوم الوحدة النفسية لدى الشباب يعني غياب األصدقاء، أما الوحـدة          
نـه يعنـي    إكهول ف النفسية لدى متوسطي العمر فيعني فقدان الحب وعدم الطمأنينة، أما بالنسبة لل           

 . غياب أو فقدان شخص عزيز لديهم
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 وجهة نظر لكل من األبحاث واآلراء النفسـية االجتماعيـة   (Rokach,1988) وقد قدم روكاش 
الخاصة بالشعور بالوحدة النفسية حيث أكدت معظم النظريات التي تناولت مفهوم الوحدة النفسـية              

ال وقد تؤدي الوحدة النفسية إلى تغير جـذري فـي           على أنها خبرة ذاتية داخلية تختلف عن االنعز       
 تكـون   عالم الفرد، أو المجتمع وقد تسبب أعراضا سالبة مثل االكتئاب أو الغضب لكن ربما أيضاً              

   .قوة دافعة مفيدة في نمو الفرد وتقدمه
تج عرفت الوحدة النفسية بأنها شعور مؤلم ونتاج تجربة ذاتية وتكون خبرتها بشكل منفرد نـا              لذا    

من شدة الحساسية الفجة ، وشعور الفرد بأنه وحيد وبعيد عن المجتمع والشعور بأنه غير مرغوب                
  . فيه ومنفصل عن اآلخرين ومقهور باأللم الشديد

 
 الشعور بالوحدة النفسية، عجز في  أن) Newcomb& Bentler (1986, ويرى نيوكمب وبنتلر

تماعية مما يدفع به إلى بعض االضطرابات كالقلق أو         المهارات االجتماعية وفي عالقات الفرد االج     
 كالصداع وضعف   السيكوسوماتية،االكتئاب أو التفكير باالنتحار، وكذلك معاناة الفرد من األعراض          

 مما له في    المنزل، والهروب من    الدراسية، العدوانية والمشكالت    اًواإلجهاد، وأيض الشهية والتعب   
   .النفسياألداء السيكولوجي والتوافق نهاية األمر من أثار حادة على 

 
ظهـر   أن الشعور بالوحدة النفسية ي)(Buskirk& Duke, 1991 كل من بوسكيرك ودوك ويرى

كثيرا وبقوة لدى المراهقين كنتيجة الحتياجات بينشخصية للمودة ، حيث إن مـن أهـم مشـكالت                 
ر المودة والتواد وميلهم إلـى      المراهق خاصة في هذه المرحلة العمرية الحرجة هي فقدانهم لمصاد         

 .العزلة إذا لم يشبع الدافع للتواد على نحو جيد   
 

يجابيـا  إ الشعور بالوحدة النفسية     ارتباط   Parkhurst) (1990, وتوضح نتائج دراسة بارخارست   
جتماعية ناجحـة مـع اآلخـرين لـدى         إنسحاب، والفشل في عقد عالقات      جتماعي، واإل بالقلق اإل 

جتماعيـا تقـل    إ ه ويدعم هن المراهق عندما ال يجد من يؤيد      أ ويفسر ذلك ب   الجنسين،المراهقين من   
قدرته على تحمل ومواجهة المواقف الضاغطة والمحيطة به مما يولد لديه الشعور بالوحدة النفسية              

   .النفسية من التوافق النفسي ويستهدف لالضطرابات  مناسباًن يحقق قدراًأ فال يستطيع ويعمقه،
 

من أن المـراهقين مـن    ),Berndt,1982) Kaiser& ندت ذلك ما يراه كل من قيصر وبر    ويعلل
 ما يكونون في وضع مبهم وغامض وقد ال يعرفون مراكزهم أو ماهية األدوار التي               غالباً الجنسين
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ستجابات متعارضة ومتناقضة لما يأتونه أو يصدر عـنهم         إيتحتم عليهم القيام بها، لذا فقد يشهدون        
   .ات أو أفعال مما يدعم لديهم الشعور بالوحدة النفسيةمن تصرف

أن الشـعور بالوحـدة النفسـية     )Peplau& Perlman (1982, وبيرلمان وويرى كل من بيبالي
مرتبط لدى المراهقين بفقدانهم للمودة وفشلهم في التواد مع اآلخرين، كما يقرر الباحثـان ارتبـاط                

كتئاب والقلق، واالغتراب النفسي، ومحاوالت االنتحـار لـدى         الشعور بالوحدة النفسية ايجابيا باال    
كما يقيم المراهقين الشاعرون بالوحدة النفسية أنفسهم تقييمـا سـلبيا، وال            . المراهقين من الجنسين  

 على الخوض في مشاركات اجتماعية ناجحة، وغير راضين عن          ينيشعرون بالسعادة، وغير قادر   
  .حياتهم

الشعور بالوحدة النفسية بأنها حالة نفسية تنتج عن وجود 1988)  (خضرفي حين يعرف  الشناوي و
 .جتماعية افجوة في العالقات الواقعية للفرد، وبين ما يتطلع إليه الفرد من عالقات 

الوحدة النفسية بأنها حالة يشعر الفرد بالتباعد عن اآلخرين، وعـدم فهـم   2004) (وويعرف عمر
لدخول في عالقات مشبعة مع اآلخرين مع إحساس الفرد بالملـل           اآلخرين له مع عدم قدرته على ا      

  .جتماعي والنفسيوالضجر عند التقائه بالجماعة في محيطه اإل
ن أنه يمكـن    إوفي سياق الحديث عن قيمة التفاعل البشري داخل المجال االجتماعي ، ف           : وعموما  

ضل الصالة والسالم فـي هـذا       فأورده الهادي البشير عليه     أن ، بذكر بعض ما      أيكتفى في هذا الش   
 : الخصوص 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد                 ( 
 .متفق عليه ) بالسهر والحمى 

وشـبك بـين اصـابعه متفـق عليـه          ) المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا        ( 
 ) .1986النووي،(

نظور النبوي الشريف مدى الوصف النموذجي والتحديد الدقيق الشامل لتكـوين  يتضح من خالل الم 
وشكل طبيعة ونوع منظومة شبكة العالقات االنسانية االجتماعية السوية ، التي بنبغي ان تسود بين               

 ، والتي تصطبغ في جوهرها بدعائم الحب والود والراحة والرحمة والتعاون             بعضا االفراد بعضهم 
 هذا يتبـين    ءشاركة والتوحد مع الجماعة واالندماج فيها والتكامل فيما بينها ، وفي ضو           وااللفة والم 

 تعوق الفرد عن تحقيق تفاعله االجتماعي الطبيعي ، قد تقوده الى            نأان أي خلل اومشكالت يمكن      
ي في مقدمتها مشكلة الشعور     أتالدخول في دائرة االضطرابات النفسية واالجتماعية ، والتي ربما ي         

    . )2003الدليم ،(كما هو في بالوحدة النفسية 
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   أبعاد الشعور بالوحدة النفسية2.1.2 

 

 :هي  على اعتبارات زمنية  بناء الوحدة النفسية Young )  (1979,    يونج  صنف
    التي تتضمن فترات من الوحدة على الرغم من أن حياة )(Transientالوحدة النفسية العابرة  -1

 .والمواءمةالجتماعية تتسم بالتوافق الفرد ا
بعالقات اجتماعيـة طيبـة فـي        وفيها يتمتع الفرد     )Transitional  (الوحدة النفسية التحولية  2- 

 أو  كالطالق، المستجدة،القريب، ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديثا نتيجة لبعض الظروف           الماضي
 . شخص عزيز  وفاة 
ال تقـل عـن سـنتين        وهي التي تستمر لفترات زمنية       )(Chronicالوحدة النفسية المزمنة        3- 

 على الفرد اعراض عـدم الرضـى عـن          النوع تظهر  قد تصل سنوات عدة، وفي هذا         و نمتتاليت
 .االخرينالتفاعل مع 
دب التربوي الغربي في هذا المجال يتمثل في النهج الـذي           ألهم التصورات التي قدمها ا    أولعل من   
 :ثالثة أنواع هي  عند تناوله لمفهوم الوحدة النفسية وهو تقسيمها الى ,1988) قشقوش(سار عليه 

نسـحاب  ضطراب في إحدى سـمات الشخصـية يـرتبط باإل         إوهي  : الوحدة النفسية األولية    .1 
 :يلينفعالي، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين كما اإل
في تخلف  يقصد به تباطؤ أو      النفسية الناتجة من تخلف نمائي في الشخصية، وهذا النوع           الوحدة _

 .التتابع الطبيعي لنمو الشخصية
  في الوظائف   النفسية الناتجة عن قصور في السلوك، وهذا النوع يرتبط بعجز أو قصور             الوحدة  _

 .تحكم عملية التفاعالت الشخصية المتبادلة  النفسية التي
الجتماعية للفرد، كمـا أنهـا      في البيئة ا   وتحدث نتيجة لتمزق مفاجيء   : الوحدة النفسية الثانوية   .2

، وهذا النوع من الوحدة النفسية يستكين عندما يتغير الموقف          مفاجئتحدث فجأة كاستجابة لحرمان     
 . المؤلم الذي طرأ على حياة الفرد

نه حالة إنسانية طبيعية يصعب الهـروب       أوهذا النوع يرى الفالسفة     : الوحدة النفسية الوجودية   .3
 .منها

 يتكون من أربع عناصـر أساسـية   أن هناك نموذجاRokach,1988ً ) (  في حين  ترى روكاتش
 : للشعور بالوحدة النفسية وهي 

وهو شعور الفرد بالفراغ الـداخلي واالنفصـال عـن     )  ( Self Alienationلذات اغتراب ا -
 .لذاتا قدر والحط منغتراب الفرد عن نفسه وهويته ااآلخرين و
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ويتمثل ذلك في مشاعر  )( Interpersonal Isolationالمتبادلة  في العالقات الشخصية العزلة -
 ونقص في العالقات ذات     االنتماء، وشعور الفرد بعدم     واجتماعيا نفعاليا وجغرافياً إ كون الفرد وحيداً  

جتمـاعي  المعنى لديه حيث يتكون العنصر األخير من غياب المـودة وإدراك الفـرد للغيـاب اإل               
 .والشعور بالخذالن والهجر 

 الداخلي والتوازن االنفعالي للفرد وسـرعة       الهيجانوتتمثل في    )Agony( صراع عنيف   و  الم -
سـتهدف  ت تـي الحساسية والغضب وفقدان القدرة على الدفاع واالرتباك واالضطراب والالمباالة ال         

  بالوحدة النفسية يناألفراد الشاعر
ويتكون ذلك نتاج مزيد مـن األلـم    )( Distress Reactionردود األفعال الموجعة الضاغطة  -

ضطراب واأللم الذي يعايشـه      لإل النفسية والمتضمنة والمعاناة من الخبرة المعاشة للشعور بالوحدة       
 .األفراد الشاعرون بالوحدة النفسية

 
 بين نوعين من الوحـدة   الذي يتجه الى المنحى االجتماعي ، فقد ميز )(Weiss, 1973أما فايس 

  :  للوحدة النفسية هما يسيينهما المكونين الرئالنفسية حيث اعتبر
 التي تحدث نتيجة عدم وجود عالقات ودية  ) (Emotional Lonelinessنفعالية الوحدة اإل -
 اي القصور في روابط االلفة والمودة . مع اآلخرين  
 ماعية جتوتنتج عن عدم كفاية شبكة العالقات اإل ) (Social Lonelinessجتماعية الوحدة اإل -

،  وهذا النوع يواجه االشخاص الذين ينتقلون الـى بيئـة            تصال مع اآلخرين  ونقص في مهارات اإل   
جديدة تتمثل في  ضعف الثقة بالنفس مع الشعور بالالهدف والضجر والهامشية ، ويرى ان عالج                

ن لديـه   الوحدة النفسية كعملية تتطلب من الفرد التمسك بالشجاعة لكي يظل في المجتمع ، وان تكو              
برة الشعور بالوحدة النفسية     أبعاد أساسية لخ   ةثالثوقد وضع   ،  الرغبة في شغل المراكز االجتماعية      

 :وهي
ا إلى الصداقة العاطفية الحميمة من أشخاص مقربين،        حيث يحتاج الفرد دائم    العاطفة  :  البعد األول 

قد األفراد الشعور بالعاطفة من قبـل  جتماعي ويتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لف     اإلأييد  والى الت 
 .اآلخرين

حتياجـات ال   التأمل وهو شعور الفرد بالقلق المرتفع والضغط النفسي عند التوقـع ال           : البعد الثاني 
 .تتحقق مما يولد الشعور بالوحدة النفسية
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ين جتماعية وهي أن شعور الفرد بالوحدة النفسية يقف حـائال أمـام تكـو             المظاهر اإل : البعد الثالث 
 اإلنحـراف كتئاب ويجعل الفـرد مسـتهدفا لإلدمـان و        الصداقات مع اآلخرين مما يولد الشعور باإل      

 .   بالعنف والعدوانوبالتالي يتسم سلوكهم
 
  الشعور بالوحدة النفسية أسباب  3.1.2 
 

 حـدوث الشـعور     إليهـا  يعزى   أن التي يمكن    األسبابال يوجد اتفاق عام بين علماء النفس على         
 الوحدة النفسية من عـدة زوايـا  طبقـا لمنطلقـاتهم النظريـة               إلى النفسية ، حيث ينظر      بالوحدة

 األساسي ذاتية فردية ، ويكمن الفرق       أسباب إلىفالتحليليون والظاهرانيون يرجعون الوحدة النفسية      
 الماضي مثل خبرات الطفولـة ، بينمـا تركـز           أحداث المدرسة التحليلية تركز على      أنبينهما في   

 . الحالي أورسة الظاهراتية على الوضع الحاضر المد
 وهي موجـودة    البشرية، الوحدة النفسية جزء من الطبيعة       أن النظرية الوجودية فيرون     أصحاب أما

 أما أصحاب النظرية االجتماعية يستخدمون المنظور التـاريخي         األرض،طالما وجدت الحياة على     
  .النفسيةحدة والمنظور المعاصر للتوصل إلى أسباب حدوث الو

أما أصحاب النظرية المعرفية والتفاعلية فيقررون أن أسباب الوحدة النفسية تكمن في كل من الفرد               
 ).Lars Anderson,1982(والموقف معا 

 
 الشـعور  ألسباب األبعاد دنموذج متعدبوضع ) Rokach ,1989 (اإلطار  قامت روكاشوفي هذا 

 مسـتويات مسـببة لخبـرة       ة وقد تكون من ثالث    وأعراضبالوحدة النفسية وما يسبقها من مظاهر       
 : الشعور بالوحدة النفسية وهي 

 وجـود عالقـات غيـر    أو وتشمل انعدام العالقات العالقات، إقامةالعجز في أي   :األولالمستوى  
 وتشـتمل   .والحب المساندة والدعم    أو االنتماء   إلىمشبعة ال تفي باحتياجات الفرد وال تشبع حاجته         

 :هيوامل ثالثة ع
 يعتنون بالفرد   أصدقاء أو أقارب المساندة االجتماعية ، أي عدم وجود        أوعدم كفاءة نظام الدعم      .1

 إلى حاجات الفرد ، ويؤدي ذلك       إشباع قد يكون النظام غير كفؤ وغير قادر على          أوويهتمون به ،    
 . الفرد ألمال  يكون مخيباًألنه اإلحباط
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 الواقعية التي يشعر بها الفرد عندما يكـون         أوزلة المادية   ويقصد به الع  : االغتراب االجتماعي    .2
بعيدا عن بيئته الخاصة ، ويزداد هذا الموقف تعقيدا عندما تنعدم قدرة الفرد على ضـبط الموقـف                  

 :ويشمل هذا العامل مكونين هما  استمراريته ،أووالتحكم فيه من حيث طبيعته 

 إلـى  الشعور بالوحدة والحنـين      إلىحيث يؤدي    المهمين بالنسبة للفرد     األشخاصاالنفصال عن   -
 . واألحبة األصدقاء

 خاصـة  أهمية الناس بصفة عامة ، وليس بالضرورة اؤلئك الذين يمثلون    أو اآلخرين العزلة عن    -
 .بالنسبة للفرد 

 سيئة تفتقـد    أسريةاضطراب العالقات ، أي العالقات غير المشبعة عند معايشة الفرد لعالقات            . 3
 االنخراط في عالقات مؤلمة ويقصد بهـا تلـك          أونس والتوافق وغياب الحب والمودة ،        التجا إلى

 . االتصال والتقارب بسبب كثرة الخالفات إلىالعالقات المتدهورة التي تفتقد 
 التغيرات المفاجئة التي تحدث فـي       إلى الصادمة ، وتشير     أو الجسمية   األحداث : المستوى الثاني 

 : صورة سلبية وتشتمل على ثالثة عوامل هي عالم الفرد وتؤثر فيه ب
 ،  آخـر  إلـى الحراك، ويقصد به تلك التغيرات التي تحدث بسبب الحراك الجغرافي من مكان              -1

 على االنتقال للعيش فـي      إجباره أووما يترتب على ذلك من مواقف مؤلمة بسبب اضطرار الفرد           
 . م األلفة وعدم األمان حد وما يسببه ذلك من إحساس بعدأبيئة جديدة ال يعرف فيها 

 :الفقد ويكون له تأثير نفسي عميق يتسبب في حدوث صدمة نفسية للفرد ويشمل عاملين هما -2

مثل موت شريك الحياة أو موت شخص عزيز على النفس فيشعر الفرد بأنه وحيد وكذلك انهيـار                 
ه مما يكون له اثر     العالقات الذي يؤدي إلى شعور الفرد بالضياع ، بسبب بتر عالقة مهمة في حيات             

 .سلبي على سالمة الفرد المادية والمعنوية 
 : األزمات، ويتكون من عاملين هما -3
األحداث الفجائية ويكون لها داللة ومعنى كبير في حياته مثل البطالة أو وجود طفـل معـاق                  -4

 .باألسرة
 . تعرض الفرد الزمات حادة في حياته  -5
 
 : الشخصية ولهذا المستوى بعدين هما المتغيرات النمائية و : المستوى الثالث 

 التصورية المدركة التـي     أو وتشمل السمات الشخصية سواء الفعلية الواقعية        الشخصية،عيوب   -1
 : خمسة مكونات هي  بمشاعر عدم االنتماء ويتكون من اإلحساستساهم في تدعيم 
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لخوف من السخرية    مثل الخوف من جرح المشاعر ،وا      الحميمة، اإلنسانيةالخوف من العالقات    - أ
 .  الحميمة اإلنسانية لخوفه من االنخراط في العالقات اآلخرين إلىمما يعوق الفرد عن التقرب 

 . وعدم الجاذبية وتدني القيمة األهميةالتصور السلبي للذات والشعور بعدم -ب 

 مثـل    السلوكية في العالقات البينشخصـية     األنماطقصور المهارات االجتماعية ، ويعني تلك        -ج
 ، ومهارة التعبير عـن      اآلخرينالخجل والعدوانية ، والسلبية في مهارات المحادثة والمشاركة مع          

 السلوكية االتصالية تسـاهم     األنماط مثل هذه    أنالذات ومهارة التعاون واالستماع ، ومن المعروف        
 . اآلخرينفي اغتراب الفرد عن 

الذي يقعد الفرد في منزله ممـا يفصـله عـن            العجز   أو المرض   إلىالعجز البدني الذي يشير      -د
    .اآلخرين

 إن والخبرات االجتماعية السلبية التي سبق       باآلخرينشعور الفرد بعدم الراحة عند اختالطه        -هـ
 .الماضي في اآلخرينمر بها الفرد عند تعامله مع 

 عدم  أوه الفرد    الخاصة بالبيت الذي يعيش في     والنقص ، ويشمل نواحي القصور      ألنمائيالقصور  . 2
 :  ويتضمن ثالث عناصر اإلطالقوجود بيت على 

 مما يشعر الفرد بافتقاد الحب والدفء       األسرية أي فتور العالقات     األسرية القصور في العالقات     -أ
  .واإلخوة والدعم والمساندة التي يقدمها الوالدين واألمان

 ال يمثل جزءا    بأنه وشعور الفرد    ةاألسر مثل الرفض وعدم التقبل من جانب        األسري التصدع    -ب
  .والمساندة متماسكة تقدم له العون أسرةمن 
 أو دور مـؤثر     بـأي  الذين ال يقومون     اآلباء ويقصد بها العالقة مع      اآلباء سطحية العالقة مع      -ج

  . أبنائهمفعال في حياة 
 أوعـن واحـد      ينتج   أن الشعور بالوحدة النفسية يمكن      أن إلى(Rokach,1989)  وتشير روكاتش 

 من مجموعة عوامل شخصية واجتماعية وموقفيـة ،         أساسا من العوامل السابقة والتي تتكون       أكثر
 النفسية مدى شعور الفـرد بهـذه        بالوحدة اإلحساسء  وغالبا ما تحدد هذه العوامل التي تسبق نشو       

 . الخبرة المؤلمة كما وكيفا 
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 جتماعية وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية اساليب المعاملة الوالدية في التنشئة اال  4.1.2

 

ساليب التنشئة االجتماعية المتبعة من قبل الوالدين تختلف        أن  ألى  إتشير بعض الدراسات والبحوث     
 كبيرا فـي تكـوين شخصـية        ثراًأن لها   أتبعا الختالف القيم والتقاليد السائدة في هذه المجتمعات و        

 .رساء دعائمها إالمراهق و
لحاجاتـه  عطاء الوالدين بعض الحرية للمراهق وعلى تفهمهـم         إ الموجبة والقائمة على     فاالتجاهات

بناء وتشعر المراهق بمكانته فـي المجتمـع         واأل اآلباءلفة بين   ورغباته ومطالبه تخلق نوعا من األ     
ودفعه لتفهم االخرين بشكل جيد ، وعلى العكس من ذلك فاالتجاهات الوالديـة السـلبية والمفتقـدة                 

 والصداقة  بناء وفقد روح األلفة    واأل  اآلباء بناء منذ الصغر ينشأ عنها من التباعد بين       ف على األ  للعط
  .)1994وادي ،(ويشعر معها المراهق بنوع من الكراهية لنفسه ولمجتمعه 

ساليب المعاملـة الوالديـة     أ إنولما كان الشعور بالوحدة النفسية يتصل بشخصية الفرد وتكيفه ، ف          
   ) .1994ران ، زه. (و سلبية أيجابية إ فيه سواء بصورة ن تسهمأيمكن 

ن المراهق قد يكون معرضا للشعور بالوحدة النفسية عندما         ألى  إ) Gordon,1976(ويرى جوردن   
حساس ضعيف بتماسك الذات ، لذا إن يستقل عن والديه ويعتمد على نفسه ، ولكنه يوجد لديه         ايريد  

 .ة النفسية فان هذا يخلق شعورا غامرا بالوحد
بنـاء  ساليب المعاملة الوالدية المدركة من جانـب األ       أكثر  أن من   أعلى  ) 1986(ويؤكد الصراف   

لـم النفسـي ،     ثـارة األ  إهمال والقسـوة ، و    ساليب اإل أتالزما مع الشعور بالوحدة النفسية كل من        
الشعور بالوحـدة   مومي والوالدي يرتبط سلبيا ب    ن السواء بشقيه األ   أضح  أووالتذبذب ، والتسلط كما     

 .النفسية 
 

 نظريات الوحدة النفسية   5.1.2   

 

  النفسية الديناميةالنظرية 1.5.1.2 

 

الشعور بالوحـدة النفسـية فـي       تجاه الدينامي النفسي    الباحثين ممن ينتمون إلى اإل    تناول عدد من    
 بين الشخص رقَفَأول تحليل نفسي عن الوحدة النفسية و  )( Zilboorg كتاباتهم فقد نشر زيلبورج 

فالشعور المؤقت بالوحـدة    )  Lonely(الذي ينتابه شعور مؤقت بالوحدة النفسية والشخص الوحيد         
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 فقدان شخص معين ، أما الوحدة المزمنة فهي استجابة          عنأمر طبيعي ، وحالة عقلية عابرة ، تنتج         
 مما قد يؤدي به إلـى  لفقدان الحب ، أو لشعور الفرد بأنه شخص غير مرغوب فيه وال فائدة منه ،  

ن الوحدة النفسية تعكس السمات األساسية      إنهيار العصبي ، ووفقا لما نشره زيلبورج ف       كتئاب واإل اإل
 الشخص الوحيد علـى مشـاعر الطفولـة         يويبق. للنرجسية ، المتمثلة في هوس العظمة والعداوة        

 عنهم  تفوقهي يوضح لهم مدى     ستعراض أمام الناس لك    حول ذاته ويريد اإل    للقدرة المطلقة، متمركزاً  
 ما يفشل في إخفاء الكراهية تجاه اآلخرين وتعود جذور الوحدة عند زيلبورج إلـى المهـد                 ونادراً

البحيـري،   ( كما هو مـذكور فـي         . فيه  ومرغوباً حيث يتعلم الطفل الوظائف التي تجعله محبوباً      
1987 .( 

 
أن جذور  )  Marcoen&Brumagne ,1985( كما هو وارد في   Sullivan) (ويرى سوليفان 

الوحدة النفسية في حالة الكبار تعود إلى الطفولة، ويحتاج الفرد قبل المراهقة إلى صـديق يتبـادل                 
معه المعلومات، واألطفال الذين تنقصهم المهارات االجتماعية بسبب التفاعل الخاطيء مع والديهم            

وقد تؤدي عدم قدرة الفـرد      . قاء فيما بعد    إثناء الطفولة يكون من الصعب عليهم أن يكون لهم أصد         
ليـه فـي   إ المشار  .على إشباع الحاجة إلى األلفة قبل المراهقة إلى الوحدة النفسية الكاملة المفاجئة   

 ).1987البحيري،(
ويتتضح مما سبق ان أصحاب النظرية الدينامية، يميلون إلى رؤية الوحدة النفسية على أنهـا ذات                

 .ا إلى التأثيرات المبكرة التي مر بها الفرد ال سيما في مرحلة الطفولةخصائص مرضية ويرجعونه
 

   الظاهرية للوحدة النفسية النظرية2.5.1.2  
 

 عن الوحدة النفسية     العميل في نظريته العالج المتمركز حول       )Rogers (1973, (تحدث روجرز   
محـدودة ومتفـق عليهـا    حيث ذكر أن ضغوط المجتمع الواقعة على الفرد تجعله يتصرف بطرق   

ات الواضحة لآلخرين  ومن     ذجتماعيا ، وهذا يؤدي بدوره إلى التناقض بين حقيقة ذاته الداخلية وال           إ
هتمام بطريقة أدائها بدقة ينشـا عنـه        إدوار المجتمع المطلوبة بدون     أهنا فان مجرد أداء هذا الفرد       

 .الشعور بالفراغ 
 عندما تفشل دفاعات الفرد في االتصال بالـذات         Rogers)(وتحدث الوحدة كما عبر عنها روجرز       

ن الخـوف   ن ذاته الحقيقية غير محبوبة تجعله منغلقا في وحدته، أل         أعتقاد الفرد ب  االداخلية كما أن    
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ستمرار الشعور  من الرفض يقوده إلى اإلصرار على الظهور بالمظهر االجتماعي الكاذب، وذلك إل           
 . بالفراغ

 فـي    سببها يقوم داخل الفرد متمثالً     نأ و ءالسيسية هي تمثيل للتوافق     ويرى روجرز أن الوحدة النف    
التناقض الظاهري لمفهوم الفرد عن ذاته، ويختلف روجرز مع أصحاب النظريات النفسية الدينامية             

نه ال يعتقد أكثر من الالزم في تأثيرات الطفولة، بل يرى مقابل ذلك أن العوامـل الحاضـرة                  أفي  
 .)1987البحيري،  ( ، كما هو مذكور في ي تكوين الشعور بالوحدة النفسيةتسهم إلى حد كبير ف

 

 وجهة النظر التفاعلية  3.5.1.2   

  

جتماعية معا من حيث تفاعلهم     هتم أصحابها بالعوامل الشخصية واإل    أ حيث   وهي نظرية أكثر شموالً   
 . مع بعضهم البعض، وهذا التفاعل ينتج عنه شعور الفرد بالوحدة النفسية

 : التفاعلي وذلك لسببيناالتجاههذا  )Weiss (1973, فايسوتمثل أراء 
 انه أكد أن الوحدة ليست بمفردها دالة العوامل الشخصية، أو الموقفية، بل هي نتـاج التـأثير                 :أوال

 .التفاعلي لتلك العوامل معا
ية، أي انه يعتبر أن      عندما تكون تفاعالت الفرد االجتماعية غير كاف       أ انه يرى أن الوحدة تنش     :ثانيا
ن كـان   أأسباب للوحدة النفسـية، و    ) الموقفية  ( والخارجية  ) الشخصية(  من العوامل الداخلية     كالً

 ).1987البحيري، (،  كما هو مذكور في تجاه الموقفي اكبر لإلهتماماًإيعطي 
 

 التفسيرات االجتماعية للوحدة النفسية  4.5.1.2

  

 بدراسة الشخصية األمريكية، وكيفية فشل المجتمع فـي مواجهـة           حدة النفسية الو  تم ربط تحليل    
، ولكن هـي    اآلخر لآلخر أو التوجه نحو      االتجاهحتياجات أعضائه، فالمشكلة األمريكية ليست هي       إ

عتماد عليهم ولكـن هـذه      رتباط باآلخرين واإل  ن الكل لديه الرغبة في المشاركة واإل      إ  حيث الفردية
لتزام بالفردية حيث أن كل فرد يتتبـع         المجتمع األمريكي بسبب اإل    الحاجات والرغبات أحبطت في   

 الوحدة سلوك شاذ ، كما أنها سـلوك عـددي           وتعتبر  مصيره والنتيجة الحتمية هي الوحدة النفسية       
  .)1987البحيري ،  ( ، كما هو مذكور في  نتيجة للتقدم التكنولوجي المعاصرأيضاً
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 : الوحدة النفسية أشكال 6.1.2

 

تفاق الباحثين في مجال علم النفس عامة والعاملين فـي مجـال الطـب النفسـي                إى الرغم من    عل
ستمرار معاناة الفرد من اإلحسـاس بالوحـدة        اوالصحة النفسية خاصة من حيث عواقب أو نتائج         

 مـن   ن من يراجع البحوث والدراسات التي أجريت حول هذا اإلحساس سيالحظ كثيـراً            إالنفسية، ف 
راب الراجع إلى عدم التمييز بقدر كاف من الدقة ما بين صور وأشكال اإلحسـاس               الخلط واالضط 
  .)1983قشقوش،  ( بالوحدة النفسية

 وأشكال متعددة يكون لكل منهـا أسـبابها وخصائصـها            يتخذ اإلحساس بالوحدة النفسية صوراً     قد
ال التي قد تتضمن    وطبيعتها الخاصة، مما يجعلنا بحاجة إلى التعرف على أهم هذه الصور واألشك           

 : ما يلي
 

 األوليةالوحدة النفسية  1.6.1.2

 

  أن األفراد الشاعرين بالوحدة النفسية يكون        )Portnoff (1988,  بورتنوف وفي هذا الشان يرى     
لديهم نفور في العالقات الشخصية والتي تسبب الشعور بالعجز وللتخلص من هذا الشعور ال بد من                

ن يصـبحوا ذوى معنـى      أ ، وإيجاد معنـى لحيـاتهم ، و        عقد صالت وروابط ناجحة مع اآلخرين     
 .)1994زهران ، (كما هو في   . لآلخرين

جتماعيـة   أن الفرد الشاعر بالوحدة النفسية يفتقر إلى المهـارات اإل          )Rook (1987,يرى روك    
حيث يجد صعوبة في المشاركة مع اآلخرين في الحفالت وإعطاء الثقة لآلخرين، كما يشعر بعـدم                

 .  جتماعيةر النفسي الكافي لمواجهة المواقف اإلالتقدي
 عدم القدرة على تكوين عالقات ودية مـع         أن في   )Erikson,1963 ( ويؤكد على ذلك اريكسون   

 جماعـة يشـبع     إلـى نتماء   اإل أن ذلك   والعزلة،جتماعي   الشعور بالخواء اإل   إلى يسيؤد اآلخرين
كمـا هـو فـي      لة ويعاني مـن القلـق       نتماء يجعل الشخص يحس بالعز     وعدم اإل  الفرد،حاجات  

  .)1980جالل،(
 

ضطراب في الشخصية يؤثر في عدد كبير من صور وأشكال السلوك           إويمكن النظر إليها على أنها      
 من أساليب التفاعل الشخصي المتبادل يخفق في إشـباع            ويعكس هذا اإلحساس أسلوباً     اإلجتماعي،

 األسلوب فـي  يخفق هذاي المعنى أو الداللة، كما جتماعي الحقيقي ذ  لذات إلى التواصل اإل   احاجات  
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فان الفـرد   بالتالي   و نفسياً،إشباع نفس هذه الحاجات لدى اآلخرين الذين يتفاعل معهم الفرد الوحيد            
و يتاح له من فرص الدخول في عالقـات         أحساس بالوحدة النفسية يقلل مما يوجد لديه        صاحب اإل 

  ).1983 قشقوش،(شخصية متبادلة مشبعة   
 
 الوحدة النفسية الثانوية  2.6.1.2 

 
 عادة ما يعترى الفرد ذلك اإلحساس عقب حدوث مواقف معينة في حياته، كـالطالق، والترمـل،                

عتقال والحراك أو    الشوق لألسرة والوطن وفترات اإل     أووتصدع أو تمزق عالقات الحب، والحنين       
 . نتقال الجغرافياإل
 

   ةالوجوديالوحدة النفسية  3.6.1.2

 
 يعتبر التقدم التكنولوجي مصدر هذا اإلحساس الذي يمكن إرجاعه إلى طبيعة التفاعل اإلنساني في              
المجتمع التكنولوجي الحديث وما يتضمنه هذا المجتمع من صفات وخصائص تبدو فرادى ومجتمعة             

 . بمثابة نتائج للتطورات التكنولوجية التي يشهدها أو يعيشها إنسان عالم اليوم 

 
 :  انه يمكن تصنيف الوحدة النفسية إلى شكلين رئيسيين همايرى  ) (Weiss ,1973فايسا أم
جتماعية إجتماعية وتحدث نتيجة نقص المهارات الالزمة للدخول في عالقات           الوحدة النفسية اإل   -ا

 وعدم الرضا عن نوعيـة      اإلجتماعي،تصال   قلة اإل  بهامن أهم المتغيرات المنبئة     و ،. مع اآلخرين 
    .النقدالخوف من و بالفراغ،الشعور و لألصدقاء،فتقار اإلو اآلخرين،لعالقات مع ا
 .اآلخرين الوحدة النفسية االنفعالية وتحدث نتيجة غياب العالقات الحميمة والودودة مع -ب

نفعالية،  المتغيرات المنبئة بالوحدة النفسية اإل     أهم من   أنعلى   ) (Jone,1986ويؤكد جون موروف    
 . لوالدي ارتباط اب ، محور الضبط الداخلي لإلكتئاإل
 

 :  للوحدة النفسية، وهيسة فقد أشار إلى وجود ثالثة أشكال رئي)(Bulcher,1973أما بولشر  

 
وهي مشاعر مزمنة تتدرج ضمن نطاق الوحدة الوجودية حيث تأخذ          : الوحدة النفس مرضية     - 1 

 .  آلخرينختالط بابتعاد واإلعراض عن اإلشكل النفور واإل
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  .وية   والفوضغتراب ومن أهم مظاهرها الشعور باإل: الوحدة النفس اجتماعية  -2
والوحـدة  ) الوجوديـة   ( وهي حالة وسط فيما بين الوحدة المرضـية         : كتئاب الوحدة   إ و  قلق - 3
 . جتماعيةاإل

 إلى وجود شعور مزمن بالوحدة النفسية وأخـرى       )  Jennydejong,1987(جيني ديجونج   وتشير  
 بتقـدير  كتئاب وكالهما يـرتبط سـلبياً   باإليجابياًإولهما ايجابيا بالقلق ويرتبط الثاني    أعابر، يرتبط   

 أسـباب   لى بالوحدة النفسية المزمنة ينسبون شعورهم هذا ا        الذين يشعرون  أن األشخاص و ،لذات  ا
 بالوحـدة    يشـعرون  الـذين ، أما األفراد  داخلية قوية وهم يكونون غير مبالين بالدوافع المثارة دائماً        

ستثارة، فهم ينسبون شعورهم بالوحدة النفسية إلـى أسـباب خارجيـة            النفسية الموقفية وسريعو اإل   
 .وسوف يتغير لديهم الشعور بالوحدة النفسية بتغير الموقف المسبب له

 
  بين مفهوم الشعور بالوحدة النفسية وبعض المفاهيم األخرى المرتبطة به العالقة 7.1.2

 

 ،  Alonenessنفـراد   فهوم الشعور بالوحدة النفسية ببعض المفـاهيم األخـرى مثـل اإل           يرتبط م 
 وفيمـا يلـي     Isolationجتماعية   والعزلة اإل  Alienationغتراب   واإل Depressionكتئاب  واإل

 :توضيح للعالقة بين هذه المصطلحات 
 
 نفراد الشعور بالوحدة النفسية واإل  1.7.1.2 

 
نفراد والشعور بالوحدة النفسية، حيث يصـبح الفـرد فيهـا    ين بين مفهوم اإل   يخلط العديد من الباحث   

نفـراد   ويتعرض لشعور مـؤلم ال يسـتطيع الـتخلص منـه، بينمـا اإل              Lonely بالوحدة   شاعراً
Aloneness   ًيكون الفرد منفردا  Alone    ًعن اآلخرين ويستطيع الـتخلص       أي يعيش بمفرده بعيدا 

 . )1983قشقوش،  ( له نهايةمن هذا الشعور وقتما يشاء ويضع
 التواصـل والعالقـات     أن الوجود مع الناس وبينهم ال يعني دائماً         ) Lynch (1977, يرى لينش 

الحميمة التي تحمي الفرد من األحاسيس بمشاعر الوحدة النفسية، فقد يعاني الفرد من هذا الشـعور                
نه تجدر اإلشارة   أو يتواصل معه، إال      أ حتى وهو بين أهله وأقاربه عندما ال يجد من يعيره اهتماماً          

 إلى تزايد شعوره بالوحدة النفسـية، الن        هنا إلى أن حياة اإلنسان بمعزل عن اآلخرين تؤدي غالباً         
 .جتماعي بطبيعتهإاإلنسان كائن 
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ال يعني دائمـا المعانـاة مـن        ) وحده  (  عيش اإلنسان بمفرده     أن) Berg,1981(  وقد قرر بيرج  
 عن غيرهم وال يعانون مـن الشـعور         فهناك كثير من الناس الذين يعيشون بعيداً      الوحدة النفسية ،    

 حالـة مـن      ال يعني دائمـاً    االنفرادن   ، أل  بالوحدة النفسية ، فغياب اآلخرين ليس حالة سلبية دائماً        
 .  للبشر الوحدة النفسية غير المتحكم فيها وال كرهاً

 
نفـراد ،   صطلحي الشعور بالوحدة النفسية واإل    بين م فرق  فقد   )Coleman (1974,  أما كولمان   

 بالوحدة النفسية ولكنهـا بالضـرورة       حيث يرى أن هناك مناسبات كثيرة يخبر المرء فيها شعوراً         
 فيه ، حيث    غلب األحوال مرغوباً  أن يكون في    أنفراد فهو يمكن    تكون مناسبات غير سارة ، أما اإل      

ختيار الوقت المناسب إلنهاء    إ ويعرفون أنهم يستطيعون     نفراد من األفراد يختارون حالة اإل      كثيراً إن
 . هذه الحالة 

إلى أن الشعور بالوحدة النفسية هو شعور ضاغط ومؤلم ال يسـتطيع الفـرد الفكـاك أو                 وخلص  
 إرادته ليتم   ضنفراد الفرد وبعده عن اآلخرين بمح     إنفراد هو   الخالص منه وقتما يشاء ذلك، بينما اإل      

    .ان هذا االنفراد يستطيع الفرد إنهاءه وقتما يشاء وذلك دون أن يشعر باأللم ما، فأو ينجز عمالً
 

 : كتئابالشعور بالوحدة النفسية واإل  2.7.1.2  

 

كتئاب، ولعل ما يدعو إلـى ذلـك أن         ال ما يحدث خلط بين مفهوم الشعور بالوحدة النفسية وا         كثيراً
كتئـاب،  هي نفس األسباب التـي تكـن وراء اإل    األسباب التي تكمن وراء الشعور بالوحدة النفسية        

هتمام والالمبـاالة   كتئاب خبرة يمر بها الفرد ويتعرض من خاللها إلى الحزن وفقدان اإل           ويعتبر اإل 
 . 1978)  ،زهران (.  لذات ومشاعر الذنب وفقدان الشهيةاوعدم الرضا عن 

تصال بـين  أن تكون حلقة اإل عوامل يمكن ة أن هناك على األقل ثالث)1989 ، عبد المجيد(ويرى 
 : كتئاب وهيالوحدة النفسية واإل

 . كتئاب  في اإلحساس باإلباًأن الشعور بالوحدة النفسية لفترة طويلة يمكن أن يكون سب -
  .جتماعي لدى الفرد ومن ثم يصبح الفرد وحيداًكتئاب يؤدي إلى خفض النشاط اإلأن اإل -

  .كتئابلصداقة يمكن أن تؤدي إلى الوحدة النفسية واإلهناك عوامل أخرى مثل فقدان عالقات ا -
حترام إ ، وعدم   االجتماعيأن القلق    )Hays&Dimatteo,1987( وقد وجد كل من هايز وديماتيو      
كتئاب النفسي ، وعدم الرضا عن الحياة جميعها تعتبر متالزمـات للشـعور             لذات ، والشعور باإل   ا

 . بالوحدة النفسية 
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بعرض أراء بعض الباحثين الذين توصلوا إلـى نتيجـة مفادهـا أن             )  1994 ( وقد قامت زهران  
كتئاب بأنه ميل عام للنظر للحيـاة       كتئاب، حيث يتميز اإل   يجابيا باإل إالشعور بالوحدة النفسية يرتبط     

ن مصاحباتها تـدور حـول      أكتئاب في   ويتفق كل من الشعور بالوحدة النفسية واإل      . بصورة سلبية 
تصـال  جتماعية وضعف اإل  اللبي، والخوف وضعف الصحة وانخفاض الكفاءة ا      الحزن والتأثير الس  

 . باآلخرين
لذات وكـل مـن     االى وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين تقدير           ) 1993 (وتوصل عطا   

الوحدة النفسية واإلكتئاب، حيث تنخفض مشاعر الوحدة النفسية ومستويات اإلكتئاب في ظل التقدير             
 . اتاإليجابي للذ

 
 : غترابالشعور بالوحدة النفسية واإل   3.7.1.2

 

أكدت الدراسات التي أجريت على الشعور بالوحدة النفسية وجود عدد من الخصـائص الشخصـية       
التي ترتبط بهذا الشعور وتتضمن هذه الخصائص الخوف من الحب، وعدم القدرة علـى المبـادأة                

ات، والنرجسية، وهذه الخصائص مجتمعـة تـؤدي        لذابالعالقات الودودة، وانخفاض مستوى تقدير      
  ).1981الصراف،(  سببا للشعور بالوحدة النفسيةتكون إلى حالة من االغتراب البينشخصي و

 الشعور بالوحدة النفسية يتولد عندما يجد الفـرد نفسـه           أن )Portnoff (1988, بورتنوف   ويرى  
الفرد من العالقات البينشخصية وشـعوره      كما أن نفور    . يعيش في مشكلة ال يشاركه فيها اآلخرون      

 . بالعجز يجعله مستهدفا لهذا الشعور المؤلم بالوحدة النفسية
 ةآراء بعض الباحثين الذين يرون أن األفراد الشاعرين بالوحدة النفيس         )  1981(وتعرض الصراف   

قات وإنخفـاض   يفتقدون القدرة على المبادأة بالعالقات الودودة أو مواصلة اإلنخراط في هذه العال           
 .لذات ، لذا فهي تشير إلى ما يعرف بحاالت اإلغتراب البينشخصي ا تقدير ىمستو

لى وجود عالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وبين الشعور باإلغتراب،          إ )1994(كما توصل حسين    
حيث يدل االغتراب على الوعي الذاتي المفقود أو الوعي ألزائف أو القاصر عن التعـرف علـى                 

اته وأفعاله الموجودة في العالم الخارجي ، حيث تتحول أعمال اإلنسان  ونشاطاته اإلجتماعية ،               صف
لذا وكذلك قدراته وإمكانياته إلى أشياء مستقلة عنه ، كما يشعر انه غريب عن نفسه وعن اآلخرين                 
ر فاالغتراب النفسي هو اضطراب في العالقة بين اإلنسان والموضوع ومن هنـا يتشـابه الشـعو               

 .   باالغتراب عن الذات واضطرابات فقدان إحساس الفرد بشخصيته 
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 أن التوافق الناجح يتطلب إدراكات واقعية تمكن الفرد من التعامل بإيجابية            Adler وقد أوضح ادلر  
مع مشكالت الحياة، في حين يأتي سوء التوافق نتيجة تحاشي المواجهة والتعامل مع المشـكالت،               

وتتفـق النتـائج    . ن اإلهتمام اإلجتماعي يعمل ضد مشاعر اليأس واالغتراب       وطبقا لتصور ادلر فإ   
االمبريقية للبحوث الحديثة مع نظرية ادلر حول العالقة بين اإلهتمام اإلجتماعي والتوافـق، فقـد               
توصل الباحثون إلى أن هذا اإلهتمام اإلجتماعي ييسر التوافق ويساعد على تنشيطه، حيث يـرتبط               

شاعر التعاطف والتوحد مـع اآلخـرين       اعي للفرد بوجود هدف ومعنى لحياته، وبم      اإلهتمام اإلجتم 
(Leak &Williams, 1989).  

 
 : جتماعيةإلالشعور بالوحدة النفسية والعزلة ا  4.7.1.2 

 
 بعض األفراد يجبـرون  أن) 1987البحيري،(كما ورد فيKenniston)   (1965,يرى كينستون 

 بسبب افتقادهم لمهارات أالنا التي تضمن أو تكفـل لهـم إمكانيـة              جتماعيةإلعلى معاناة العزلة ا   
ندماج في النسـق    إل لها وا  جتماعية وإتباع المعايير والتصرف وفقاً    إنخراط في عالقات    إلمواصلة ا 

االجتماعي شديد التركيب والتعقيد الذي يعيشون فيه بينما يتقبل البعض اآلخر العزلة بمحض إرادته              
الثقافة القائمة بما تنطوي عليه هذه الثقافة من معايير، أو ألنهم يتطلعون إلـى              ألنه يعمد إلى رفض     

نفـراد  إلن ا إبتعاد عن اآلخرين، لذلك ف    إلنفراد وا إلمواصلة السعي تجاه أهداف تتطلب فترات من ا       
 عـن المجـرى     اً أو ال إرادي   اً أو قسري  اًجتماعية يميل إلى أن يعكس إقصاء كرهي      إلبمعنى العزلة ا  

جتماعي إلضطراب في عملية توافقه ا    إتي العام الذي يعيشه فرد نتيجة وجود نقص أو عيب أو            الحيا
 من جانب هذا الفرد ألسلوب ما من أساليب الحيـاة التـي              أو إرادياً   طوعياً ختياراًإأكثر مما يمثل    

 .نفراد إل من اتتتطلب فترا
نفعاليـة  إلضـطرابات ا  إلاعلى أن الفرد يصبح فريسة لضروب شتى مـن          ) 1993 (وتؤكد النيال 

نزواء والعزلـة والشـعور بالوحـدة       إلوالنفسية التي تصيب صحته النفسية والعقلية، فتدفعه إلى ا        
النفسية، ومن ثم تكون الوحدة النفسية نقطة البداية لكثير من المشكالت التي يمكن أن يعاني ويشكو                

، فضال عن اإلحساس القوي بـالعجز       منها الفرد، يتصدرها الشعور الذاتي بعدم السعادة، والتشاؤم       
نفعالي ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن الشعور بالوحدة النفسية شعور           الجتماعي وا إل ا االنعزالنتيجة  
 . قد يكون مسؤول عن شتى أشكال المعاناة أليم نفسي
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 :الشعور بالوحدة النفسية والخجل   5.7.1.2

 

النفسية وثيقة الصلة بظاهرة الخجل، فهناك خصـائص        يعد الشعور بالوحدة النفسية من المتغيرات       
نخفـاض  إحتكاك مع اآلخرين، فضالً عن      إل تجنب التفاعل وا   منهانفسية وسلوكية مشتركة بينهما،     

ذات وال تنحصر هذه الخصائص المشتركة في الجوانب السلوكية         اللتوكيدي وتقدير   اكل من السلوك    
 في كيفية التصرف نحو اآلخرين، إلى جانب الشعور          جوانب معرفية كالحيرة   اًولكنها تتضمن أيض  

  .)1999النيال،( .سترخاء والشعور  بعدم الجاذبية واألهميةإلرتباك، وضعف القدرة على اإلبا
 أن كالً من الشـعور      )Kirckenbaum & Grasha (1980, سكينباوميرويرى كل من جراشا وك    

 والخجـل،  اإلنفصـال، يتضـمن  Social Isolation    والعزلة اإلجتماعيةLonelinessبالوحدة 
انخفـاض   و اآلخرين، وصداقات ناجحة مع     عالقات،نسحاب، وعدم القدرة على عقد      إلوالحذر، وا 

   .التفاعل والمشاركة الناجحة معهم
إلى أن الشعور بالوحدة النفسية يصحبه الشعور بالخجل وأن           ) Lynch (1977,  كما يشير لينيش  

ية يبتعدون بأنفسهم عن بعضهم البعض لذا فإنهم ينسحبون من المجتمع مما            الشاعرين بالوحدة النفس  
 كمـا ورد     .عتراف بالهزيمة وقبول الحال كما هو والعيش في حياة خالية من الحب           إليؤدي إلى ا  

   .)1994زهران، ( في
 أن الخجـل يـرتبط   & Cochran ( Jackson (1991,وقد وجد كل من جاكسون وكوتشـران  

 مـن الشـعور   ن كـالً أجتماعية، وإلن القلق يرتبط بالعزلة ا    أنفعالية، و إلحدة النفسية ا  بالشعور بالو 
القدرة على التكيف مع اآلخرين، والميل إلى لـوم وتحقيـر           عدم  بالوحدة النفسية والخجل يتضمن،     

   .الذات
 بين مفهومي الخجـل والشـعور بالوحـدة    اًأن هناك تشابه )Portnoff (1988,ويرى بورتنوف 

جتماعيـا   ا  يبدو أن كل إنسان خجـول      اإلجتماعي، فكالهما يشتمل على نوع من القصور        فسية،الن
  .النفسية ما يتعرض للشعور بالوحدة غالباً

 بالوحـدة   الذي يشعر    الفرد   نأ تبين   ولتوضيح طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والخجل       
جتماعي، إلنهما تميل إلى الفشل في التكيف ا      ن شخصية كل م   أالنفسية يشترك مع الفرد الخجول في       

حيث أن الفرد الخجول، والمنفرد، والمنسحب من الوسط الذي يعيش فيه جميعهـا أنمـاط غيـر                 
رتباط بين الشعور بالوحدة النفسية والخجل      إلوعلى الرغم من وجود قدر من التداخل وا       ،   جتماعيةا

ا، فالشعور بالوحدة النفسية هو شـعور ضـاغط          التمييز بينهم   إلى ضرورة  فكثير من الباحثين ينبه   
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مؤلم ال يستطيع الفرد الخالص منه وقتما يشاء، بينما الخجل هو خجل الفرد وبعده عن اآلخـرين                 
بمحض إرادته وبسبب ظروف طارئة تمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي نتيجة الخـوف مـن                

سـتولى  اجتماعية ازداد خجال وإلاقفه اه قد اخفق في مو    أنالنبذ أو عدم الرضا فكلما أدرك الشخص        
جتماعية التي يقدمها المجتمع إليها،     العلى مقاليد شخصيته وحال بينها وبين التفاعل مع المؤثرات ا         

وهذا جوهر مشكلة الشخص الخجول، حيث أن الفرد يستطيع إنهاءه وقتما يشـاء دون أن يشـعر                 
 فـي  هـو   كما  .الشخصي واقع مثل ذلك باأللم وال يتسنى ذلك إال بإحداث تغييرات موضوعية ف  

 . ) 1994  ،زهران(
 
 االدب التربوي المتعلق باالكتئاب   8.1.2 
 
  اإلكتئاب مفهوم 1.8.1.2  

 

"    تغيـرت نفسـه وإنكسـرت مـن شـدة الهـم والحـزن               " تعني كلمة كئب في اللغـة العربيـة         
 ).1995لحفني،ا(

 قبـل   400قدم العصور، إذ قدم هيبوقراط عام       رف اإلكتئاب كاضطراب نفسي وعقلي منذ أ      ع وقد  
أن . م. ق 370فيمـا اعتبـر ارسـطو عـام          . )Melanchoilia(الميالد أول بحث عن السوداوية      

 ). 1997األنصاري، (   والمفكرينالسوداوية موجودة لدى المبدعين والحكام 

رابات الموجودة منذ القدم،     اإلكتئاب أحد المشاكل الصحية األكثر شيوعا في العالم وهو أحد اإلضط           يعد
حيث يمكن العثور على أوصاف لإلكتئاب في نصوص العديد من الحضارات القديمة، فاإلكتئـاب هـو                
إضطراب يصيب أي شخص بصرف النظر عن العمر أو العرق أو الوظيفة أو الجنس، لكـن النسـاء                  

 ) .2002كراملينغز، ( يكشفن عادة عن معدالت إكتئاب أكثر ارتفاعا من الرجال  
يستخدم مصطلح اإلكتئاب لوصف مدى من الخبرات يتراوح من إنخفاض المزاج الذي يمكن             وعادة ما   

 .  )Hammen, 1997(  مالحظته ويعتبر مؤقتا نوعا ما إلى إضطراب يهدد الحياة 
ن أياً منا قد يتملكه في وقت من األوقات شعور بالحزن أو الضيق، أو أننـا قـد نشـعر                    إويمكن القول   

ضطراب يمنعنا من ممارسة أنشطة الحياة المعتادة كالعمل وتناول الطعام والنوم، وهي من العالمـات              بإ
غير أن هناك خطأ شائعاً نقع فيه حين نتوقع أن الشخص الذي يعاني مـن               . الدالة على اإلكتئاب النفسي   

 والواقـع هـو أن      .اإلكتئاب ال بد أن تبدو عليه عالمات الحزن واألسى الشديد بصورة واضحة للجميع            
  ). 2001، بينيالشر( كتئاب آو مرادفا لوجوده في كل األحيان  ليس دليالً على االهمظهر الحزن وحد



 36

فالشعور بالحزن والسعادة عادة ما يكون شعوراً تكيفياً، مثلما يحدث عند فقـدان الشـخص ألشـياء أو                  
   . )Carr, 2001( عالمات هامة 

ئاب نظرا لإلحباطات التي تنجم عن السباق للسـيطرة والكسـب           وقد اعتبر هذا العصر عصر االكت     
المادي، وانتشار الصراعات اإلقليمية والمحلية بين الشعوب، والنزاعـات السياسـية، والمشـكالت             
االجتماعية واالقتصادية، إضافة إلى تدهور منظومة القيم والالمباالة بالنواحي الروحانية والعالقـات            

 ).2000معمرية، ( سهم في نشأة اإلكتئاب اإلنسانية كلها عوامل ت
ن كل فرد ال بد أن يمر في كـل مرحلـة مـن              ألكتئاب خبرة من خبرات الحياة اإلنسانية،       يعد اإل و

ضـطرابات النفسـية    إلن كثير مـن ا    أنه ش أ إضافة إلى أن االكتئاب ش      إكتئابية، مراحل حياته بخبرة  
 المتزامنة بعضها عضـوي والـبعض       اضاألعرفي مجموعة من    والوجدانية ربما يفصح عن نفسه      

   كتئابية إلجتماعي مما يطلق عليها الزملة اإاآلخر ذهني ومزاجي والبعض الثالث 
 ).2001 ،روبرت، ان ( 
 

يحدث اإلكتئاب لدى الجنسين ولكنه ينتشر لدى النساء أكثر من الذكور، ويعتبر اإلنتحار مـن أخطـر                 
نه قليل األهمية ويشعر بالذنب والعجز والشعور بعـدم قيمـة           نتائج اإلكتئاب وينتج عندما يحس الفرد أ      

ه أكثر انتشاراً لدى مرضى اإلكتئاب      أنأما أسبابه فهي غير مفهومة تماماً لكن األبحاث تشير إلى           . الحياة
فقد تكون أسبابه وراثية أو بيوكيميائية أو بيئية أو نفسية مثـل   ).  (Psychotic Depressionالذهاني 

، أو قـد    ) (Springhouse,1995( لذات المرتبط بخبرات صـادمة      اعجز وانخفاض تقدير    الشعور بال 
 )  . 1995بيبي، ( تكون أسبابه عائلية مثل القمع الزائد والحرمان والحاجة للحنان والفقر والوحدة 

 
 :تعريف االكتئاب 2.8.1.2   

 

ن المهتمـين بهـذا المـرض       أ الإلوفا لدى معظم الناس ،      أبالرغم من ان االكتئاب يعد مصطلحا م      
 نواعـه المختلفـة    ألمتنوعـة ، و   أ أعراضه سببالنفسي لم يتفقوا على تعريف دقيق ومحدد له ، ب         

 .سبابه المتعددة أو
نه خبرة وجدانية ذاتية تتبـدى      أكتئاب إال أنها تتفق في      إل التعريفات التي قدمت لمفهوم ا      تعددت   لذا

 وعـدم حـب     بالـذنب،  والشعور   الرضا، وعدم   لفشل،بافي أعراض الحزن، والتشاؤم، والشعور      
 النـوم،  وصـعوبة    لـذات، ا وتغير صورة    والتردد، جتماعي،الانسحاب  ال وا لذات،ا وإيذاء   لذات،ا

  ).1994 غريب،   ( فقدان الشهية  وأخيراًوالتعب،
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نـه  االكتئاب بانه شعور االنسان بالحزن الشديد والدائم نتيجـة لفقدا           )2001(ويعرف الشربيني     
حـداث نتيجـة    أالقدرة على التوافق مع ظروف الحياة المتعددة من حوله بما فيها من مـؤثرات و              

 .  ما ألمر باإلحباط اإلصابة أو الفراق أوارة سالخ
ه اضطراب نفسي يظهر على شـكل نوبـات         أنفعرفوه ب ) 2000(اما النبهان والزغول والهنداوي     

خبرة مؤلمة ، تتمثل بمشكالت حياتيـة ، او خسـارة           تجابات انفعالية تثيرها    سعصابية تتمثل في ا   
 .و اعتالل الصحة أناس مقربين أصدقاء او أ

ن يعـرف   أنه حالة من الحزن الشديد المستمر يعيش فيهـا الفـرد دون             أب) 2001(ويعرفه موسى   
   .إلكتئابهالسبب الحقيقي 

د نتيجة خسارته لشـيء     نه عبارة عن اضراب في التفكير ، يصيب الفر        أفيعرفه ب ) 2000(ما بيك   أ
مهم ، او فشله في تحقيق هدف معين ، ويتمثل اضطراب التفكير بلوم الذات وتحميلهـا مسـؤولية                  

لى ظهور مشاعر مستمرة    إالتي تعرض لها الفرد ، بحيث يؤدي هذا االضطراب          السلبية  الخبرات  
 .مل في المستقبل من الحزن واالحباط وفقدان األ

  اإلكتئاب بأنه حالة عقلية مرضية تتميز باإلجهاد وفقدان          )Pieron (1979, يعرف بيرون في حين   
 .الشجاعة، والتعب المصحوب بقلق شديد، وهو شكل مصغر من أشكال السوداوية

بأنه حالة إنفعالية دائمة أو مؤقتة تنتاب الفرد فيهـا مشـاعر            ) 1991( عرفه عبد الخالق    في حين   
لشعور بالتشاؤم والهم، إضافة إلى الشـعور بـالعجز         الضيق والحزن واالنقباض، ويسيطر عليه ا     

واليأس والقنوط والجزع، وترافق حالة اإلكتئاب أعـراض معينـة تتصـل بـالنواحي المعرفيـة                
والمزاجية والسلوكية والجسدية كانخفاض اإلهتمامات والتمتع بالحياة وفقـدان الشـهية والـوزن             

تركيـز واإلحسـاس بإنخفـاض الكفـاءة        وسرعة اإلجهاد وإضطراب النوم وعدم القدرة علـى ال        
 .والجدارة، إضافة إلى األفكار اإلنتحارية 

ن اإلكتئاب يشكل جـزءاً  أ بQuitkin & Wittchen)  (1998,ويرى كويتكن واندكوت وويتشن 
من الوجود والخبرات  اإلنسانية ، واألسباب قد تأتي من الفقدان أو خيبات األمل أو دون عـرض                  

 . معين 
ضطرابات العقلية والسـلوكية  إلالعاشر ل كما ورد تعريفه في التصنيف العالميكتئاب    ويشير اإل

الشعور بعـدم  و الذات،نخفاض تقدير إوعدم القدرة على التركيز،  إلى مجموعة من األعراض منها
  (I.C.D-10, 1999).نتحارإلاإلقدام على ا ,الشعور بالذنب،واألهمية، 

 للطب النفسي إلحصائي الصادر عن الجمعية األمريكيةجاء في الدليل التشخيصي واوقد 
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 DSM-IV " "تالشـي    حزين كئيب ويسوده الغم بشكل غير عادي، أويتميز بمزاج كتئابإل ابان
  .مكتئبغير  هتمام والبهجة في النشاطات اليومية بشكل ملحوظ، وهذا يختلف عن حالة مريضإلا
 

لفرد بالحزن، وفقدان السعادة، واإلنسحاب اإلجتماعي وفقدان       حالة إنفعالية يشعر فيها ا    االكتئاب  ويمثل  
مل في المستقبل، هذا باإلضافة إلى عدم القدرة على اإلنجـاز           ألاألمن، واإلحساس بعدم القيمة وفقدان ا     

خـرين، كمـا    وزيادة الحساسية اإلنفعالية والشعور بالوحدة النفسية، واإلحساس بالذنب نحو الذات واآل          
ض األعراض الجسمية مثل توهم المرض وإضطرابات الشهية والشـعور باإلجهـاد            يتميز بوجود بع  
 ). American Psychiatric Association, 1994( ونقصان الوزن 

 
 أعراض االكتئاب3.8.1.2   

 

 األدلـة  على كثيـر مـن        لالكتئاب اعتماداً  ةس التشخيصية وجود اعراض رئي    األدلة من    كثيراًبينت  
حصـائي الرابـع    خدمت في التشخيص ، ومن هذه االدلة الـدليل التشخيصـي اإل            التي است  لمعاييراو

 العالميةوالدليل التشخيصي العاشر لمنظمة الصحة  " DSM-IV"لالضرابات النفسية والعقلية 
 "ICD-10. " 

 اما المعايير التي حددها الدليل التشخيصي االحصائي الرابع لالضطرابات النفسية والعقلية فهي 
 : سة أعراض أو أكثر من األعراض التالية خالل فترة األسبوعين الماضيين وهيظهور خم

المزاج الكئيب معظم اليوم وبصورة يومية تقريباً، وذلك حسب تقرير الشخص نفسـه أو تقريـر         - 1
 . اآلخرين عنه

 تقريباً   تناقص االستمتاع واإلهتمام بمعظم األشياء والنشاطات في أغلب األوقات ، وبصورة يومياً             -2
 ). ويستند هذا إلى إفصاح الشخص عن مشاعره أو يستمد من مالحظة اآلخرين له(
 ، عندما ال تكون هناك ممارسة للحمية ، أو نقصان أو زيـادة                فيه  فقدان واضح للوزن أو زيادة      -3

 . في الشهية كل يوم تقريباً
 .  األرق أو زيادة عدد ساعات النوم يومياً تقريباً -4 
 . شعور باليأس ال -5
 . التعب والشعور باإلنهاك اليومي - 6
قد تظهر على   (لذات ، ونشوء مشاعر إثم غير مناسبة أو تفوق الحد االعتيادي            االنقص في تقدير     - 7

 ). شكل هذاءات
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وبشـكل يـومي    ) صعوبة إتخاذ القرارات  ( تناقص القدرة على التفكير أو التركيز ، وتزايد التردد           -8
 . تقريباً

أفكار متكررة حول الرغبة في الموت وليس فقط الخوف من الموت ، وتخيالت متكـررة عـن                  -9
 . اإلنتحار بدون تخطيط محدد ، أو محاوالت إنتحار فعلية ، أو وضع الخطط لتنفيذ اإلنتحار

 
وينبغي التنويه إلى أن هذه األعراض تتسبب في معاناة واضحة في الجوانب اإلكلينيكية أو إضطراب               

وال تعود األعراض   . ئف اإلجتماعية أو تؤثر سلباً على العمل أو ممارسة أنواع النشاط األخرى             الوظا
 .إلى التأثيرات المباشرة إلستخدام المخدرات أو العقاقير الطبية 

 )American Psychiatric Association, 1994(.   
 

اإلصـابة باالكتئـاب   نسبة خطـر   "DSM-IV " األمريكي الدليل اإلحصائي والتشخيصي" ويقدر
 وتتأرجح .الرجال لدى %) (5-12وبينلدى النساء 10-25% )  (األساسي خالل مجرى الحياة بين

. للرجـال %) 3-2(للنسـاء و %) 9-5(لالكتئاب األساسي بين السكان بين نسبة االنتشار المكاني
ء العرقي أو بالـدخل أو  انتشار االكتئاب األساسي ال يرتبط بالتأهيل أواالنتما ان وتشير النتائج إلى

 (6%)أما نسبة االنتشار عبر مجرى الحياة الضطرابات عسر المزاج فتبلغ حوالي.األسرية بالحالة

 ) .2001رضوان،(   لالنتشار المكاني %) 3(وحوالي 
 الفرد يصاب باألعراض االكتئابية عندما يعتقد انه يفتقـر          أن ) Seligman (1975,  ويرى سيلجمان 

فإحساس الفرد باختالل االتزان مـا بـين جهـوده          . هلسيطرة على األحداث التي تواجه    للقدرة على ا  
المبذولة تجاه المواقف والنتائج المترتبة على هذه الجهود يؤدي إلى زيادة توتره واتخاذه لموقف سلبي               

   .قد يؤدي به إلى االكتئاب
 التي تؤثر في حياة اإلنسان بوجه       يمثل االكتئاب في أنماطه المختلفة متالزمة من األعراض المرضية        و

، وآخـر   )ذهنيـا ومزاجيـا     ( ، وآخر معنويـا     )عضويا  ( عام، وهذه المتالزمة يكون بعضها ماديا       
  اجتماعيا، وهي تمتد من المزاج الطبيعي للحزن كاستجابة للفشل إلى المـرض السـيكوباتي الشـديد               

 .) 1998إبراهيم، (
 

انفعالي ومعرفي وجسـدي، ويظهـر اإلضـطراب        : بعادويتمثل اإلكتئاب في اضطراب ثالثي األ     
اإلنفعالي في العجز عن الحب، وكراهية الذات التي تؤدي إلى ظهور أفكار انتحاريـة ، ويتمثـل                 

لذات ااإلضطراب المعرفي والجسدي في التشويه اإلدراكي ، وإضطراب الذاكرة ، وإنخفاض قيمة             
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لطعام ، والصـداع والتعـب ونوبـات البكـاء          وخيبات األمل ، وتوقع الفشل وإضطراب الشهية ل       
 ) . 1993عكاشة ، ( وإنخفاض الطاقة والعجز الجنسي وإضطراب الجهاز العصبي المستقل 

 
  من السكان ) (%20-13وتنتشر أعراض اإلكتئاب في المجتمعات اليوم بمعدل يتراوح بين 

 ) .2001سرحان ، الخطيب وحباشنة ،  (

يمر  أن  اإلحصائيات تدل  على أن فردا من بين خمسة أفراد              لىإ )(2001وقد أشار رضوان    هذا  
 .  بخبرة االكتئاب خالل حياته

 
ض االكتئاب، واتخاذها أشـكاال     اعرأ إلى تنوع    ) Essau&Peterman (1994, انويشير اسو وبترم  

 . رمتعددة، وإلحاقها الضرر بالمصابين به بدرجات متفاوتة، وقد يظهر االكتئاب في مختلف األعما
 

 :  يشعرون بأعراض عديدة مترافقة تنقسم إلىبونإن األفراد الذين يصنفون بأنهم مكتئ
حد الخصائص  أ وتشمل الشعور بالحزن الذي هو       ):Mood( األعراض التي لها عالقة بالمزاج      : أوال

علـى  ، كما أن القدرة     البهجة  على   األساسية لالكتئاب، فاألفراد المكتئبون يشعرون أن ال شيء يبعث        
 .  باالكتئاب بحدة الطباعونكما يتميز األفراد المصاب.  لديهماًاإلحساس بالمتعة يصبح مفقود

نه ينتبـه إلـى     أ أو التفكير السوداوي، أي      ي بالتفكير السلب  بونيتميز المكتئ : األعراض المعرفية : ثانيا
نه قد يضـخم    االيجابية أو    قد يضخم المعلومات السلبية دون ا      أنه االيجابية أو    نالمعلومات السلبية دو  

 باالكتئاب يكونون متشائمين،    المصابينكما أن   . يجابيةالمعلومات السلبية ويقلل من قيمة المعلومات اإل      
ومن اإلعراض المعرفية األخرى التي     . وتصبح دافعيتهم ضعيفة، وينظرون إلى المستقبل نظرة سلبية       

والذي ينـتج عـن إدراك    ) Hopelessness ( قد يشعر بها الفرد المصاب باالكتئاب إحساسه باليأس   
الفرد بأنه غير قادر على التعامل مع الموقف، وقد يصل هذا الشعور باليأس بالفرد إلى درجة إقدامـه                  
على االنتحار، كما يعاني الفرد المكتئب من صعوبات في مجاالت معرفية أخرى مثل التركيز، الذاكرة               

كما يصبح اتخـاذ    .  وتزيد هذه الصعوبات كلما زادت حدة االكتئاب       .والذاكرة االنتقائية، وإدارة النقاش   
القرار للمصاب باالكتئاب مهمة صعبة، سواء كان هذا القرار يتمثل باالختيار من قائمة طعام أو كيفية                

 . حل مشكلة مهمة
 وتشمل صعوبة االنخراط في األنشطة ، حيث يسود االعتقاد لـدى        :أعراض سلوكية وجسدية    : ثالثا  

كما قد يطرأ لدى هؤالء األفراد تغيرات في النشاط         . لمكتئبين بان هذه األنشطة لن تجلب لهم الرضى         ا
، فيكونون بطيئين سواء في الحركة أو في الكالم ، كما تقل تعـابير              ) Psychomotor( النفسحركي  
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متهيجـين  ويمكن أن يعانوا من أعراض عكس ما ذكر، حيث يكونون           . الوجه لديهم ويتنهدون كثيرا     
ومن األعـراض السـلوكية      ). restless( ودائمي الحركة وال يجلسون في مكان واحد لفترة طويلة          

االنسحاب االجتماعي فهم ينعزلون فـي بيـوتهم أو         ،األخرى التي قد يشعر بها المصابون باالكتئاب        
 اآلخرين ال يريدون    غرفهم ألنهم يعتقدون بان التواجد مع اآلخرين ال يجلب لهم المتعة أو يعتقدون أن             

 .التواجد معهم
أما األعراض الجسدية فتشمل تغيرات في النوم، حيث أن المكتئب قد يصحو في منتصـف الليـل أو                  

ة كمـا أن شـهي    . الصباح الباكر وال يستطيع أن يعود للنوم مرة أخرى، أو قد ينام أكثر من المعتـاد               
 يشعر بالرغبة في األكل وبالتالي يفقد من وزنه،         المكتئب قد تزيد فيأكل كثيرا ويزداد وزنه أو يقل فال         

كما تشمل األعراض الجسدية شعور المصاب باالكتئاب بفقدان القوة واإلرهاق واالنخفاض في مستوى             
جاع كمشـاكل فـي المعـدة أو        ويشعر المكتئب بالتعب الدائم الذي قد يصاحبه آالم وأو        . النشاط العام 

  ) .Kendall & Hammen,1998(    .الصداع
 
 تصنيف االكتئاب   4.8.1.2 

 

 عدة تتميز عن بعضها من ناحية المدة والدرجة، وفيما إذا كان الًيمكن أن يتخذ االكتئاب أشكا
تصنيف  يصعب في الوقت الراهن االتفاق على نظامو ،  ام ال االكتئاب تتخلله فترات من الهوس

 تصنيف  إال ان،العامةلخطوط الرئيسة موحد لالضطرابات االكتئابية وإن كان هناك اتفاق على ا
النفسية في العالم فقد اعتمد هذا التقسيم على عاملين  الجمعية األمريكية األخير يكاد يعم العيادات

  :مهمين

 التفريق مما يتيح لناويعنى بتكرار وحدة النوبات االكتئابية خالل فترة معينة، : عامل التزامن: األول

تحديد ما إذا   واالكتئابات األساسية وفروعهما كما يتيح لنا عامل التزامنبين االكتئابات البسيطة
  .كان االكتئاب انتكاسيا أم مستقال

 
، بعد حـوادث (العامل على تحديد االضطرابات غير المزاجية  يساعد هذاو: التطورعامل : الثاني
رة التي أدت إلى ظهـور  على تحديد األسباب المباشرة وغير المباش كما يساعد أيضا )الخ..التهاب

  .)1998ابراهيم ،) " (، ثانويةة، أوليدورية عصابية،(االكتئاب 
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  : عدة أنواع منها  يصنف االكتئاب إلى 
 
 وفيه تستمر حالة االكتئـاب ألسـابيع أو   )Unipolar Depression(االكتئاب أحادي القطب . 1

 الهـوس الخفيـف     أو )(maniaشهور متواصلة ال يفصل بينها او يصاحبها فترات من الهـوس            
hypomania)( ويقسم هذا النوع من االكتئاب إلى   : 

 وهو أكثر أنواع االكتئاب شيوعا، ويمتـاز  )Major Depressive Disorder ( االكتئاب الكبير-
 . بتغير في المزاج يدوم أكثر من أسبوعين إضافة إلى أعراض أخرى

 طويل األمد مـن االكتئـاب الخفيـف ويمتـاز            ويمتاز بأنه شكل   )Dysthymia( عسر المزاج    -
 )5(بالمظهر العابس على الدوام، ويدوم اإلعياء العقلي عادة سنتين على األقل وأحيانا أكثـر مـن                 

وتجدر اإلشارة إلى أن عالمات اإلعياء العقلي وعوارضه شبيه باالكتئاب الكبير، لكنهـا             . سنوات
 ) .2002كراملينغز، ( ليست بنفس القوة    

 عن دورات متكررة ون وفيه يكشف المصاب) (Bipolar Depression االكتئاب ثنائي القطب .2
  .)Kendall & Hammen,1998(من االكتئاب والهوس أو الهوس الخفيف 

وهو االكتئاب الذي يصيب الشـخص نتيجـة   ) (Reactive Depression االكتئاب االستجابي .3
 أو غيـر السـارة      واألحـداث ابة استجابات للخبرات    وهو بمث ،   مؤلمة خارجية    أحداث أومواقف  
 ) .1998 ، إبراهيم( تفاعالته الحياتية  أثناء التي يواجهها الفرد اإلحباطمواقف 

وهو استمرار أعراض االكتئـاب بعـد زوال   ) (Neurotic Depression االكتئاب العصابي  .4
من مشاعر القلـق والخـوف مـن        الحدث المسبب لالكتئاب االستجابي لمدة أسبوعين وما يرافقه         

 ). 1998إبراهيم ، ( المستقبل والتهديد واإلحباط 
 روهو ظهـو ويعرف باالكتئاب الذهاني ) (Endeogenous Depressionاالكتئاب الداخلي  . 5

 األنواع ومشاعر االكتئاب على الشخص دون سبب خارجي واضح ، وهو اشد خطرا من               أعراض
يض وعواطفه ويشل قدرته على التفكير ويعيق عالقاته االجتماعية          يصيب مشاعر المر   ألنهالسابقة  
  . هذه المشاعرأسباب لنفسه والعالم في الوقت الذي ال يستطيع فيه الفرد تحديد وإدراكه

 ). 1994جبر، ( 
 في فصل األشخاصوهو اكتئاب يصيب بعض ) (Sesonal Depressionاالكتئاب الموسمي  . 6

 الهرمونيـة ،    اإلفرازات الشمس ، بحيث يؤثر هذا النقص في         ألشعةالشتاء بسبب نقص التعرض     
 ةاالسـكندينافي  هذا النوع شائع في الجزء الشمالي من العالم خاصة في شمال روسيا والدول               ومثل

 ) . 1998 ، إبراهيم( وكندا 
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 وهو يصيب النساء بعد الـوالدة مباشـرة  ) (Puerperal Depressionاكتئاب ما بعد الوالدة  . 7
 مشـاعر الحـزن     المرأة تتشكل لدى    أن أعراضه ، ومن    أشهر فترة النفاس ، وقد يمتد لعدة        وأثناء

 )2001 ،روبرت وهول(  االثنين معا أو لطفلها أووالغضب والخوف التي ربما تعزوها لذاتها 
ويطلق هذا االسم على االكتئـاب عنـدما يكـون    ) (Smiling Depressionاالكتئاب الباسم   .8

 المرح والسعادة المزيفـة     بإبداء اكتئابهم   إخفاءد مكتئبين في الواقع ، ولكن لديهم القدرة على          االفرا
  .)2001 ، روبرت،وهول(
 
 
 أسباب االكتئاب   5.8.1.2  

 

على الرغم من صعوبة الكشف عن أسباب االكتئاب، إال أن الدراسات تقترح مزيجا من العوامل الثقافية                
. فالعوامل الثقافية تسهم في تفاوت نسب حدوث االكتئاب في البلدان المختلفـة           . واالجتماعية والبيولوجية 

وتأثير هذه العوامل قد ينعكس في اختالف التعبير عن االكتئاب بين ثقافة وأخرى وفي مـدى تقبـل أو                   
  .)2001سرحان، الخطيب وحباشنة ،  (  اعتبار مظاهر االكتئاب طبيعية أو مرضية

فريقية مثال أن االكتئاب فيها نادر ، حيث عزي ذلك إلـى            إي المجتمعات الشرق     فقد الحظ الباحثون ف   
الحماية التي يقدمها المجتمع من اإلصابة باالكتئاب بما في ذلك التعبير الحر عـن التـذمر ، وتـوفر                   

  ) .Constin & Draguns, 1989( الروابط العائلية 
.  النفسية قد تكون ذات عالقة باإلصابة باالكتئـاب         الناحية االجتماعية، فان عوامل مثل الضغوط      أما من 

 مثل إخفاق   اًوقد تشمل أمور  ،حد الوالدين أو شخص مهم في حياة الفرد         أهذه الضغوط قد تتضمن فقدان      
 ). 1983كمال، ( فشل في التحصيل الدراسي أو الالفرد في عالقات مثل الحب، والزواج، 
   مـن الناحيـة    ف. ، وكيمياء الدماغ ، والهرمونـات       ) الجينات  ( أما العوامل البيولوجية فتشمل الوراثة      

، والذين سـجلوا    اً والتوائم المتطابقة نصف جيني    اً كشفت دراسة تقارن بين التوائم المتطابقة جيني       ةراثيالو
 بينما كانت نسـبة    ،  بين التوائم المتطابقة جينيا    )46%(في ملفات المستشفى للمكتئبين، أن نسبة التوافق        

  ). Kendall&Hammen, 1998 (   نصف جينياينبالنسبة للتوائم المتطابق)  20%(رتباط اال
تشير األبحاث إلى أن نسبة انتشار االكتئاب عند النساء هي ضعف نسبة انتشاره بـين               فأما الهرمونات،   

 وقد أشارت إليه دراسات  تحصي األمراض النفسية المنتشـرة بـين    ، ) (Hammen,1997الرجال 
د المجتمع األمريكي وتقارن نسبة اإلصابة بين الجنسين، إلى وجود اختالف جندري في اإلصـابة               أفرا
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هذا ويعزو الباحثون االختالف إلـى عوامـل عديـدة          ،  ببعض االضطرابات النفسية من بينها االكتئاب     
 . إضافة إلى تأثير الهرمونات منها األدوار الجندرية والضغوط التي يتعرض لها كل من الجنسين

 ومن العوامل األخرى التي يبدو أنها ذات عالقة بإصابة النساء باالكتئاب الفقر، عدم المساواة والتمييز               
  .)(Sachs-Ericsson ,2000. العنصري

وتعتبر الشخصية نفسها من العوامل األخرى التي كشفت الدراسات بأنها ذات عالقة باالكتئاب، فهنـاك               
 لإلصابة باالكتئاب من اآلخرين، ومن التفسيرات لهذه الظاهرة         الًثر مي بعض األفراد الذين يبدو أنهم أك     

االكتئاب هو مـا إذا كـان الفـرد         ب نبىءتفسير منظري األنماط والسمات الذين أشاروا إلى أن أفضل م         
 ) .(Burger, 1990(  لإلصابة باالكتئاب يمتلك سمات أو نمط شخصية تجعله أكثر ميالً

 الدرجـة  وأن األفراد ذو ) (Gray, 1987وجراي   ) (Eysenk, 1967   فقد افترض كال من أيزنك
 . لإلصابة باالكتئاب العالية في االنطوائية والعصابية أكثر ميالً

 :  عديدة منها اًأن لالكتئاب أسباب) Paykel,1982 ( بايكل في حين يرى
  في االكتئاب بنسب مختلفة اً، حيث أن للوراثة دورراثية العوامل الو _
 العوامل التكوينية، حيث أن هناك نظريات تربط بين نمط الشخصية وبين االضطرابات الوجدانيـة،               _

 على حيـاة الشـخص      آثارهاأي أن العوامل الثقافية واالجتماعية والمعرفية والسياسية واالنفعالية تترك          
 . الوجدانية

االضطرابات الوجدانية والتغيـرات    حيث كشفت الدراسات العالقة بين      :  العوامل العضوية والكيميائية   _
 . التي تحدث في بيوكيميائية الجسم

إن ما يميز بين البشر هو أساليب ردود أفعالهم واستجاباتهم وأنماط سلوكهم نحو تلـك    :  عوامل نفسية  _
المواقف، فلكل فرد استعداده النفسي لتحمل المصاعب، حيث أن هناك آلية نفسية ال شعورية لالكتئـاب                

 . ردعند كل ف

تلعب البيئة األسرية والتربوية دورا كبيرا في ردود الفعل االنفعالية للفـرد وسـبل              :  العوامل البيئية  _
 فـي تشـخيص حـاالت       اًتصريفها، كما يلعب فقدان المكانة االجتماعية وغياب الدور االجتماعي دور         

كس وبشكل فجائي، وفلسفة     تلعب الشخصية التي تنتقل من طور الحزن إلى الفرح وبالع          اًاالكتئاب وأخير 
 .  في تعزيز االكتئاباً دورؤال حول مغزى الشخص في هذا الكونالشخص الذاتية أي الس

 :  هي أساسية ثالثة مفاهيم بناء على فقد فسر االكتئاب والعوامل المؤثرة فيه   )(Beck,2000 بيك أما
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 التـي   المنبهـات، تقيـيم   وهي عبارة عن بنية معرفية لفحص وترميز و       ) Schemas ( المخططات -1
 الزمان والمكان ويصنف ويفسر الخبـرات       إلى يوجه الفرد نفسه بالنسبة      أساسها وعلى   الفرد،يواجهها  

 .بطريقة ذات معنى 
 إال المخططات المعرفية هي مفاهيم مطلقة للفرد نتيجة خبراته السابقة وهي التي توجه سلوكه ،                أنأي  
وهة وغير واقعية مما يقوده نحو تفكير يبتعد عن العقالنيـة ،             في حالة الشخص المكتئب تكون مش      أنها

 حيث تعمل كمصفاة تفسر     األحداث الخارجية واستجابة الفرد لهذه      األحداثوتتوسط هذه المخططات بين     
 .  بناء على خبرات الفرد مما يؤثر على ادراكات الفرد وبالتالي على حالته االنفعالية األحداثهذه 

وهي مجموعة من المخططات تميز المكتئبـين عـن   ) Cognitive Errores ( رفية المعاألخطاء -2
 ، وهي ما يستخدمه هؤالء المرضى في تفسيرهم الخـاطيء           األخرىغيرهم من مرضى االضطرابات     

والتجريـد   )Arbitrary Inference( المعرفية االستدالل االعتبـاطي  األخطاءللواقع ، وتتضمن هذه 
، والتكبير والتصـغير   ) Generalization( ، والتعميم الزائد ) Selective Abstraction( االنتقائي 

Magnification and Minimization) ( ال شـيء  أو، وكل شيء  )All or Nothing(   والعـزو
 ) . (Personalizationالذاتي 

عن الـذات   طريقة التفكير والتفسير السلبي نإحيث ) The Cognitive Triad (  المعرفيلث المث-3
 إلـى  المواقف الضـاغطة تـؤدي       أن باالكتئاب بمعنى    اإلصابةوالمحيط ، والمستقبل هي ما يسهم في        

 ال جـدوى مـن حـل        بأنـه ن الفرد يفسرها كانعكاس لعدم المالءمة الشخصي ، ويشـعر           االكتئاب أل 
يولـد االكتئـاب    السلبية مما    األفكار إلىوبالتالي فان الحدث يؤدي     .  سوء حظه    في، ويبالغ   المشكالت  

  .)Beck,2000( يطيل االكتئاب ويعمقه الذي بدوره يحفز المزيد من التفكير السلبي مما 
 

 العالقة بين االغتراب واالكتئاب   6.8.1.2

 

 وبالتالي فمن    ، مظاهر اضطراب الصحة النفسية للفرد    بتشير نتائج الدراسات إلى ارتباط االغتراب       
 فقد تبين أن شعور     ، كتئاب كمظهر من مظاهر سوء الصحة النفسية      يرتبط االغتراب باال   الطبيعي ان 

 .) 1996فتحي،  (  الفرد باالغتراب يؤدي الى الشعور بالحزن والكآبة واليأس
وقد تبين أن االستجابة باليأس واالكتئاب ألحداث الحياة وضغوطها تتوقف على مدى ما يتسلح بـه                

 واضح في المهـارات      هو فقر  ا يدل على أن االكتئاب    الفرد من مهارات اجتماعية، حيث أن هناك م       
 ). 1998إبراهيم، (  االجتماعية، وصعوبة التوافق في المواقف االجتماعية
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توصـل   فقـد    ،رجع البعض الشعور باالكتئاب إلى افتقاد مصـادر الهويـة الذاتيـة المسـتقرة             أو
الكتئاب لدى الشـباب مـن       إلى أن هناك عالقة ايجابية جوهرية بين أزمة الهوية وا          )1997(مرسي

الحزن ( باالغتراب وباألعراض االكتئابية مثل      اًالجنسين، فالشباب غير المحددين لهويتهم أكثر شعور      
وتكون االستجابة االكتئابية بمثابة اسـتجابة      ) والشعور بالفشل واالنسحاب االجتماعي وعدم الرضا       

ت متالحقة تصيب الفرد باالكتئاب عـن       يمليها العجز عن مواجهة الواقع وتحمل أعبائه وسط تغيرا        
 . الفعل الهادف المتسق

واالقتران الواضح بين الشعور باالغتراب واالكتئاب يمكن فهمه في إطار الدراسات التـي تناولـت               
لـذات  اإلى عالقة سـالبة بـين مفهـوم         ) (1994فقد توصل غريب    . لذات باالكتئاب اعالقة مفهوم   

باعتبـاره مؤسـس االتجـاه       ) بيك(بط هذه النتيجة بما طرحه        واالكتئاب في مرحلة المراهقة، ور    
لـذات السـالب فـي نشـأة        االمعرفي في النظر إلى المشكالت االنفعالية، وركز على أهمية مفهوم           

نه تنشيط لمجموعة من ثالثة أنمـاط معرفيـة         أإلى االكتئاب على    ) ك  يب( وينظر. االكتئاب وتطوره 
وفيما يتعلق بالنمط األول مـن      . ومستقبله بطريقة مزاجية خاصة   ن يرى نفسه وعالمه     تدفع الفرد أل  

أن الشخص المكتئب يميل الن يرى نفسه       ) بيك (لذات، يرى   اهذا الثالوث وهو المفهوم السالب عن       
بطريقة سالبة، انه يعتبر نفسه عاجزا، غير كفؤ أو عديم القيمة، يميل إلى أن يعزو تجاربه وخبراته                 

نه غير مرغوب فيه وعديم الفائدة بسـبب  اكما يرى هذا الفرد نفسه . في ذاتهغير السعيدة إلى عجز  
عجزه المفترض، ويتجه إلى رفض نفسه نتيجة لذلك، ويختل مفهوم الفرد عن ذاته ويؤدي ذلك إلـى       

 ) .1994غريب، ( أيضامعاناة الفرد من المشاعر االكتئابية، بل والشعور باالغتراب 
 

 :نظريات االكتئاب  9.1.2 

 

 لدراسته  العديد من النظريات   فقد ظهرت    أنواعه ومدى انتشاره الكبير وتعدد      ة االكتئاب نتيجة لخطور 
  :النظريات ومن هذه الفرد،وكيفية تطوره وأساليب عالجه عند 

 
  النفسينظرية التحليل  1.9.1.2

 

ئاب والبحـث عـن      النظريات النفسية التي اهتمت بتفسير االكت      أوائلتعد نظرية التحليل النفسي من      
يفترض فرويد وبعض تالميذه أن االكتئاب خبرة مؤلمة تحدث للفرد عندما تستثار مشاعره        و،   أسبابه

وان فقد عالقة حميمة مع     . الوجدانية واالنفعالية المرتبطة بخبرات الفقد والضياع في مرحلة الطفولة        
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ين، كل ذلك إنما يثير المشـاعر       شخص أو فقد العمل، أو حتى فقد التقدير الذي كان يلقاه من اآلخر            
حيث تستثير المشاعر المؤلمة الحاضرة مشاعر الفقد القديمة، ولما كان األنـا            . المؤلمة عند الشخص  

 وما االكتئاب في الحقيقـة إال نـوع مـن    ،لذات انه يحولها إلى    إاألعلى يرفض مثل هذه المشاعر ف     
 .)   (Myers,1995لذات االعدوان الموجه ضد 

احد رواد النظرية التحليلية بين الحزن واالكتئاب ، ) Karl Abraham (أبراهاميز كارل هذا وقد م
 يشعر الفرد بالحزن لخبرة سلبية ، ولكن االكتئاب هو حـزن غيـر              أنحيث يرى انه من الطبيعي      

 أوعادي في الشدة والمدة التي يستغرقها ، فاالكتئاب من وجهة نظره يسـتمد طاقتـه مـن الحـب                    
 بـاألمن  لعـدم شـعوره      أو فـي تقـديره لذاتـه        خطأأ الشخص المكتئب ربما     أنرى  الغضب ، وي  

 ال أن يظنـون  فأنهم لم يغدق عليهم الحب فإذا بالنرجسية ، األطفالثناءالمرحلة الفمية ، حيث يتميز     أ
 أن مكروهون من الناس اللـذين يفتـرض         أنهمحد يحبهم ، فتغمرهم مشاعر الكراهية ، ويعتقدون         أ

 بالغضب من تلك المعاملة ، ويشعرون بالذنب لشـعورهم بالغضـب             األطفالقد يشعر   يحبونهم ، و  
نه يرجع لخبرات الطفولة بحيث تعتريـه مشـاعر         إحد منهم ويواجه مواقف نبذ ، ف      اوعندما يكبر الو  

 ) . 2000معمرية ، ( كما هو مذكور . االكتئاب 
بين الحزن واالكتئاب ، فكالهما يتضمن       التشابه   أوجه من   اً هناك كثير  أنفيرى  ) Freud( فرويد   أما
وفقدان   واألنشطة من الغم والكدر واالنسحاب من العالم والتدني في مستوى االهتمامات            ا كبيراً قدر ، 

 متدنيا للذات ورغبـة     اً المشاعر تتضمن تقدير   إنعلى الحب ، ولكن في حالة االكتئاب ، نجد          القدرة  
 ).2001 موسى،. ( في عقابها 

 
 : النظرية السلوكية   2.9.1.2 

 

نه سلوك متعلم ، مستخدمين مفـاهيم مثـل         أينظر السلوكين إلى العصاب أو المرض النفسي على         
 :   أو التعزيز وميادين التعلم األخرى في تفسير ذلك طاالشرا

 كما هو مـذكور فـي مبـروك         )Harson&Kazder,1982) Lewinson, وينسونلحيث بين   
  ) (Reinforcementالذي قدمـه    مبدأ الدعم   من خالل     ة السلوكية    احد أنصار المدرس    )2002(

أن االكتئاب والتعزيز ظاهرتان تتعلق كل منهما بـاألخرى ، وان السـلوك والشـعور الوجـداني          
يجابي ، ويعرف التعزيـز هنـا       إلللمكتئب دليل النخفاض معدل االستجابة المتوقفة على التعزيز ا        

 .مع بيئته جابية التفاعالت الفرد إيبمدى 
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 هو انخفاض معدل التدعيم الذي يتلقاه الفرد السابق على االستجابة، ولعـل               األساس  أي أن المبدأ  
كمـا أن   .  كفاءة التفاعالت الواجب قيام الشخص بها في البيئة التي يعيش فيها           نقصذلك ناتج من    

ك أو االحتفـاظ    عـدم المبـادأة بالسـلو     : هناك عددا من السمات التي تميز الشخص المكتئب مثل        
كل ذلك وغيره إنما يسهم في خفـض معـدل          . بالعالقات الوثيقة مع اآلخرين، والعزوف عن ذلك      

 ) .1999القضاة ،(  الدعم االيجابي مما يقود في نهاية األمر إلى زيادة المشاعر االكتئابية
 وكيـف أن     طرق التفاعل والتعلم االجتماعي بين الفرد وبيئته،       )Lewinsohn (وقد شرح لوينسون  

 من التفاعل تقود إلى مشاعر ايجابية، وأنماطا أخرى من التفاعل والخبرات تقود إلـى               اًهناك أنماط 
 ) . (Corsini, 2001 مشاعر اكتئابية 

هي انه يحدث نتيجة مجموعـة مـن العوامـل            عند السلوكيين عن االكتئاب    ةالفكرة الرئيس  أنأي  
 زيـادة فـي معـدل       أو نتائج ايجابية لـه ،       إلىؤدية  تتضمن انخفاض تفاعالت الفرد مع بيئته الم      

 ) . 2000معمرية ، ( الخبرات السلبية ، والتي تكون بمثابة عقاب له 
 

   البيولوجيةالنظرية  3.9.1.2
 

 تأخر االهتمام بهذا الجانب بسـبب نقـص          وقد وهي من النظريات الحديثة التي فسرت االكتئاب        
وياء، وبسبب عدم القدرة على دراسة العمليات الجزئية الدقيقـة          المعرفة بفسيولوجية المخ عند األس    

 ). 1997عبد اللطيف، (للمخ، 

ويرى أصحاب هذه النظرية البيولوجية أن الخبرات االنفعالية تؤثر في النشاط الكيميائي للـدماغ ،               
 ) .1998إبراهيم ،( وقد ينتج عن ذلك تغير في السلوك والمشاعر واألفكار 

جيون أن الوظائف العقلية مثل التفكير والمشاعر والحالة المزاجيـة لهـا عالقـة              ويوضح البيولو 
توجد داخل  " النواقل العصبية   " مباشرة بمستوى مواد كيميائية معينة داخل الدماغ يطلق عليها اسم           

الجهاز العصبي لإلنسان تؤدي وظيفة االتصال بين الخاليا العصبية،  وقد كشفت الدراسات وجود              
والسـيروتونين  ) (Neurepinephrinالنيـورابنفرين    :يباشرة بين بعض هذه المواد وه     عالقة م 

Serotonin) (       بعض هذه المواد تـنقص كميتهـا بصـورة          أنوبين الحالة المزاجية ، حيث تبين 
 هرمونات لها عالقـة     إفراز اضطراب في    إلىملحوظة في حاالت االكتئاب ، ويؤدي هذا النقص         

والنوم والرغبة الجنسية والرغبة في الحياة      لعمليات الحيوية ، مثل الشهية      مباشرة في تنظيم بعض ا    
 ) .2001الشربيني ،( 
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  : المعرفية)Beck(نظرية بيك   4.9.1.2

 

ن من يعاني مـن االكتئـاب يبـدي          االكتئاب ما هو إال مشكلة معرفية ،  أل         أن) 2000(يرى بيك   
 لمستقبله ، وهذا مـا       سلبياً سلبيا لنفسه ، وتقديراً    تحريفات فكرية محددة تجاه عالمه ويظهر تصوراً      

، وان تطور االكتئاب لدى الفرد يـتم نتيجـة           ) CognitiveTried(عليه بالمثلث المعرفي    يطلق  
     ن هـذه الخبـرات السـلبية       أا بدرجة زائدة ، ومن ش     تعرضه للخبرات السلبية والتي تجعله حساس

كلما صادف ظروفا شبيهة في حياتـه الالحقـة ، إذ           المبكرة أن تؤهل الشخص لالستجابة المفرطة       
 إلى األحكام المطلقة المتطرفة في مثل هذه الظروف ، فيرى أن أي خسارة تلحق بـه                 تجعله مياالً 

 ،  ن أي شخص ال يعطيه االهتمام الكافي فكأنما يرفضه رفضـا تامـاً            أمن المستحيل تعويضها ، و    
ي مستوى اعتبار الذات لديه ولومها ويشعر أيضـا          ف يوهذا ما يؤدي به إلى الشعور بالنقص وتدن       

 . ه السبب في ذلك كله أن
 عرضـة لالكتئـاب مـن       أكثر هم   األفراد من   آخرًأ أن هناك نوعاً  )  (Beck,2000 وأضاف بيك 

 مفرطة في الكمال والصرامة بحيث      أهدافا منذ الصغر    ألنفسهم الذين وضعوا    أولئك ، وهم    اآلخرين
 تحقيـق   إعاقـة وا احباطات يتعذر اجتنابها بسبب وجود عوائق تعمل على          ينهار عالمهم كلما واجه   

 .ألنفسهم التي وضعوها األهداف
 مـن خـالل     تقديم تفسير معرفي آخر      )Seligman(ولذا فقد حاول بعض الباحثين مثل سيلجمان        

 نموذج العجز المكتسب من خالل حقيقة مؤداها ان قدرة المكتئب على التحكم في مجريات حياتـه               
رجـع  أوكلمـا  قليلة للغاية ، وبالتالي فان ذلك يصل بالمكتئب إلى درجة العجز عن مساعدة ذاتـه   

 كلمـا أدى ذلـك إلـى        ذلك،الشخص سبب الفشل إلى عامل داخلي دون أن تكون هناك أدلة على             
ــدير   ــاض تق ــاب     اانخف ــوة االكتئ ــى ه ــدخول إل ــه وال ــخص لذات ــهلش . وأعراض

Pennington,Gillen&Hill,1999). ( 
ي حدث تتضـمن  أن عملية تقييم   أن كل النظريات النفسية التي تناولت االكتئاب تفترض         إوعموما ف 
و يمكن التنبؤ به ، والثاني هـو المعيـار   أا  االول الحدث بحد ذاته والذي قد يحدث واقعي       : مكونين  

   .)1995عبداهللا ، (الذي يعتمده الفرد في تقييم الحدث وتقديره مقارنة بغيره  
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  النفسي دب التربوي المتعلق باالغتراباأل  10.1.2 

 

إن ظاهرة االغتراب ليست وليدة هذا العصر، بل هي قديمة قدم الوجود اإلنساني، وتعتبر ميدان بحـث                 
 فقد بحثت الهوتيا وفلسفيا وأدبيا ونفسيا، واختلف العلماء والمفكرون في           اإلنسانية جميعا مشترك للعلوم   

اختالف مناشطهم واتجاهاتهم الفكرية في أطرهم النظريـة، وتعـددت معـاني            تحديد معنى االغتراب ب   
االغتراب، وقد خرجت هذه الظاهرة من نطاق الحاالت الفردية، لتصبح إحدى السمات المميزة للعصر              

 . الحالي
 

  االغتراب مفهوم 1.10.1.2
 

جتماعيـة  تميز القرن الواحد والعشرون بالعديد من التغيرات والتطـورات فـي كافـة المجـاالت اال               
واالقتصادية والسياسية والتربوية، مما أدى إلى طمس بعض معاني الحياة اإلنسانية، وعجـز اإلنسـان               

 . عن التوافق مع هذه التغيرات ، واضطراب في منظومة القيم 
و للضـغط واالنهيـار،     أيشير االغتراب إلى الحاالت التي تتعرض فيها وحدة الشخصية لالنشطار           

ن حاالت االضطراب   إمن هذا المنطلق ف   . لثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع     بتأثير العمليات ا  
   ة االغترابية التي تعتري الشخصيةالنفسي أو التناقضات تشكل صورة من صور األزم

  ) . 1998، علي(
 

عات عديدة  هم الحاجات النفسية التي يسعى االنسان الى اشباعها من خالل التحاقه بجما           أيعد االنتماء من    
ضمن اطاره االجتماعي ، وتشكل العادات والتقاليد والقيم موجهات رئيسـة لنشـاطات الفـرد داخـل                 
 اًالجماعة التي ينتمي اليها ، وتلعب عملية الضبط االجتماعي من خالل ما تقدمه من ثواب وعقاب دور                

 ) .1989عبد الرزاق،(اساسيا في تكيف االنسان مع جماعته وانتمائه اليها 
 

إذن فاالغتراب موجود طالما  كانت هناك فجوة بين الفرد والمجتمع، وكلما غاب المجال الذي تظهر                
لذات ، وما دام للفرد أفكار مثالية ينشد تحقيقها وتحول ظـروف المجتمـع              افيه العالقة المعبرة عن     

 زيـادة   ومن ابرز مظاهر التعبير عن اغتراب اإلنسان ما تكشف عنه الدراسات مـن            . دون بلوغها   
خطيرة في انتشار األمراض النفسية واالجتماعية مثـل إدمـان المخـدرات، والعنـف والتطـرف                

 .) 1994،بدر(العربي واإلرهاب سواء على المستوى العالمي أو 
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 :  ان االغتراب كمصطلح درج في التراث الغربي على ثالث مراحل اساسية وهي تبين 

 وهـو مـن اصـحاب       "روسو"فقد برز الفيلسوف الغربي     مرحلة ما قبل هيجل ،      : المرحلة االولى   
لى الحالة االجتماعية ، ومغزى     إهتم بانتقال االنسان من حالة الطبيعة       إنظرية العقد االجتماعي الذي     

هذه النظرية هو أن المجتمع قد تكون نتيجة تخلي األفراد وتنازلهم على نحو طوعي واختياري عما                
من أجل مصلحتهم وما التنازل او التخلي عن الحقوق الطبيعيـة           يمتلكون من حقوق طبيعية ، وذلك       

 ، وعرفه روسو أن تغتـرب يعنـي أن تعطـي أو أن تبيـع                 "االغتراب  " ونقلها الى المجتمع إال     
 .فاالنسان الذي يصبح عبداً آلخر ال يعطي ذاته وانما يبيعها على االقل من اجل بقاء حياته 

كان أول مفكر يستخدم مصطلح االغتراب بشكل منهجي ومفصل         " هيجل  " مرحلة  : المرحلة الثانية   
في معظم مؤلفاته ، حيث تحولت كلمة االغتراب الى مصطلح فني ومفهوم دقيق ومن هنا كان النظر                 

ينشأ عن انفصال الذات عـن المجتمـع        ) اغتراب روحي   ( واعتبره   ابو االغتراب ،      أنه الى هيجل 
فان الوعي هنا لم يعرف ذاتـه ، ويضـرب      الوجه السلبي   : ا  واعتبر ان هناك وجهان لالغتراب هم     

هيجل مثال لذلك بالحب المدفوع بما هو ميت كالحب القائم على السيطرة والتملك وفقـدان الحريـة                 
 حيث ينقسـم    أما الوجه االيجابي     ،     يؤدي للعزلة  حيث ويعرف اغتراب الذات أي االغتراب السلبي     

غتراب هنا هو العملية التي يكون فيها العقـل نفسـه  منشـغل    الوعي فيه الى ذات وموضوع ، فاال  
 . بالتفكير ، وبهذا المعنى يكون خطوة ايجابية في مسيرة وعي االنسان بذاته ويؤدي لالبداع 

مرحلة ما بعد هيجل ، حيث بدأت تظهر أحادية النظرة نحو مصـطلح االغتـراب               : المرحلة الثالثة   
، ومن أبرز المفكرين والفالسفة الـذين جـاءوا   لسلبي لالغتراب بحيث اصبح التركيز على المعنى ا  

بعد هيجل وتناولو موضوع االغتراب كارل ماركس  فقد عارض هيجل فـي مفهـوم االغتـراب                 
واعتبره  مفهوماً علمانياً مادياً ، وفكرته االساسية عن االغتراب هي اغتراب االنسان عن العمل من                

قد تناول ماركس االغتراب الذي يصاحب العمليات االنتاجية مـن          خالل فهمه للنظام االقتصادي ، و     
اغتراب العامل عن ناتج عمله ، واغتراب العامل عن عمله ، واغتـراب العامـل               : أربع زوايا هي    

الوجه السلبي  : عن نفسه واغتراب العامل عن االخرين ، واالغتراب عند ماركس له وجهان ايضا              
   يجابي الذي يؤدي للصراع الطبقي والثورة وبالتالي التغيرالذي يؤدي للعزلة ، والوجه اال

 .  ) 1993رجب ، (
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  لغويا االغتراب   2.10.1.2 
الغربـة  : تذكر معاجم اللغة العربية على اختالفها أن كلمة االغتراب أو الغربة تنصرف إلـى معنيـين               

جتماعي فان كلمـة اغتـراب أو       المكانية والغربة النفسية واالجتماعية، وضمن هذا السياق النفسي واال        
وهو معنى اجتماعي بال جدال     . خرينالنزوح عن الوطن أو البعد والنأي واالنفصال عن اآل        : غربة هي 

 . االنفصال ال يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية كالخوف والقلق والحنين تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنهف
في إطار التعبير عن تجربة حسية مليئة باألسـى  وفي مجال الشعر نجد أن كلمة غربة أو اغتراب تأتي        
 .نتيجة األسر التي يكابدها الشاعر القديم إلى حد التمزق 

والغريب أيضا يطلق على هؤالء الذين يخرجون في سلوكهم وتفكيرهم عما هو مألوف وشائع ويمكـن                
ـ                 لوكه النفسـي   أن تستخدم أحيانا على سبيل االستهجان مثلما نقول عن اإلنسان الذي ينحـرف فـي س

 ) . 1988رجب،( للتعبير عن شذوذه ومرضه " غريب األطوار "واالجتماعي انه 
وابلغ تعبير عن االغتراب بمعناه النفسي واالجتماعي يبدو من خالل ما جاء عن أبي حيان التوحيـدي                 

 واغـرب " في كتابه اإلشارات اإللهية إذ يصف حالة الغربة التي أحسها وهو بين أهله وفي عصـره                 
 ). 1985مجاهد، " (  عن وطنه الغرباء من صار غريباً

رب هـو  فـالغََ . اغتراب" وبالذات إلى اشتقاق كلمة " لسان العرب  "أشير إلى معنى االغتراب لغويا في       
 ) .1955ابن منظور،  (  الذهاب والتنحي عن الناس وغربة وأغربه أي نحاه، والغرباء هم األبعاد

 
، فاألول فعل الزم بمعنى بعد عن وطنـه         "غرب وغرب   " فرق بين فعلي       وفي المصباح المنير هناك   

 .) 1956فيومي، ( فهو غريب، أما الثاني فهو فعل متعد حيث يقال اغربته تغريبا فتغريب واغتراب 
 

" اغتـراب "، أما األصل الالتيني لكلمـة       ) Alienation(  األجنبية يقابل مصطلح االغتراب      ةوفي اللغ 
وكان االغريقيون ينظرون إلى    . ، يعني غير منتم ، أو غير متطابق         ) Alienate( ل  والمشتق من الفع  

 )  . 1998أبو وجدي ، (الشخص المغترب بأنه الشخص الذي فقد الوعي بذاته 
 

 االغتراب نفسيا   10.1.2

 

يبدو  العالقات الحياتية لشخص ما مع العالم المحيط والتي          بأنه االغتراب   )1992 (لقد عرف بتروفسكي  
فيها نتاج نشاطه وذاته، وكذلك األفراد والفئات االجتماعية األخرى كنقيض للشخص، وهذه المناقضـة              
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تتراوح من االختالف إلى الرفض والعداء، ويتم التعبير عن ذلك من خالل العزلة والوحـدة والـرفض             
 ). 2002موسى ، ( ات   المشار إليه في ذوفقدان أالنا وال

الجتماعية إلى االغتراب بوجه عام بأنه البعد عن األهل والـوطن، ولكـن اللفـظ    ويشير معجم العلوم ا 
استعمل حديثا في العلوم االجتماعية للداللة على فقدان اإلنسان لذاته واستنكاره ألعماله نتيجة أوضـاع               

  .يمر بها 
 على  رلتي تسيط  ا ةالحالة السيكو اجتماعي  " على انه   االغتراب  أما في موسوعة علم االجتماع فقد عرف        

   ) .1989محمد ،(   تامة تجعله غريبا وبعيدا عن بعض نواحي واقعه االجتماعيةالفرد سيطر
 

 العالقات الشخصية المتبادلة التـي      لتمييزوفي علم النفس االجتماعي جاء تفسير االغتراب بأنه يستخدم          
ؤدي إلى المعاناة والعزلـة     يوضع فيها الفرد في وضع متناقض مع اآلخرين والجماعات األخرى، مما ي           

 ) . 1996رضوان،(   واالنفراد عن المجتمع المحيط به 
أما في علم النفس المعاصر فقد عرف االغتراب انه تغير في الوعي بالذات يتسم بفقدان الهوية وبتجربة                 

   ويحدث الشعور باالغتراب بعض األمراض العقليـة        ،شعورية مؤلمة باالغتراب عن األسرة والرفاق       
 ، وقد يحدث نوع طفيف من فقدان الشخصية في األشخاص األصحاء نفسيا تحت              ةاالضطرابات النفيس و

 .) 1988جابر وكفاكي، (   الضغط االنفعالي واالضطرابات الحسية 
وجود جانبين وراء كل اغتراب،     " لذات والجدير بالذكر    اوقد عرف االغتراب النفسي بأنه انفصال عن        

لخارجي، وبغير ذات ال يكون هناك اغتراب، فالذات هي التي تغترب، وبغير واقع             هما ألذات والواقع ا   
خارجي ال يكون هناك اغتراب للذات على أساس أن الواقع الخارجي هو المسرح التي تمـارس عليـه                  

 ) . 1993محمد، " ( لذات اغترابها ا
مـن  " فرويـد "قد تحدث    االغتراب منها وجهة نظر التحليل النفسي ف       لوصفهناك وجهات نظر عديدة     

خالل دراساته عن نشوء االغتراب بقوله إن الحضارة في مطالبها المتعددة التي ال يقوى الفـرد علـى                  
 ) .1998الخطيب، (   تحقيقها تنتهي به إلى ضرب من االغتراب وكره الحياة

 المدنية حيث   لذات وضوابط اتحدث فرويد في أسباب نشوء االغتراب بأنه نتيجة الصراع القائم بين            وقد  
تتولد لدى الفرد مشاعر الضيق والقلق عندما يواجه بتعقيدات الحضارة وضوابطها المختلفة والتي تقف              
حائال دون إشباع رغباته وحاجاته ، مما يؤدي إلى الكبت ، كحيلة دفاعية يلجأ إليهـا الفـرد محـاوال                    

 والثقافية التـي تفرضـها عليـه        التخفيف من حدة الصراع الناشيء بين رغباته والضوابط االجتماعية        
ظروف التغير المستمر للمجتمع وعندما تزداد هذه النظم تعقيدا تظهر لدى البعض صور من الشـعور                

  .)1985االشول ، (بالقلق واالغتراب  
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لذات والشعور والالشعور، وغيرها من     اوقد تركز اهتمام فرويد على مفهوم الالوعي، كما تناول غربة           
ترجمت وجهة نظره في االغتراب بأنه اضطراب يصل إلى درجة المرض، وان اغتراب             المفاهيم التي   

الالشعور يتأتى من أن الرغبة قد ال تنتهي بانتهاء وتفريغ قوتها من الطاقة بل تظل هذه الرغبة محتفظة                  
بكامل قوتها من الطاقة حتى تتحقق الفرصة المالئمة للظهور مرة أخرى في حالة ضعف األنـا مـثال                  

 ) . 1989عبد العال، ( ناء النوم أث
 لتجاوز  ذات في حياة اإلنسان، إذ ال سبيل مطلقاً       الكما أشار فرويد أن االغتراب سمة متأصلة في وجود          

 إذ ال مجال إلشباع كل الدوافع الغريزية، كما انه من الصـعب التوفيـق بـين األهـداف                    ، االغتراب
  ) . 1991منعم، عبد ال( والمطالب وبين الغرائز وبعضها البعض 

ن االغتراب يعني انفصال الفرد عن ذاته حيث ينفصل الشـخص        أ  Horney.) (1975,وترى هورني   
فاالغتراب هو فقدان شعور الفرد بـالوجود الفعـال وقـوة           .،  عن مشاعره الخاصة ورغباته وطاقاته      

 عضويا ، وأشارت إلى     التصميم في حياته الخاصة ، ومن ثم يفتقد اإلحساس بذاته على اعتبار أنها كالً             
ذات وهي شعور الفرد بالضبابية وعدم الوضوح فيما يختص         البعض األعراض الخاصة باالنفصال عن      

بأفكار الفرد عن نفسه أو عن اآلخرين ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية ، ويمكن أن يكـون عـدم                    
 . مثل النرجسية   سيةاالهتمام بالجسم أو بالممتلكات الخاصة ، وأيضا يظهر أمراضا نف

لـذات الواقعيـة،    ا نوعين من االغتراب همـا االغتـراب عـن           بين Horney.) ( وقد ميزت هورني  
لذات الحقيقية، فاألول يتمثل في إزالة وإبعاد كافة ما على المرء أو ما كان عليه بمـا                 اواالغتراب عن   

 عن مشاعر المـرء ومعتقداتـه       في ذلك ارتباط حياته الحالية بماضيه، وجوهر هذا االغتراب هو البعد          
وطاقاته، ويحدث ذلك مع وعي المرء بمشاعره وأفكاره وأعماله وإخفاقه في اإلقرار بوجـود رغباتـه                
وميله إلى تجاوز مشاعره األصيلة ورغباته وأفكاره إلى الحد الذي تصبح فيه مكبوتة وغير مميزة، أما                

يان الحياة في الفرد من خالل الطاقات النابعـة         لذات الحقيقية فيشير إلى التوقف عن سر      ااالغتراب عن   
لـذات  اوهنـا تصـبح     ) جوهر وجودنا   ( من هذا المنبع أو المصدر الذي تشير إليه هورني باعتباره           

لذات الحقيقية يعني االغتراب عـن المركـز        االحقيقية خاملة غير نشيطة وغير حيوية، فاالغتراب عن         
 كما هو في    . ء أو حرمانه من الوصول إلى هذا المصدر للطاقة        نفصال المر إاألكثر حيوية لذواتنا، انه     

   . )1980شاخت، ( 
 أسباب االغتراب لدى اإلنسان إلى ضغوط داخلية حيث يوجه معظم نشـاطه             Horney.وترجع هورني 

نحو الوصول إلى أعلى درجات الكمال حتى يحقق ذاته المثالية، ويصل بنفسـه إلـى الصـورة التـي                   
ورني أن المغترب يكون غافال، عما يحس به، وعما يحبه، وعما يرفضـه ويفقـد               يتصورها، وترى ه  
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 به، وال يعرف حقيقة ما يريد، ويعيش في حالة من الالواقعية، وبالتالي في حالة من الوجـود                  ماالهتما
 ) . 1998عبد المختار،    ( الزائف

ح في حالة االنفصـال فـي       فيشير إلى أن االغتراب ظاهرة قديمة، ويتض      ) Fromm 1973,(أما فروم   
تلك العالقة بين اإلنسان وذاته وغيره من الناس، والطبيعة والعمل واألشياء المحيطة، ويعتقد أن اإلنسان            
المعاصر إنسان غريب فهو ال يعرف من هو ؟ ولماذا يعيش ؟ أو ماذا يريد ؟ ويرجع فروم سبب هـذا                     

لمعاصر هويته وإحساسه بنفسه كقيمة في ذاتـه         االنفصال إلى ذلك التطور الحديث الذي سلب اإلنسان ا        
بل عمق شعوره بالعجز والالمعنى والعزلة والقلق ، ومن ثم كلما زاد الشعور بالحرية زاد معـه مـا                   
يشعر به من عزلة وعجز ، ومن هنا يقوم اإلنسان المعاصر بمحاوالت الهروب مـن حريتـه بهـدف                   

  .)1980شاخت ، ( و وارد في ،، كما هاالنتماء ورفع االغتراب والخالص منه 
ات المزيفة ، على أسـاس أن ألـذات األصـلية           ذلذات األصلية وال  ا بين    )Fromm (  وقد ميز فروم  
لذات غير المغتربة التي حققت وجودها اإلنساني المتكامل ، فصاحبها مفكر وقادر على             أترادف مفهوم   

بت عن نفسها وعن وجودها اإلنساني األصـيل         لذات الزائفة فهي ألذات التي اغتر     االحب واإلبداع ، أما     
  ) . 1998عبد المختار ، ( 

 حينما يفشل في تحقيق ذاته، ويعتبـر روجـرز          اً يعد الفرد مغترب    فانه )Rogers 1973, (أما روجرز   
لذات عملية يمايز بها اإلنسان نفسه عن اآلخرين، ويمايز وظائفه االجتماعيـة عـن وظائفـه                اتحقيق  

لذات برأي روجرز هي كل هدف وغاية يسعى إليها الفرد ليحققها سواء عن معرفة              اق  العضوية، فتحقي 
 فاإلنسان بشكل عام يسعى إلى الحرية لتقوية ذاته، فإذا لم يحقق اإلنسـان ذلـك فهـو    ،أو دون معرفة    

 . اغترابا عن ذاته وعن قدراته يعيش
للوعي نتيجة انفصال اإلنسان عـن      فقد رأى االغتراب على انه تزييف        ) Maslo 1969, (أما ماسلو   

ذاته وعن ثرائه الداخلي، وهذا التزييف يجعل الفرد يفقد شعوره بهويته ومن ثم تظهر عليـه أعـراض            
ـ          م ، وتطـور مشـاعر الـذنب ،         أاالضطرابات النفسية، التي تتمثل في الشعور بالقلق، واليأس، والس

فقد اإلنسان عندها القدرة على االسـتمتاع       والالهدف ، يمضي اإلنسان في حياته من خالل الخوف ، وي          
 ) . 1990الحديدي ، ( كما هو في  بالحياة 

 يرى أن االغتراب والذي يتمثل في عدم تحديد الهوية يأتي نتيجة             فانه (Erikson,1963) أما اريكسون 
 ظراً سيئا ن  األزمات التي تعترض مراحل النمو، فاالغتراب لدى اريكسون ليس في جميع األحوال أمراً            

 متباينة من التصرف لكي يحقق ما يسعى إليه، لذلك          الن فترة المراهقة هي فترة يختبر فيها الفرد أنواعاً        
  .من الطبيعي أن يكون ثمة قدر من االغتراب لدى المراهقين، فاالغتراب من طبيعة مرحلة المراهقـة               

 ). 2001مهني، ( كما هو في 
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 العصر الحديث قد يعاني من انقسام خير في شخصيته فهو            اإلنسان في  إن) Schillier(وفي نظر شيلر    
قوة الحس التي تمثل الجانب الواقعي من اإلنسان أو هو اإلنسان كما يظهـر،              : موزع بين متعارضتين  

وكما يوجد في الزمان، وقوة العقل أي الجانب المطلق المثالي في اإلنسان أي كما يوجد في المثال، وان                  
 الطبيعيين في اإلنسان الحديث وهذا الصراع هو بمثابة مرض يعاني منه ليس              بين هاتين  اًهناك صراع 

ن حل هذا الصراع لن يكون بجعل الصدارة للعقل علـى الحـس             أفقط اإلنسان بل الحضارة بأسرها، و     
وإنما يكمن في التوفيق بين جانب العقل وجانب الحس وإقامة االنسجام بينهما، لكن هناك عقبة تحـول                 

نسجام والتصالح وتتمثل في رغبة كل جانب توسيع رقعة انتشاره على حساب اآلخر، فلـو               دون ذلك اال  
حافظ كل جانب على وضعه دون تجاوز للحدود، لتطابق وجود اإلنسان في الزمان مـع وجـوده فـي              

 ).1988رجب ، ( اإلنسان الواقعي واإلنسان المثالي نالمثال، بمعنى أن يتحقق التوافق بي
 

 غتراب مراحل ظاهرة اال 4.10.1.2

 

 : وهذه المراحل هي.  ظاهرة االغتراب بثالث مراحل، كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة األخرىتمر
 مرحلة التهيؤ لالغتراب   -1

إن مؤشر بداية هذه المرحلة تأتي من عدم معرفة الفرد لما يرغب فيه أو ما يفعله، وال يوجـد شـيء                     
حياته، ومن هنا فان مرحلة التهيـؤ لالغتـراب   ن هناك معنى ل  أيستمد اإلنسان منه بقاءه سوى معرفته ب      

 ومفهـومي فقـدان      ، تتضمن مفهوم فقدان السيطرة ببعديه المتمثلين في سلب المعرفة وسلب الحريـة           
 .) 1984شتا،( المعنى والالمعيارية على التعاقب 

ول له وال قوة    وعندما يشعر المرء بالعجز أو فقدان السيطرة إزاء الحياة والمواقف االجتماعية وانه ال ح             
ن تفقد األشياء معانيها أيضا، وتبعا لذلك فال معايير تحكمـه   أفال بد أن تتساوى معاني األشياء لديه بل و        

 ) . 1997ندا ، (  إليها ميوال قواعد يمكن أن ينت
 مرحلة الرفض والنفور الثقافي    -2

وهناك تناقض بين   .  الثقافية ختيارات األفراد مع األحداث والتطلعات    إوهي المرحلة التي تتعارض فيها      
ما هو واقعي وبين ما هو مثالي وما يترتب عليه من صراع األهداف، وفي هذه المرحلة يكون الفـرد                   

 إذ ينظر إليهم باعتبارهم غربـاء وعنـد هـذه            ،  العاطفي والمعرفي عن رفاقه    ن على المستويي  معزوالً
  .)1997 ندا ،( . النقطة يكون مهيأ للدخول في المرحلة الثالثة
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 مرحلة تكيف المغترب   

 أي العزلة االجتماعية بأبعادها المتمثلة في االيجابية بصورتيها المتمثلتين في المجاراة المغتربة والتمرد             
نسحاب إلـى   إلنسحاب بمستوياته المختلفة، ويشير ا     اإل كسهاوالثورة، والسلبية بصورها المتعددة التي يع     

نسحاب من النسق االجتمـاعي أكثـر مـن المواجهـة وبعـض             ن لإل االشحاص المغتربين الذين يميلو   
 يختبئون بداخلها دون    هم حصوناً سنفأاألشخاص يفضل الهروب على المواجهة، وآخرون يشيدون حول         

ويوجد أشخاص ينغمسون في الحاضر ويبحثون عن مكافآت وارضـاءات          . أمل في إعادة إرادتهم إليهم    
م وهمومهم، فيحاول الفرد التكيف مع المواقف بطرق عدة منها          وبذلك ال يستطيعون الهرب من مشاكله     

 . االندماج الكامل والمسايرة والخضوع لكل المواقف -
 .  نشطاًيجابياًإالتمرد والثورة واالحتجاج، أي يتخذ المرء موقفا  -

دميـه   يتخذ الفرد موقف الرافض لألهداف الثقافية بحيث يكون المرء في هذه الحالة يقف بإحدى ق               وهنا  
 مما يحيله في نهاية المطاف إلى إنسـان          النسق االجتماعي ،   داخل النسق االجتماعي وباألخرى خارج    

  ) . 1997ندا ،  (  هامشي
 
  مظاهر االغتراب النفسي   5.10.1.2  

 

 اًنه هناك اتفاق  أه ال يوجد اتفاق تام بين الباحثين على معنى محدد لمفهوم االغتراب إال              أنعلى الرغم من    
 ومن ابرز هذه المحـاوالت       ، بينهم على العديد من مظاهره وأبعاده من خالل تحليله واخضاعه للقياس          

العجز  :  إلى خمسة أبعاد لمفهوم االغتراب هي        تالذي أشار )  Seeman,1990( محاولة ملفن سيمان    
 .والالمعنى ، الالمعيارية ، والعزلة االجتماعية ، واغتراب ألذات 

  . مظاهر االغتراب وأبعاده األكثر شيوعاًبرز أوفيما يلي 
  Powerlessnessالعجز 

 في النظام االجتماعي، وذلك مـن       ت العجز بأنه نتيجة الضطرا با     ) Seeman (1990, فسرت سيمان 
 ) 2 ( حقيقيـاً   أو فعالً  العجز عند العامل بحيث ال يستطيع أن يتولى أمراً        ) 1(خالل ظهوره بشكلين هما     

 ر الطب النفسي يعني عجز وقصور اإلنسان عن قول ال لآلخرين العجز من وجهة نظ
 .) 1998 والمختارعبادة ،(

 فتعرف العجز على انه فقدان الفرد اإلحساس بأنه قوة حاسمة في حياته ، ومن               )Horney(أما هورني   
 ثم فقدانه اإلحساس بهويته وبوجوده ككل عضوي ، وترجع هورني أسباب الشعور بالعجز إلى أن كبت               
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الرغبة العدوانية تفقد الفرد القدرة على الدفاع عن نفسه وتدفعه إلى الخضوع والطاعة وإظهار المحبـة                
 ). 1989عمر،(والمودة في مواقف كان يجب فيها أن يكون حذرا أو كان يجب عليه أن يدافع عن نفسه 

بالضـعف   فيعرفان العجز علـى انـه الشـعور    ) Otto & Featherman  (1975,أما اتو وفذرمان
والمهانة وعدم األمن حيث يشعر الفرد انه هدف سهل إلساءات اآلخرين وذلك في مقابل الشعور بالقوة                

 ) .1989،ابراهيم  ( كما هو وارد في  .  والسيادة واستقالل ألذات
العجز بأنه شعور الفرد بفقدان القوة بمعناهـا الشـمولي ال سـيما             ) 1993 ( المغربي    في حين عرف  

إلرادي، وانه ال يستطيع التأثير في المواقف االجتماعية التي يواجهها، ويعجز عن السـيطرة              النفسي وا 
على تصرفاته وأفعاله ورغباته، وبالتالي ال يستطيع أن يقرر مصيره ، فمصيره وإرادته ليسا بيديه بـل   

 . تحددهما عوامل وقوى خارجة عن إرادته الذاتية مثل القدر والحظ 
 

  Meaninglessnessالالمعنى 
 

إن كلمة معنى يمكن استخدامها من خالل العمل الذي يستحق التقدير، فالفعل الذي لـه معنـى طبقـا                   
لمقاييس اإلنسان الذي يقوم بهذا الفعل، هو الفعل نفسه، فالفرد هو الذي يعطي لفعله معنى عندما يكون                 

ن هنـاك   أكون بالعكس عندما نقول ب    هذا الفعل يخدم له هدفا خاصا، أو أن له قيمة ذاتية بالنسبة له، وي             
 المعنى ويجعل من يقوم به في حيرة من أمره، ويتساءل ما الفكرة القائمة لهذا العمـل ؟             إلى يفتقد   فعالً

  ) .Bergner,1998( وما الهدف منه ؟ 
 فقد عرف الالمعنى على انه شعور الفرد بعدم القدرة على فهم الجوانـب المختلفـة                )Dean(أما دين   
 ) . 1997شتا، (  عتمد عليها حياته وسعادتهالتي ت

في تعريفه الالمعنى بأنه شعور الفرد بعدم وجود معنى مفيد للحياة بالنسبة            ) 2002(وقد أشار الصنيع    
 . جلهاأإليه وعدم وجود أهداف تستحق تحمل مصاعب الحياة من 

 للتنبؤات المرضـية    نه التوقع المنخفض  أ على   (Seeman,1990) ويدل مصطلح الالمعنى عند سيمان    
التي يمكن عملها حول السلوك في المستقبل وذلك نتيجة لشعور الفرد بعدم وجود موجـه للسـلوك أو                  

 ).  1997 شتا،. ( االعتقاد
فقد عرفت الالمعنى بأنه شعور الفرد بان األحداث والوقائع المحيطة به قد فقـدت              ) 2000(أما شقير   

رد إلى المستقبل باعتباره سلسلة مـن عـدم التأكـد أو اليقـين،              داللتها ومعقوليتها ومن هنا ينظر الف     
 .وباستحالة عمل أي توقعات أو تنبؤات لألحداث أو األدوات التي يؤديها في الحياة
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 عن الحاجة إلى إطار فكري توجيهي، من خالله يجد الفـرد معنـى        ""Fromm في حين تحدث فروم   
 د على التفكير المنطقي كان نظامه التوجيهي سـديداً        لوجوده، ومغزى لحياته، وكلما تطورت قدرة الفر      

  مالئمـاً   فكريـاً  اًأما إذا لم يجد اإلنسان إطار     .  وكان محتوى اإلطار الفكري يقترب من الواقع       ومالئماً
 ). 1989عمر،( ن حياته ليس لها معنى أنه يشعر بإف

م اإلحساس أو الشـعور     يرى أن األشخاص الذين يشعرون بالالمعنى يعوزه      ف "Frankle"أما فرانكل   
 وهم يعانون من خواء وفجوة بداخل نفوسهم، إنهم بذلك يصبحون            ، جلهأبمعنى يستحق أن يعيشوا من      

 ). 1992فرانكل، ( لح الفراغ الوجودي طمأسورين في ذلك الموقف الذي أطلق عليه فرانكل مص
 ويختلـف  بعوامل عدةبط  على مجرد الشعور بالعجز، ولكنه يرتلم يعد االغتراب قاصراً    وفي هذا   

نه نتاج العديد من القوى الالشخصية في بنـاء المجتمـع            أمن ثقافة إلى أخرى ، وينظر إليه على         
وفي حالة التأثير   .  طبقا لطبيعة هذه القوى       أو سلباً  لذات وتتأثر بهذه القوى إيجاباً    احيث تبرز هوية    

ي االنقسام أو االنشطار الذي يصـاحبه       السلبي يحدث نوع من التناقض بين مشاعر الفرد ، وبالتال         
العديد من المشاعر المؤلمة وفقدان الوعي بالذات ، وفقدان سيطرة الفرد علـى أفعالـه وسـلوكه                  

 )  . Schmidt 1991,( والشعور بان الحياة ال معنى لها 
 

 Normlessnessالالمعيارية 

 

وصفها بحالـة     حيث  "Durkheim "يممن أهم علماء االجتماع الذين تحدثوا عن الالمعيارية دوركها        
 التي تصيب المجتمع، وتعني انهيار المعايير والقيم التي تنظم السلوك وتوجهـه             Anommieنومي  األ

 لعـدم ثقتـه فـي المجتمـع          والمعايير والقواعد السائدة في المجتمع، نظراً      موبالتالي رفض الفرد للقي   
  ). Schaefer&Robert,1995( ومؤسساته 

رفض التكامل العـام مـع النسـق        :  أبعاد مفهوم االنومي في كل من      "Barsons" رسونز با دوقد حد 
  ). 2003خليفة، ( االجتماعي، وغياب االتساق أو التوازن في إطار عملية التفاعل االجتماعي 

 الالمعيارية بأنها الحالة التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة          تفقد عرف  ) (Seeman,1990 أما سيمان 
شكال السلوك التي أصبحت مرفوضة اجتماعيا غدت مقبولة تجاه أيـة أهـداف محـددة، أي أن                 أن أ 

 أصبح ينظر إليـه  ، وما كان صواباً أصبح صواباًها أية ضوابط معيارية، ما كان خطأً    األشياء لم يعد ل   
  من منطلق إضفاء صبغة الشرعية على المصلحة الذاتية للفرد وحجبها عـن المعـايير              باعتباره خطأ 

 ). 1989النكالوي،  ( كما هو في  . وقواعد وقوانين المجتمع
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  Self- Strangement لذات  ااالغتراب عن 

 
لذات بأنه عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه         ااالغتراب عن    Seeman) (1990, سيمان     عرفت

يحيـا لكونـه    وشعوره باالنفصال عما يرغب في أن يكون عليه ، حيث تسير حياة الفرد بال هدف و               
 ئـة مستجيبا لما تقدم له الحياة دون تحقيق ما يريد من أهداف ، وعدم القدرة على إيجاد األنشطة المكاف       

 .ذاتيا 
 اإلنسان أن بمعنى   ذاتيا، المكافئة   األنشطة إيجادوهنا يشير االغتراب لشعور الفرد بعدم القدرة على         
ي من نشاطاته ، ويفقد صلته بذاتـه الحقيقيـة          ال يستمد الكثير من العزاء والرضى واالكتفاء الذات       

 يشعر بذاته ووجـوده     أن ، وال يتمكن من      واألقنعة والسلع   األدوارويصبح مع الزمن مجموعة من      
 .) 1990 ،ضيباتالزغل وع(  في حاالت نادرة إال

 االغتراب من زاوية نمو الشخصية وتطورها فقد تعامـل          موضوع) Fromm ( تناول فروم  هذا وقد   
 المجتمـع كسـبب      علـى   على الفـرد ولـيس     اًمفهوم االغتراب من الوجهة السيكولوجية، مركز     مع  

فقد عرف االغتراب بأنه نمط من الخبرة، من خاللها يرى الفرد نفسه كمغترب، فهو يشعر               .لالغتراب
 وخالق ألفعاله، ولكـن     ءنه غريب عن نفسه، حيث لم يرى ذاته او يخبرها كمركز لعالمه، أو كناشي             أ

 ). 1989النكالوي، ( (  .ه يطيعها ويخضع لها ان تصبح لها السيادة، وما يترتب عليها اله أفع
لذات بالغربة عن ألذات وهي شعور الفرد بانفصاله عن         افأشار إلى العزلة عن     ) 1990( أما الحديدي   

االة وعـدم   لذات بالالمب اذاته لعدم قدرته على إنجاز شيء ومكافأة ذاته عن ذلك ، وتتمثل العزلة عن               
االنتماء الذي يظهره الفرد ، مما يتولد عن ذلك االنعزال االجتماعي حيث ينفـرد الشـخص بنفسـه                  

 ويتجنب المشاركة بالفعاليات والنشاطات الجماعية 
لـذات واالغتـراب    ا بين االغتـراب عـن       أن ثمة تفاعالً   في دراستها    ) 1993 (وترى أبو العينين    

  .يغترب عن ذاته فان اغترابه ينعكس على المجتمع الذي يعيش فيهاالجتماعي حيث أن الفرد عندما 
 

  Social Isolationالعزلة االجتماعية 

 

يقصد بها شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي، واالفتقاد إلى األمن والعالقات االجتماعيـة الحميمـة،        
بـالرفض االجتمـاعي    كما قد يصاحب العزلـة الشـعور        . والبعد عن اآلخرين حتى وان وجد بينهم      
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واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع، واالنفصال بين أهداف الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييره، أي              
  هي االنفصال عن اآلخرين وااللتصاق بالذات أو الشعور بعدم االنتماء للعالم وللمجتمع

 ). 1991جعيص، (
نها درجة من االنفصال بين األفراد، أو بين        العزلة االجتماعية بأ    ) Rokach,2004 (شروكا وتعرف

 . الجماعات من منظور التفاعل واالتصال واالندماج العاطفي واالجتماعي
 أن من أهم الحاجات النفسية الملحة لدى اإلنسان الحاجـة لالتصـال             )Fromm (1973,ويرى فروم   

ن اآلخرين يـؤدي بـه إلـى        باآلخرين وتجنب الوحدة، وان شعور اإلنسان بالوحدة واالنعزال التام ع         
االضطراب العقلي، ويؤكد فروم أن االتصال باآلخرين ال يتحقق بمجرد التواجد معهـم فـي نفـس                 

 بالتواصل   بالمعنى الفيزيقي لسنوات طويلة، ولكنه مع ذلك يظل متصالً         المكان، فقد يكون الفرد وحيداً    
اس ولكنه مع ذلك يعاني مـن شـعور    ومن ناحية أخرى قد يعيش الفرد بين جماعة من الن      ، واالنتماء

 . قاهر باالنعزال
 أن األشخاص المنعزلين اجتماعيا بأنهم يعطون قيمـة نفعيـة منخفضـة             Seeman" سيمان "لذا ترى   

 إليه الفرد حينما يتمرد     أوهو موقف اختياري يلج   . لألهداف والمعتقدات ذات القيمة الكبيرة في المجتمع      
 ). 1989، عمر(عنه ويرغب في االنسالخ على البناء االجتماعي المحيط به 

 
 عوامل االغتراب   6.10.1.2

 

يعتبر   في تحديد سلوكه وتصرفاته ، حيث       كبيراً يلعب البناء االجتماعي الذي يعيش ضمنه الفرد دوراً       
طار المرجعي في الحكم على سلوكاته وفق المعايير التي اصطلح عليها المجتمع  ويشكل              هذا النسق اإل  

هم الركائز التي من خاللها يستطيع االفراد تحقيق تكامل نفسي مـن خـالل              أحد  أالجتماعي  التفاعل ا 
الوسط االجتماعي الذي يعيشون فيه ، حيث يؤثر هذا الوسط بشكل كبير في تحديد مصـير االفـراد                  

طاره المرجعي المتمثل في المجتمع علـى خلـق         إبمختلف مجاالت الحياة ، ويعمل انفصال الفرد عن         
-Over ما تتعدد مصادره االجتماعية ومن هذه المصادر السـيطرة الزائـدة             باالغتراب وغالباً شعور  

Control وعكسها فقدان السيطرة  Under-Control  وتتمثل حالة السيطرة المفرطة بميل المجتمـع
فراد ضمن المؤسسات ، فيفقد الفرد قدرته على        ومؤسساته الى الضغط على االفراد ومحاولة صهر األ       

 عـن    ويصبح الفرد عـاجزاً     ومتميزاً  وفريداً ن يكون مستقالً  أرير مصيره ، ويفقد كذلك القدرة على        تق
  .)1969بركات ،(هداف التي وضعها لنفسه تحقيق األ
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 لالغتراب في النسق االجتماعي فيتمثل في حالة فقدان السـيطرة وانحـالل القـيم               اآلخرما المصدر   أ
جاد هذا النظـام ، وكـذلك       إينه يفشل في    أال  إحث عن نظام لحياته     االجتماعية ، حيث يحاول الفرد الب     

عي الـذي يرفضـه     قيفشل الفرد في وضع خطط للمستقبل مما يخلق هوة فسيحة تفصل بين العالم الوا             
 : نواع للسلوك أكثر من ثالثة أو أليه ، وهنا يتصرف الفرد بواحدة إوالعالم المثالي الذي يسعى 

اب في حالة عجز الفرد المغترب عن تغييـر واقعـه ، ويكـون هـذا                يكون االنسح  : االنسحاب -1
وضاع ، فقد ينسحب المغترب بان ينفصل فعليـا عمـا           شكال حسب الظروف واأل   أاالنسحاب في عدة    

يغترب عنه ومثال ذلك المثقفون واالختصاصيون وهذا ما يطلق عليه بهجرة االدمغـة حيـث يتـرك                 
ن يترك الفـرد مجتمعـه      أ اخرى ، وقد يكون االنسحاب دون        هؤالء االفراد مجتمعاتهم الى مجتمعات    

ن ينعزل الفرد على نفسه ويبني حوله حواجز فال يهتم بما يجـري حولـه تجـاه االحـداث                   أوذلك ب 
 االجتماعية 

ويعتبر الرضوخ من النتائج المتوقعة لالغتراب حيث يختار المغترب الرضوخ والقبول           : الرضوخ   -2
فراد بمسـؤوليات   هو ارتباط هؤالء األ   سباب الرضوخ   أهم  أنسحاب ، ولعل     االمر الواقع بدل اال    أبمبد

مـر  أن التغيير   أفراد احساس ب  شخصية خصوصا في ظل السيطرة المفرطة حيث يتولد لدى هؤالء األ          
 . فراد مستحيل والرضوخ ليس تجاوز لالغتراب بل هو مؤقت يختاره األ

3-  
 ، فالتمرد هنا يهدف الى تغيير المجتمع ، وغالبـا  ونغتربوهو من النتائج التي يسلكها الم  : التمرد   -4

ال رد  إما ينضم االفراد المغتربون الى احزاب متطرفة ، فالحركات المتطرفة عبر التاريخ ما كانـت                
 .فعل لالغتراب الحاد والمستمر ، فاالغتراب يولد حاجة نفسية لالنتماء واالنتساب من جديد 

  .)1969بركات ،(
 

  الشخصية المغتربة خصائص  7.10.1.2

 

الخصائص االغتراب النفسي إلى وجود عدد من       حركة البحث المحددة في مجال الشعور ب      عن  تمخض  
 التوافـق   ءالشخصية يتسم بها الفرد المغترب، ومن هذه الخصائص العدوان والتقدير السـلبي وسـو             

ـ يواالكتئاب واالنحراف السيكو بات  عر بـاالغتراب أكثـر    لذا من المتوقع أن يكون الشخص الذي يش
ألنه ال يعمل بذاته بل مسوق بقوى منفصلة عن ذاته تعمل خفية كما تعمل               ،   )1992السيد،  ( عصابية  
 ). 1993المغربي، ( رغما عنه
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 ،  ودراسـة جعـيص  Good Win) (1982, د ويـن وقد بينت بعض الدراسات مثل دراسة جوهذا 
 وقدراتـه علـى      يكون مستوى طموحه منخفضاً     أن الفرد الذي يعاني من الشعور باالغتراب       )(1991

 وتقـدير ذاتـه      االجتماعي واالنفعالي واألسري منخفضـاً      :االبتكار منخفضة والتوافق عنده بأبعاده    
ه كلما زاد االغتراب قلت الحاجات النفسية، حيث ينفصل         أن، وحاجاته النفسية منخفضة بمعنى      منخفضاً

 التقـدير المـنخفض للـذات    يد أو يسعى إليه، فالشخص ذو الفرد المغترب عن ذاته، وال يشعر بما ير    
يعيش في ظروف بيئية صعبة، ويعجز عن مواجهتها أو التكيف معها، وبالتالي يفقد إحساسه بمعنـى                

 ).1991الخطيب، ( الحياة ويفقد الغرض من الحياة ومن سلوكه 
راب، ففي مرحلة االنسحاب    هناك ثالثة أنماط وخصائص للشخصية المغتربة تقابل مراحل عملية االغت         

من المجتمع يالحظ على الفرد االرتداد والنكوص إلى الماضي، والتبلد والجمود االجتماعي، أما فـي               
لرفضي يكون هناك تجاهل للقوانين ورفض المعايير الثقافية، ويحـدث المغتـرب            امرحلة االغتراب   

مميـزة لمرحلـة االغتـراب      أما الخصـائص ال   . االضطرابات لآلخرين برفض أصول التفاعل معهم     
لذات واالنغالق في دائـرة خبراتـه ومصـالحة         ااالنفعالي يتميز الفرد المغترب فيها بالتمركز حول        

 ) .1997ندا ، ( الشخصية 
 

 :الدراسات السابقة  2.2 

 
  النفسية  التي تناولت الشعور بالوحدة السابقة العربيةالدراسات

 

 ذات الصـلة    واألجنبيـة، ن الدراسات السابقة العربية منهـا       قامت الباحثة باإلطالع على العديد م     
 ما يلي   ومتغيراتها، حيث أشارت هذه الدراسات إلى نتائج مختلفة فيما بينها وفي          بموضوع الدراسة   

، تمكنت  الحصول عليها بعد مراجعة األدب التربوي     من  مجموعة من الدراسات التي أمكن للباحثة       
 الجامعيـة،  والرسـائل    المحكمـة، دوريات المتخصصة والمجالت     وال المراجع، :خالل من   الباحثة

 وقد صنفت هذه    ،قدم إلى األ  األحدثااللكترونية مرتبة وفقا لتسلسلها الزمني من       وشبكة المعلومات   
  :إلىالدراسات 

 .النفسيةالتي تناولت الشعور بالوحدة واألجنبية  الدراسات العربية :أوال
 .نبية التي تناولت االكتئابالدراسات العربية واألج :ثانيا
 . الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت االغتراب النفسي: ثالثا

 



 64

  الشعور بالوحدة النفسية  التي تناولتالدراسات العربية   1.2.2
 

وقد هدفت إلى معرفـة مسـتوى       ) 2005 (والجمالي  النبهاني وحسن    أجراها كل من     دراسة  وفي  
 ومعرفة طبيعة العالقـة     االجتماعية، وتبادل العالقات االجتماعية والمساندة      الشعور بالوحدة النفسية  

 ومعرفة داللة الفروق بين متغيري الجنس والتخصـص فـي           العاملية، والكشف عن البنية     ، همابين
 وقـد تكونـت     .االجتماعيةمستوى الشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقات االجتماعية والمساندة         

من جامعة السـلطان  طالبة 142) ( طالبا و 112 ) (  وطالبة منهم طالباً) 254( من عينة الدراسة 
من التخصصات  ) 44%(  في حين كان      ،   منهم) 56% ( وقد شكلت التخصصات االنسانية   قابوس،
 تقنـين خضـر   )(Russel, 1982(  وقد تم استخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسـية ل  العلمية،

،  ) (1984 خضـر والشـناوي      إعـداد  االجتماعية   تبادل العالقات قياس   وم ،)1988( والشناوي  
 عـن   اإلحصـائية ، وقد دلت التحلـيالت      ) 1997(  السمادوني   إعدادومقياس المساندة االجتماعية    

مستوى قريب من المتوسط الحسابي للشعور بالوحدة النفسية ، ومستوى مرتفـع عـن المتوسـط                
، ووجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة      عية والمساندة االجتماعية    الحسابي في تبادل العالقات االجتما    

 بين الشعور بالوحدة النفسية وكل من متغير تبـادل العالقـات االجتماعيـة والمسـاندة                إحصائياً
 بين تبادل العالقات االجتماعيـة والمسـاندة        إحصائياًاالجتماعية ، وعالقة ارتباطية موجبة ودالة       

 عن عامل ثنائي القطب يضم الشعور بالوحدة النفسية مقابل          لعاملياالتحليل  االجتماعية ، وقد كشف     
تبادل العالقات االجتماعية ، وآخر أحادي يضم المساندة االجتماعيـة ومكوناتـه ، وبخصـوص               

الشعور بالوحـدة النفسـية ،      ( الفروق تبعا لمتغيري الجنس والتخصص بالمتغيرات النفسية الثالثة         
  . إحصائياًفقد كانت غير دالة )  جتماعية ، المساندة االجتماعية تبادل العالقات اال

 
الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة مـن المـراهقين          )2004( الدليم وعامر   وتناولت دراسة كل من      

والمراهقات في المملكة العربية السعودية، بهدف إعداد مقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين             
 إلى الكشف عن مدى وجود      دراسة ال هدفتكما  . والتعرف على البناء العاملي لهذه األداة     من الجنسين   

ولقد .  متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية والمنطقة الجغرافية       إلى فروق جوهرية بين الجنسين تعزى    
ـ      )2660( تم تطبيقه على      بنداً  )46 (قام الباحثان بتطوير مقياس من     طة  من طلبة المـرحلتين المتوس

 مدرسة موزعة على ثالث مناطق رئيسية هي منطقة الريـاض ومنطقـة مكـة                )36(والثانوية في   
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات مختلفة من الشـعور بالوحـدة            . المكرمة والمنطقة الشرقية  

تضح ا كما     إحصائياوبفروق دالة   .اإلناث أكثر شعوراً بالوحدة النفسية من       الذكورالنفسية فقد وجد أن     
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أن هناك فروقاً دالة في الشعور بالوحدة النفسية بين المراهقين لصالح طلبة المرحلة الثانوية مع وجود                
 . فروق دالة لصالح المراهقات في منطقة الرياض مقارنة بالطالبات في منطقتي مكة المكرمة والدمام

 
وحدة النفسية لـدى المعـوقين       درجة الشعور بال    إلى التعرف) 2004( دراسة البطاينة   كما هدفت   

 في محافظة اربد، وبيان عالقة هذا الشعور بكل من الجنس، والحالة االجتماعية، ومسـتوى               حركياً
 ينتمون إلى مؤسسات  نمعوق حركيا، مم  ) 238( وقد تكونت عينة الدراسة من      . اإلعاقة ، والعمل    

ركيا، ممن تزيد أعمـارهم علـى       الرعاية، والخدمات االجتماعية، والنوادي الخاصة بالمعوقين ح      
حداد  وسوالمة ، (  عاما  وقد استخدم الباحث مقياس اليرموك للشعور بالوحدة النفسية إعداد  )18(

 ،وقد كشفت نتائج هذه الدراسة أن درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المعـوقين حركيـاً              ) 1998
جة الشعور بالوحـدة النفسـية لـدى         ذات داللة إحصائية في در     كانت متوسطة ، وان هناك فروقاً     

 تعزى إلى متغيرات مستوى اإلعاقة ، وذلك لصـالح ذوي اإلعاقـات الحركيـة               المعوقين حركياً 
كما بينت عدم وجـود فـروق ذات        . الشديدة مقارنة بذوي اإلعاقات الحركية البسيطة والمتوسطة        

 .عمل داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، وال
 
هدفت إلى تصميم وتطبيـق برنـامج لإلرشـاد        وقد   )2004 (مصطفى  بها قامتفي دراسة تجريبية    و

 الثانويـة النفسي لتخفيف حدة مستوى الشعور بالوحدة النفسية المرتفع لدى بعض طالبـات المرحلـة               
) 20(ا من    وقد تكونت عينة دراسته    .اإلرشاديوأيضاً الكشف عن العوامل المرتبطة بفاعلية البرنامج        

طالبة، ممن يعانين من ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية بمحافظة القاهرة، تراوحت أعمـارهن              
وقسـمت هـذه العينـة عشـوائياً إلـى          . سنة من طالبات الفرقة الثانية الثانوية     ) 16-14(مابين سن   

نـامج اإلرشـادي     واعتمـد البر   .ضابطة واألخرى   تجريبية،مجموعتين متساويتين في العدد، إحداها      
رحالت (المستخدم على أسلوب المحاضرة وأسلوب المناقشة الجماعية، وأسلوب النشاطات االجتماعية           

 :وقد انحصرت نتائج تلك الدراسة فيما يلي ) .  معسكرات–
 البرنامج اإلرشادي المستخدم قد خفض مستوى الشعور بالوحدة النفسية المرتفع لدى أفراد مجموعة              إن

 .تجريبية ، مما يدل على فاعليته اإلرشادية الدراسة ال
 : العوامل المرتبطة بفاعلية البرنامج اإلرشادي واستمرارية أثره فيما يلي وقد حددت الباحثة

 والتفاعـل  ، والتنفيس االنفعالي، والشعور باألمن، والشعور بالحرية،والتقدير، والتفسير ، والفهم ،التقبل
 . والشعور باالنتماء والمرونة والضبط واالستبصار ،القرارات والقدرة على اتخاذ ،االجتماعي
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 بعنوان فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهـارات         تجريبية   دراسة ) 2003( وقد تناولت المزروع    
االجتماعية في تخفيف حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القـرى، وقـد                 

طالبة من المقيمات بالوحدات السكنية، وقـد اسـتخدمت الباحثـة           ) 60( تكونت عينة الدراسة من     
، وبرنامج إرشادي من إعداد الباحثة يهـدف        )1988( مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية ل قشقوش       

قيـاس قبلـي وبعـدي      ب الباحثة   قامت حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالبات،  وقد          فإلى تخفي 
اإلحساس بالوحدة النفسية، وقد استغرق تنفيذ البرنامج ثالثة أسـابيع          للمجموعة التجريبية في درجة     

ساعات وقد تضمنت كل جلسـة      ) 4-2( بواقع ثالث جلسات أسبوعيا وزمن كل جلسة يتراوح بين          
على فنيتين هما ممارسة نشاط ثم مناقشته، وقد تكون البرنامج من محاضـرات نفسـية ودينيـة،                 

التقارير الذاتية التي تتعلق بالوحدة النفسية وعلى بعض المهارات          والسيسودراما، و  –والسيكودراما  
االجتماعية لمواجهة المكونات األساسية للشعور بالوحدة النفسية ، وقد كان للبرنامج أثر في خفض              

لبعدي ألفـراد   ا لصالح القياس     دالة إحصائياً  اًحدة الشعور بالوحدة النفسية حيث تبين أن هناك فروق        
 جريبية في مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية المجموعة الت

دية وتبين أيضا أن هناك فعالية ايجابية لإلرشاد النفسي من خالل ممارسة بعض الفنيـات اإلرشـا               
 .لتنمية المهارات االجتماعية

 
 بعنوان اإلحساس بالوحدة النفسية بين طالب جامعـة         )2003(الزعبي   مقارنة أجراها    دراسة  وفي  

 ) . المواطنين األصليين ( من دول مختلفة وغير الوافدين صنعاء الوافدين 
صـنعاء، وجامعـة العلـوم       والتي هدفت إلى مقارنة اإلحساس بالوحدة النفسية بين طلبة جامعة           

طالبـا  ) 244( مـن    الدراسـة وغير الوافدين، وتكونت عينة     من الوافدين   والتكنولوجيا في صنعاء    
الهندسة ، التجارة ، العلوم ، التربية ، اآلداب ، اإلعالم ،            الطب ،   (   موزعين على كليات      وطالبة،

 ومن أهم النتائج التي     وقد استخدم الباحث مقياس الوحدة النفسية من إعداده         )  الشريعة ، الزراعة    
 بين الطلبة الوافدين وغير الوافدين في متوسـط          وجود فروق دالة إحصائياً    الدراسة،أسفرت عنها   

 في حين أشارت نتائج أخرى إلى عـدم   الوافدين،دة النفسية ولصالح الطلبة     درجات اإلحساس بالوح  
 بين الطـالب    ووجود فروق ذات داللة إحصائية سواء أكان ذلك بين الطالب والطالبات الوافدين             

 .النفسيةوالطالبات غير الوافدين في متوسط درجة اإلحساس بالوحدة 
 

ة النفسية وعالقتها بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة          الطمأنين  بدراسة   )2003(  الدليم    قام   كذلك
جامعة الملك سعود، والتي هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين اإلحساس بالطمأنينة النفسـية               
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 بـين   والشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة، والتعرف على مدى وجود فروق دالة إحصائياً            
لطمأنينة النفسية أو شعورهم بالوحدة النفسية يمكن أن يكون لها          طلبة الجامعة سواء في إحساسهم با     

عالقة باختالف الجنس والتخصص األكاديمي، والكشف عن مدى وجود تفاعل ذي داللة إحصائية             
بين متغيري الجنس والتخصص األكاديمي على اإلحساس بالطمأنينة النفسية والشـعور بالوحـدة             

طالبا وطالبة من مستوى السنة األولى، مـوزعين        ) 388( ن  وقد تكونت عينة الدراسة م    . النفسية
العمارة، وقـد اسـتخدم     والحاسب،  والصيدلة،  والعلوم،  والتربية،  واآلداب،  : كليات هي ) 6( على  

( الباحث مقياس الطمأنينة النفسية بعد تقنينه ومقياس الوحدة النفسـية إعـداد الشـناوي وخضـر                 
ناك عالقة ارتباطية دالة بين تـدني اإلحسـاس بالطمأنينـة           ، وقد دلت نتائج الدراسة أن ه      )1988

لوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة، وقد كانت لصالح طلبة الكليـات           باالنفسية وارتفاع درجة الشعور     
ن إحساس طلبة التخصصات العلمية بالطمأنينـة النفسـية         أ، و ) 0.60( النظرية حيث وصلت إلى     

 نوجود فروق دالة بي   كما تبين    ،   دبية وبفروق دالة إحصائياً   كبر من نظرائهم طلبة التخصصات األ     أ
  احصائية الذكور واإلناث في درجة الشعور بالوحدة النفسية لصالح الطلبة الذكور ، ولم تظهر داللة             

على إحساس الطلبة بالطمأنينة النفسية أو الشعور بالوحـدة النفسـية تعـزى لمتغيـري الجـنس                 
 . والتخصص األكاديمي

 
العالقة بين إدراك الرفض الوالدي ورفض األقـران والشـعور          في دراسته   ) 2003( خيمر     م وبحث

) 147(فرداً ، منهم    ) 295(بالوحدة النفسية لدى عينة من المراهقين ، حيث تكونت عينة الدراسة من             
وقد كان ضمن من ما توصـلت       . عاماً  ) 15-12(مراهقة تراوحت أعمارهم مابين     ) 148(مراهقاً و   

 : هذه الدراسة من نتائج مايلي إليه
وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الرفض الوالدي والشعور بالوحدة النفسية لـدى كـل مـن                  -

 .المراهقين والمراهقات 
ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين رفض األقران والشعور بالوحدة النفسية لـدى كـل مـن                  -

 .المراهقين والمراهقات 
ور بالوحدة النفسية بفعل التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفض األقران لدى كل مـن           وتزايد الشع  -

 .المراهقين والمراهقات 
بعنوان أنماط الشخصية األساسية عنـد ايزنـك         دراسة   ) 2003(  كل من الشرعة وعبد اهللا       عدأو

 إلـى أنمـاط      التعـرف   الدراسة وعالقتها بالقلق والشعور بالوحدة النفسية والتحصيل، وقد هدفت       
كما حددها ايزنك بكـل مـن سـمة القلـق           ) االنبساط، االنطواء، االتزان، واالنفعال     (الشخصية    



 68

والشعور بالوحدة النفسية والتحصيل الدراسي، والتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في كـل              
كونت عينـة   من أنماط الشخصية وسمة القلق والشعور بالوحدة النفسية والتحصيل الدراسي، وقد ت           

( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة الكرك باألردن منهم             ) (304الدراسة من 
وقد طبق قائمة ايزنك للشخصية، وقائمة سمة القلـق لسـبيلبرجر ،            . طالبة) 165( طالبا و   ) 139

ة سالبة ذات داللـة     واختبار كاليفورنيا للشعور بالوحدة النفسية ، وقد دلت النتائج على وجود عالق           
إحصائية بين نمط االتزان للشخصية وسمة القلق والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية ، كما               

نه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين نمط االتزان بالتحصيل الدراسي ، فقد كانـت العالقـة                 أبينت  
والشعور بالوحدة النفسـية ، كمـا       موجبة لدى الجنسين بالنسبة لعالقة االنفعال بكل من سمة القلق           

 . بين نمط االنطواء وسمة القلق لدى الذكور فقط بينت وجود عالقة موجبة ودالة إحصائياً
 

 المعاملة  وأساليب بعنوان الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة          دراسة   )2002( خوج  ت  لوتناو
 إلـى   الدراسـة   وقد هدفت  .المكرمةالوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة          

ـ  وأسـاليب الكشف عن العالقة بين كل من الخجل والشعور بالوحدة النفسـية              الوالديـة،  ةالمعامل
 تكونت  الزمني،وقدوالكشف عن الفروق في الخجل والشعور بالوحدة النفسية نتيجة الختالف العمر            

مقياس الخجل للـدربيني ،  (  التالية تاألدواطالبة ، وقد استخدمت الباحثة   ) (484عينة الدراسة من  
(  المعاملـة الوالديـة للنفيعـي        أساليبومقياس  ) 1998( مقياس الشعور بالوحدة النفسية للدسوقي      

 بين الخجل   إحصائية وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة         عن  الدراسة جنتائ، وقد دلت    ) 1997
 أسـاليب  بـين    إحصـائية  موجبة ذات داللـة       عالقة ارتباطية  وبوجودوالشعور بالوحدة النفسية ،     
( ، بينما توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بـين أسـلوب              المعاملة الوالدية والخجل    

، كما توجد عالقـة ذات  ) 0.01( م والشعور بالوحدة النفسية عند مستوى الداللة لأل) سحب الحب   
م والشعور بالوحـدة    توجيه واإلرشاد لألب ولأل   بين أسلوب ال  ) 0.01( داللة إحصائية عند مستوى     

 .النفسية ، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات مقياس الخجل تعزى لمتغير العمر 
 

 عالقة المساندة االجتماعية المدركة بكل مـن الشـعور          استقصاء) 2002( غانم  واستهدفت دراسة   
تكونـت  .  المقيمين في مؤسسات واسر طبيعيـة      بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى المسنين والمسنات     

 50)( مسن ومسنة يعيشون في دور إيواء، و ) 50( مسن ومسنة، منهم ) 100( عينة الدراسة من 

 مسن ومسنة يعيشون في اسر طبيعية، وتم تطبيق مقياس المساندة االجتماعية المدركة لكـراوس              
Krause,1986) (   ترجمة شحته )بالوحدة النفسية ترجمـة البحيـري      ، ومقياس الشعور    ) 2000
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وقد دلت النتائج أن    ) . 1985( ، وقائمة بيك لالكتئاب الصورة المختصرة ترجمة غريب         ) (1980
كبر أإدراك المسنين والمسنات الذين يعيشون في بيئة طبيعية للمساندة االجتماعية بأبعادها المختلفة             

 أن إدراك الشـعور     يواء، كما دلـت أيضـاً     وأفضل من المسنين والمسنات الذين يقيمون في دور إ        
   . بالوحدة النفسية واالكتئاب يتزايد لدى المسنين والمسنات المقيمين في دور إيواء

 
بدراسة كان هدفها التعرف على الخصائص السيكومترية لصورة منقحة من          ) Issa)2002وأيضاً قام   

طالباً وطالبة من   ) 460( عينة مكونة من     مقياس كاليفورنيا للشعور بالوحدة النفسية ، حيث طبقت على        
 متوسـط   نأ  دلت نتائج الدراسـة      وقد. أنثى  ) 235(ذكراً ،   ) 225(جامعة اليرموك باألردن ، منهم      

درجات أفراد العينة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية أعلى مما هو عليه لدى الطلبـة اإليـرانيين                 
بين درجات أفراد عينة الدراسة علـى مقيـاس الشـعور           والروس ، كما كانت قيم معامالت االرتباط        

بالوحدة النفسية ودرجاتهم على مقاييس القلق والخجل واإلكتئاب موجبة ودالة إحصائياً ، بينما كانـت               
. قيم معامالت االرتباط على نفس المقياس وكل من مقياس تقدير الذات ومقياس مركز الضبط سـالبة                 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعود للجنس أو لعدد سـنوات الدراسـة              ضاًأي وقد بينت نتائج الدراسة   
 .بالجامعة أو مكان اإلقامة

 
وقد .   الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة آل البيت           إلىالتعرف   )2000(دراسة شواقفة    وهدفت

مـن جميـع    طالب ،   ) 165( طالبة  و    ) 185( طالبا وطالبة منهم    ) 350( تكونت عينة الدراسة من     
المستويات الدراسية والتخصصات العلمية المختلفة ، وقد استخدم الباحث مقيـاس الشـعور بالوحـدة               

، وقد دلت النتائج أن الطلبة في جامعة آل البيـت لـديهم             ) 1988( النفسية تعريب خضر والشناوي     
على المقياس  ) 1,68( وأدنى متوسط   )  2,99( شعور بالوحدة النفسية يتراوح بين أعلى متوسط وهو         

وبالتالي كان الطلبة يشعرون أحيانا بالوحدة النفسية ثم يصبح هذا الشعور نادر الحدوث لديهم  ، كمـا                  
دلت النتائج أن الذكور لديهم  شعور بالوحدة النفسية أكثر من اإلناث ولكنه لم يكن ذو داللة إحصـائية        

فسية من الطلبة في المستويات الدراسية األخرى ،         بالوحدة الن  وان طلبة السنة الثانية كانوا أكثر شعوراً      
 األردنيين أعلى منه عند الطلبة األردنيين ، ولم يظهـر            بالوحدة النفسية لدى الطلبة غير     وكان الشعور 

ثر ذو داللة إحصائية ناتج عن التفاعل بين متغيرات الدراسة وهي الجـنس والجنسـية والمسـتوى                 أ
 . الدراسي  
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 إحساس الشباب الجامعي بالوحـدة النفسـية        إلى هدفت التعرف     دراسة )1998( بار     كما أجرى 
التخصص الدراسي، والمسـتويات المختلفـة،      (  لمتغير   والكشف عن الفروق بالوحدة النفسية وفقاً     

 وقـد   ،طالبا وطالبة من جامعة أم القـرى       ) 824(  وقد تكونت عينة الدراسة من       )والفئة العمرية   
وتوصلت الدراسة إلـى     ) 1988( إلحساس بالوحدة النفسية إعداد قشقوش      استخدم الباحث مقياس ا   

 وما يصاحب هذا اإلحسـاس مـن        إدراك إحساس طالب وطالبات التعليم الجامعي بالوحدة النفسية       
 ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في درجـة الشـعور              خبرة سلبية للذات،  

الدراسـة    وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات          بات،الطالبالوحدة النفسية ولصالح    
 الشعور بالوحدة النفسية لـدى      في) التخصصات العلمية، والمستويات الدراسية، والفئات العمرية       (

 .الجامعيطلبة مرحلة التعليم 
 

 مـن    عينة النفسية لدى   بعنوان قياس الشعور بالوحدة    )1998( سوالمة    حداد و  أجرتها دراسةوفي  
 هدفت إلى تطوير مقياس     قد و .الشخصية وعالقته ببعض المتغيرات     أبعادهالطلبة الجامعيين وتحديد    

يتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة لقياس الشعور بالوحدة والتعرف على أبعاده وعالقته بـبعض             
 لـدى ) مكان السكن    و ، ترتيب الوالدة و الجامعي،المستوى  و الجنس، ( آالتية المتغيرات الشخصية 

مـن   )  116( طالبا وطالبة منهم     )363(على عينة من الطلبة الجامعيين بلغت       . الطلبة الجامعيين 
من اإلناث ، وقد استخدم الباحثان أداة تقدير ذاتي لـبعض جوانـب الحيـاة                ) 247(الذكور ، و    

 لعـاملي اظهر التحليـل  أوقد  الشخصية ، ومقياس اليرموك للشعور بالوحدة النفسية من اعدادهما 
 والمشـاعر النفسـية     األسرية للشعور بالوحدة تتصل بالعالقات االجتماعية والعالقات        أبعاد أربعة

 مـن   وأشارت نتائج الدراسة إلى قدرة المقياس على التمييز بين مجموعـات        والعالقات الحميمة ،    
لشعور بالوحـدة   ووجود ارتباط موجب بين ا،  النفسية يفترض اختالفها في الشعور بالوحدة   األفراد

وكل من القلق، والخجل، والعدوان، واالنطوائية، وارتباط سالب بين الشعور بالوحدة وكـل مـن               
شارت النتائج بمـا يتعلـق بـالفروق بـين          أكما  . لذات ، والتحكم الداخلي     الذات ، وكشف    اتقدير  

لـي للشـعور    الجنسين الى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث على المقيـاس الك             
 من الذكور بالوحدة الناجمة عن افتقار العالقـات الحميمـة            اًكثر شعور أناث كن   بالوحدة ، لكن اإل   

 كما لم تجد الدراسة أي فروق تعزى الى المستوى الدراسي 
 

 تباين مستويات الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين           في دراسته  )1997  (شفيق وبحث
العصابية واإلكتئاب والقلـق ودافعيـة اإلنجـاز والتحصـيل          : درتها التنبؤية بمتغيرات    وأيضاً مدى ق  
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عامـاً ،  ) 15-12(الدراسي  وذلك على مجموعة من المراهقين والمراهقات تراوحت أعمارهم مابين            
كشفت عنه نتائج    وقد كان أهم ما   . أنثى  ) 420(ذكر ،   ) 400(فرداً ، منهم    ) 820(بلغ إجمالي عددهم    

 :ه الدراسة مايلي هذ
المنخفض والمتوسط  (تتباين درجات متغيرات الدراسة تبعاً لتباين مستويات الشعور بالوحدة النفسية            -

 .الكلية عينة الدراسة أفرادلدى ) والمرتفع
المـنخفض والمتوسـط    (توجد قدرة تنبؤية لكل مستوى من مستويات الشعور بالوحـدة النفسـية              -

) العصابية واإلكتئاب والقلق ودافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسـي       (لدراسة  بكل متغيرات ا  ) والمرتفع
 .الكليةلدى أفراد عينة الدراسة 

في الشعور  ) الذكور واإلناث (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينتي الدراسة من             -
 .اإلناثبالوحدة النفسية لصالح 

 
 فاعلية العالج النفسي السلوكي الجمـاعي فـي       دراسة حول ب )1997(حسين  ال ت قام اإلطار،وفي هذا   

 وقـد   .سـعود  الداخلية في جامعة الملك      اإلقامةخفض الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات         
 وبيان مدى فاعليه مـن خـالل        الجماعي، العالج النفسي السلوكي     أهمية الضوء على    إلقاء إلىهدفت  

 المشاركات المهارات االجتماعيـة     وإكسابشعور بالوحدة النفسية    البرنامج المقدم في خفض مستوى ال     
طالبة من  ) 20(  وقد تكونت عينة الدراسة من       االجتماعي،الالزمة لتحقيق االستقرار النفسي والتوافق      

ـ ) 24-18(  ما بـين     أعمارهن داخلية ممن تتراوح     إقامةبين الطالبات المقيمات      بالكليـات   نويدرس
 ،)1988(  خضـر والشـناوي      إعـداد ت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية        وقد استخدم  األدبية،

الباحثة، وقد اشتمل على أهم الفنيـات السـلوكية          إعدادوبرنامج العالج النفسي السلوكي الجماعي من       
المتبعة كاالسترخاء والتطمين التدريجي والتدريب التأكيدي والنمذجة والتـدعيم وتـدريب المهـارات             

 النتائج وجـود فـروق دالـة        وأظهرت ستغرق تنفيذ البرنامج مدة شهرين ونصف ،      اة وقد   االجتماعي
 للمجموعـة التجريبيـة     لبعدياياس القبلي والقياس    ق في درجة الشعور بالوحدة النفسية بين ال       إحصائياً

 في درجة الشعور بالوحدة النفسية بين المجموعـة        إحصائياً ووجود فروق دالة     لبعدي،الصالح القياس   
 علـى فاعليـة البرنـامج        لصالح المجموعة التجريبية، ودلت أيضـاً       والمجموعة الضابطة    التجريبية
 .العالجي 

 
 العالقة بين الشـعور بالوحـدة       إلىالتي هدفت التعرف     في دراسته    ) 1997( الربيعة   وقد توصل 

، كمـا   د بالرياض  كلية التربية بجامعة الملك سعو     النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طلبة      
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  وتكونـت     النفسية  لى معرفة الفروق بين الطالب والطالبات في درجة شعورهم بالوحدة           إهدفت  
 وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات        ، اختيارهم عشوائيا    تم وطالبة   طالباً) 600(الدراسة من   

ـ              دة النفسـية  داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس الشعور بالوح
 بين المتزوجين وغير المتزوجين ، كما دلت النتائج على عـدم  وكذلك ال توجد فروق دالة احصائياً 

 كما  ، وجود فروق بين الطلبة الذين يسكنون لوحدهم ، والطلبة الذين يسكنون في الحرم الجامعي               
مقيـاس الشـعور     بين درجات الطلبة علـى        سالبة ودالة إحصائياً   يةأظهرت وجود عالقة ارتباط   

    .االجتماعية ومقياس المساندة النفسية،بالوحدة 

                                                    
 بعنوان التناقض في التعبير االنفعالي وعالقته بالوحدة النفسية وبعض          )1997(وفي دراسة لجبريل    

 فـي التعبيـر     علـى التنـاقض    هدفت إلى التعرف     قد و .الجامعة المرضية لدى طالب     األعراض
 المرضية الجسمية والنفسية    األعراض وبعض    النفسية اإلحساس بالوحدة  من    بكل تهوعالقاالنفعالي  
 والتعرف على الفروق بين منخفضي ومرتفعي التناقض في التعبير االنفعالي مـن حيـث          والعقلية،
مـن  )  435( سـة مـن      وقد تكونت عينة الدرا    المرضية، واألعراض بالوحدة النفسية    اإلحساس
) 146(  منهم 294 )(  الدراسة ، و أدواتطالبا وطالبة لتقنين  )   (141من بينهم استخدم  الطلبة،
طالبة ، واستخدم الباحث مقياس كينج وايمونز للتناقض في التعبيـر االنفعـالي              ) 148(  ، و    طالباً

عة األعراض المرضية إعداد    وقائمة مراج ) 1988 (  ل قشقوش  ومقياس اإلحساس بالوحدة النفسية   
 بـين منخفضـي      إحصـائية  ذات داللة     وأوضحت النتائج أن هناك فروقا     ،   ) 1984( البحيري  

 المرضـية  واألعـراض  والشـعور بالوحـدة   0.01) (  عند مستوى ومرتفعي التناقض االنفعالي
خواف ، البارانويا ،    الجسمية ، الوسواس القهري ، الحساسية التفاعلية ، االكتئاب ، القلق ، قلق ال             (

في العداوة وكل هذه الفروق لصالح مرتفعي التناقض في التعبير        ) 0.05( وعند مستوى   ) الذهان ،   
، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التناقض في التعبير االنفعالي           االنفعالي من طالب الجامعة     

د فروق دالـة إحصـائيا بـين        وكل من اإلحساس بالوحدة النفسية واألعراض المرضية ، وال توج         
 .الذكور واإلناث في التناقض في التعبير االنفعالي 

 
 بهدف التعرف علـى مـدى انتشـار          دراسة   )1994(  والزياني     نلمؤماعبد   كل من    أجرىوقد    

والتعـرف علـى دور     الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب مرحلة التعليم الجامعي بدولـة البحـرين ،            
طالباً وطالبة من طالب    ) 238( وقد تكونت عينة الدراسة من        بالوحدة النفسية    التخصص في الشعور  
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جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين في التخصصات األدبية والعلمية ، ومن جنسيات أخرى مـن               
 :وقد كان ضمن نتائج تلك الدراسة مايلي . دول مجلس التعاون الخليجي 

 .لذكور واإلناث في درجة الشعور بالوحدة النفسية توجد فروق دالة إحصائياً بين ا  ال 
توجد فروق دالة إحصائياً بين عينة طالب البحرين وعينة دول مجلس التعاون الخليجي فـي درجـة                 

 .الخليجالشعور بالوحدة النفسية وذلك بسبب عامل العزلة الذي يواجهه طلبة دول 
 .دة النفسية في التخصصات األكاديمية المختلفةالتوجد فروق دالة إحصائياً على درجة الشعور بالوح  
 

 إلى التوصل للعالقة بين الوحـدة النفسـية وبعـض متغيـرات             هدفتبدراسة  ) 1992(  وقام سليمان 
القلق واالكتئاب والراحة النفسية والرضا عن الذات وإحباط الذات والحالة المزاجيـة            ( الشخصية مثل   

ومستوى التعليم والعمر والعالقات األسـرية      ) ب مع الذات    والشعور بالذنب والحديث الموجب والسال    
واالجتماعية ، ودرجة الرضا عن العالقات اإلنسانية ، وتقدير واحترام اآلخـرين ، وتكونـت عينـة                 

) ابتدائي ، إعـدادي ، ثـانوي ، جـامعي ، وفنـي              (من حملة مؤهالت مختلفة     ) 514(الدراسة من   
 ، نصفهم من الذكور ونصفهم من اإلناث ، مقسمين حسـب            عام) 14-65(وتراوحت أعمارهم ما بين     

، استخدم الباحث عـدة     ) أعزب ، متزوج ، بعيد عن الزوج ، أرمل ، مطلق            ( الحالة االجتماعية إلى    
، واختبـار   ) 1985(من إعداده ، وقائمة فراي للشخصية       ) 1980(مقياس يوتي للشباب    : أدوات منها   

، وقائمة التواصل النفسي مع الذات للكبار من إعداد         ) 1984(بحيري  حالة وسمة القلق للكبار إعداد ال     
دلت نتائج وقد  ،  ) 1992(، وقائمة الرضا عن العالقات االجتماعية من إعداد الباحث          ) 1991(الباحث  

 : الدراسة عن ما يلي 
لشـعور  توجد عالقة ارتباطيه سالبة ودالة إحصائيا بين الرضا النفسي عن العالقات االجتماعيـة وا              -

 النفسـية  ةوكذلك بين الوحدة النفسية والراح.بالوحدة النفسية لدى كل من اإلناث والذكور والعينة الكلية      
 .والحديث الموجب مع النفس وتقدير اآلخرين

 توجد عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا بين الوحدة النفسية وكل من االكتئاب والحالة المزاجية               -
 . مع النفس وعدم تقدير اآلخرين السالبحباط الذات والحديث والقلق وعدم الرضا وإ

 .ارتفاع درجة الوحدة النفسية لدى المطلقين واألرامل من الجنسين ومن يفتقرون لألصدقاء -
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية -

ليا وذوي المستوى التعليمـي األدنـى فـي         توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المؤهالت الع         -
 .الوحدة النفسية لصالح ذوي المؤهالت العليا 

 . فئة العمر المتوسط هي إن أكثر الفئات العمرية إحساسا بالوحدة النفسية  -
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الشعور بالوحدة النفسية وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية لدى        ) 1991( بشاي   واستهدفت دراسة 
طالبا وطالبة من كلية التربيـة بسـوهاج بواقـع          ) 220( عينة الدراسة    وقد تكونت طالب الجامعة، 

 وجود عالقة موجبة ودالة إحصـائيا بـين         نتائج الدراسة   طالبة، وأظهرت   ) 180(طالبا و ) 140(
درجات الطالب على مقياس الشعور بالوحدة النفسية ودرجاتهم على مقاييس االكتئـاب، والقلـق،              

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط        كما  لذات المنخفض،   ا واالنطواء االجتماعي، وتقدير  
الدرجات التي حصل عليها الطالب ومتوسط الدرجات التي حصلت عليها الطالبات على مقيـاس               

 .الشعور بالوحدة النفسية النفسية وذلك لصالح الطالبات
 
شعور طلبـة المرحلـة     ثر نمط التنشئة األسرية والحياة المدرسية في        أ) 1990(  الراعي   درستو

 مدى انتشار الشعور بالوحدة بين طلبة المرحلـة  إلى بهدف التعرف   النفسية   الثانوية بعمان بالوحدة  
الثانوية، واستخدمت مقياس الوحدة النفسية ومقياس التنشئة األسرية للحياة المدرسية علـى عينـة              

ة الشعور بالوحدة عند الطلبـة      طالبا وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درج       ) 1327( عددها  
سـر تتصـف    أسر تتصف بالتسلط أعلى من درجة شعور الطلبة الذين نشأوا في            أالذين نشأوا في    

ن نمط الحياة األسرية هو أهم المتغيرات في تفسير تباين الشعور بالوحدة ثم متغير نمط               أبالتسامح و 
 .الحياة المدرسية ثم متغير الجنس

 
 العالقة بين االكتئاب وكل     تبيانالتي هدفت إلى    ) 1988(ن خضر والشناوي    وفي دراسة قام بها كل م     

طالبا ) (500 المتبادلة ، وتكونت عينة الدراسة من          ةمن الشعور بالوحدة النفسية والعالقات االجتماعي     
اسـتخدم  وقـد    طالب في مدارس المملكة العربية السـعودية ،          250)(طالب جامعي و  ) 250(منهم  ،

مقياس الشعور بالوحدة النفسية ، ومقياس العالقات االجتماعيـة         : ة من األدوات منها     الباحث مجموع 
 دلت نتائج الدراسة عن ما يلي وقد المتبادلة ، 

وجود عالقة موجبة بين االكتئاب والشعور بالوحدة النفسية ، فكلما ارتفع الشعور بالوحـدة ارتفـع                 -
 .مستوى االكتئاب 

قات االجتماعية المتبادلة واالكتئاب ، فكلما زادت العالقات االجتماعية          يوجد عالقة عكسية بين العال     -
 .المتبادلة قل مستوى االكتئاب 

 
 
 



 75

  : التي تناولت الوحدة النفسية الدراسات األجنبية  2.2.2
 

بدراسة  هدفت إلى مواجهة الشعور بالوحدة النفسية للطلبة المغتـربين فـي             ) Wah,2001(قام واه   
طالبـا وطالبـة    ) 72( ومساعدتهم على حل مشاكلهم ،وقد تكونت عينة الدراسة من           جامعات صينية   

 االجتماعيـة مـن    ومقياس المساندة    النفسية، بالوحدة   كاليفورنيا للشعور وطبق الباحث مقياس جامعة     .
 :  ودلت نتائج الدراسة عن ما يلي ،الباحثإعداد 

 إلى التعامل معهم بايجابية من خالل مساندتهم         يحتاجون   الوحدة النفسية   من أن الطالب الذين يعانون    -
االجتماعية وخاصة من المشرفين لكي يستطيعوا تحمل المسؤولية ، والتحكم في الذات ، ومسـاعدتهم               

 .في كيفية حل مشاكلهم 
توجد عالقة عكسية بين الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية والعمـل االجتمـاعي وحـل                -

في الذات ، فكلما انخفض شعور الفرد بالوحدة كلما ارتفعت المسـاندة االجتماعيـة              المشاكل والتحكم   
 .ومن ثم استطاع أن يواجه مشاكله ويتحكم في ذاته ، والعكس صحيح 

توجد عوامل أخرى عامة تؤثر في شعور الطالب بالوحدة النفسية مثل العالقات الجديدة ، والعادات                -
 .الطبيعة الجغرافية والتقاليد واألخالق المتواجدة ، و

بدراسة الوحدة النفسية في مرحلة المراهقة ، واظهرت هذه الدراسـة           ) Bullock,1998(وقام بولوك   
طار إان هناك عدة عوامل تساهم في احساس المراهقين الشباب بالوحدة او العزلة ، بعضها يقع خارج                 

و مجـاورة ، فقـدان      أسة جديـدة    لى مدر إو االنتقال من مدرسة     أالصراع في المنزل    : المدرسة مثل   
رفض الشاب من قبل    : بوين وبالمثل هناك عوامل مهمة داخل حدود المدرسة مثل          صديق ، طالق األ   

الخجل ، القلق ، مهارات اجتماعية في تكوين        ( و فقدان مميزات شخصية معينة مثل       أمتالك  إاقرانه ،   
قرانهم يعانوا من مشاعر    ن يكونوا ضحية ال    الذي المراهقين الشباب ن  أوكذلك استنتج الباحث    ) صداقات  

وضح الباحث  أعالية من الوحدة النفسية ، والضغط ، واالغتراب ، واتجاهات سلبية نحو المدرسة ، و              
 ويعبرون عـن مـدى      آمنن المدرسة مكان غير     أن الطالب الذين يضطهدون من اقرانهم يعتقدون        أ

 . كرههم للمدرسة 
يمكنهم مساعدة هؤالء الطالب من خالل المنهاج المدرسي  باعطاء          ن المدرسين   ألى  إوصى الباحث   أو

حساسه بالوحدة والحـزن واالغتـراب مـن خـالل الرسـم            إعن مشاعره و  الطالب الفرصة للتعبير    
 .والموسيقى واية نشاطات اخرى 
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وهدفت إلى معرفة العالقـة بـين       ) Yarchesket,1994&Mahon(   يرفتسكيدراسة ماهون و  
 طالبا وطالبة من كلية التمـريض     ) 325(ة والمساندة االجتماعية ، على عينة قوامها        الوحدة النفسي 

وقد طبق االختبار على عينة من الطلبة فـي        ،  األمريكيةالتابعة لجامعة رونجرز بوالية نيوجرسي      
 وجود فروق دالـة بـين        عدم    عن وقد كشفت الدراسة     مرحلة المراهقة بفئاتها العمرية المختلفة      

 فقد كان متوسط درجة الطـالب أعلـى         مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية   على   والطالبات   الطالب
 بين الذكور    إحصائيا ذات داللة     ، بينما كشفت عن وجود فروق      بقليل من متوسط درجة الطالبات        

 .واإلناث بمقياس المساندة االجتماعية لصالح اإلناث 

 
التي هدفت الستكشـاف    (Kammath&Kanckar, 1993) كاماث وكانيكر كل من  دراسة اما  

  النفسـية والخجـل     بالوحـدة  ورالفروق بين الجنسين في بعض السمات الشخصية وعالقتها بالشع        
طالب وطالبة من الدراسات العليا في جامعة       ) 100(لذات واالنبساطية على عينه تألفت من       اوتقدير  

ويتصـفن   النفسـية    لواتي يشعرن بالوحدة     النساء ال  أنأظهرت نتائج الدراسة    وقد  بومباي بالهند،   
لذات لديهن منخفض، وان النساء الالتي يشعرن بالوحدة كانت درجاتهن علـى            ابالخجل كان تقدير    

 . مقياس االنبساطية اقل من الرجال

 
الربيعة  (كما هو مذكور في      )(Mullins&Anderson,1991 وأندرسون مولينز   عد كل من  أكما  

 طبيعة العالقة بين الوحدة النفسية وبين العزلة االجتماعية على          إلىعرف  هدفت الت   دراسة   )1991
فردا من بينهم طلبة جامعيون ، وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد الـذين             ) 1005(عينة مكونة من    

  .نوا أكثر أحساسا بالوحدة النفسيةفراد األسرة كاأيعيشون بمعزل عن األصدقاء و
 
 كما هـو مـذكور فـي     )Oei & Notowidjojo,1990(وجو  ويدجودراسة اوي ونوتحاولت و

 التحري عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وبين االكتئاب          إلىوالتي هدفت    ) 1998(الربيعة  
طالبـا وطالبـة     ) 432(لدى الطالب الجامعيين االستراليين والمغتربين ، وبلغ عدد أفراد العينـة            

ة المغتربين  الذين بلغت أقامتهم أكثر من سنة علـى درجـة             وأظهرت نتائج الدراسة حصول الطلب    
 . حادة ودالة في االكتئاب والشعور بالوحدة مقارنة بالطلبة االستراليين 

إلى  هدفت دراسة   )Jackson & Cochran , 1991( وكواتشران ،جاكسونكل من  أجرى كما
ن وعالقته بـاأللم  النفسـي وقـد          مدى الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسي         ةمعرف

من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بـين        ) 146( من اإلناث و  ) 147(تكونت عينة الدراسة من     
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مقيـاس  : عاما وقد اسـتخدم الباحثـان األدوات اآلتيـة          ) 19(متوسط عمري   بعاما و ) 26_17(
لنفسية والتي اشـتملت علـى   كاليفورنيا للشعور بالوحدة النفسية المعدل وقائمة مراجعة األعراض ا     

لـذات   اكراهية المفرطة ، والحساسية االجتماعية لألفـراد ، وانخفـاض تقـدير             العدة أبعاد وهي    
واالكتئاب ، والقلق العام ، والعدوانية ، وجنون العظمة ، وقد توصل الباحثان إلى نتـائج مؤداهـا                  

حساسية للعالقات بـين األشـخاص ،       وجود ارتباط ايجابي بين الشعور المرتفع بالوحدة النفسية وال        
لذات ، والشعور باالكتئاب النفسي لكل من الذكور واإلناث ، كذلك ارتبط لـديهم              اوانخفاض تقدير   

وقد سجلت المراهقـات    . لذات واأللم النفسي    الذات وتحقير   االشعور بالوحدة النفسية ايجابيا بإيالم      
عا باالكتئاب النفسي بدرجة اكبـر منـه لـدى          ذوات الشعور المرتفع بالوحدة النفسية شعورا مرتف      

الذكور، كذلك ظهرت الحساسية االجتماعية المرتفعة المتضمنة للقدرة على التفاعل مع اآلخـرين              
 بالوحدة النفسية من الجنسين وقد      الذين يشعرون وتداخل العالقات الشخصية لدى كل من المراهقين        

 . لذاتايجابيا بانخفاض تقدير واحترام إارتبط 
 

بدراسة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والكشف عـن الـذات    Weeks,1990 )  (وقامت ويكس
) 300(واحترام الذات ، والقلق االجتماعي لدى المراهقين من الجنسين ، وقد تكونت عينة الدراسة من               

: ات التالية   عام ، وقد استخدمت الباحثة األدو     )15-18(مراهق ومراهقة ممن تتراوح أعمارهم ما بين        
 ، واستبيان لقياس القلق      لتنسي مقياس جامعة كاليفورنيا للشعور بالوحدة النفسية ، ومقياس مفهوم الذات         

االجتماعي وقد دلت النتائج أن تعرض المراهقين من الجنسين للشعور بالوحدة النفسية وخاصة اإلناث              
 ارتبط الشـعور بالوحـدة النفسـية         مقياس الوحدة النفسية ، وقد     ىمنهم حيث سجلن درجة مرتفعة عل     

يجابيا باالكتئاب النفسي والقلق االجتماعي ، وسلبيا بالكشف عـن الـذات أو احتـرام الـذات لـدى                   إ
 . المراهقين من الجنسين 

 
 النفسية وإلقاء الضوء علـى      ةدراسة لمواجهة الشعور بالوحد   ) Rokach,1990 ( اشكما تناولت روك  

لموائمة ، وذلك لمساعدة اإلناث ذوات الشعور المرتفع بالوحدة النفسية           بعض االستراتيجيات المتنوعة ل   
أنثـى   ) 298(  و   اًذكـر ) 228( مـنهم    (526)واالغتراب النفسي، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن          

اسـتبيان التقريـر    : عام ، واستخدمت الباحثة األدوات التالية       ) 16-84( وتراوحت أعمارهم ما بين     
ر بالوحدة النفسية مع وصف استراتيجيات الموائمة والمواجهة للشاعرين بالوحـدة           الذاتي لخبرة الشعو  

النفسية ، وقد توصلت الباحثة أن هناك نموذج متعدد الفئات للمواجهة والتواؤم مـع خبـرة الشـعور                  
بالوحدة النفسية ، ويتكون من ثالثة مجاميع تمثل وسائل منفصلة للتعامل مع الشعور بالوحدة النفسـية                 
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 لتكون من ثالثـة أوجـه       الموجودة فيها  األعراضكذلك عمليات المواجهة يمكن النظر إليها بحسب        و
: ويشتمل هذا الوجه االستشفاء الذاتي على الصعيدين السلوكي والمعرفـي ، والتحـول            : وهي  التقبل    

ودة لديه مـن    وفيه يحتاج الشخص لتقييم موقفه ليغير أو يعدل من األنماط التفاعلية أو السلوكية الموج             
خالل استثارة مصادر القوة والدعم لديه ليعيد بناء ذاته ، أما الوجه الثالث هو الوصول أو االقتـراب                  

ويشتمل على العديد من الطرق االجتماعية والتواصـل االجتمـاعي بصـورة نشـطة              : من االنتماء   
 . وايجابية وفعالة 

 
 مدى إلىفقد هدفت التعرف Roscoe& Skomski )  1989,(وسكومسكي،روسكي من لدراسة كأما 

انتشار الشعور بالوحدة النفسية بين طلبة الجامعة وفيما إذا كان هناك فروق في الوحدة بـين الطلبـة                  
الذين يسكنون داخل الحرم الجامعي  والطلبة الذين يسكنوا خارج الجامعة ، وقد طبق مقياس الشـعور               

طالبا وطالبة في مرحلة البكـالوريوس ،  ) 1696(  على عينة مكونة من     UCLA)( بالوحدة النفسية     
وقد كشفت النتائج أن الطلبة في الجامعة يعانون من الشعور بالوحدة بدرجة متوسطة ، وانه ال توجـد                  

 بين الطلبة الذين يسكنون داخل الجامعة ، والطلبة الذين يسكنون خارجها ،             ةفروق في الشعور بالوحد   
  الدراسة وجدت أن الذكور يشعرون بالوحدة أكثر من اإلناث  وبخصوص الفروق بين الجنسين فان

والتي تهدف إلى فهم طبيعة الوحدة النفسية ووضعها في    )Portnoff,1988 (  دراسة بورتنـوف   وفي
إطار نظري وربطه بالدراسات الحديثة بعرض المعنى الشائع لكل خبرات الوحدة ، وحساب الفـروق               

ذلك تفسير الديناميات النفسية السلوكية للوحدة النفسية ، وقد تمـت           المالحظة بين خبرات الوحدة ، وك     
طالبا وطالبـة مـن     ) 68(الدراسة على مرحلتين حيث تكونت عينة الدراسة في المرحلة االولى  من             

 :برنامج تعليم الكبار من عينة حضرية من جامعة الساحل الشرقي ، ودلت نتائج الدراسة عن ما يلي 
ة النفسية لدى أفراد العينة قد نتجت وتراكمت بسبب االبتعاد البينشخصي حيث            أن كل خبرات الوحد    -

 .يولد نوعا من االغتراب عن اآلخرين 
حد العوامل المسببة   أيمثل النقص أو التمزيق في الصالت الرومانسية والعالقات العائلية والصداقات            -

ر أو المجتمع كعامـل أخـر يسـبب         للوحدة النفسية ، وأيضا النقص في العالقات مع الجماعات األكب         
الوحدة ، ويوضح أن هذا النقص يمثل حرمان الفرد من أشخاص مهمين في حياته يشعرونه بأهميتـه                 

  .إليهمويساعدونه على فهم نفسه وتوجيهها بالنسبة 

كشفت الدراسة ايضا  عن التأثيرات المتباينة والتي يتكرر ذكرها في تزامن مع الوحدة النفسية وهي                  -
 .لق ، الضجر ، الالمباالة ، االكتئاب ، االغتراب ، الفراغ الق
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واتضح ايضا أن الفرد الذي ال يجد تدعيما لمعاني االستقالل والتأكيد االجتماعي يكون أكثر عرضـة                
  هـم للتعرض للوحدة النفسية ، وتختلف خبرات الوحدة بفروق بين األفراد حسب االستجابات الخاصة ب             

عنى أكثر من اختالفها في الموقف المسبب للوحدة النفسية ، كما ان المـراهقين              والتي تتعلق بنقص الم   
عندما يعتبرون أنفسهم كبارا بدرجة كافية للسؤال عن معنى حياتهم ، وفي نفس الوقت معتمدين علـى                 
اآلخرين فأنهم يتعرضون جزئيا لمعاناة الوحدة النفسية ، كما أظهرت الدراسة أن هناك ثالثة أشـكال                

 .الوحدة النفسية ، الوحدة النفسية االجتماعية ، الوحدة االجتماعية : دة النفسية وهي للوح
عيـة ، وقـد تـم        فيها دراسة التدريب على المهارات االجتما      تأما المرحلة الثانية من الدراسة فقد تم      

طالبة من الكلية والالتي حصلن على مستويات مرتفعـة علـى مقيـاس             ) 20(تطبيقه على عينة من     
 بالهامشية ، ودلت النتـائج      واالحساسلشعور بالوحدة باإلضافة إلى قصور في المهارات االجتماعية         ا

أن اكتساب المهارات االجتماعية أدى إلى خفض درجة الشعور بالوحدة النفسية االجتماعية ، والوحدة              
 .االجتماعية  في حين أنها لم تؤدي إلى نقص في الوحدة النفسية

  
  وقـد هـدفت   )Vitkus,1987) &Leonard فيتكس وهوروفيتسمن  لأجراها كوفي دراسة أخرى 

إلى التعرف على األداء االجتماعي غير المالئم لدى األفراد الذين يشعرون بالوحدة النفسـية ، وهـل                 
يرجع العجز في السلوك االجتماعي إلى نقص في المهـارات ، أم إلـى السـلبية فـي أداء األدوار                    

مـن إعـداد راسـل وكترونـا ،         )  UCLA( تطبيق مقياس الشعور بالوحـدة      االجتماعية  وقد تم     
Russel,Cutron)(       621 على عيينة قوامها) (           ، من طلبة علم  النفس في جامعة بتانفورد في أمريكا

وقد أظهرت نتائج الدراسة انه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين على المقياس ، كما ال توجد                  
يا بين المجموعتين في األداء االجتماعي ، بينما توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين                فروق دالة إحصائ  

 . المجموعتين في تقيمهم الذاتي ألنفسهم وألدائهم 
 للتحقـق مـن   )Medora & Woodward , 1986 (  دراسة وودورد ، ميدورا  منلأجرى كوقد 

 المتغيرات مثـل الجـنس والوضـع        مدى انتشار الوجد النفسية بين الطلبة الجامعيين وعالقتها ببعض        
االجتماعي واالقتصادي وعدد اإلخوة والترتيب الميالدي  بين اإلخوة وعدد األصدقاء الحميمين  ، وقد               
أظهرت نتائج الدراسة أن الشعور بالوحدة بين الطالبات كان أعلى منه بين الذكور ، كما بينت عـدم                  

أمـا  . خوة في العائلة وعدد األصدقاء الحميمـين        وجود عالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وعدد اإل       
بالنسبة لترتيب  الميالدي للفرد في األسرة فان تحليل التباين لم يظهر فروقا دالة إحصائيا  بين األفراد                  

 .  ذوي الترتيب الميالدي األول أو الترتيب الميالدي األخير أو األوسط في األسرة 
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دراسة تهدف إلى فحص العالقة بين  )Hsu&Range,1986( وقد أجرى كل من هسو وهيلي ورانج 
الوحدة النفسية واالكتئاب ، وتهدف أيضا إلى التمييز بين الوحدة العاطفية والوحدة االجتماعية ،  وقـد               

 )51( طالب و  )131(ينيون وافدون من جامعات امريكية وعددهم       صتكونت عينة الدراسة من طالب      
 : لى ما يلي طالبة ، وقد تم توزيع العينة ع

 .طالبة ) 23( طالب ، و18) (منهم،) 41( طالب صينيون في جامعة تايوان  -
 .طالبة ) 33(طالب ، و ) 11 (منهم،) 44(طالب امريكيون في جامعة امريكية  -

 .اناث ) 18(ذكور ، و) 3 (منهممريض،) 21(افراد امريكيون مكتئبون  -
اب ،ومقياس جامعة كاليفورنيـا ولـوس انجلـوس         ر بيك لالكتئ   عدة مقاييس منها مقياس     وقد استخدم   

 : وكانت النتائج كاالتي   )BELS(للوحدة النفسية ، ومقياس بليكر للوحدة 
 .ظهر المكتئبون وحدة نفسية أكثر من باقي مجموعات الدراسة إلى جانب االكتئاب أ -
 . العاطفية واالجتماعية :ظهر المكتئبون كال النوعين من الوحدة أ -

  . ربون وحدة اجتماعية أكثر من مجموعة الطالب غير المغتبونرظهر المغتأ -

 متزوجين وحدة أكثر مما أظهرها الطالب المتزوجين الظهر الطالب غير أ -

 . لم توجد فروق دالة بين الجنسين في الوحدة النفسية  -
الفرد  دراسة الوحدة النفسية التي يعيشها إلىالتي هدفت Lobdel)  (1985 ,  دراسة لوبديل وفي 

 وبعـض متغيـرات     وأقرانهم آبائهم الحالية والسابقة مع     األسرية للعالقات   إدراكهوعالقتها بمدى   
 والشعور بالوحدة النفسـية     االجتماعية، والمهارات   النفسي، واالكتئاب   لذات،االشخصية مثل تقدير    

بة قسـم علـم      من طل  ابناءو وأمهات أباءفرد من   ) 130( تكونت عينة الدراسة من     و األبناء،لدى  
 الطالب ذوي الشـعور المـنخفض       أنوقد دلت النتائج     ،  "Manitoba"النفس في جامعة مانيتوبا     

 األولى بآبائهم أكثر ايجابية وأكثر تفهما، وكانت العالقة باألم أكثـر            بالوحدة النفسية كانت عالقاتهم   
الب الذين يشعرون بمزيـد      وان الط  األب، عن   األبناء الشعور بالوحدة النفسية لدى      إثارةفاعلية في   

 ب  ولم تؤيد النتائج ذلك بالنسبة لـأل       النفسية يشعرن بالوحدة    أيضا أمهاتهممن الوحدة النفسية كانت     
ما الرضـا عـن عالقـات       أن العالقات االولى باالقران لم ترتبط بالشعور بالوحدة النفسية ،           أكما  

  كما دلت النتـائج    مهات ،  واأل باءألب با الصداقة الحالية فقد ارتبط بدرجة عالية لدى كل من الطال         
 بعض متغيرات الشخصية كاالكتئاب وتقدير الذات كانت مرتبطـة ارتباطـا قويـا              أنعلى  ايضا  

 الشعور بالوحدة النفسية قد يكـون       إلىن ميل الفرد    أبالشعور بالوحدة النفسية لدى العينة الكلية ، و       
  . منسوخا أومنقوال 
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دراسة عن التنبؤ بالوحدة النفسية لدى ) Kaiser & Berndt,1982(وأجرى كل من قيصر وبيرندت 
طالبا من الطلبة ممن تتراوح أعمارهم مـا        ) 174( المراهقين الموهوبين ، وتكونت عينة الدراسة من        

مقياس االكتئـاب ، ومقيـاس الوحـدة النفسـية      :  استخدام األدوات التالية تم عاما ،و ) 14-17( بين  
اده مع عمل جدول لتسجيل األحداث التي تحدث أثناء الدراسة ، وأوضحت نتائج             ومقياس للغضب وأبع  

الدراسة وجود عالقة جوهرية بين تقدير الذات واالكتئاب والوحدة النفسية ، كما أن الشعور بالوحـدة                
النفسية يكون داال من خالل الحاجة إلى التقبل واالغتراب ، والفهم والمساندة االجتماعية ، وأوضحت               

يضا أن دالئل االكتئاب تظهر في الشعور بالعجز واالنطواء ، والشعور بالـذنب ، وتقـدير الـذات                  أ
باإلضافة إلى الضغط الشديد من قبل اآلخرين ، وجميعها تعتبر مؤشرات لإلصـابة باالكتئـاب ، وان     

 .المراهقين أكثر عرضة من غيرهم للشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب 

 
بدراسة ظاهرة الشعور بالوحدة النفسـية      ) Moore&Schultz,1983( وشولتز  وقام كل من  مورو      

طالبا وطالبة من   ) 99( وقياسها ودراسة خصائصها وكيفية التغلب عليها ، وتكونت عينة الدراسة من            
عاما ، وقد تم تطبيق بيان دراسة ) (19-14طلبة المدرسة العليا ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين           

للوحـدة  )  UCLA (  ، واستبيان القلق ، ومقياس لالكتئاب ومقياس لتقدير الذات ، ومقيـاس           الحالة  
ن الشعور بالوحدة النفسية يرتبط ارتباط موجبا بحالة الطالب المزاجية           أالنفسية ، ودلت نتائج الدراسة      

 النفسية ارتباطا   وارتبط الشعور بالوحدة  . والقلق ، واالكتئاب ، والشعور بالخجل ، والقلق االجتماعي          
سالبا بتقدير الذات ، والقدرة على إقامة عالقات ودودة ، والسعادة ، والرضا عن الحياة ، وأوضـحت                  

 لالنخراط فـي المجتمـع ، ولـديهم         ل ميالً أقأيضا أن المراهقين ذوي الشعور بالوحدة النفسية كانوا         
 .عامة في هذه المرحلة خاصية الضجر أو السام ، ويزداد الشعور بالوحدة النفسية بصفة 

 
    المتعلقة باالكتئابالسابقةالعربيةالدراسات   3.2.2

 
بعنوان األفكار الالعقالنية المنبئة باضطراب االكتئاب لدى عينة مـن طـالب            ) 2007(دراسة الغفار   

من هدفت هذه الدراسة إلى تحديد األفكار الالعقالنية المنبئة باضطراب االكتئاب لدى عينة             ،  الجامعة  
مقيـاس األفكـار الالعقالنيـة       : ، واستخدمت الباحثة مقياسين هي     في مصر  طالب جامعة بني سويف   

لعمـري لهـم    اطالبا وطالبة وكان المدى     ) 660(ومقياس بيك لالكتئاب ، وتكونت عينة الدراسة من         
ائج وجود  وقد أظهرت النت  . عاما يمثلون عددا من الكليات النظرية والعملية        ) 22-17(يتراوح ما بين    

عالقة دالة تنبؤية بين األفكار الالعقالنية ومؤشرات االكتئاب، وكذلك وجود فروق دالة بين الـذكور               



 82

واإلناث في نسب انتشار االكتئاب، وكم ونوع األفكار الالعقالنية، كما ظهـر اثـر دال للتخصـص                 
 . الدراسي في حدوث االكتئاب لصالح طالب الكليات العملية

 
زملة التعب المزمن وعالقتها بكل من القلـق         بدراسة بعنوان    )2006(عبد الخالق   و  الذيب قام كل من  

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معدالت انتشار زملة        وقد  واالكتئاب لدى عينة من طالب جامعة الكويت        
التعب المزمن وفحص الفروق بين الجنسين في هذه الزملة ، وبحث العالقـة بـين التعـب والقلـق                   

  واستكشاف العامل الذي يجمع بين المتغيرات الثالثة السابقة ، تكونت عينة الدراسـة مـن                 واالكتئاب
وهي المقياس  :طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت ، وقد طبقت المقاييس  التالية              ) 1364(

مراض العربي لزملة التعب المزمن ، والمحكات العشرة لزملة التعب المشتقة من التصنيف الدولي لأل             
، ومقياس جامعة الكويت للقلق ، ومقياس االكتئاب الصادر عن مركز الدراسات الوبائية علـيهم فـي                 
موقف جمعي  وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في معدالت انتشار زملة التعب المزمن                

اطـات موجبـة    بين الجنسين في المقياس العربي لزملة التعب المزمن ، كما كشفت الدراسة عن ارتب             
ومرتفعة بين كل من زملة التعب والقلق واالكتئاب ، واستخرج عامل واحد مرتفع التشـعبات سـمي                 

 . بالعامل العام لالضطراب النفسي 
بعنوان اثر التدريب على تفنيد المعتقدات الالعقالنيـة        ) 2004(وفي دراسة  تجريبية قام بها دحادحة        

، وتحسين مفهوم الذات لدى الطلبة المكتئبين ، شملت عينـة           وتاكيد الذات في خفض مستوى االكتئاب       
طالبة من طالب وطالبات الصف االول الثانوي ، والذين يعانون مـن            ) 30(طالبا ، و    ) 30(الدراسة  
حسب درجاتهم على مقياس بيك لالكتئاب ، تم توزيع العينة الى ثالث مجموعات متساوية              . االكتئاب  

طالبا وطالبة تلقى افرادها التـدريب      ) 20(وعة تجريبية اولى وعددها     من حيث العدد والجنس ، مجم     
طالبا وطالبة تلقـى افرادهـا      ) 20(على تفنيد االفكار الالعقالنية ، ومجموعة تجريبية ثانية وعددها          

طالب وطالبـة اسـتخدمت كمجموعـة       ) 20(التدريب على تاكيد الذات ، ومجموعة ثالثة تكونت من          
رادها اي نوع من المعالجة ، وقد تم تدريب افراد المجموعتين التجريبيتين مـدة              ضابطة ، ولم يتلق اف    
بواقع جلستين اسبوعيا لكل مجموعة ، وتم اسـتخدام  ) ساعة ونصف لكل جلسة   ( خمسة عشرة جلسة    

شارت النتائج الى وجود فروق     أمقياس بيك لالكتئاب ، ومقياس مفهوم الذات قبل المعالجة وبعدها ، و           
موعات الثالث فيما يتعلق بانخفاض مستوى االكتئاب ، وتحسين مفهوم الذات للقياس البعـدي         بين المج 

وذلك لصالح المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة ، في حين لم تظهر فـروق بـين                
ج عدم  كما اظهرت النتائ  . المجموعتين التجريبيتين فيما يتعلق بتحسين مفهوم الذات في القياس البعدي           
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ثر كل من الجنس والتفاعل على المقياس البعدي فيما يتعلق بانخفاض مستوى االكتئـاب              وجود فرق أل  
 .وتحسن مفهوم الذات 

نمـط الشخصـية    والجندر،  : بعنوان االكتئاب عند الطلبة الجامعيين    ) 2004(دراسة الخليدي   وجاءت  
ين االكتئاب والضغوط النفسية التـي      وقد هدفت هذه الدراسة إلى كشف العالقة ب       . كعوامل ذات عالقة  

يتعرض لها طلبة الجامعة من جهة، وأنماط شخصياتهم من جهة أخرى، وجنس الطلبة من جهة ثالثة،                
من اإلناث من طلبة    ) 467(من الذكور، و  ) 236(طالبا وطالبة بواقع    ) 703(تكونت عينة الدراسة من     

قائمة بيك لالكتئاب، مقياس ايزنـك للشخصـية،        : يةالجامعة األردنية، استخدمت الباحثة المقاييس التال     
ومقياس الضغوط النفسية، وقد دلت النتائج أن الطلبة الجامعيين يعانون من االكتئاب بدرجات متفاوتة              
ومن الضغوط النفسية بدرجة تفوق المتوسط، وأشارت النتائج أيضا إلى أن اإلناث أكثر اكتئابا وأكثـر      

ذكور، وارتباط الضغوط النفسية ومعظم أبعادها باالكتئاب، والى وجود         تعرضا للضغوط النفسية من ال    
 .  عالقة بين أبعاد الشخصية واالكتئاب 

 
بعنوان الفروق بين طلبة وطالبات جامعة الكويـت فـي القلـق       ) 2003( نصاري  ألوجاءت دراسة ا  

 جامعة الكويـت فـي     واالكتئاب، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين طلبة وطالبات           
معدالت انتشار القلق واالكتئاب و كذلك تحديد أكثر األعراض انتشارا لدى طالب جامعة الكويت من               

طالباً وطالبة يدرسون بجامعـة الكويـت، بواقـع         ) 1103(الجنسين وتكونت عينة الدراسة الكلية من       
ما األدوات المستخدمة في هذه     عاماً، أ ) 25-18(تراوحت أعمارهم بين    . طالبة) 742(طالباً و   ) 361(

 " ."BDI-IIالثانية لإلكتئاب " بيك"وقائمة " KUAS"الدراسة فقد كانت مقياس جامعة الكويت للقلق 

جوهرية بين الطلبة والطالبات حيث حصلت الطالبـات علـى    عن فروق: وقد دلت نتائج هذه الدراسة  
 وقد حصلت الطالبات على نسـبة     في القلق ،  %) (10.5 حين حصل الطالب على نسبة       في %)11.8(

في االكتئاب كما كشفت النتائج أيضـاً عـن         %) 9.9(عن الطلبة الذين حصلوا على نسبة       %) (10.9
 واالكتئاب، حيث حصلت الطالبات على      قوجود فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في أعراض القل        

جامعة الكويت للقلق، فـي حـين       عرضاً في الدرجة الكلية لمقياس      )18(متوسط أعلى من الطلبة في      
الثانية " بيك" أعراض في الدرجة الكلية لقائمة      ) 9(حصلت الطالبات على متوسط أعلى من الطلبة في         

 .لإلكتئاب  وبالتالي يمكن القول بأن الطالبات أكثر قلقاً واكتئاباً من الطلبة
 

كتئاب النفسي لـدى طلبـة      دراسة هدفت إلى التعرف على مدى انتشار اال       ) 2003(وأجرى العبيديين   
الصف األول الثانوي األكاديمي في األردن وعالقته بمتغيري الجنس والمنطقة الجغرافية ، وقد تكون              
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مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي الذين يدرسون في المدارس الحكومية ، وقد بلغ                
طالبـا وطالبـة تـم اختيـارهم        ) 2301(طالبا وطالبة ، وتكونت عينة الدراسة من        54389)(عددهم  

، ) BDI(عشوائيا بالطريقة العنقودية متعددة المراحل ، وقد استخدم الباحث مقياس بيـك لالكتئـاب               
، وأظهرت نتائج الدراسـة      ) 1988(المقننة على البيئة األردنية من قبل حمدي وأبو حجلة وأبو طالب            

 :ما يلي 
عر اكتئاب متوسطة ،وقد كان المتوسط الحسابي الستجاباتهم         أن أفراد العينة عموما يعانون من مشا       -

 .) 9.1(مع انحراف معياري ) 19.2(على القائمة 
 .من أفراد العينة اظهروا مستوى مرتفع من االكتئاب %) 29( كان هناك -

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى انتشار االكتئاب النفسي لدى أفراد العينة تعـزى إلـى                   -
 . الجنس ، وذلك لصالح اإلناث متغير

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى انتشار االكتئاب النفسي تعزى إلى المنطقـة الجغرافيـة                 -
 .وذلك لصالح طلبة منطقتي الشمال والجنوب 

 وجود تفاعل بين متغيري الجنس والمنطقة الجغرافية فيما يتعلق بانتشار ظاهرة االكتئـاب وذلـك                -
 . من منطقة الشمال  لصالح اإلناث

 
بعنوان التوتر والضغوط النفسية واالكتئاب ومهارات التكيف لدى الطلبة         ) 2003( دراسة العلمي   وفي  

في الجامعات الفلسطينية والطلبة في الجامعات األردنية ، بهدف دراسة الصحة النفسية للطلبة في كل               
) 650( نت عينـة الدراسـة الكليـة  مـن           من  الجامعات الفلسطينية والجامعات األردنية ، وقد تكو        

طالبـة فـي الجامعـات      ) (195طالب ، و  ) (156طالبا وطالبة ، منهم     ) (315:  يتوزعون كالتالي   
طالبة في الجامعات األردنيـة ،      ) 229( طالب و   ) 116( طالبا وطالبة منهم    ) (345الفلسطينية ، و      

يـاس االكتئـاب ، والضـغط النفسـي ،          ق، م  استخدمت الباحثة عدة مقاييس منها مقياس التوتر         وقد
 :ومهارات التكيف ،  واظهرت الدراسة النتائج التالية  

ان متوسط درجات الطلبة الفلسطينيين أعلى من متوسط درجات الطلبة األردنيـين علـى مقيـاس                 -
ن الطلبة الفلسطينيين يتعرضون لضغوط نفسـية       أي  أ، ومقياس التوتر ،   ) االكتئاب  ( وصف المشاعر   

 . ديدة  وذلك لصالح الطالباتش
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير االنتساب ، والجـنس علـى مقيـاس التـوتر                    -

 .واالكتئاب والضغط النفسي لدى عينة الدراسة الكلية 
 . وبشدة وذلك لصالح الطلبةالذكور ةودلت أيضا أن الطلبة الفلسطينيين لديهم مهارات تكيف بكثر
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روق ذات داللة إحصائية لدى طلبة الجامعات األردنية في مهارات التكيف تعـزى إلـى               ال توجد ف   -
 .  متغير الجنس

 
– بعنوان االكتئـاب وعالقتـه بـبعض المتغيـرات االجتماعيـة             بدراسة) 2003( اليحفوفي   وقامت

تشـار  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى مـدى ان         وقد   .الديموغرافية لدى طلبة الجامعة اللبنانيين    
كالدين، والجـنس ، والطبقـة      : الديموغرافية–االكتئاب بين طالب الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات        

 مـن طالبـا وطالبـة     ) 610( وقد تألفت العينة من     . االجتماعية ، ونوع الجامعة ، والموقع الجغرافي        
ة من السنوات الثانية مـن      الجامعتين اللبنانية واألمريكية في بيروت، وقد اختيرت العينة بطريقة عنقودي         

وقد استخدمت الباحثة قائمة بيك     . سنة) 21,03( مختلف فروع كليات اآلداب، وقد بلغ متوسط أعمارهم         
، وقد أشارت النتائج إلـى      )1996( تعريب احمد عبد الخالق عام      ) 1978( لالكتئاب بصيغتها المعدلة    

في فالحضريون والريفيون حققوا متوسطات     عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين تبعا للموقع الجغرا        
متقاربة  ، في حين ظهرت فروق تبعا لمتغير الديانة وذلك لصالح المسلمين ، كما تبين وجود فـروق                   

، وبالنسـبة    ولصالح الطبقـة الفقيـرة       دالة إحصائيا بين الطبقات االجتماعية العليا والوسطى والفقيرة         
 لدى طالب الجامعة اللبنانية مقارنـة بـإقرانهم فـي الجامعـة             لمتغير الجامعة ، ارتفع معدل االكتئاب     

 .األمريكية ، أما انتشار االكتئاب فقد وقعت درجاته ضمن نطاق الدرجات المعتدلة تبعا لمقياس بيك 
 

نترنت واالكتئاب لدى عينة بدراسة  هدفت الى فحص العالقة بين استخدام اإل )  (2002وقامت النمرات
ردنية ، وتحديد الفـروق المحتملـة الناجمـة عـن           يرموك والعلوم والتكنولوجيا األ   من طلبة جامعتي ال   

) 500(التفاوت في مدة استخدام االنترنت وجنس االطالب وتخصصه ، وتكونت عينـة الدراسـة مـن                 
عتادوا ارتياد مقاهي االنترنت ، موزعين      إطالبة ، ممن    ) 224(طالب ، و    ) 276(طالب وطالبة ، منهم     

، وقد دلت   ) Beck(التخصصات العلمية ، وقد استخدمت الباحثة صورة معربة لقائمة بيك           على مختلف   
من الطلبة يعـانون    ) 41.6( هناك مستوى مرتفعا من االكتئاب ، حيث كان ما نسبته            أننتائج الدراسة   

  ذات داللة احصـائية فـي      اًن هناك فروق  أمن مستويات شديدة جدا من االكتئاب لدى عينة الدراسة ، و          
كثر اكتئابا  أدرجة االكتئاب تعزى لمدة استخدام االنترنت وجنس الطالب وتخصصه ، فقد كانت االناث              

كثر اكتئابا من طلبة التخصصات العلمية ، والطلبة الـذين          أدبية  ن طلبة التخصصات األ   أمن الذكور ، و   
 . خدامهم له محدودا ولئك الذين كان استأكثر اكتئابا من أو متوسط أاستخدموا االنترنت بشكل كبير 
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 هدفت إلى فحص فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهـارات           التي) 2001( دراسة الزيادات   وفي  
مراهقـة مـن    ) 30( االجتماعية في عالج الخجل واالكتئاب لدى المراهقين، تكونت عينة الدراسة من            

سـنة  ) 16-13( أعمارهن ما بين     ممن تتراوح    )مرج الحمام في مدينة عمان    (مدرسة راهبات الوردية    
تم اختيارهن عن طريق العينة القصدية ، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم استخدام مقياس الخجل كمقياس                
قبلي ، وبعدي ، ومتابعة ، وأيضا استخدمت قائمة وصف المشاعر كمقياس قبلي وبعدي ومتابعة لقياس                

توزيع أفراد الدراسة عشـوائيا إلـى مجمـوعتين          تم  وقد  .درجة الشعور باالكتئاب لدى أفراد الدراسة       
) 11( مـن    ، حيث خضعت المجموعة التجريبية الى البرنامج اإلرشادي المكـون         )تجريبية وضابطة   (

وقـد  . جلسة على مدى شهرين، بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج إرشادي من أي نوع              
وقد أظهرت النتائج   . ا كان أداء أفراد الدراسة متغيراً تابعاً      اعتبر البرنامج اإلرشادي متغيراً مستقالً، بينم     
في مستوى الخجل واالكتئاب بين المجمـوعتين       ) α=0.05(أن هناك فرقاً ذا دالة إحصائية عند مستوى         

وذلك لصالح المجموعة التجريبية ، أي أن البرنامج اإلرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية كان              
 .واالكتئابتوى الخجل  في خفض مسالًفعا
 

بعنوان استراتيجيات التدبر لضغوط الحياة وعالقتها بـالقلق واالكتئـاب          ) 2001(وفي دراسة المومني    
وقد هدفت إلى اكتشاف العالقة بين ضغوط الحياة التي يتعرض لها طلبـة             . لدى طلبة الجامعة األردنية   

أخرى، وعالقة ذلـك بـالقلق واالكتئـاب        الجامعة من جهة، وأساليب التدبر التي يمارسونها من جهة          
والتعرف على المواقف الضاغطة التي يتعرض لها طلبة الجامعة األردنية، تكونت عينة الدراسة مـن               

 على مختلف الكليات العلمية واإلنسانية والمستويات الدراسـية المختلفـة           ينطالبا وطالبة موزع  ) 230(
ر لقياس القلق، ومقياس بيـك المعـرب        جقياس سبيلبير وقد استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية، وم      

وقد دلت النتائج إلى أن أكثر مصادر الضغط النفسي التي يتعرض لها الطلبة هي الضـغوط                . لالكتئاب
 هناك عالقة ايجابية بين الضغط النفسي وكل من القلق واالكتئاب، وقد ظهـرت عالقـة                نأالجامعية، و 

تراتيجيات التدبر وكل من القلق واالكتئاب، وأشارت أيضا كـذلك          ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض اس     
 مـن القلـق      57%)(بان الضغوط االجتماعية هي اكبر متنبيء بالقلق واالكتئاب،  حيث تنبأت بحوالي           

 ، وان استراتيجيات التدبر الفاعلة ارتبطت سلبيا بكل من القلـق            كتئابمن اال %) (46وتنبأت بما نسبته    
 وبالضغوط من جهة أخرى، أما استراتيجيات التدبر غير الفاعلة فقد ارتبطت ايجابيا             واالكتئاب من جهة  

دراسة هـدفت   ) 2001(كل من رضوان وهريدي      واجرى بكل من القلق واالكتئاب والضغوط النفسي     
إلى الكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية، وكل من مظاهر االكتئاب وتقدير ألذات والرضا عـن                

وتكونت عينة الدراسـة    . لدى عينة من العاملين المصريين المغتربين بالمملكة العربية السعودية        الحياة  
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عامال متزوجين وغير متزوجين موزعين على القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأشارت           ) 208(من  
ن هنـاك  النتائج أن هناك عالقة سلبية بين المساندة االجتماعية ومظاهر االكتئاب لـدى المغتـربين، وا    

عالقة ايجابية بين تقدير الذات وكل من المساندة الوجدانية والسلوكية وقد كانت المساندة الوجدانية ثـم                
المادية هما المكونان المنبئان بمظاهر االكتئاب، ومظاهر الرضا عن الحياة، أما المساندة الوجدانية ثـم               

ائيا بين من يعملون في القطـاع الخـاص         المعرفية هما المنبئان بتقدير ألذات، وهناك فروق دالة إحص        
والذين يعملون في القطاع الحكومي لصالح من يعملون في القطاع الخاص ، وهناك فروق دالة إحصائيا                
بين المتزوجين وغير المتزوجين في المساندة الوجدانية وذلك لصالح المتزوجين وقد أشارت أيضا إلى              

 .ية وفقا للحالة االجتماعية والمهنة أن هناك فروقا في درجات المساندة االجتماع
 
دراسة هدفت إلى الكشـف عـن العالقـة بـين المسـاندة            ) 2001(كل من رضوان وهريدي      جرىأو

لذات والرضا عن الحياة لـدى عينـة مـن العـاملين            ااالجتماعية، وكل من مظاهر االكتئاب وتقدير       
عـامال متـزوجين    ) 208( الدراسة من    وتكونت عينة . المصريين المغتربين بالمملكة العربية السعودية    

وغير متزوجين موزعين على القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأشارت النتـائج أن هنـاك عالقـة               
ن هناك عالقة ايجابية بـين تقـدير        أسلبية بين المساندة االجتماعية ومظاهر االكتئاب لدى المغتربين، و        

انت المساندة الوجدانية ثم الماديـة همـا المكونـان          الذات وكل من المساندة الوجدانية والسلوكية وقد ك       
المنبئان بمظاهر االكتئاب، ومظاهر الرضا عن الحياة، أما المساندة الوجدانية ثم المعرفية هما المنبئـان               

 دالة إحصائيا بين من يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون           اً هناك فروق   كما تبين ان   لذات،ابتقدير  
ـ ان ي لصالح من يعملون في القطاع الخاص ، و     في القطاع الحكوم    دالـة إحصـائيا بـين    اًهناك فروق

المتزوجين وغير المتزوجين في المساندة الوجدانية وذلك لصالح المتزوجين وقد أشارت أيضا إلـى أن               
  .نية هناك فروقا في درجات المساندة االجتماعية وفقا للحالة االجتماعية والمه

 
دراسة هدفت إلى الكشف عن مـدى وجـود         ) 2000(ن والزغول والهنداوي    كما أجرى كل من النبها    

) 926( ظاهرتي القلق واالكتئاب لدى طلبة جامعة مؤتة والعالقة بينهما ، وتكونت عينة الدراسة مـن                
) BDI( من مختلف التخصصات والسنوات الدراسية ، وقد طبق مقياس بيـك االكتئـاب               ،طالبا وطالبة 

من أفراد  %) 87( دلت نتائج الدراسة أن مشاعر االكتئاب ظهرت بشكل عام على            النسخة المعربة ، وقد   
% ) 40(من أفراد العينة يعانون من مستوى متوسط من االكتئاب ، وان            %) 29(العينة ، بينما وجد أن      

من أفراد العينة يظهرون مشاعر مرتفعة من االكتئاب ، وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة                
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ية في مستوى االكتئاب تعزى لتفاعل الجنس والتخصص الدراسي ، إذ أظهرت الطالبـات فـي                إحصائ
 .التخصصات العلمية مستوى أعلى من االكتئاب مقارنة بالذكور

 
هدفت إلى الكشف عن مدى انتشار االكتئـاب النفسـي بـين طلبـة            التي  ) 2000(دراسة معمرية    اما  

مـن الـذكور    ) 217(طالبا وطالبة منهم    ) 527(لدراسة من   وقد تكونت عينة ا   ،  الجامعة من الجنسين    
 عدة معاهد من جامعة باتنة في الجزائر، ومن المستويات الدراسـية            علىمن اإلناث موزعين    ) 310(و

المختلفة، وقد استخدم الباحث مقياس بيك لالكتئاب الصورة األولى المعدلة، وقد دلت النتائج أن نسـبة                 
حسب المحك المستخدم تترواح بـين       ) عينة الذكور ، عينة اإلناث    (ة الجامعة     انتشار االكتئاب بين طلب   

    وأشارت أيضـا أن        )1  :2(:   أي أن نسبة اإلناث إلى الذكور في االكتئاب هي           )  20%-% 10(
ن هناك فرقاً بين متوسطي الذكور واإلناث في االكتئاب و لصـالح            أالطالبات أكثر اكتئابا من الطالب و     

ن هناك اختالفاً في ترتيب أعراض االكتئاب الثالثة عشرة باختالف الجـنس و لصـالح               أت  ، و   الطالبا
 .الطالبات 

 
 هدفت الى فحص العالقة االرتباطية بين مستوى الدعم  االجتماعي         التي) 1999( وفي دراسة الزيتاوي    

ت وفقا لمتغيرات الجنس     واالكتئاب لدى طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك والفروق بين هذه العالقا          
قام الباحث بتطـوير مقيـاس للـدعم        . سرة  ومكان االقامة ، والمستوى الدراسي ، والدخل الشهري لأل        
لالكتئاب ، تكونت عينة الدراسـة   ) Beck( االجتماعي المدرك ، كما استخدم صورة معربة لقائمة بيك          

تلف المستويات االكاديميـة لمرحلـة     من مخ ، )501 (طالب و   ) (386طالبا وطالبة منهم      ) 887( من  
ن هناك مستوى مرتفعا من الدعم االجتمـاعي        أالبكالوريوس في جامعة اليرموك ، وقد أظهرت النتائج         

ن هناك درجة خفيفة من االكتئاب لدى الطلبة ، وان هناك عالقة            أالمدرك من أفراد األسرة لدى الطلبة و      
 من أفراد األسرة واالكتئاب ، ووجدت فروق ذات داللـة           ارتباطية سلبية بين الدعم االجتماعي المدرك     

احصائية في قوة العالقة االرتباطية وفقا لمكان االقامة لصالح المقيمين في القـرى ووفقـا للمسـتوى                 
حصائيا وفقا لمتغيـر الجـنس والـدخل        إ  الدراسي لصالح طلبة السنة االولى ، ولم تظهر فروق دالة           

 الشهري لالسرة 
 

قـد هـدفت    كتئـاب، و  إل وعالقته بالوحدة النفسية وا    الذاتتقدير  بعنوان   )1993(عطا    دراسة  وجاءت  
كتئـاب  إل كمتغير مستقل وكالً مـن مشـاعر الوحـدة وا          لذاتا فحص العالقة بين تقدير       إلى   الدراسة
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رتباطية ال كمتغير وسيط يعمل على تعديل العالقة ا       لذاتافحص دور تقدير    إضافة إلى   كمتغيرات تابعة،   
  وقـد تراوحـت     من طالب الجامعة،   )136(وقد تكونت عينة الدراسة     . كتئابإل مشاعر الوحدة وا   بين

سنة واستخدم في الدراسة مقاييس الشعور بالوحـدة   (21,89) سنة بمتوسط 24) ـ 19(أعمارهم بين 
 ألـذات وقد أوضحت نتائج الدراسة أن تقـدير        . لذاتا الصورة المختصرة وتقدير     BDI) د(واالكتئاب  

 ، 0.17-)(كتئاب كمتغيرات تابعة بمعامل ارتبـاط       إل قد ارتبط بالوحدة النفسية وا      مستقالً اًوصفه متغير ب
 )(0.283-كتئاب بمعامل مقداره  إل وبمتغير ا  )0.05( دال عند مستوى  فهو  بالنسبة لمتغير الوحدة النفسية،     

ـ    ) 0.01(دال عند مستوى أكثر منوهو  ه عنـدما تـم العـزل    وقد أوضحت نتائج الدراسة أيضـاً أن
 لتأثير درجات التقدير الموجب للذات، تناقصت قيمة معامل االرتباط بين الوحـدة النفسـية               اإلحصائي

وهو تغير طفيف يوحي بأن العالقـة بـين المتغيـرين    0.23) (إلى معامل )0.27(كتئاب من معاملإلوا
 الموجـب   لـذات اللذات، وإن تقـدير      عالقة قوية لم تتأثر بالتقدير الموجب        )كتئابإلالوحدة النفسية وا  (

 .  واالكتئاب لم يعمل على إضعاف العالقة بين الوحدة النفسيةاً وسيطاًبوصفه متغير

 

  األجنبية التي تناولت االكتئاب الدراسات 4.2.2

 

 هدفت إلى معرفة دور حيث ) (Wenzlaff & Luxton,2003وفي دراسة اجراها وينزلف ولكستون 
طالبا مـن  ) 225( شوهة في ظهور اعرض التفكير االكتئابي ، على عينة مكونة من األفكار السلبية الم 

عاما ، وتم   ) 18-52( طالبا ، تتراوح أعمارهم من      ) 87( طالبة و   ) 138( مستوى البكالوريوس منهم    
تطبيق قائمة بيك لالكتئاب للكشف عن عالقة التفكير المشوه والتوتر في ظهور األعراض االكتئابيـة ،                

 وأفكار مشوهه بمستوى منخفض ، وبعد       ،د تم تقييم األفكار وتصنيفها إلى أفكار مشوهة بمستوى عال         وق
عشرة أسابيع تم تطبيق االختبار مرة ثانية وقد بينت التقارير التي قدمها أفراد العينة أن األفراد الـذين                  

اكتئابيـة ، مقارنـة     لديهم تفكير مشوه ذات مستوى عال مترافق مع التوتر قد ظهرت لديهم أعـراض               
باألفراد الذين أوضحت تقاريرهم أن أفكارهم المشوهة من المستوى المـنخفض ، لـم تظهـر علـيهم                  

ن نتيجة هذه الدراسة قد دعمت فرضية ان التفكير المشوه الحـاد المترافـق مـع                أأعراض اكتئابية ، و   
 . التوتر يساعد على ظهور أعراض االكتئاب 

 
 بحث العوامـل المدرسية في عالقتها باالكتئاب لـدي         هدفت الى  بدراسة   (Yang,2002) يانج   وقام  

 تلميذاً من الفصول السابع والثامن والتاسع       500  عينة الدراسة من     تالميذ المدارس المتوسطة ، تكونت    
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استخدم في الدراسة مقياس االكتئاب لمركز الدراسات الوبائية ومقياس العالقة بـين           . من ثالث مدارس    
وقد استخدم  .  والطالب ومقياس ثالث آلراء األقران ، ودرجات التالميذ في اللغة والرياضيات             المدرس

وقد أظهرت النتائج ارتباط    . التحليل االرتباطي واالنحدار المتعدد لدراسة العوامل التي تنبئ باالكتئاب          
يل في اللغة قد ارتـبط      االكتئاب وبداللة إحصائية بكل من العالقة مع المدرسين واألقران ، وأن التحص           

الوحدة ، العجز ، اليأس ، وعدم الشعور بالقيمـة والشـعور            : بداللة إحصائية مع األعراض االكتئابية      
اليأس ،  : بالفشل والكآبة ؛ وأن التحصيل في الرياضيات قد ارتبط بداللة إحصائية باألعراض االكتئابية              

المشـاعر أو العواطـف     :  العوامل المدرسية مثل   وقد أظهر تحليل االنحدار أن بعض     . وانعدام القيمة   
وتوصـلت الدراسـة إلـى أن       . والدعم والمساعدة ، والتحصيل في اللغة كانت منبئات دالة باالكتئـاب          

 .العالقات بين التلميذ والمعلمين وأقرانه تساعد في التقليل من االكتئاب في المدرسة المتوسطة 

 

  بدراسة لبيان مـدى انتشـار   (Rosal,Ockene, & Barrett ,1997 )وقام روزل واكين وباريت 
وتكونت عينـة   . جامعة شيكاغو   السنوات االولى والثانية والرابعة بكلية الطب في       االكتئاب لدى طلبة  

وأشارت النتـائج إلـى أن نسـبة         . االكتئابطالبا وطالبة ، وتم استخدام مقياس         ) 99( الدراسة من   
لـدى طلبـة    ) (39%وترتفع لتصل إلى      ) 18%(  األولى تصل إلى     انتشار االكتئاب بين طلبة السنة    

لدى طلبة السنة الرابعة، ولم تكن هناك فـروق         ) 31%( السنة الثانية، في حين تهبط قليال لتصل إلى         
ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى االكتئاب بالنسبة لطلبة السنة األولى، بينما كـان                

ى اإلناث أعلى بشكل دال من مستوى االكتئاب لدى الذكور بالنسبة لطلبة السـنتين     مستوى االكتئاب لد  
 الثانية والرابعة 

 

دراسة هدفت الى التعرف علـى مـدى        ) Rocha&Ortega,1995( جرى كل من روشا واورتيغا      أو
 النسـخة ) BDI( بيـك    مةفي المكسيك ، وتم استخدام قائ     ) Argon(انتشار االكتئاب لدى طلبة جامعة      
، ولم تكـن    %) 8.11(ن نسبة االكتئاب لدى طلبة الجامعة تصل الى         أاالسبانية ، وقد دلت النتائج على       

 .ناث من حيث مدى انتشار ظاهرة االكتئاب لديهم ية فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلأهناك 

دفت إلـى   وقد ه)Wiseman,Guttfreund& Lurie (1995,وفي دراسة وايزمان وجتفروند ولوري
طالبـا  ) 325( ، وتكونت عينة الدراسة مـن        وحدة النفسية اختبار الفروق الجنسية المتعلقة باالكتئاب وال     

 تم اختيارهم بشكل عشوائي من بين الطلبة الذين يترددون          طالبة ) 218(طالب و    )107( منهم   وطالبة
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)  Beck( احثون قائمـة بيـك      سرائيل ، وقد طبق الب    إعلى مراكز اإلرشاد النفسي في جامعة حيفا في           
 للوحـدة النفسـية      )(UCLA نيا لـوس انجلـوس    لالكتئاب ونسخة قصيرة من مقياس جامعة كاليفور      

وأظهرت إجابات األفراد المتعلقة بمقياس االكتئاب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث              
 كمـا   نـاث ،   بالوحدة النفسية مـن اإل     ن الذكور اكثر شعورا   أ و في مستوى االكتئاب و لصالح اإلناث ،      

 . أظهرت أيضا أن هناك عالقة ايجابية قوية ودالة بين االكتئاب والوحدة النفسية 

 

 والجـنس بـالقلق   لـذات ابدراسة هدفت إلى فحص عالقة مفهوم  (Wessel, 1981) ويسيل واجرى
 مما إذا كان الطـالب ذوى       وسعت الدراسة للتحقيق  . واالكتئاب والعدوان بين الطالب السود الجامعيين     

 المرتفع؛ وأيضـاً    ألذات المنخفض أكثر قلقاً واكتئاباً وعدوانية مقارنة بأقرانهم ذوى مفهوم           لذاتامفهوم  
وتكونت عينة الدراسـة مـن       . الب  أكثر قلقاً واكتئاباً وأقل عدوانية مقارنة بالط      الطالبات  ما إذا كانت    

دوات الدراسـة  أطالبة ، وقد استخدم الباحث  )119( والباط87) ( من طالب الجامعة المبتدئين )206(
استخدم تحليل  وقد  . تنسي لمفهوم الذات  ومقياس   (MAACL)قائمة السمات االنفعالية المتعددة      :التالية  
إن الطالب ذوى مفهوم الذات المنخفض كانوا أكثر اكتئابـاً وقلقـاً              أظهرت النتائج   وقد .المتعدد  التغاير

لم تكن الطالبات أكثر قلقـاً واكتئابـاً مـن          وة إحصائية من ذوى مفهوم الذات المرتفع؛        وعدوانية بدالل 
لم يتفاعل مفهوم الذات بداللـة إحصـائية مـع          وكان الطالب أكثر عدوانية من الطالبات ،        والطالب ؛   

 . القلق واالكتئاب والعدوانية كل من الجنس في قياسات
 
 مـن    عينة الدراسة من      تكونت ، عوامل المهيئة لالكتئاب   دراسة لل  (Parker,1980)باركر   واجرى  
 ) 24(وكان متوسط السـن     .  الدراسات العليا  لبة  من ط طالب   )  112( و  طالبة   )124 (منهم  ) 236(

 ومقيـاس   ،، وقد استخدمت عدة مقاييس أهمها مقياس أيزنك للشخصـية       )3.9( سنة بانحراف معيارى    
 PBI ، ومقياس    Middleton ، ومقياس ميدليتون لالغتراب      كتئاباال ومقياس    ، روزنبرج لتقدير الذات  

عبارات فقط من مقياس روتر للضبط الداخلى ـ  )  (9لقياس االهتمام والحماية الوالدية، كما استخدمت 
كما طلب من المفحوصين تقدير درجات ست من عوامل معجلـة أو مترسـبة المصـاحبة                . الخارجى

والعوامـل  . ت يتكون من أربع نقاط    رلها وذلك على مقياس من نوع ليك      لنوبات االكتئاب التى تعرضوا     
الفشل واالنخفاض في تدعيم تقدير الذات      والرفض من عالقة،    وانقطاع عالقة هامة،    : المعجلة الست هى  

تغيـرات  والفشل في الحياة حسب المستوى الذي يتطلع إليه المفحوص          وفي الحصول على هدف هام،      
 المواقـف التـى     ي أوضحت النتائج أن من أهم معجالت حدوث االكتئاب ه          . ما عديدة حياتية في فترة   
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 أما بالنسبة للعامل السادس وهو تراكم أحداث الحياة فـي حـد              تقترح الخلل في العالقات البينشخصية؛    
وفي تحليل تاٍل كان الغـرض منـه تحديـد          .  بوصفه أحد مسببات االكتئاب      اًذاته، بدا أنه أقل ارتباط    

التى عندها ينبئ أى من المتغيرات النفسية المدروسة بحدوث االكتئاب، أظهـرت النتـائج أن               الدرجة  
ذلك مباشرة تقدير الذات، بوصفه المتغير النفسي الثـاني         يلي  متغير مستويات العصابية، كان األوضح؛      

. حـوص وكان المتغير الثالـث هـو جـنس المف        . من ناحية األهمية في التنبؤ بالمرور بخبرة االكتئاب       
أحداث الحياة ومتغيرات الشخصية    وويوضح الباحث، أن االكتئاب يحدث نتيجة لتفاعل عوامل مترسبة          

، فإن النتائج تشير إلى أن االكتئاب يمكن أن يحدث نتيجة لتفاعل            يوفيما يتعلق بالبحث الحال   . للمفحوص
انقطاع : لشخصية ، أى  انقطاع في عالقة بينشخصية واالنخفاض في تقدير الذات بوصفه من متغيرات ا           

 .اكتئاب= انخفاض في تقدير الذات + في عالقة بينشخصية 

 
 :المتعلقة باالغتراب  السابقة العربيةالدراسات5.2.2  

 

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة  انتشار االغتراب والقلق حالة وسمة والبحث             ) 2007(قام عياش   
 )طولكرم ،وقلقيلية ، وسلفيت   (ر في مدارس محافظات       عن العالقة بينهما لدى طلبة الصف الحادي عش       

الجنس ، والفرع ، ومكان السكن ، ومستوى دخـل  (كما هدفت التعرف إلى تباين اثر متغيرات الدراسة  
على الشعور باالغتراب والقلق النفسي     ) األسرة ، والترتيب الوالدي داخل األسرة ، والمعدل الدراسي          

طالبا وطالبة ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ، حيث تمثـل            ) 382(تكونت عينة الدراسة من     
) 2006(من مجتمع الدراسة ، وقد استخدم الباحث مقياس االغتراب من إعداد الربعـي              % ) 7(العينة  

 ، وقـد    1984)(وتعريب البحيـري      ) Spielberger(وقائمة القلق حالة وسمة من اعداد سبيلبيرجر      
 : اسة إلى ما يلي توصلت نتائج الدر

 .أن درجة انتشار االغتراب لدى الطلبة كانت متوسطة -
 .ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس -
 . وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد االغتراب عن المدرسة لصالح طلبة الفرع العلمي -

إحصائية في الدرجة الكلية وباقي المظاهر األخرى لد ى الطلبـة تعـزى             ال يوجد فروق ذات داللة       -
 . لمتغير التخصص

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب تعزى لمتغير مكان السكن على بعد الالمعنـى                 -
 .لصالح طالب القرية ، بينما كانت في بعد الالمعيارية لصالح طالب المخيم 
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داللة إحصائية في درجة االغتراب لدى الطلبة تعزى لمتغير مستوى دخـل            عدم وجود فروق ذات      -
 .األسرة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب لدى الطلبة تعزى لمتغير الترتيـب الـوالدي                 -
 للطالب في األسرة ولصالح الطالب األخير ، ومتغير المعدل الدراسي 

القلق سمة وحالة ، فكلما زاد االغتراب زاد القلق سمة والقلق           وجود عالقة ايجابية بين االغتراب و      -
 .حالة والعكس صحيح 

دراسة  هدفت الى التعرف على االغتراب وعالقته بتقدير الذات لدى طلبـة             ) 2006(واجرى الربعي   
الصف الحادي عشر في جنوب الخليل ، وكذلك التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصـائية تبعـا                 

، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن         )الجنس ، والتخصص ، والترتيب الميالدي       ( الدراسة  لمتغيرات  
 : طالبا وطالبة ، استخدم الباحث مقياس االغتراب من إعداده ، وقد دلت النتائج عن ما يلي )327(
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى لمتغير                 -

 .، وكانت الفروق في بعد الالمعنى لصالح الطلبة الذكور الجنس 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب لدى طلبة الصف الحادي عشـر تعـزى                  - 

 .التخصصلمتغير 
 .توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين درجة االغتراب ودرجة تقدير الذات  - 
في درجة االغتراب لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى لمتغير          توجد فروق ذات داللة إحصائية       - 

 . الترتيب الوالدي 
كما توصلت الدراسة أن درجة االغتراب لدى طلبة الصف الحادي عشر في جنوب الخليل كانـت                 -

 .متوسطة
 

بعنوان االغتراب لدى طلبـة جامعـة القـدس          دراسة    )2005(  بنات ومخلوف    واجرى كل من    
 التعرف على درجة شيوع ظاهرة االغتراب       إلى والتي هدفت    ه ببعض المتغيرات    المفتوحة وعالقت 

 وقد عالجت هذه الدراسة موضـوع       المتغيرات،لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وعالقتها ببعض        
 اعـدادهما  الباحثان مقياسا لالغتـراب مـن        واستخدم األبعاد،االغتراب باعتبارها ظاهرة متعددة     

طالبا وطالبة وبلغ حجم العينة     ) 1749( يقه على عينة من طلبة الجامعة بلغت         وتم تطب  وتطويرهما،
 وتوصلت الدراسة لعـدة نتـائج       العشوائية، اختيرت بالطريقة الطبقية     الدراسة، من مجتمع    )%(5

 هناك تباينا   أن كما بينت النتائج     الجامعة، شيوع ظاهرة االغتراب بدرجة متوسطة لدى طلبة         :أهمها
 األبعـاد  أكثر فقدان القيم يمثل      ان    بينت الدراسة  إذ المختلفة، بأبعادهعور باالغتراب   في درجة الش  
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 في درجة شيوع ظاهرة     إحصائية هناك فروقا ذات داللة      أن إلى توصلت   وأيضامعاناة لدى الطلبة    
المسـتوى  و االجتماعيـة، الحالـة   ( االغتراب لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة         

 .)التراكميالمعدل و العمر،و العمل،العالقة بقوة و األكاديمي،البرنامج و دراسي،ال
 

 إلى التعرف على درجة شيوع االغتراب لدى طلبة الثانويـة           فتدراسة هد ) 2005(بنات  كما أجرى   
طالبا وطالبة ،   ) 193(العامة في مدينة الخليل وعالقتها ببعض المتغيرات ، تكونت عينة الدراسة من             

اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية ، وقد استخدم الباحث مقياس االغتراب من إعداده ، وتوصلت              تم  
 :الدراسة إلى النتائج التالية 

ن هناك تباين فـي     أ و األدبي،أن درجة االغتراب لدى الطلبة كانت متوسطة سواء للفرع العلمي أو             -
 .المختلفةدرجة االغتراب بأبعاده 

 داللة إحصائية في درجات االغتراب لدى الطلبة تبعا لمتغيرات الدراسة المسـتقلة  توجد فروق ذات   -
 )  موقع المدرسة في المدينةالسكن، منطقة العام، لالجنس، والمعد(

  الميالديال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب تعزى لمتغير الترتيب -

 .ورالذكأن اإلناث أكثر شعورا باالغتراب من  -

 
والتي هدفت إلى الكشف عن     ". بعنوان االغتراب وعالقته باألمن النفسي      ") 2004(وفي دراسة العقيلي    

العالقة االرتباطية بين االغتراب واألمن النفسي في عصر العولمة لدى طلبة جامعة اإلمام محمـد بـن        
ظاهرة االغتراب لـدى    سعود اإلسالمية في الرياض ، ومعرفة  مدى داللة هذه العالقة والتعرف على              

لعمر ،الصفوف الدراسية ،السـكن ،الحالـة االجتماعيـة ،          (طلبة الجامعة وعالقتها ببعض المتغيرات        
طالب تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية         ) 1000( تكونت عينة الدراسة من      )التخصص األكاديمي 

قد اسـتخدم الباحـث مقيـاس        من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة ، و       )%5(العنقودية وتمثل ما نسبته     
فهد عبداهللا  "، ومقياس الطمأنينة النفسية من إعداد       " سميرة أبكر   "االغتراب للمرحلة الجامعية من إعداد      

 : وقد دلت نتائج الدراسة عن ما يلي .وآخرين " الدليم 
تخصـص   ال لكلية،(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في ظاهرة االغتراب تبعا لمتغيرات              -

 ).األكاديمي 
الصـفوف  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في ظاهرة االغتـراب تبعـا لمتغيـرات                  -

 ). والعمر االجتماعية، ةالسكن، الحال عالدراسية، نو
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وجود عالقة ارتباطية عكسية متوسطة بين ظاهرة االغتراب والشعور بالطمأنينة النفسية لدى طلبـة               -
 .الجامعة 

 العالقة بين االغتراب وكل من التوافق، وتوكيـد          دراسة بهدف استقصاء   ) 2003( خليفة   اجرىكما  
طالب وطالبة بجامعـة    ) (400لذات، ومركز التحكم، وحالة القلق، واالكتئاب، لدى عينة مكونة من           ا

 :الكويت، وقد أظهرت النتائج إلى ما يلي 
ل مـن مركـز الـتحكم الخـارجي، والقلـق،           هناك عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين االغتراب وك       

لذات ، وان االغتـراب     ان هناك عالقة سلبية بين االغتراب وكل من التوافق وتوكيد           أو. واالكتئاب
لذات ، ومركـز الـتحكم الخـارجي ، وحالـة القلـق              ايعد متغيرا منبئا بكل من التوافق ، وتوكيد         

متغيرات الدراسة باستثناء االغتراب، حيث      جميع   ىوظهر أن للجنس تأثيرا جوهريا عل     . واالكتئاب  
لذات لدى الذكور، بينما تزايدت درجات اإلناث على كل من مركـز            اتزايد كل من التوافق، وتوكيد      

تنتظمها ثالثـة عوامـل     المتغيرات  التحكم الخارجي، والقلق ، واالكتئاب ، وبينت الدراسة أن جميع           
 والقلق المصحوب باالكتئاب وبعض مظاهر االغتراب       لذات في مقابل االغتراب   اهي التوافق وتوكيد    

 .والتمرد المصحوب بالالمعيارية 
بدراسة  هدفت الى التعرف على درجة شيوع مظاهر االغتراب النفسي علـى             ) 2003( قام موسى   

النسقين االجتماعي واالكاديمي  لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية فـي محافظـات شـمال               
المحافظـة ،   ( ر متغيرات الدراسة    أث، وبيان   )طولكرم ، قلقيلية ، سلفيت، جينين       نابلس ،   ( فلسطين  

الجنس ، العمر ، المؤهل االكاديمي ، الخبرة ، التخصص، مكان السكن، مستوى الـدخل ، الحالـة                  
على درجة شيوع مظاهر االغتراب النفسي ، وقد تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع               ) االجتماعية  

ـ ) 9660(لمدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ، والبالغ عددهم          معلمي ومعلمات ا    اًمعلم
معلم ومعلمة ، وقـد قـام       ) 961(، حيث بلغ عددها     ) %10( ومعلمة ، وتكونت عينة الدراسة من       

ن درجـة شـيوع مظـاهر       أ، وقد دلت نتائج الدراسة      الباحث بتطوير اداة لقياس االغتراب النفسي       
االكاديمي  كانت قليلة ، وقد توصل الباحث انه ال توجد           و االجتماعي   ينالنسقاالغتراب النفسي على    

المحافظـة ، والجـنس ،      ( فروق ذات داللة احصائية في مظاهر االغتراب النفسي تعزى لمتغيـر          
بينما يوجد فروق   ) كاديمي ، والتخصص، ومكان السكن ، والحالة االجتماعية         والعمر ، والمؤهل األ   

 .) الخبرة ، ومستوى الدخل (ية في مظاهر االغتراب النفسي تعزى لمتغير ذات داللة احصائ
 

التي هدفت الى التعـرف علـى        ) 2003( كما هو في موسى      ) 2003(وفي دراسة بنات وسالمة     
هالي مخيم العروب وعالقتها ببعض متغيرات الخلفية االجتماعيـة         أظاهرة االغتراب السياسي لدى     
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عمر ، وعدد سنوات التعليم ، والدخل الشهري ، ودرجة التدين ، واالنتماء         واالقتصادية كالجنس ، وال   
هـالي  أطور فريق البحث استبانة تقيس شيوع ظاهرة االغتراب السياسي لـدى            . واالتجاه السياسي   

مـن مجتمـع    %) 15(مخيم العروب ، تم التحقق من صدقها وثباتها ، وتكونت عينة الدراسة مـن               
 .لطريقة العشوائية الطبقية الدراسة تم اختيارهم با

هالي المخيم بدرجـة    أهمها شيوع ظاهرة االغتراب السياسي لدى       أى عدة نتائج    إلوتوصلت الدراسة   
و يعيشون حالة من االغتراب السياسي وقـد        أغلبية يشعرون بالالقوة السياسية،     عالية ، حيث كان األ    
ى اتجاه ال خيار    إل عونفلسطينيين مدفو ننا ك أ: همها  أ  من اسي في عدة مظاهر   يانعكس االغتراب الس  

تجنب االنتماء لالحزاب   و عدم الميل للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي القادمة ،           وهولنا فيه ،  
السياسية والتشاؤم من مستقبل العمل السياسي في المجتمع الفلسطيني ، وبينت النتائج وجود فـروق               

 االنتماء السياسي واالتجاه    ر لدى افراد العينة حسب متغي      في درجة االغتراب السياسي    اًدالة احصائي 
عـدد  والعمر ،   وية فروق دالة احصائيا حسب متغير الجنس ،         أالسياسي ، في حين لم تظهر هناك        

وقد قدم فريـق البحـث      عدد افراد االسرة ، ودرجة التدين ،        والدخل الشهري ،    وسنوات الدراسة ،    
فعيل المشاركة السياسية لالجئين الفلسطينيين ، وذلـك مـن          ضرورة ت : همها  أعددا من التوصيات    

  .ية حلول مستقبلية لقضيتهم أخالل تولي الالجئين انفسهم او اختيارهم لمن ينوب عنهم في 
 

 االغتراب وعالقته بالصحة النفسـية لـدى طلبـة الجامعـات            )2002(الشيخ خليل دراسة   وتناولت
 والصحة النفسـية    االغتراب، التعرف على الفروق في      ىإل  هدفت غزة وقد الفلسطينية في محافظات    

 واسـتخدم الباحـث مقياسـا    .وطالبـة طالبا ) 600( وتكونت عينة الدراسة من واإلناثبين الذكور   
وتوصلت الدراسـة   .  هين   أبو إعداد طواحينة ، ومقياسا للصحة النفسية من        أبو إعدادلالغتراب من   

 كما توجـد فـروق ذات       ككل، على المقياس    إحصائيةلة   وجود فروق ذات دال    أهمها عدة نتائج    إلى
ككـل   ) ألذاتاالغتراب عن   والعجز ،   و الالمعنى،:  (آالتية على المقاييس الفرعية     إحصائيةداللة  

العزلة االجتماعيـة ،     ( آالتيةوجد فروق على المقاييس الفرعية      بين  ولصالح الطلبة الذكور ، كما ت     
لصـالح طلبـة    ) التمرد  واالغتراب الحضاري ،    و ،   لذاتاب عن   االغتراوالعجز ،   والالمعنى ،   و

 بين االغتراب والدرجة الكلية للصحة النفسية       إحصائياالكليات المختلفة كما توجد عالقة موجبة دالة        
  . من جهة ثانية  الصحة النفسيةأبعاد ودرجة كل بعد من وكذلك  من جهة

  
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين االغتراب والمفارقـة          بدراسة  ) 2002( خليفة  طار قام   اإلوفي هذا   

طالبا وطالبة، مـنهم     ) 448( تكونت عينة الدراسة من     . القيمية لدى عينة من طالب الجامعة الكويتيين      
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طالبة ، واستخدم الباحث مقياسي االغتـراب والمفارقـة القيميـة ، وقـام              ) 207( طالب ، و    ) (241
 الفـروق بـين     انأهمها  من  غيرة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج         ص جماعية  بتطبيقهما في جلسات    

 إلى مستوى الداللة اإلحصائية في متغيرات االغتراب إال في العجز ، حيـث               لم تصل    الذكور واإلناث 
كانت اإلناث أكثر عجزاً من الذكور ، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا بين العينتين في المفارقة القيمية                 

ودلت النتائج أيضا عن وجود ارتباطات دالة إحصائيا بين متغيرات االغتـراب            . ناث كذلك   لصالح اإل 
 .والمفارقة القيمية لدى كل من الذكور واإلناث 

 االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى تحقيق حاجاتهم النفسية          بدراسة   )2002(  موسى   وقام
اب لـدى الطلبـة وعالقتـه بـبعض المتغيـرات           وهدفت الدراسة الكشف عن وجود ظاهرة االغتـر       

الديموغرافية مثل الجنس، والعمر، والسنة الدراسية واالختصاص، ومعرفة عالقة الشعور بـاالغتراب            
طالبا وطالبة  ) 568( بمدى تحقيق الحاجات النفسية للطلبة وفق المتغيرات السابقة لدى عينة مكونة من             

صحافة وقد بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات         والداب،  واآلهندسة المدنية،   والمن كليات الطب،    
 لمتغيرات الجنس، والسنة الدراسية، بينما دلـت النتـائج          تعزىداللة إحصائية في الشعور باالغتراب،      

على وجود فروق دالة إحصائيا وفقا لمتغيري العمر، واالختصاص، حيث بينت أن كال مـن الطـالب                 
 .طالب الكليات النظريةمن قل اغترابا من الطالب األصغر سنا االعملية األكبر سنا وطالب الكليات 

 
شاعر االغتراب وعالقتها ببعض سمات الشخصية وقد هدفت        م   عن بدراسة) 2000(  محمد   كذلك قام   

ر متغير الجنس علـى     أث مدى انتشار االغتراب وعالقته ببعض سمات الشخصية ومعرفة           عن تعرفال
  طالبا وطالبة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة مـنهم         ) 164( الدراسة من   االغتراب، تكونت عينة    

، وقد استخدم مقياس االغتراب من إعداد الباحث ووزعت فـي خمسـة             اًإناث) 106(  و   اًذكور ) 58( 
 وقد بينت نتائج  ) لذات  االغربة عن   والعزلة االجتماعية،   والالمعيارية،  والالمعنى،  والعجز،  : ( أبعاد هي 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب الذكور ودرجـات اإلنـاث فـي أبعـاد                  
االغتراب، حيث كان متوسط درجات اإلناث أعلى في بعدي العجز والعزلة االجتماعية، بينما درجـات               

 . الذكور أعلى من اإلناث في بعد فقدان المعايير 
 

اهر االغتراب في الجامعات السـودانية واالردنيـة ، وقـد           ثار وظو آ) 2000( دراسة الحوامدة    وبحثت
هدفت الى التعرف على مدى انتشار مظاعر االغتراب ودرجته بين طلبة الجامعات االردنية والسودانية              

طالب وطالبة ينتمون الى ست جامعات اردنيـة وسـودانية ،           ) 62698(وقد تكون مجتمع الدراسة من      
من مجموع المجتمـع الكلـي للدراسـة  تـم           ) (%10 حيث تمثل    )6300( الدراسة من    نةوتكونت عي 
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اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية ، واستخدم الباحث استبانة خاصة تقيس االغتـراب فـي النسـق                
فقـدان المعـايير ،     : (كاديمي ، والسياسي ، حيث تمثلت في مظاهراالغتراب التالية          االجتماعي ، و األ   

) قدان السيطرة ، والعجز، والالمباالة، وعـدم االنتمـاء ، وفقـدان المعنـى             واالنعزال االجتماعي ، وف   
 في حين بلغـت     %43)(ن نسبة االغتراب في الجامعات السودانية بلغت        أوتوصلت نتائج الدراسة الى     

، وقد  )%47(واالناث  ) %46(ن نسبة اغتراب الذكور بلغت      أ، و ) %49(ردنية  النسبة في الجامعات األ   
 وجود عالقة بين اغتراب الطلبة عن المجتمع الجـامعي وبـين بعـض المتغيـرات     كشف الباحث عن 

 مكـان   وحجم االسـرة ،   والدخل ،   والعمر ،   والجنس ،   والكلية ،   والبلد، السنة الدراسية ،     ( المفترضة  
، وان الظروف االجتماعية واالكاديمية والسياسية التي يعيشها الطلبة قـد           ) مهنة ولي االمر    والميالد ،   

 .تكون مصادر اغترابهم عن المجتمع الجامعي 
 
 بـه   المتعلقـة   العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات      عن دراسة   )1994(المالكي  جرى  أو

 سميرة  إعداد وتحقيقا لهذا الغرض طبق مقياس االغتراب من         .القرى أملدى طالب وطالبات جامعة     
 ضـمت   المكرمـة،  القرى بمكـة     أمة من جامعة     وطالب لباطا) 735 ( اعينة قوامه  على   أبكرحسن  

 بين الطالب والطالبات في     إحصائيا وجود فروق دالة     إلى النتائج   وأشارت .مختلفةتخصصات علمية   
 وفقـدان   بالقيمـة،  اإلحساس والعجز وعدم    باالنتماء، مثل الشعور    بعادهاأظاهرة االغتراب وبعض    

لفروق لصالح الطالب في بعـد عـدم االلتـزام           وكانت ا  الطالبات،المعنى ولصالح   فقدان   و الهدف،
 بينما لـم تظهـر      لذات،ا فروق بين الطالب والطالبات في مظهر مركزية         أية ولم تظهر    بالمعايير،

 التخصـص،  في ظاهرة االغتراب لدى الطالب والطالبـات تبعـا لمتغيـرات             إحصائيافروق دالة   
 إلى النتائج   أشارت كما   .االجتماعيةالة   والح السكن، ونوع   الدراسي، والتحصيل الدراسي،والمستوى  

 والطالبات واالجتماعي لدى الطالب االقتصادي، ىعدم وجود عالقة بين ظاهرة االغتراب والمستو
 

بعنوان دراسة ظاهرة االغتراب لدى عينة مـن طـالب          ) 1991( دراسة الشخص والقريطي    وفي  
لدراسة تحديد نسبة انتشار االغتـراب       وكان هدف ا   المتغيرات،الجامعة السعوديين وعالقتها ببعض     

 األكـاديمي،  والتخصـص    الزمنـي،  وعالقته بكل من العمر      السعودي،لدى عينة الشباب الجامعي     
 وطالبة ،   طالبا) 382(  وقد بلغ حجم العينة      العينة، ألفراد والتحصيل الدراسي    الدراسي، ىوالمستو

 بجامعـة الملـك     فرع االدبي والعلمـي   ،      طالبا وطالبة من ال    ) 191(، و   )191(من الفرع االدبي    
 والعلـوم   اإلدارية، والعلوم   اآلداب، التربية،سنة من كليات    ) 17_23(  بين   أعمارهمسعود تراوحت   

شـول  األ(إعـداد  والهندسة وقد استخدم الباحثان مقياس اغتراب الجامعـة مـن            والطب، الزراعية،
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ووجـود  %) 25.39 ( العينة بنسبة أفرادين  بغتراب نتائج الدراسة انتشار االأوضحت قدو) 1985،
عالقة طردية بين االغتراب والعمر الزمني ، وعدم وجود فروق لدى الطلبة بالشعور في االغتراب               

 . ى اختالف مستوياتهم الدراسية ، والتحصيل االكاديمي ، والتخصص االكاديمي إلتعزى 
 

 ،األردنيـة  طلبـة الجامعـة      راب لدى   سعت الى تحديد حجم االغت     بدراسة   )1990( الحديدي   وقام  
 كـاديمي ،    المتغيرات الديموغرافية كالجنس ، والمستوى الدراسي ، والتخصص األ         ببعضوعالقته  

 فـي النسـقين     الطلبةللكشف عن مظاهر االغتراب لدى      كأداة    المغلقة   وقد استخدم الباحث االستبانة   
 إلـى وقد توصلت الدراسة . طالبا وطالبة) 275(  من   عينة الدراسة     تكونت كاديمي  االجتماعي واأل 

 العينـة ،    أفـراد  من   )%8.1( انتشار ظاهرة االغتراب بدرجة ضعيفة لدى        :أهمها  من نتائج عديدة 
وقد بينت النتائج عدم وجود فـروق دالـة     . )%(8.45 ، وعالية بنسبة  )%(3.52ومتوسطة بنسبة   

 في انتشار ظـاهرة  إحصائيادت فروق دالة  في حين وج   واإلناث، عينة الذكور     اغتراب  بين إحصائيا
 وذلك لصالح الطلبة فـي السـنة        الدراسي، العينة التي تعزى لمتغير المستوى       أفراداالغتراب لدى   

 طلبة الكليات العلمية يعانون من االغتراب بدرجة اكبر         أن إلى النتائج   أشارت كما   .األولىالدراسية  
  .التعليمي أوق االجتماعي  سواء في النساإلنسانية، الكلياتمن طلبة 

 بعض سمات الشخصية وعالقتها باالغتراب النفسـي لـدى           دراسة )1989(  زعتر   وسعت دراسة 
 بعض سمات الشخصـية     نالشباب الجامعي وقد هدفت إلى تعرف طبيعة العالقة المفترض قياسها بي          

د من العوامـل    ومظاهر االغتراب، وما إذا كانت مظاهر االغتراب وسمات الشخصية تنتظم في عد           
ثر كل من متغير الجنس، ومستوى التعليم على االغتراب، وتكونـت عينـة             أالنفسية، وكذلك معرفة    

، )اآلداب، الحقوق، العلوم، الطب    (طالبا وطالبة من جامعة الزقازيق، من كليات       )336(الدراسة من   
مقيـاس االغتـراب،    : يـة ومن السنوات الدراسية األولى والنهائية وقد استخدم أدوات الدراسة التال         

مقياس قوة أالنا فـي اختبـار       ومقياس الشعور بالوحدة النفسية،     واستبيان تقدير الشخصية للكبار،     و
وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة ودالـة        : الشخصية المتعدد األوجه، وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي        

ى مقياس العدوان، ومقياس    إحصائيا بين درجات الطالب على مقياس االغتراب ودرجات الطالب عل         
 عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجـات االغتـراب           دالتقدير السلبي للذات، وكذلك وجو    

النفسي، وبين درجات العينة في الوحدة النفسية،  وقد انتظمت مظاهر االغتراب النفسـي وسـمات                
 التقييم السلبي للـذات ، وقـد        الشخصية في ثالثة عوامل نفسية هي العصابية، التمركز حول الذات،         

 انه توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فـي الدرجـة الكليـة لمقيـاس                  النتائج على  دلت
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االغتراب لصالح اإلناث ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب السنوات األولـى وطـالب                 
 .السنوات النهائية في الدرجة الكلية لمقياس االغتراب 

 
الفلسطينيين  الطالب   إحساسالتعرف على مدى    والتي هدفت إلى    ) 1987( طواحينه أبودراسة   وفي

االغتراب  معرفة العالقة بين درجة شيوع ظاهرة        إلى باإلضافةهم مظاهرة   أ باالغتراب و  الجامعيين
 وقد طبق الباحـث مقيـاس       .التعليمي والمستوى   والمواطنة، كالجنس، :المستقلةالمتغيرات  بعض  و
 نتائج  إلى وتوصلت الدراسة    .وطالبةطالبا  ) 200( غتراب لطالب الجامعة على عينة تكونت من        اال

 األبعـاد  العينة يشعرون باالغتراب بنسب مرتفعة على جميع         أفراد معظم   أن :أهمها  لعل من  عديدة
 ، واالغتـراب    لـذات ا شعورا بالالمعيارية ، واالغتـراب عـن         أكثر العينة من الذكور     أفرادن  أو
 اغترابـا عـن     أكثر األولى طالب السنوات    أنكما بينت النتائج     . اإلناثلحضاري ، والتمرد من     ا
 بين المسـتوى    إحصائيا وجود عالقة دالة     إلى باإلضافة السنوات النهائية،  والتمرد من طالب     لذاتا

  .باالغترابالتعليمي والشعور 
 
ى عالقة التغير االجتماعي في مصـر       والتي هدفت الى التعرف عل     )   1985 ( األشولدراسة  ا  أم

 وقد طبق مقياس االتجاهات نحـو التغيـر         الجامعي،خالل الثالثين عاما الماضية باغتراب الشباب       
الالمعنـى  و الالمعياريـة، و االجتماعيـة، العزلـة   (  الخمسة   بأبعاده ومقياس االغتراب    االجتماعي،

طالبة من طالب الكليات المختلفة ، وقـد  طالبا و ) 3764( على عينة تكونت من     )  والتمرد   ،والعجز
انتشـار   أهمهـا مـن    نتائج عديدة    إلىوتوصلت الدراسة   . سنة  ) (18-24 ما بين  أعمارهمتراوحت  
 إحصائيان هناك عالقة سالبة دالة      أ و المصرية، حادة بين شباب الجامعات      االغتراب بصورة ظاهرة  

ن نسبة  أكما استخلص   .باالغتراب شعورهم   بين اتجاه شباب الجامعات نحو التغير االجتماعي ودرجة       
من افـراد العينـة ، ونسـبة ذوي االتجاهـات           %) 66(الذين يعانون من االغتراب بدرجة مرتفعة       

وهذا يعكس تفشي االغتراب في درجة مرتفعة بين الشباب في الجامعات           %) 4(االيجابية للتغير هي    
 طـالب   أن إلى النتائج   أشارت كما   ية  المصرية ، وعجزهم عن تمثيل ما يحدث من تغيرات اجتماع         

 بـين   إحصائيانه توجد فروق دالة     أ و العملية، اغترابا من نظرائهم في الكليات       أكثرالكليات النظرية   
  .االغتراب ولصالح الطالب على مقياس والطالبات،الطالب 
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 باالغتراب   المتعلقةالسابقة االجنبيةالدراسات   6.2.2

 

عالقة الشخصية باالغتراب فـي   )(Mahoney& Quick, 2001ك   ماهوني وكويدرس كل من 
 الكشف عن العالقة بين الشخصية ومشاعر االغتراب لدى طلبـة           إلى  هدفت   حيثالجامعة كنموذج   

 أو زيـادة ثر متغير الجنس والدور الذي تلعبه الجامعة في         أبيان  ت و األمريكيةالجامعات في الواليات    
 لالغتـراب،  Gould "  " واستخدم الباحثـان مقيـاس كولـد   ا،طلبتهخفض مشاعر االغتراب لدى 

 نتائج الدراسة شيوع ظاهرة االغتراب وبدرجة       وأظهرت وطالبة،طالبا  ) 221( وتكونت العينة من    
شـد  أظهر العصابيون من الطلبـة درجـة        أ كما   الجنس، بغض النظر عن     ،اطالب) 77( عالية لدى   

 وانخفاض في درجة الوعي والصراحة وذلك مـن         ،ينسللجن من الشعور باالغتراب بالنسبة      وأعلى
 ن بين الجنسـي   إحصائيانه ال توجد فروق دالة      أ جالنتائ وأظهرت المقياس، أسئلة عن   إجاباتهمخالل  

 النتائج قدرة الجامعة في التخفيف مـن درجـة          أظهرت وأيضا االغتراب،فيما يتعلق بشيوع ظاهرة     
 أن الطلبة الذين لديهم درجة عالية من االغتراب يمكـن           نأ وبينت النتائج    باالغتراب،شعور الطلبة   

  .المتعارفة تسامحا تجاه السلوك المنحرف بالنسبة للمقاييس االجتماعية أكثريكونوا 
 

 :همـا  نوعين من الدوافع فـي االنتمـاء   إلى التعرف )(Sugiura, 2000 ادراسة سوغيوروهدفت 
 الدراسة  أداة قام بتطبيق    الجنس وذلك حسب متغير     لة االنتماء واالغتراب  أالحساسية والرفض في مس   

نتماء واالغتراب والهوية الذاتية على عينة تكونت من         تتعلق بالدافع لإل   أسئلةوالتي كانت عبارة عن     
 وبينت النتائج وجود عدد كبير من الطلبة الذين         .اليابانطالبا وطالبة في مدارس وجامعات      ) 1127( 

 وقد كانـت ميـول االنتمـاء سـلبية          باالنتماء، ال يشعر    آخرد كبير    ووجود عد  باالنتماء،يشعرون  
 فـي   اإلنـاث ن الرفض في عالقته باالغتراب سلبي لـدى         أ كما بينت النتائج     .باالغتراب الرتباطها
 أشـارت  اًوأخير .الجامعات في المدارس الثانوية لكنه ايجابي لدى الذكور من طلبة           األولىالصفوف  

 فـي المـدارس     األولـى يجابية لدى طلبة الصـفوف      إنتماء والرفض تظهر     ميول اإل  أن إلىالنتائج  
  .الثانوية

 
 بعنوان عالقة االغتراب االجتمـاعي  ) (Lane & Daugherty, 1999 رتيدراسة الين ودوما أ 

 معرفة عالقة االغتراب االجتماعي بين الطلبة الجامعيين لدى         إلىهدفت  فقد  لدى الطلبة الجامعيين ،     
 الجـنس وذلك حسب متغير    ) صل يوناني   أ واألمريكيين من    األصل، األمريكيين( الطلبة  عينتين من   

في قسـم علـم     ) 87( وقد طبق مقياس االغتراب االجتماعي بين صفوف الطلبة على عينة قوامها            
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سنة مـن   ) 17-27(  بين   أعمارهمتراوحت  ممن   اإلناث،من  ) 58(من الذكور مقابل    ) 29( النفس  
ـ            جامعات الواليات  ح األمريكية، وقد استخدم الباحث مقياس االغتراب االجتماعي ، واسـتمارة مس

ـ و ،   ةالثقافيو ،   ةاالجتماعيو ،   ةاالقتصادي(اجتماعي لمعرفة مستويات الطلبة    وتوصـلت   )ةاألكاديمي
بالنسبة لمتغير  داللة  لة االغتراب االجتماعي ليس له      أ التفاعل االجتماعي في مس    تأثير أن إلىالنتائج  

لة االغتراب االجتماعي بالنسبة لمتغيـر      أ العوامل االجتماعية والثقافية في مس     أثرت في حين    جنس،ال
 االغتراب االجتماعي لدى الذكور كان      أن الدراسة على    وأكدت يوناني،صل  أالجنس لدى الطلبة من     

اليونـاني عنـه لـدى       األصـل  كبر عند الطلبـة مـن     أ ن االغتراب كان  أ و اإلناث، منه لدى    أعلى
 .األمريكيين

دراسة هدفت الى فحص العالقـة بـين احسـاس الطلبـة            ) Seidman,1995(جرى سيدمان   أكما  
 . كاديمي ألباالغتراب وشعورهم بالمسؤولية ، وضغوط الحياة اليومية ، والتحصيل ا

حـداث الحيـاة    أمقياس  وحساس باالنتماء للدراسة ،     مقياس اإل : دوات التالية   وقد استخدم الباحث األ   
طالبا وطالبـة مـن مـدارس    ) 593(مقياس ادراك الذات ،وقد تكونت عينة الدراسة من  وومية ،   الي

ن الطـالب   ألـى   إشارت نتائج الدراسة    أوقد  . منهم زنوج   ) %24(بيض،و) %76(سيوبان ، منهم    
كان بينهم فـرق فـي متوسـط        ) المنخفضة ، والمتوسطة ، والمرتفعة      ( داخل المجموعات الثالث    

 لى المدرسة تعزى الـى    إنه ال يوجد فروق باالنتماء      أيضا  أمقياس االغتراب ، وبينت     درجاتهم على   
يضا علـى   أتجاه ايجابي نحو المدرسة ، ودلت       إناث  الذكور واإل  دى كل من  أب الجنس ، حيث     متغير  

 .وجود عالقة بين ضغوط الحياة اليومية وزيادة االغتراب 
 

 بهدف تحديد المشـكالت والحاجـات   )Sandu & Asrabadi (1991,سربادي أدراسة ساندو ووفي 
 وتكونت عينة الدراسة مـن        ، النفسية لطلبة الكليات والجامعات في العالم وعالقتها بالضغط األكاديمي        

طالبا وطالبة، وقد دلت نتائج الدراسة أن الطلبة في العالم لديهم العديد من الحاجـات النفسـية                 ) (128
، إضافة إلى وجود صعوبات ومشكالت أخرى ناتجة عن تحصيلهم للعلم           المتنوعة والكثيرة غير المشبعة   

ن هذه المشكالت والصعوبات والحاجات تدخلت لتصبح مصدرا فـي شـعور            أفي حياتهم األكاديمية، و   
الطلبة بالعزلة واالغتراب، وعدم القدرة على معالجة التشوش باإلضافة إلى العجز في تحديد األهـداف               

 .واالختيار
إلى فحص العالقة ما بين االغتراب وبعـض المتغيـرات           )Bester,1986(  بستر   سة   درا هدفتو

تكونت العينة مـن    ) تقدير الذات ، والقلق ، واالتجاهات نحو السلطة ، والجنس ، والعمر             ( النفسية  
أنثى ، يدرسون العلوم    ) 71( ذكرا ، و  ) 19( طالبا وطالبة من الطلبة االستراليين، قسمت إلى        ) (90
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طالبا وطالبة من الطلبـة اإلفـريقيين ،        ) 95( جتماعية بجامعة استراليا وضمت كذلك العينة من        اال
 .أنثى من جامعة شمال إفريقيا ) 78( ذكرا ، و ) 17( قسمت إلى 

 ارتباط دال   ذاتوتوصلت الدراسة إلى أن االغتراب، والقلق، واالتجاهات السلبية نحو السلطة كانت            
ئج كذلك إلى أن اإلناث كانت أكثر اغترابا من الذكور، وبينـت أن األفـراد               باالغتراب، ودلت النتا  

األكبر سنا كانوا أكثر اغترابا ، وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط سلبي بين تقدير الذات واالغتراب                
  . اإلفريقية العينة أفرادلدى 

 
متغيرات الشخصية بهدف    العالقة بين االغتراب وبعض      دراسة  )  ,Sexton (1983 سيكستون   جرىاو

تعرف العالقة بين االغتراب وبعض متغيرات الشخصية مثل القلق والعدوان وتقدير ألذات ، وبلغ حجم               
 السنة األولى في الواليات المتحدة األمريكية        مستوى   طالبا وطالبة من كلية الطب البشري     ) 92 (العينة  

مقياس وللدوجماطبقية ،  Rocketch    (1967)ٌمقياس روكتيش : ، واستخدم الباحث المقاييس التالية 
 للشخصـية ، واختبـار      Omnibusاختبـار امينبـوس     ولالغتراب ،   ) Keniston) 1965كينستون  

ن هنـاك   أكاليفورنيا للشخصية ، وقد بينت نتائج الدراسة أن الطلبة يعانون من االغتراب بشكل عام ، و               
لدوجماطبقية ، كما كشـفت النتـائج عـن أن طلبـة            عالقة ارتباطية ايجابية بين أعراض االغتراب وا      

لذات ، وعدم تقبلهم ألنفسهم وكراهيتهم للكلية التي        ااالغتراب المرتفع يتصفون بالتمرد والتمركز حول       
يدرسون فيها ، كما يعانون من القلق المرتفع وتقدير ذات منخفض ، ويتصفون بجمود الفكر والتمـرد                 

 . لمجتمع ومعاييره والنفور منه والعداء ، وعدم التكيف مع قيم ا
 
 .التعقيب على الدراسات العربية واألجنبية السابقة التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية  7.2.2 

 
من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تتعلق بالوحدة النفسية، نالحظ أن معظـم               

نفسية مرتبط بدرجة أو بأخرى بعوامل مختلفة كاالكتئـاب          الدراسات أشارت إلى أن الشعور بالوحدة ال      
ودراسة هسو وهيلـي ورانـج   ) Oei& Notowidjojo,1990( وي ونوتوويدجوجوأكما في دراسة 

Hsu,Hailey & Range,1986)  ( ودراسة لوبديل )Lobdel,1985(   والدعم االجتماعي، وتبـادل 
، ودراسـة   ) 2 (005راسة النبهاني وحسن والجمالي العالقات االجتماعية والمساندة االجتماعية في د

،   ودراسة خضـر   )Mahon &Yarchesket,1994 ( يرفتسكي،ودراسة ماهون و) 2002( غانم 
لوالدي ورفض األقران في اوالرفض )   (2003والطمأنينة النفسية في دراسة الدليم) 1988(والشناوي 

 التنشئة األسرية في دراسة الراعـي       طثر نم أ  ، و   الدية،   وأساليب المعاملة الو     )2003( دراسة مخيمر   
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، والسمات الشخصية في دراسـة       ) 2003( وأنماط الشخصية في دراسة الشرعة وعبد اهللا        ،  ) 1990(
   ،    ) 2002( ، والخجل في دراسة خـوج   ) Kammath & Kanckar,1993( كاماث وكانيكر 

،واأللم النفسي فـي دراسـة جاكسـون        )  1997( بريل  والتناقض في التعبير االنفعالي في دراسة ج       
داء االجتماعي في دراسة فيتكس وهـوروفيتس   ،  واألJackson  &Cochran,1990 ) ( وكوتشران 

)(Vitkus & Horowits ,1987 ( ،  واالغتراب النفسي في دراسة روكـاتش)Rokach,1990 ( ،  
وقد  )  1985-2006( ات مختلفة تتراوح بين عام      وقد تم إجراؤها في أماكن مختلفة من العالم وفي أوق         

تعددت من حيث أهدافها واستخداماتها للمقاييس المختلفة  وقد كانت  نتائجها متفقة أحيانا ومختلفة أحيانا                
 .أخرى 

ذلك يرجع  لغل  ويالحظ من العرض الموجز للدراسات السابقة أن غالبيتها تناولت فئة طلبة الجامعات و            
ديهم استعداد كبير للشعور بالوحدة واالكتئاب واالغتراب واألفكار االنتحاريـة واأللـم            إلى أن الطلبة ل   

النفسي وانخفاض تقدير الذات والقلق نتيجة للتغيرات السريعة في هذه المرحلـة ونتيجـة للمتغيـرات                
الثقافية واالضطراب في عالقات الصداقة الحميمة والقصور في بعض المهارات االجتماعية وشـعور             

لبعض منهم بالهامشية، بينما نجد أن هناك بعض الدراسات تناولت شرائح أخرى غير شرائح الطلبـة،                ا
على عينـة مـن     ) 2004( على عينة من المسنين، ودراسة البطاينة        ) (2002فقد تناولت دراسة غانم     

ة على عين) Jackson &Cochran,1990( ، ودراسة جاكسون وكوتشران ) 2000(المعاقين حركيا ، 
 .من المراهقين 

 استخدم المـنهج    نأما فيما يتعلق بالمنهج المتبع في الدراسات السابقة فقد استخدمت عدة مناهج، منها م             
 .  استخدم المنهج ألوصفي وهو ما قامت عليه الدراسة الحاليةن ماالتجريبي ومنه

 المختلفة ، فإننـا نجـد أن        أما فيما يخص تناول الدراسات السابقة للوحدة النفسية وعالقتها بالمتغيرات         
 .معظم الدراسات تناولت الوحدة النفسية وعالقتها بالجنس 

فبعض هذه الدراسات لم تظهر أي فرق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الشعور بالوحـدة                 
 ودراسة الزعبـي  ) 2004( ، ودراسة البطاينة 2005 )( النفسية مثل دراسة النبهاني وحسن والجمالي 

ــد المــؤمن )1997(  الربيعــة ة، ودراســ2001)( ، ودراســة عيســى  )2003(  ، ودراســة عب
 ودراسـة  ،  ) (Mahone &Yarchesket,1994( يرفتسكي ، ودراسة ماهون و ) (1994والزياني

،  في حين أن بعض الدراسات أظهرت بـان  ) Vitkus & Horowits ,1987(فيتكس وهوروفيتس 
، ودراسـة   ) 2004( النفسية من اإلنـاث مثـل دراسـة الـدليم وعـامر            الذكور أكثر شعورا بالوحدة   

 & Roscoe،  ودراســة روســكي وسكومســكي) 2000( ، ودراســة شــواقفة ) (2003الــدليم

Skomski,1989)(  
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وفي المقابل وجدت دراسات أخرى أن اإلناث أكثر شعورا بالوحـدة النفسـية مثـل ، ودراسـة بـار                     

 ودراسة ميدورا وودورد ) 1991(  ، ودراسة بشاي )1997( ، ودراسة عامر ) (1998
)1986  ( Medora & Woodward ,. 

نه ال توجـد فـروق      أأما فيما يخص الترتيب الميالدي للطالب في األسرة فقد أظهرت بعض الدراسات             
، ودراسـة    )1998( دالة إحصائيا بين األفراد على مقياس الوحدة النفسية  مثل دراسة حداد وسوالمة              

 ) .  Medora &Woodward    1986(ورا وود ورد ميد
 

نـه  أ فقد أظهرت بعض الدراسـات        مع الوحدة النفسية      متغير التخصص األكاديمي    اثر أما فيما يخص  
، ودراسة عبد   )1998( ودراسة بار   ) 2005( غير دال إحصائيا مثل دراسة النبهاني وحسن والجمالي         

ناك دراسات أظهرت انه دال إحصائيا مثل دراسـة الـدليم            وفي المقابل ه  ). 1994( المؤمن والزياني   
2003) .( 

انه ال يوجد فروق دالـة  )  2004( أما فيما يخص مكان السكن الدائم فقد أظهرت دراسة الدليم وعامر 
 .إحصائيا على مقياس الوحدة النفسية 

 
حـداد وسـوالمة    ، ودراسـة     )2002( أما فيما يخص مكان السكن الحالي فقد أظهرت دراسة عيسى           

 ,Roscoe & Skomski، ودراسة   روسـكي وسكومسـكي     )1997( ، ودراسة الربيعة  )(1998

،  انه ال يوجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمكان السكن الحالي في حـين أظهـرت دراسـة                    )(1989
، ودراسـة عبـد المـؤمن        )2000( ، ودراسة شـواقفة      )2002( ، ودراسة غانم    )2003( الزعبي  

 فروقا ذات داللة إحصائية علـى مقيـاس الوحـدة           )(Wah,2001( ودراسة واه     )1994( زياني  وال
 .النفسية

 وبخصوص مدى انتشار الشعور بالوحدة النفسية بين الطلبة فقد أشـارت دراسـة النبهـاني وحسـن                 
وحدة إلى انتشار ال   )   2000( ، ودراسة شواقفة    )2004( ، ودراسة الدليم وعامر     )2005( والجمالي  

فقد أشارت إلى انتشار الوحدة النفسـية بدرجـة         ) 2002( النفسية بدرجة متوسطة ، أما دراسة عيسى        
 أعلى من المتوسط 

وفي ظل النتائج السابقة حول موضوع الشعور بالوحدة النفسية ودوره كمتنبأ ببعض األمراض النفسـية               
قتها بمتغيري االكتئـاب واالغتـراب      األخرى، جاءت هذه الدراسة لبحث الشعور بالوحدة النفسية وعال        

 . ةالنفسي، لتكون هذه الدراسة من الدراسات األوائل التي تتناول العالقة بين هذه الظواهر النفسي
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 التعقيب على الدراسات العربية واألجنبية السابقة التي تناولت االكتئاب   8.2.2  

 

لتي تتعلق باالكتئاب ، نالحـظ أن معظـم         من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ا       
الدراسات أشارت إلى أن االكتئاب مرتبط بدرجة أو بأخرى بعوامل مختلفة، مثل األفكار الالعقالنيـة               

، والجندر ونمط   ) 2006( ، وزملة التعب المزمن في دراسة عبد الخالق         ) 2007( في دراسة الغفار    
يرات االجتماعية والديموغرافية في دراسة اليحفوفي       ، والمتغ ) 2004( الشخصية في دراسة الخليدي     

 Wenzlaff &Luxton، ودور األفكار السلبية المشوهة في دراسة وينزلـف ولكسـتون   ) (2003

، والعوامـل   ) 2003( والفروق بين الطلبة في القلق واالكتئاب في دراسـة األنصـاري             ) (2003,
 على المهارات االجتماعية في دراسة الزيادات والتدريب (Yang,2002)المدرسية في دراسة يانج 

، والمساندة االجتماعية   ) 2001( ، واستراتيجيات التدبر لضغوط الحياة في دراسة المومني         ) 2001( 
، ودرجـة  ) 1999( ، والدعم االجتماعي في دراسة الزيتاوي ) 2001( في دراسة رضوان وهريدي   

ـ وانتشار االكتئـاب فـي دراسـة روزل واكـين       &Rosal,Ockene,Ockeneين وباريـت  واك

Barrett,1997 (               والفروق الجنسية المتعلقة باالكتئاب والوحدة النفسـية  فـي دراسـة وايزمـان،
،  وتقدير الذات والوحدة النفسية في ) (Wiseman, Guttfreund &Lurie,1995وجتفروند ولوري 

، والعوامـل المهيئـة     ) (Wessel,1981،ومفهوم الذات في دراسة ويسـيل       ) 1993( دراسة عطا   
 ) . (Parker ,1980لالكتئاب في دراسة باركر 

أما فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في نسب انتشار االكتئاب فقد أشارت بعض الدراسات الى عـدم                 
، (1999) الزيتاوي   ة، ودراس  )2003( وجود فروق بين الجنسين في االكتئاب منها دراسة اليحفوفي          

  )Rosal,Ockene,Ockene & Barrett (1997واكين وباريت واكين  روزل وةودراس
وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث  منها دراسـة   في حين أظهرت دراسات أخرى

، ودراسـة معمريـة     ) 2003( ، ودراسة األنصاري    ) 2004( ، ودراسة الخليدي    ) 2007( الغفار  
 &Barrett,(1997)  Rosal,Ockene,Ockeneوباريـت   ،ودراسة روزل واكين واكين     ) (2000

 )                           Wiseman,Guttfreund & Lurie,1995( ودراسة وايزمان وجتفروند ولوري 
وأظهرت انه دال    ) 2007( أما فيما يخص متغير التخصص األكاديمي فقد تناولته فقط دراسة الغفار            

 . ليةإحصائيا لصالح طلبة الكليات العم
وأشارت إلى عـدم وجـود   )  2003( أما فيما يخص مكان السكن الدائم فقد  تناولته دراسة اليحفوفي       
 . فروق جوهرية تعزى لمكان السكن بين الريفيون والحضريون 
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 ذات داللة إحصائية لصالح المقيمين في القـرى          اًفروق) 1999( وفي المقابل وجدت دراسة الزيتاوي      
. 

تغير كل من الترتيب الميالدي، ومكان سكن الطالب الحالي لم يتم تناوله مـن قبـل                 أما فيما يخص م   
د المتغيرات الموجـودة    أحن هذه المتغيرات هي     إ عليه ف  اًالدراسات السابقة على حد علم الباحثة، وبناء      

 .في الدراسة الحالية وقد حظيت باالهتمام
الخاصة باالكتئاب أنها استخدمت مقاييس عديدة      بالنسبة ألدوات الدراسة فيتضح من الدراسات السابقة        

 .ومتنوعة  وذلك حسب ظروف كل دارس
، ودراسـة   ) 2007(  فـي دراسـة الغفـار         ورد  فقد تم استخدام مقياس بيك الثاني  لالكتئاب كمـا         

، وهـو مـا    ) (Wenzlaff &Luxton ,2003، ودراسة وينزلف ولكستون ) (2003األنصاري  
 .  الية تشترك فيه الدراسة الح

،  )2004( والبعض اآلخر استخدم  مقياس بيك  لالكتئاب الصورة المعدلة كما في دراسة الخليـدي                
، ودراسـة   ) 2001( ، ودراسة المـومني     ) 2001( ، ودراسة الزيادات    ) 2003(ودراسة اليحفوفي   
ـ  ) 1999(، ودراسة الزيتـاوي     ) 2000( ، ودراسة معمرية    ) 2001( رضوان وهريدي    ة ، ودراس

، والبعض االخر استخدم مقياس االكتئاب الصادر عن مركز الدراسات الوبائية كمـا             ) 1993( عطا  
 ، ودراسـة روزل واكـين       (Yang,2002)، دراسة يـانج     ) 2006( في دراسة عبد الخالق وذيب      

،ودراسة وايزمان وجتفروند  )  Rosal,Ockene,Ockene & Barrett ، 1997( واكين وباريت و
 ) . (Wiseman, Guttfreund &Lurie 1995ولوري 
 الدراسات السابقة انه يمكن التحكم وتخفيف درجة االكتئاب من خالل البرامج اإلرشـادية              معظمأكدت  

 .والعالجية
إال أن معظمها أغفلت إلى حد ما إجراء البرامج التتبعية كإجراء وشرط أساسي للتأكـد مـن فاعليـة                   

 . العالجية يزاتواحتفاظ المسترشدين بالمثر البرنامج اإلرشادي أواستمرارية 
ثاره السلبية على الفرد والمجتمع، جـاءت       آوفي ظل نتائج الدراسات السابقة حول موضوع االكتئاب و        

 :هذه الدراسة لبحث العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب في ضوء بعض المتغيرات وهي             
. مكان السكن الحالي للطالـب    ومكان السكن الدائم،    ودي،  الترتيب الميال والتخصص العلمي،   والجنس،  

التي تتناول العالقة بين هذه المتغيرات مجتمعـة، فـي بيئـة            أوائل الدراسات   لتكون هذه الدراسة من     
 .  طبيعة صالت األفراد وعالقاتهم عن تلك التي أجريت فيها الدراسات المذكورة فيهاتختلف
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 ألجنبية السابقة التي تناولت االغتراب النفسي التعقيب على الدراسات العربية وا
 

من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تتعلق باالغتراب النفسـي نالحـظ أن               
معظم الدراسات تنوعت وتباينت في نتائجها ، إال أنها اتفقت على أن االغتراب موجود بغض النظـر                 

 نفسية   تن االغتراب مرتبط بدرجة أو بأخرى بمتغيرا      أرق ، و  عن الجنس أو المستوى الدراسي أو الع      
،  )2006(في دراسـة الربعـي      كما  ، وتقدير الذات     )2007(مختلفة مثل القلق كما في دراسة عياش      

، واالكتئـاب ومركـز      )2004(، واألمن النفسي في دراسة العقيلي     )Bester,1986(بستر    ودراسة  
المستوى االجتماعي واالقتصادي واألكاديمي في دراسة موسـى        ، و  )2003(التحكم في دراسة خليفة     

 (Lane&Daugherty,1999، ودراسة الين ودورتي   ) 2003(، ودراسة بنات وسالمة  )2003(

 ق الحاجات النفسية فـي دراسـة موسـى        ، وتحقي  )2002( دراسة الشيخ خليل     يوالصحة النفسية ف  ) 
، والمفارقة القيميـة كمـا فـي         ) Sandu&Asrabadi,1991(  ودراسة ساندو واسربادي     )2002(

 ) 1989(،ودراسـة زعتـر    ) 2000(، والسمات الشخصية في دراسة محمد        )2002(دراسة خليفة   
، والشعور بالمسؤولية وضغوط الحياة فـي  ) Mahoney &Quick,2001(ودراسة ماهوني وكويك 

ة سيكســتون ،والمتغيــرات الشخصــية كمــا فــي دراســ)Seidman,1995(دراســة ســيدمان 
)Sexton,1983. ( 

ويالحظ من العرض الموجز للدراسات السابقة أن معظمها تناولت فئة طلبة الجامعات ، األمر الـذي                
يشير إلى أن المصادر التي تتسبب في اغتراب طلبة الجامعات ما زالت قائمة ، مما يعكـس وجـود                   

على فئة طلبة الجامعات من حيـث       سياق اجتماعي واقتصادي وأكاديمي وسياسي ما زال يلقي بآثاره          
 .ن التركيز الشديد على هذه الفئة يمثل أهمية خاصة ألي مجتمع أاغترابهم  و

 تناولـت دراسـة     حيث أخرى غير فئة الطلبة      ت تناولت فئا   قد  وتبين أيضا أن هناك بعض الدراسات     
ان ، ودراسـة سـيدم     ) 2005(، ودراسـة بنـات       ) 2006(، ودراسـة الربعـي      ) 2007(عياش  

)Seidman,1995 (   ودراسة سوغيور)Sugiura,2000(         على عينة من طلبة المدارس ، ودراسة ،
علـى   ) 2003(على عينة من معلمي ومعلمات المدارس ، ودراسة بنات ، وسالمة             )2003(موسى  

 .عينة من أهالي مخيم العروب ، والتي تبين أنها لم تسلم من معاناة االغتراب النفسي 
لق بالمنهج المتبع في الدراسات السابقة فقد استخدمت المنهج الوصفي  وذلك لمالءمته لمثل              أما فيما يتع  

 . هذه الدراسات ، وهو ما قامت عليه الدراسة الحالية 
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 الدراسات السابقة متغير الجنس نظرا ألهميته ، ولكنها اختلفت          توبالنسبة لمتغيرات الدراسة فقد تناول    
 الدراسات أظهرت أن الذكور أكثر اغترابا من اإلناث كما فـي دراسـة      في النتائج من حوله ، فبعض     

، ودراسة األشـول     )1987(ودراسة  أبو طواحينه      ) 2002(، ودراسة لشيخ خليل    )2006(الربعي  
)1985.(  
 

،  )2005(بنات  ( من الذكور كما في دراسة        في حين أظهرت دراسات أخرى أن اإلناث أكثر اغتراباً        
، ودراسة المـالكي     )2000(، ودراسة الحوامدة     )2000( ودراسة محمد،    ، )2003(ودراسة خليفة   

 ) . Bester,1986(، ودراسة بستر  )1989( ودراسة زعتر ،)1994(
 

دراسـة  : أما الدراسات التي توصلت النتائج لديها إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجـنس فهـي               
، ودراسة أبو جـدي      )1990( ودراسة الحديدي    ، )2005(، ودراسة مخلوف وبنات      )2007(عياش  

ــيدمان )1989( ــة س ــك  )Seidman,1995(،ودراس ــاهوني وكوي ــة م  Mahoney(، ودراس

&Quick,2001 (    ودراسة سيكستون ،)Sexton,1983 (     ودراسة موسـى ،)ودراسـة    ) 2002 ،
 .)2003(، ودراسة خليفة  )2003(موسى 

ر لمتغير التخصص علـى     أثت بعض الدراسات وجود     بالنسبة لمتغير التخصص األكاديمي فقد أظهر     
 ، ودراسة الحوامدة  ) 2004(، ودراسة العقيلي  )2005(االغتراب مثل دراسة مخلوف وبنات 

 2002(، ودراسة الشـيخ خليـل      )1989( ودراسة ابو جدي     ، )1990(، ودراسة الحديدي     )2000(
  ) .1985(، ودراسة األشول  )2002(،ودراسة موسى 

ـ             في ح   التخصـص   رين أظهرت دراسات أخرى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي
،  )2005(، ودراسـة بنـات       )2006(، ودراسـة الربعـي       ) 2007(األكاديمي مثل دراسة عياش     

  ).1991(، ودراسة الشخص والقريطي  )1994(، ودراسة المالكي  )2003(ودراسة موسى 
 

ثـر لمتغيـر    أي للطالب في األسرة فقد بينت بعض الدراسات وجـود           أما فيما يخص الترتيب الميالد    
،  )2006(، ودراسة الربعي     )2007(ترتيب الطالب في األسرة على االغتراب ومنها دراسة عياش          

ثر لمتغير ترتيب الطالب في األسرة على االغتـراب           أنه ال يوجد    أ ) 2005(بينما بينت دراسة بنات     
. 
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ر مكان السكن الدائم وعالقته باالغتراب ، فإننا نجد أن هناك دراسـات أظهـرت               أما فيما يتعلق بمتغي   
،  ) 2005(دراسـة بنـات     و، ) 2007(دراسة عياش   : نتائجها وجود اثر لمتغير مكان السكن ومنها        

  )  . 2000(ودراسة الحوامدة 
ودراسـة  ،   )2003(،ودراسـة موسـى    )2004(دراسة العقيلـي    : بينما بينت دراسات  أخرى مثل       

 .ثر لمكان السكن الدائم على االغتراب أنه ال يوجد أ  )1994(المالكي
 

أما فيما يخص متغير مكان السكن الحالي للطالب فلم تتناوله أي من الدراسات السابقة ومن هنا تـأتي                  
أهمية الدراسة الحالية من حيث تناولها لمتغير مكان السكن الحالي أي المؤقت للطالب وأثـره علـى                 

 . غتراب النفسياال
 

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة 

 

 : مما تجدر اإلشارة إليه أن الباحثة قد استفادت من الدراسات السابقة في الجوانب التالية 
 .أن االطالع على الدراسات السابقة دعم إحساس الباحثة بمشكلة البحث وأهميته . 1
 .غيراتها قد أسهم في تحديد أهداف الدراسة الحالية أن تباين أهداف الدراسات السابقة ومت . 2
وجود تباين بين المتغيرات التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة، ساعد فـي تحديـد متغيـرات                 . 3

 .البحث الحالي
إن االطالع على إجراءات تطبيق الدراسات السابقة ، ساعد في رسم إطار عام علـى الصـعيد                  . 4

 .  أجرته الباحثة المنهجي والتطبيقي الذي
أن االطالع على مقاييس االغتراب في الدراسات السابقة ، سـاعد الباحثـة فـي بنـاء مقيـاس            . 5

 .االغتراب النفسي 

 إجراء مقارنـة هـذه النتـائج بنتـائج     فيأن االطالع على نتائج الدراسات السابقة ساعد الباحثة   . 6
 .الدراسة الحالية 
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 الفصل الثالث

  

 يقة واإلجراءاتالطر

 
لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسـية وعالقتهـا بكـل مـن                  

، تتنـاول   )القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( الثالثة في جامعات     السنةاالكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبة      
تها،  وأدوات الدراسة المسـتخدمة      الباحثة في هذا الفصل وصفا شامال لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعين         

وصدقها وثباتها، وكذلك اجراءات الدراسة  التي اتبعت في جمع بياناتها، والمعالجة اإلحصائية الالزمة              
 . الستخراج النتائج  وتحليلها بشكل علمي ودقيق

 
 منهج الدراسة 1.3 

فهو يعتمد على دراسة الظاهرة      وذلك لمناسبته هذه الدراسة،       التحليلي لوصفيااستخدمت الباحثة المنهج    
كما هي في الواقع، ودراسة متغيرات الدراسة كما هي لدى أفراد العينة دون أن يكون للباحثة دور في                  

 . ضبط المتغيرات موضوع القياس
) القدس، بيرزيت، الخليـل   (  في جامعات      الثالثةراء طلبة  السنة     آفمن خالل هذا المنهج يتم استقصاء       

 واالغتراب  االكتئابانية والتطبيقية حول درجة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بمتغيري          بكلياتها اإلنس 
 . النفسي

 
 مجتمع  الدراسة 2.3 

 

والملتحقين ،)القدس، بيرزيت، الخليل    (  مجتمع  الدراسة من جميع طلبة السنة الثالثة في جامعات            تكون
طالبـا  ) (3566، والبـالغ عـددهم      )2007-2006( فعليا بالفصل الدراسي األول من العام الدراسـي         
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طالبـة    ) (1711طالبا، بينمـا بلـغ عـدد الطالبـات          ) 1855( وطالبة، حيث بلغ عدد الطلبة الذكور       
 ) . 1.3(  كما هو واضح في جدول كموزعين ما بين التخصصات اإلنسانية والتطبيقية وذل

وحسـب  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    (ت  يبين توزيع  أفراد مجتمع  الدراسة حسب جامعا         :1.3جدول  
 ).علوم إنسانية ، علوم تطبيقية(الجنس ، وحسب التخصص 

 
 المجموع  العلوم اإلنسانية العلوم التطبيقية

 ذكر  أنثى  ذكر  انثى

 اسم الجامعة 

 القدس  373 448 246 322 1389
 بيرزيت  276 493 235 170 1174
 الخليل  212 564 66 161 1003
 المجموع  861 1505 547 653 3566

 
 عينة الدراسة 3.3   

 

القدس ، بيرزيـت ،     (طالبا وطالبة من طلبة السنة الثالثة في جامعات         ) (359تكونت عينة الدراسة من     
 وقد تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية  الدراسةمجتمعمن %)  10 (وتمثل العينة ما نسبته   )الخليل 
ستخدام هذه الطريقة يعني أن لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متساوية الختياره فـي               إذ أن ا  ،الطبقية  
   ) .2001أبو حويج ،(العينة  

وحسب الجنس ،   ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    (توزيع عينة الدراسة حسب جامعات      ) (2.3ويبين الجدول   
 ) .علوم إنسانية ، علوم تطبيقية(ص وحسب التخص

 
 اسم الجامعة  العلوم التطبيقية وم اإلنسانية العل

 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر 

 المجموع 

 139 33 25 43 38 القدس 

 118 17 24 49 28 بيرزيت

 100 16 7 56 21 الخليل 

 357 66 56 148 87 المجموع 
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هم بشروط تطبيـق االختبـارات ، وعـدم    لوطالبة ، وذلك الخال طالب) 2( قد ألغيت إجابات اال انه 
 . مال المعلومات المطلوبة للتحليل استك

 طالبا وطالبة) 357( وبذلك أصبح عدد أفراد العينة الذين خضعوا للتحليل اإلحصائي 
 

  التي خضعت للتحليل االحصائي يوضح خصائص العينة الديموغرافية) 3.3(الجدول 
 

 المجموع العدد المتغير المتغير 

 الجنس 131 ذكر

 226 انثى 

357 

 التخصص  159 انساني 

 198 تطبيقي

357 

 95 االول 

 204 األوسط
 الترتيب الميالدي 

 58 خير األ

357 

 114 مدينة 

 209 قرية 
 مكان السكن الدائم 

 34 مخيم

357 

 230 سرةألمع ا

 111 مع الطلبة 
مكان السكن الحالي 

 16 بمفردي

357 

 
   أدوات الدراسة4.3

 
مقيـاس الشـعور بالوحـدة      : الدراسة الحالية استخدمت الباحثة  ثالث ادوات وهي          لتحقيق أهداف   

دوات النفسية، ومقياس بيك الثاني لإلكتئاب، ومقياس اإلغتراب النفسـي ، وفيمـا يلـي وصـف أل                
 .الدراسة 
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 :استمارة البيانات األولية 

 
لترتيب المـيالدي للطالـب فـي       اوالجنس،  واسم الجامعة،   ( وتتعلق بمتغيرات الدراسة المستقلة وهي      

 كما هو مبين فـي      للطالب  مكان السكن الحالي    و مكان السكن الدائم،     والتخصص األكاديمي، واألسرة،  
 .)(1ملحق رقم 

 
 :مقياس الوحدة النفسية  1.4.3 

 

للتعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد العينة استخدمت الباحثـة مقيـاس الشـعور                
  عـد هـذا المقيـاس فـي األصـل، رسـيل           أ وقـد   )  1998( نفسي إعداد الدسـوقي     بالوحدة ال 
,1996)ٌRussell(             كأداة سيكومترية سهلة التطبيق في األبحاث التجريبية لقياس الشـعور بالوحـدة 

 لـوس انجلـوس للشـعور       –النفسية، وهذا المقياس هو النسخة الثالثة المنقحة لمقياس كاليفورنيـا           
وفـي الدراسـة    ، )(Univershty of California Los Angeles Scale   UCLA( بالوحـدة 

) 9( ذات صـبغة ايجابيـة، و  ةفقـر 11) (فقرة حيث تم اختيار  ) 20( الحالية يتكون المقياس  من 
فقرات ذات صبغة سلبية، تم صياغتها على هيئة أسئلة ويجيب الفرد على كل سؤال بإجابة واحـدة                 

، حيث تعطى اطالقاً درجة واحـدة ،        ) القا، نادراً، أحيانا، دائماً     إط:(  اختيارات هي  ةمن بين أربع  
 .ونادراً درجتات ، واحياناً ثالث درجات ، ودائماً اربع درجات 

 
 :  تصحيح المقياس 1.1.4.3 

 

  (4,3,2,1، حيث تخصص التقديرات.الدرجة الكلية للمقياس بجمع عدد الفقرات التي يجاب عنهاتحسب 
، أما البنود التي تحمل ) (2,3,6,7,9,11,12,13,16,17,20بنود التي تحمل أرقام  لالستجابة على ال

ويستخدم .  تصحيحها في االتجاه العكسي للتقديرات السابقة فيتم ) (1,4,5,8,10,14,15,18,19أرقام 
الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على المقياس وبالتالي تتراوح 

درجة ، والدرجة المرتفعة تشير إلى شعور شديد بالوحدة  ) (80-20رجة الكلية على المقياس من  الد
 . والعكس صحيح  ،النفسية



 115

للتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة الشعور بالوحدة النفسية، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم               
 :اعتماد المقياس التالي

 تشير إلى عدم وجود وحدة نفسية ) فاقل   20(  الدرجات من -
 .تشير إلى درجة قليلة  ) 40-20(الدرجات من -
 .تشير إلى درجة متوسطة ) 60-40 (الدرجات من -
 . تشير إلى درجة  مرتفعة ) 60-80( الدرجات -
 

يبين توزيع عبارات مقياس الشعور بالوحدة النفسية على األبعاد أو العوامل التـي             ) 4.3( الجدول رقم   
 .ضمنهايت
 

 أرقام العبارات البعد الرقم

 

 المجموع

 6 1,4,5,6,8,14 البعد االجتماعي 1

بعد الرفض مـن     2

 اآلخرين

3,7,9,10,11,13,16,17,
20 

9 

بعد فقدان األلفـة     3

 المتبادلة مع الغير

2,12,15,18,19 5 

  

 :) Validity (صدق مقياس الشعور بالوحدة النفسية2.1.4.3   

 

ى المؤشرات الرئيسة التي يجب أن يتصف بها المقياس الجيد كما يعد وسيلة للحكـم              يعد الصدق إحد  
أبـو جـالل،    (  قياس ما وضع لقياسه      فيعلى مدى صالحية المقياس، ويعني الصدق دقة المقياس         

1999.(  
وقد تحقق لهذا المقياس عدد من الدالالت التي تشير إلى تمتعه بالصدق قـام بإجرائهـا الدسـوقي                  

 :  هي )1998(
طالب وطالبة، وقد تراوحت قيم     ) 400( لبنائي وتم حسابه على مجموعة كلية تتكون من         ا الصدق   -

) (0.762و) (0.369 نبالنسبة للـذكور وبـي    ) (0.744و  ) (0.371معامالت االرتباط الناتجة بين     
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تسـاق  حيث تشير إلـى ا    ) (0.01بالنسبة لإلناث وجميع هذه المعامالت دالة إحصائية عند مستوى          
 .المقياس وصدق محتواه

 
 الشعور بالوحدة النفسية على عينة تتكون       ي بين مرتفعي ومنخفض   الصدق التمييزي وتم حساب ذلك     -

% 27ودرجات أدنى   % 27طالب وطالبة، وذلك بحساب النسبة الحرجة لدرجات أعلى         ) 400( من  
 عند  الق بين المجموعتين د   وتشير هذه القيمة إلى أن الفر     ) (12.66 بلغت قيمة النسبة الحرجة      ثحي

ـ          ) (0.01مستوى داللة     الشـعور   يمما يشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين مرتفعي ومنخفض
 . بالوحدة النفسية

كما وتم التوصل للصدق التمييزي للمقياس في مقابل مقاييس الشخصية واالستحسـان االجتمـاعي              
قياس الشعور بالوحدة النفسية مع قائمـة بيـك         واالكتئاب،  بتقدير معامالت الصدق التالزمي بين م       

 ) .0.63(لالكتئاب وقد كان معامل االرتباط بين القائمتين 
 
لعاملي ، حيـث تـم تحليـل المصـفوفة االرتباطيـة      ااخضع المقياس للتحليل   : لعاملي  ا الصدق   -

 "Hottelling"ج  المستخرجة من استجابات العينة الكلية باستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتيللن         
 للوقـوف علـى     "Kaiser" لكايزر   Varimaxوأديرت العوامل تدويرا متعامدا بطريقة الفاريماكس       

لعاملي للمقياس ، وقد أسفرت النتائج عن ظهور ثالثة عوامل يتشبع بكل منهم عـدد مـن                 االتركيب  
 : البنود تبعا للمحكات الثالثة آالتية 

بنود وتعكس هذه البنـود  6 ) (وقد تشبع عليه  ). 1.0 ≥(ن  العامل الجوهري ما كان له جذر كام-
مجتمعة إحساس الفرد بافتقاد المهارات االجتماعية الالزمة لالنخراط في عالقات مشبعة مع اآلخرين             

 .لذلك يقترح الباحث تسمية هذا العامل البعد االجتماعي للشعور بالوحدة النفسية 
بنود وتعكس هذه البنـود مجتمعـة   9) ( د تشبع عليه وق) . 0.3≥(محك التشبع الجوهري للبند  -

إحساس الفرد باالغتراب والشعور بإهمال اآلخرين له ، واإلحساس بالعزلة والوحدة لـذلك يقتـرح               
 .الباحث تسمية هذا العامل بعد الرفض من اآلخرين 

بنـود   وتعكس هذه ال   بنود 5)( وقد تشبع عليه    . تشبعات جوهرية )   3 ≥(محك جوهرية العامل     -
مجتمعة افتقاد الصحبة وفقدان األمل مع اآلخرين، لذلك يقترح الباحث تسمية هذا العامل بعد فقـدان                

 .األلفة المتبادلة مع الغير

  وقامت الباحثة في هذه الدراسة باستخراج الصدق الظاهري لمقياس الشعور بالوحدة النفسية وذلك             
الختصاص في التربية وعلم النفس في جامعة       بعرضه على مجموعة من أساتذة جامعيين  من ذوي ا         
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 القدس المفتوحة  ، حيث قاموا بإبداء أرائهـم ومالحظـاتهم             ةالقدس وجامعة النجاح الوطنية وجامع    
 ةوأشارت نتائج التحكيم إلى صالحية جميع فقرات المقياس ومالئمتها لقياس الشعور بالوحدة النفسـي             

 .لى فقرات المقياسمن المحكمين ع % 90في ضوء معيار موافقة 
لعاملي للتأكد أن النتائج    اإال أن الباحثة لم تكتف بصدق المحكمين ، فأعادت إخضاع المقياس للتحليل             

ال تختلف كثيرا عما هو الحال في فلسطين ، وأسفر التحليـل            ) 1998( التي حصل عليها الدسوقي     
 ) .5.3(  وارد في جدول ألعاملي عن ارتباط جميع الفقرات مع الدرجة الكلية وذلك كما هو

 
لمصفوفة ارتباط فقـرات  ) (Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون  : 5.3جدول 

 .مقياس الشعور بالوحدة النفسية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة 
 

 
ة  قيمة رالفقرات  الدالل

اإلحصائية 
ة  قيمة رالفقرات الدالل

 اإلحصائية 
1 0.622(**)0.000 11 0.566(**) 0.000 

2 0.504(**)0.000 12 0.526(**)0.000 

3 .471(**)00.000 13 0.694(**)0.000 

4 0.614(**)0.000 14 0.632(**)0.000 

5 0.567(**)0.000 15 0.589(**)0.000 

6 0.621(**)0.000 16 0.162(**)0.000 

7 0.503(**)0.000 17 0.529(**)0.000 

8 0.627(**)0.000 18 0.631(**)0.000 

9 0.578(**)0.000 19 0.627(**)0.000 

10 0.647(**)0.000 

 

20 0.699(**)0.000 

 
أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالـة           ) 5.3(تشير المعطيات الواردة في جدول      

 الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا في قيـاس          إحصائيا وبدرجة عالية ، مما يشير إلى االتساق       
في ضـوء   ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    ( جامعات    السنة الثالثة في   الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة    

 . اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه



 118

 Reliability : ثبات المقياس  3.1.4.3 

 

 ي القياس، ويتعين توافره في المقياس لكي يكـون صـالحاً          يعد مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية ف      
لالستخدام، وثبات المقياس يعني مدى إعطاء المقياس نفس الدرجات لنفس األفراد عند إعادة تطبيقـه               

 ) .1993طه، ( عليهم 
عـن طريـق إعـادة    ) 0.94(   على درجة ثبات للمقياس تساوي) Russell (1996,حصل رسيل 

فـي واليـة ميـامي      ) (Tulsaطالبا وطالبة من جامعة تلسا      ) 237(كونت من   االختبار على عينة ت   
 .بالواليات المتحدة األمريكية

 : بحساب معامل الثبات بعدة طرق منها ) 1998( وقد قام الدسوقي 
 طريقة إعادة التطبيق المقياس ثم إعادة تطبيقه مرة أخرى بفاصل زمني قدره شهر علـى أفـراد                  -

 حساب معامل االرتباط بين األفراد فـي التطبيقـين األول والثـاني أتضـح أن                عينة التقنين، وبعد  
 .مما يطمئن إلى توافر شرط الثبات بالنسبة للمقياس ) (0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  طريقة التجزئة النصفية تم حساب معامل االرتباط بين درجات البنود الفردية، ودرجات البنـود                -
عينة، وبعد ذلك تم تصحيح معامالت االرتباط الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان براون             الزوجية لكل   

مما يؤكد أن المقياس يتمتـع      ) (0.01وأتضح أن جميع معامالت االرتباط للمقياس دالة عند مستوى        
 . بقدر من الثبات

ت الثبات دالة بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا واتضح أن جميع معامال1998 ) (  قام الدسوقي-
مما يطمئن إلى أن المقياس يتمتع بقدر جيد من الثبات ، إال أن الباحثة لم تكتف                ) (0.01عند مستوى   

بذلك فأعادت حساب الثبات بطرية كرونباخ ألفا أيضا للحصول على نفس معامالت الثبـات علـى                
، وهـذا     ) 0.86(  النفسـية    األفراد من البيئة الفلسطينية ، وقد بلغ الثبات لمقياس الشعور بالوحدة          

 يثبت أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
 

   :  BDI-IIقائمة بيك الثانية لالكتئاب    2.4.3

 

،  ويتكون المقيـاس     ) BDI( لالكتئاب   Beck  القائمة  أحدث صورة مطورة لمقياس بيك       هتعتبر هذ 
 ءاًالكتئاب لدى المراهقين والبـالغين بـد      بند مستخدما أسلوب التقرير الذاتي لقياس شدة ا       ) (21من  
وتتميز الصورة الحالية للمقياس بأنه قد تـم بنائهـا وتصـميمها بغـرض تقيـيم                . عاما  ) (13بسن

األعراض المتضمنة في محك تشخيص االضطرابات االكتئابية في الدليل التشخيصي واإلحصـائي            
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ولم يقصد  ) DSM-IV(  للطب النفسي    الرابع لالضطرابات العقلية والصادر عن الجمعية األمريكية      
من المقياس أن يكون أداة لتحديد تشخيص إكلينيكي فقط فهو من أكثر األدوات شيوعا في االستخدام                
سواء على العينات اإلكلينيكية أو العينات غير اإلكلينيكية لذا يجب استخدام المقياس بحذر بوصـفه               

يمكن أن توجد تقريبا في كل االضطرابات العقلية         ن الشكوى من االكتئاب     ألأداة تشخيصية منفردة،    
 )  . 1999غريب، (كما هو مذكور في

أما عن توجيهات تطبيق الصورة الثانية للقائمة فهي أن يطلب من المفحوص أن يختار العبارات األكثر                
قائمـة  وبذلك تكون االستجابة علـى ال     . تعبيراً عن حالته خالل األسبوعين األخيرين بما في ذلك اليوم         

 متسقة مع محك الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية لالكتئاب الرئيس 
 في صـورتها األخيـرة      BDI-IIالثانية لالكتئاب   " بيك"هناك عدد من األعراض التي تقيسها قائمة        

) 6(،  مشـاعر اإلثـم   ) 5(فقدان االستمتاع،   ) 4(،  الحزن) 3(الفشل السابق،   ) 2(التشاؤم،  ) 1: (هي
) 10(األفكار أو الرغبـات االنتحاريـة،     ) 9(نقد ألذات،   ) 8(لذات،  اعدم حب   ) 7(مشاعر العقاب،   

) 15(انعـدام القيمـة،     ) 14(التردد،  ) 13(فقدان االهتمام،   ) 12(التهيج واالستثارة ،    ) 11(البكاء،  
تغيرات فـي   ) 18 (القابلية للغضب أو االنزعاج،   ) 17(تغيرات في نمط النوم،     ) 16(فقدان الطاقة،   

كما هـو   . هتمام بالجنس   فقدان اال ) 21(اإلرهاق أو اإلجهاد،    ) 20(صعوبة التركيز،   ) 19(الشهية،  
 ) .2002االنصاري،(، مذكور في

 
وللتعرف على درجة االكتئاب لدى أفراد العينة استخدمت الباحثة الصورة المختصرة لقائمـة بيـك               

  وتتدرج اإلجابة علـى كـل        بنداً ) 21( و تتكون من    ) 2002( إعداد األنصاري    .بالثانية لالكتئا 
 ) ال ، قليالً، متوسطاً، كثيراً، دائماً( فقرة وفق تدريج خماسي 

 
 :مفتاح تصحيح القائمة 1.2.4.3   

 

ـ  (تحسب الدرجات للقائمة بجمع عدد الفقـرات التـي يجـاب عنهـا              ،                  )لم الخماسـي  اسـتنادا للس
بحيث تصحح الفقرات جميعهـا وفـق    4-0 )   (بند في القائمة درجة تتراوح بين حيث يعطي كل 
 )ومتوسطاً( درجة واحدة ،  )وقليالً   ( تقدير صفر ،   )ال(على ان تاخذ    ،) 0.1.2.3.4( األوزان التالية   

والتـي  )  (4 ,7 ,15 ,18 عدا الفقـرات اربع درجات ،)ودائماً (ثالث درجات ، )وكثيراً ( ، تاندرج
 .بشكل معكوس ، وتكون الدرجة األعلى تدل على درجة اكتئاب شديدة تصحح 
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للتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة االكتئاب تعطى درجة كلية للفـرد علـى المقيـاس                 
 على كل مجموعة من الفقرات تتراوح بـين         ةدرجة ، حيث تعطى للفرد درج     ) 63-0( تتراوح بين   

ير إليه واضع المقياس فان الدرجة التي يحصل عليها الفرد تشير إلى            درجات ، ووفقا لما يش     ) (0-4
 : أربع مستويات من االكتئاب وهي 

 .تشير إلى عدم وجود اكتئاب )  جة در16اقل من (  الدرجات -
 .تشير إلى وجود اكتئاب خفيف ) 28-16(الدرجات من  -
 .تشير إلى وجود اكتئاب متوسط ) 41-29(الدرجات من  -
  .  مرتفع تشير إلى وجود اكتئاب) 42-30(جات من الدر -
 .لى وجود اكتئاب شديد إتشير ) 55-43(من الدرجات -
 .لى اكتئاب شديد جدا غتشير )  فما فوق56( الدرجات من -
 
 ) (Validityصدق األداة   2.2.4.3     

 

  مـن البـاحثين    د عد م  جراء قيا تحقق لهذه القائمة عدد من الدالالت التي تشير إلى تمتعها بالصدق            
 . ) 2002(  األنصاري باجرائها 

 
  والقلق وتوكيد    ببحساب االرتباطات بين قائمة بيك الثانية لالكتئا      : تم التوصل للصدق التالزمي      -

 حين كان معامـل     في،  ) 0.73(الذات  وكان معامل االرتباط بين  قائمة بيك الثانية  ومقياس القلق              
 ) (0.73انية  وتوكيد الذات  االرتباط بين قائمة بيك الث

البعد المعرفي الوجـداني    :لعاملي عن استخالص عاملين للقائمة هما       اكما أسفرت نتائج التحليل      -
 .و البعد الجسدي لالكتئاب.لالكتئاب 

 
  قامت الباحثة في هذه الدراسة بعرض القائمة للتحقق من الصدق على مجموعة من أساتذة جامعيين               

ـ            من ذوي االختصاص ف     ةي التربية وعلم النفس في جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنيـة وجامع
القدس المفتوحة، حيث قاموا بإبداء أرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات القائمة ، وكذلك وضوح              

 وقد أشارت نتائج التحكيم إلى صالحية جميع فقرات المقياس ومالئمتهـا لقيـاس           ،صياغتها اللغوية   
 .من المحكمين على فقرات المقياس % 90في ضوء معيار موافقة  درجة االكتئاب 
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لعاملي للتأكد أن النتـائج    اإال أن الباحثة لم تكتف بصدق المحكمين ، فأعادت إخضاع القائمة للتحليل             
في الكويت ، ال تختلف كثيرا عما هو الحال في فلسـطين ،             ) 2002(التي حصل عليها األنصاري     

ملي عن ارتباط جميع الفقرات مع الدرجة الكلية وذلك كما هو وارد في جدول                لعااوقد أسفر التحليل    
6.3). (  

 
لمصفوفة ارتبـاط  ) Pearson Correlation( يبين نتائج معامل االرتباط بيرسون  : 6.3)( جدول 

 .فقرات القائمة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة 
 

ة  قيمة رالفقرات  الدالل
اإلحصائية 

ة  قيمة ر تالفقرا  الدالل
 اإلحصائية 

1 .684(**)00.000 11 .704(**)00.000 

2 .704(**)00.000 12 .615(**)00.000 

3 0.645(**)0.000 13 .608(**)00.000 

4 0.179(**)0.000 14 .170(**)00.000 

5 .566(**)00.000 15 .473(**)00.000 

6 .591(**)00.000 16 .556(**)00.000 

7 .213(**)00.000 17 -.0770 .1560 
8 .327(**)00.000 18 .672(**)00.000 

9 .395(**)00.000 19 .671(**)00.000 

10 .561(**)00.000 

. 

20 .449(**)00.000 

    21 .540(**)00.000 

 
 ، اال   حصائياًإير دال   لعدم حصولها على معامل ارتباط مناسب وغ       ) 17(لقد تم استبعاد الفقرة رقم      

 قيم ارتباط الفقرات مـع الدرجـة الكليـة          معظمن  أ الى تشير )5.3(المعطيات الواردة في جدول     ان  
لألداة دالة إحصائيا وبدرجة عالية ، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معـا                 

في ضوء  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل     ( جامعات السنة الثالثة في   في قياس درجة االكتئاب لدى طلبة     
 . اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه
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 )(Reliabilityثبات األداة   3.2.4.3 

 

 معامل الثبات   بلغبحساب الثبات لها من خالل معامل الثبات كرونباخ ألفا وقد            ) 2002( ألنصاري  اقام  
مما يشـير   ) 742(لدى عينة الطالبات    ) 0.89 (ىإل و (316)لعينة الطلبة   ) 0.85(لالتساق الداخلي إلى    

 .إلى ثبات اتساق داخلي مقبول للقائمة
الثانية لالكتئاب بطريقة إعادة التطبيق على عينـة        " بيك  " بحساب ثبات قائمة     ) 2000(كما قام غريب    

 حين وصل معامـل ثبـات       يللطلبة ف ) 0.75(للطالبات و ) (0.74بعد أسبوع ووصل معامل االستقرار    
 .للطلبة0.79) (للطالبات و 0.88) ( االتساق الداخلي إلى  

إال أن الباحثة لم تكتف بذلك فأعادت حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا أيضا للحصـول علـى نفـس                   
ممـا  ،  ) (0.83معامالت الثبات على األفراد من البيئة الفلسطينية ، وقد بلغ الثبات لمقياس االكتئـاب                 

 . تع بدرجة عالية من الثباتيثبت أن المقياس يتم
 

 مقياس االغتراب   3.4.3

للتعرف على درجة االغتراب قامت الباحثة بإعداد مقياس لالغتراب وذلك من خالل إطالع مكثف              
على بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االغتراب ومعرفة أبعاده التي تناولها الباحثون             

ستعانة ببعض ما كتب في األطر النظرية في هذا المجال قامت           بالدراسة وأساليب قياسه،  وبعد اال     
الباحثة باشتقاق فقرات المقياس من األطر النظرية والدراسات السابقة،  ثم قامت الباحثـة بتحديـد                

عبارة مقسمة إلى خمسة أبعاد      ) 25( األبعاد الخمسة التي استخدمتها بالمقياس، ليتألف المقياس من         
 :  هي

 )  . 2,3,4,5 ,1( مثله العبارات وت_ الالمعنى  -1
  ) . 7,8,9,10 ,6( وتمثله العبارات _ العزلة االجتماعية _ 2
 ) . 11,12,13,14,15( وتمثله العبارات _ الالمعيارية _ 3
  )  . 16,17,18,19,20(وتمثله العبارات _ لذات االغربة عن _ 4
  )  . 21,22,23,24,25( وتمثله العبارات _ العجز _ 5
موافق بشدة، موافق، أحيانـا، ارفـض،       ( ث تندرج اإلجابة على كل فقرة وفق تدريج خماسي          بحي

 ) . ارفض بشدة 
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  تصحيح مقياس االغتراب  1.3.4.3

 

 :الئم معه طبقـا لإلجابـات اآلتيـة         يجيب المفحوص على فقرات المقياس باختيار اإلجابة التي تت        
بحيث تأخذ اإلجابات عند التصحيح الدرجات      ) دة  رفض بش أرفض،  أموافق بشدة، موافق، أحياناً،     (

 ) 3( ، واحيانـاً وتأخـذ       درجـات  )4(درجات ، وموافق وتأخذ      ) 5( موافق بشدة وتأخذ     : التالية
، وبـذلك تكـون      درجة واحدة    ) 1(رفض بشدة وتاخذ    أدرجة ، و   ) 2(رفض وتاخذ   أ، و درجات

درجة نتيجة الطالب   ) 125( الفقرات هي   أعلى درجة يحصل عليها الطالب في هذا المقياس لكامل          
وتكون أدنى درجة يحصل عليها الطالب في هـذا المقيـاس           . على كل الفقرات    ) موافق بشدة   (ب  

ن أي  أ.على كل الفقرات    ) ارفض بشدة   (درجة نتيجة إجابته ب       ) 25(فيما يخص كل فقراته هي      
 .درجة ) 125-25(مجموع الدرجات يتراوح ما بين 

ـ             لما   ووفقاً  مسـتويات مـن     ةتشير إليه الباحثة فان الدرجة التي يحصل عليها الفرد تشير إلى أربع
 : االغتراب وهي 

 .تشير إلى عدم وجود اغتراب  ) 25قل من  أ( الدرجات -
 .تشير إلى درجة منخفضة   ) 50-25  (الدرجات من  -
  . درجة متوسطة   تشير إلى)  75-50(الدرجات من  -
  . مرتفعةتشير إلى درجة  ) 95- 75( الدرجات -
 .تشير الى درجة شديدة )  فاكثر 95(الدرجات من  -

 بالنسبة لكامل األبعاد أو لكل بعـد علـى          الكليةنه كلما ارتفعت الدرجة     أوتشير هذه الدرجات إلى     
 . حده، أي لكل فقرات المقياس دل ذلك على شعور الطالب المتزايد باالغتراب

 
 : ةصدق األدا  2.3.4.3   

 

من أجل التحقق من دالالت صدق وثبات المقياس على مجتمع الدراسة، تم عرض المقياس علـى                 
مجموعة من أساتذة جامعيين من ذوي الخبرة واالختصاص في علم النفس والتربية إلبداء رأيهـم               

ة يجابيـة بنسـب   في مضمون فقراته وفاعليته نحو الفئة المستهدفة وكانت الردود وفق المحكمين باإل           
وفي ضوء تلك اآلراء والمالحظات  تم تعديل بعـض الفقـرات ، وإعـادة                 ) 90%( زادت عن   

 :صياغة بعض العبارات كما يلي 
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 العبارة بعد التحكيم  العبارة قبل التحكيم  الفقرة 
 اشعر بأنني عاجز عن التكيف   اشعر بأنني عاجز عن التالؤم  1
اشعر أن القـيم السـائدة فـي         2

  معنى لها المجتمع ال
اعتقد أن القيم السائدة في المجتمع      

 ال معنى لها 
 
لعاملي من خالل معامل االرتباط،     اولم تكتف الباحثة بصدق المحكمين بل قامت بإخراج الصدق           

عاملي ارتباط جميع الفقرات مع الدرجة الكليـة وذلـك كمـا هـو وارد فـي                 الوقد بين التحليل    
 ) .(7.3جدول
ائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس االغتراب مـع           يبين نت : 7.3  جدول

 .الدرجة الكلية ألداة الدراسة 
 

 
ة  قيمة رالفقرات  الدالل

اإلحصائية 
ة  قيمة رالفقرات  الدالل

 اإلحصائية 
1 .515(**)00.000 14 0.546(**) 0.000 

2 .435(**)00.000 15 0.552(**) 0.000 

3 0.594(**)0.000 16 0.658(**) 0.000 

4 0.659(**)0.000 17 0.642(**) 0.000 

5 0.674(**)0.000 18 0.607(**) 0.000 

6 0.576(**)0.000 19 0.624(**) 0.000 

7 0.394(**)0.000 20 0.613(**) 0.000 

8 0.504(**)0.000 21 0.738(**) 0.000 

9 0.537(**)0.000 22 0.657(**) 0.000 

10 0.401(**)0.000 23 0.690(**) 0.000 

11 0.541(**)0.000 24 0.626(**) 0.000 

12 0.538(**)0.000 25 .594(**)0 0.000 

13 0.539(**)0.000 
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أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالـة           ) 6.3(تشير المعطيات الواردة في جدول      
جة عالية ، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا في قيـاس                إحصائيا وبدر 

في ضوء اإلطـار    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    ( جامعات   السنة الثالثة في  درجة االغتراب لدى طلبة     
 . النظري الذي بنيت األداة على أساسه

 
 ثبات أداة الدراسة   3.3.4.3 

 

المقياس باستخدام معامل الثبات كرونباخ الفا ، حيث طبقت الباحثة المقياس           قامت الباحثة بحساب ثبات     
وقد بلغ معامل   )  ، بيرزيت ، الخليل      القدس   (طالب وطالبة من جامعات     ) 40(على عينة مكونة من     

 . ، وهذا يثبت أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات  ) 0.92( الثبات 
 ).3( تطبيق بصورته النهائية كما هو موجود في ملحق رقم  للوبذلك يصبح المقياس جاهزاً

 
 الدراسة  تطبيق إجراءات 6.3

 

 : قامت الباحثة في دراستها بإتباع الخطوات التالية
 ، بيرزيـت ،     القـدس (  حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة السنة الثالثة في جامعـات             -1 

 . الجامعات الثالث ، من خالل عمادة القبول والتسجيل في) الخليل 
 اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في طلبة السنة الثالثة فـي جامعـات                  -2 
 )القدس ، بيرزيت ، الخليل (
 مقياس الشعور بالوحدة النفسية، ومقياس االكتئـاب، ومقيـاس           :تحديد أدوات الدراسة وهي    -3 

 االغتراب 
 ت الدراسة بعرضها على محكمين متخصصين  التأكد من صدق وثبات أدوا-4 
 .تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة وجمعها - 5
  بالطريقة السليمة تمت فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستبانة للتأكد من أن اإلجابات -6   
إلحصـائي   تبويب البيانات وإدخالها إلى الحاسوب و معالجتها إحصائيا باستخدام البرنـامج ا            - 7

 .لتحليل البيانات ومن ثم استخراج النتائج) SPSS( للعلوم التربوية 
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 متغيرات الدراسة 7.3  

 :المتغيرات المستقلة1.7.3 

 
 : متغيرات وهي  اشتملت المتغيرات المستقلة على خمس

 ) ذكر، أنثى ( وله مستويان :  الجنس
 )األخير واألوسط، و، األول ( : مستويات  ةوله ثالث: الترتيب داخل األسرة
 ) علوم تطبيقية وعلوم إنسانية،  ( :وله مستويان: التخصص األكاديمي
 ) مدينة، قرية، مخيم (  : مستويات ةوله ثالث: مكان السكن الدائم
  ) يمع األسرة، مع الطلبة، بمفرد ( : مستوياتةوله ثالث: مكان السكن الحالي

 
 المتغيرات التابعة   2.7.3 

 

 لوحدة النفسية الشعوربا •
 اإلكتئاب  •
 النفسياإلغتراب  •

 
 المعالجة اإلحصائية    8.3

 

تم استخراج، النسب المئوية واألعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية وذلـك بعـد             
وتـم فحـص    ) الوحدة النفسية، االكتئاب، االغتـراب      ( ستجابة أفراد العينة على أدوات الدراسة       إ

 : دام االختبارات اإلحصائية التاليةالفرضيات باستخ
 . ( t-test )  اختبار  ت . 1
  ). One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين االحادي . 2
  ). Scheffe( اختبار شيفيه . 3
 )Pearson Correlation. ( معامل ارتباط بيرسون. 4
 ).  Cronbach Alpha(معامل الثبات كرونباخ الفا لحساب ثبات األدوات . 5

  ).(SPSSوذلك برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
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 الفصل الرابع 

 

 نتائج الدراسة 
 

يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج دراسة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتهـا بكـل مـن                 
فـي  ) ، الخليـل    القدس ، بيرزيت    ( االكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات            

  .فلسطين ، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها ومناقشتها 

 نتائج الدراسة 1.4  

 

 :  نتائج السؤال األول1.1.4 

 

 فـي   ) الخليـل  القدس، بيرزيت، ( ما درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          
 فلسطين ؟

 واالنحرافات المعياريـة    الحسابية، والمتوسطات   األعداد،ل الدراسة األول استخرجت     لإلجابة عن سؤا  
، على  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( لدرجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات           

  )1.4(الدرجة الكلية للمقياس ، وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

داد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الشعور بالوحـدة         يبين توزيع األع  : 1.4جدول  
   .)القدس ، بيرزيت ، الخليل(النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 
 ةالوحـد ب الشعورمتغير

 النفسية 

ــط  العدد اسم الجامعة  المتوســـ

 الحسابي 

ــراف  االنحــ
 المعياري 

 الدرجة 

 3.31 9.90 139 القدس 
 2.95 9.05 118 بيرزيت 
 2.91 9.46 100 الخليل 

 البعد االجتماعي 

 3.11 9.52 357 المجموع 

منخفضة
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 4.54 20.08 139 القدس 
 4.65 19.37 118 بيرزيت 
 5.27 20.11 100 الخليل 

بعد الرفض من اآلخرين 

 4.79 19.88 359 المجموع 

 
 

 مرتفعة

 2.21 8.64 139 القدس 
 2.61 8.56 118 بيرزيت 
 2.71 8.98 100 الخليل 

 بعد فقدان األلفة المتبادلة   
 مع الغير 

 2.48 8.71 357 المجموع 

 
 

منخفضة

 9.62 42.66 139 القدس 
 10.06 40.89 118 بيرزيت 
 11.06 42.70 100 الخليل

 الدرجة الكلية 

 10.19 42.14 357 المجموع

 متوسطة

 
 جامعاتأن متوسط درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في             ) (1.4ول  يتضح من الجد  

كانت  متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الدرجـة علـى              ) . القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( 
  .)10.19(مع انحراف معياري ) 42.14(الدرجة الكلية لالختبار

 
 : نتائج السؤال الثاني 2.1.4   

 

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السـنة الثالثـة فـي                   ه
الجنس، الترتيـب المـيالدي، التخصـص       ( ، تعزى لمتغيرات  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( جامعات  

 ؟ ) األكاديمي، مكان السكن الدائم، مكان السكن الحالي 
 :  وفيما يلي نتائج فحصها5-1)( الصفرية   الفرضياتوقد ابثق عن هذا السؤال
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  :نتائج الفرضية األولى 1.2.1.4   
 

في متوسطات درجـة الشـعور بالوحـدة        ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       
 .تعزى لمتغير الجنس ) القدس بيرزيت ، الخليل (  في جامعات ةالنفسية  لدى طلبة السنة الثالث

  )  .(2.4، كما هو واضح في الجدول  )t-test( حة الفرضية األولى استخدم اختبار ت للتحقق من ص
للفروق في المتوسطات الحسابية الكليـة لواقـع الشـعور          ) t-test( يبين نتائج اختبار ت     : 2.4جدول  

 . بالوحدة النفسية 
 

المتوسط  العدد الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجــات 

 الحرية

ــة  ت قيم

 المحسوبة

الداللـــة 

 اإلحصائية

البعـــد  3.20 9.61 131 ذكر
 3.06 9.46 226 أنثىاالجتماعي

355 0.414 0.679 

ــرفض  4.73 19.99 131 ذكر ال
ــن  مــ
 اآلخرين

 4.83 19.81 226 أنثى

346 0.331 0.741 

ــدان  2.23 8.68 131 ذكر فقـ
 2.62 8.73 226 أنثى األلفة

351 0.185 0.853 

ــة  9.93 42.19 131 ذكر الدرج
 10.35 42.11 226 أنثى الكلية

355 0.078 0.938 

 
فـي درجـة   ) ≥0.05α( المستوى دانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن2.4: يتضح من الجدول 

تعزى لمتغيـر   ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    ( جامعات   ي الثالثة ف  ةالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السن     
لجنس ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول السابق حيث بلغ المتوسط الحسابي                ا

ن الداللة اإلحصائية أكثر     أل ةوبناء عليه تم قبول الفرضية الصفري      ) 42.11(ولإلناث  ) 42.19(للذكور  
 ) .0.05( من 
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 : نتائج الفرضية الثانية2.2.1.4    

 

في متوسطات درجة الشـعور بالوحـدة       ) ≥0.05α(إحصائية عند المستوى    ال توجد فروق ذات داللة      
تعـزى لمتغيـر الترتيـب      ) القدس ، بيرزيت ، الخليـل       ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        

 . الميالدي للطالب في األسرة 
ية تبعا للترتيـب    تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الشعور بالوحدة النفس         

  )(3.4الميالدي للطالب في األسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  
يبين توزيع األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الشعور بالوحدة 3.4: جدول 

 .  للترتيب الميالدي للطالب في األسرةالنفسية تبعاً
  

ــدة  ــاد الوح أبع

 النفسية

 

ــب  الترتيــ

 ميالديال

ــراف  المتوسط الحسابي العدد االنحـــ

 المعياري

 3.30 9.72 95 األول

 2.91 9.20 204 األوسط

 3.34 10.36 58 األخير

 

 

 البعد االجتماعي
 3.11 9.52 357 المجموع

 4.78 19.89 95 األول

 4.69 19.72 204 األوسط

 5.18 20.40 58 األخير

 

بعد الرفض مـن    

 اآلخرين
 4.79 19.88 357 المجموع

 2.36 8.46 95 األول

 2.52 8.69 204 األوسط

 2.51 9.17 58 األخير

 

بعد فقدان األلفة 

المتبادلة مع 

 الغير
 2.48 8.71 357 المجموع

 10.35 41.95 95 األول

 9.94 41.57 204 األوسط

 10.71 44.42 58 األخير

 

 الدرجة الكلية

 10.20 42.13 357 المجموع



 131

درجة الشعور بالوحـدة النفسـية      ابعاد   بين متوسط     فروق ظاهرية  وجود) : 3.4(   من الجدول    يتضح
لدى عينة الدراسة الكلية ، وهذا يشير إلى أن الشعور بالوحدة النفسية ال يختلـف فـي انتشـاره تبعـا                     

 .الختالف الترتيب الميالدي للطالب في األسرة 
 ) 4.4(لتباين األحادي كما هو وارد في الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل ا

 
) One Way Analysis of Variance(يبين نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : 4.4جدول 

 . للفروق في درجة الشعور بالوحدة النفسية تبعا للترتيب الميالدي للطالب في األسرة
 

ــدر  البعد مصــ

 التباين

مجمـــوع 

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

ط متوســـ

 المربعات

ــة ف  قيم

 المحسوبة

ــة  الداللـ

 اإلحصائية
ــين  بـــــ

 المجموعات
65.812 2 32.906 

ــل  داخــــ

 المجموعات
3374.907 353 9.561 

 

ــد  البعــ

 االجتماعي

  355 3440.719 المجموع

3.442 

 

 

*0.033 

 

 

ــين  بـــــ

 المجموعات
20.316 2 10.158 

ــل  داخــــ

 المجموعات
7953.853 345 23.055 

 

الرفض من  

 اآلخرين

  347 7974.170 المجموع

0.441 

 

 

0.644 

 

 

ــين  بـــــ

 المجموعات
17.854 2 8.927 

ــل  داخــــ

 المجموعات
2148.589 349 6.156 

 

فقـــدان  

 األلفة

  351 2166.443 المجموع

1.450 

 

 

0.236 
 
 

ــين  بـــــ

 المجموعات
365.172 2 182.586 

ــل  داخــــ

 المجموعات
36595.623353 103.670 

 

ــة  الدرجـ

 الكلية

  36960.795355 المجموع

1.761 

 

 

0.173 
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في درجة  ) ≥0.05α( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          4.4)(يتضح من الجدول    
تعزى لمتغيـر   ) القدس ، بيرزيت ، الخليل    (الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          

 .البعد االجتماعي وذلك في  ألسرة ، الترتيب الميالدي للطالب في ا
) Scheffe (  معادلـة   ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باسـتخدام اختبـار           

 )  5.4(وكانت نتائج هذا االختبار كما هو في جدول 
 أبعـاد    مـن   البعد االجتماعي كبعد   لمعرفة اتجاه الداللة في   ) Scheffe( يبين نتائج اختبار     :5.4جدول  

 . الشعور بالوحدة النفسية تبعا للترتيب الميالدي للطالب في األسرة 
 
 

الفــــروق بــــين  الترتيب الميالدي األبعاد

 المتوسطات

مستوى الداللـة   

 اإلحصائية

 األول 0.393 0.52534 األوسط

 0.465 64211.-0 األخير

 األوسط 0.393 52534.-0 األول

 *  0.043 1.16744- راألخي

 0.465 0.64211 األول

 

 

ــد  البعــــ

 االجتماعي

 األخير

 *   0.043 1.16744 األوسط

 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيث تشـير             ) 5.4(  يتضح من الجدول    
ألسرة ،  المقارنات البعدية للفروق بين درجة الشعور بالوحدة النفسية تبعا للترتيب الميالدي للطالب في ا             

  االول واالخير لصالح الطالب االخير وبين الطالـب         حيث  كانت بين الطالب      ) البعد االجتماعي (على  
   .خيراال لصالح الطالب   والخير االوسط
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 :نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.4 

 

في متوسطات درجة الشـعور بالوحـدة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
تعـزى لمتغيـر التخصـص      ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( لنفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        ا

 . األكاديمي  
  ) .6.4( ، كما هو واضح في الجدول)t-test( للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت 

يـة لواقـع درجـة      للفروق في المتوسطات الحسابية الكل    ) t-test( يبين نتائج اختبار ت     ): 6.4(جدول  
 .الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمستوى التخصص األكاديمي

 
المتوسط  العددالتخصص البعد

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

درجــات 

 الحرية

ــة ت  قيم

المحسوبة

الداللـــة 

اإلحصائية

ــوم  علـ

 طبيعية
198 9.49 3.24 

البعــــد 

االجتماعي

ــوم  علـ

 إنسانية
159 9.55 2.94 

355 

 

-0.176

 
0.860 
 

ــوم  علـ

 طبيعية
198 19.75 4.79 

ــرفض  ال

ــن  مــ

ــوم  اآلخرين علـ

 إنسانية
159 20.03 4.80 

346 

 

-0.545

 

0.586 

 

ــوم  علـ

 طبيعية
198 8.41 2.42 

 

ــدان  فقـ

ــوم  األلفة علـ

 إنسانية
159 9.09 2.50 

351 

 

-

02.564

 

0.011 

 

ــوم  علـ

 طبيعية
198 41.72 10.22 

ــة  الدرج

 الكلية

ــوم  علـ

 إنسانية
159 42.66 10.15 

355 
-0.859

 

0.391 
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فـي  ) ≥0.05α(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى             ): 6.4(يتبين من الجدول    
القـدس ، بيرزيـت ،      (متوسطات درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعـات             

ما هو واضح من المتوسـطات الحسـابية فـي          ، تعزى لمتغير التخصص األكاديمي ، وذلك ك       ) الخليل
 .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية . الجدول السابق

 
 : نتائج الفرضية الرابعة4.2.1.4  

 

في متوسطات درجة الشـعور بالوحـدة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
تعزى لمتغير مكـان السـكن      ) ، بيرزيت ، الخليل     القدس  (  جامعات   ي الثالثة ف  ةالنفسية لدى طلبة السن   

 .الدائم 
لتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة الشـعور              

  ) .7.4( بالوحدة النفسية تبعا لمكان السكن الدائم، وذلك كما هو واضح في جدول 
الحسابية ، واالنحرافات المعياريـة لدرجـة الشـعور    يبين توزيع األعداد ، والمتوسطات :  7.4جدول

 . بالوحدة النفسية تبعا لمكان السكن الدائم 
 

ــان  ةأبعاد الوحدة النفسي مكــ

 السكن 

ــط  العدد المتوســ

 الحسابي 

ــراف  االنحـ

 المعياري 
 3.11 9.12 114 مدينة 

 3.02 9.51 209 قرية 

 3.29 10.75 34 مخيم 

 

 البعد االجتماعي

 3.10 9.50 357 ع المجمو

 4.71 18.95 114 مدينة 

 4.80 20.11 209 قرية 

 4.48 21.50 34 مخيم 

 

بعــد الــرفض مــن 

 اآلخرين
 4.79 19.87 357 المجموع 

 2.64 8.37 114 مدينة 

 2.46 8.83 205 قرية 

 1.86 9.06 34 مخيم 

بعــد فقــدان األلفــة 

 المتبادلة مع الغير

 2.48 8.70 357 المجموع 
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 10.09 40.20 114 مدينة 

 10.17 42.63 209 قرية 

 9.48 45.24 34 مخيم 

 

 الدرجة الكلية 

 10.17 42.09 357 المجموع 

 
وجود تقارب بين متوسط درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة المقيمين           ) (7.4يتضح من الجدول    

خراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هـو وارد         في المدينة والقرية والمخيم، ولفحص الفرضية تم است       
 ) .8.4(  في الجدول 

) One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   ): (8.4جدول 
 .  بالوحدة النفسية تبعا لمتغير مكان السكن الدائمرللفروق في درجة الشعو

 
ــدر  البعد مصــ

 التباين 

مجمـــــوع 

 المربعات

ــات د رجـ

 الحرية 

ــط  متوسـ

 المربعات 

ــة ف  قيم

المحسوبة 

ــة  الداللـ

اإلحصائية 

بــــــين 

 المجموعات 
68.456 2 34.228 

ــل  داخـــ

 المجموعات 
3348.533 353 9.486 

ــد  البعــ

 االجتماعي

   355 3416.989 المجموع 

3.608 

  

  

 0.028* 

  

  

بــــــين 

 المجموعات 
191.225 2 95.612 

ــل  داخـــ

 المجموعات 
7765.939 344 22.575 

الرفض من  

 اآلخرين

   346 7957.164 المجموع 

4.235 

  

  

0.015*  

  

  

بــــــين 

 المجموعات 
19.840 2 9.920 

ــل  داخـــ

 المجموعات 
2141.020 349 6.135 

فقـــدان  

 األلفة

   351 2160.861 المجموع

1.617 

  

  

0.200 
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بــــــين 

 المجموعات 
796.775 2 398.388

ــل  داخـــ

 المجموعات 
35926.784353 101.776

ــة  الدرجـ

 الكلية

   36723.559355 المجموع

3.914 
  
  

0.021*  

  

  

 

في درجة الشعور   ) ≥0.05α(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى            
تعزى لمتغير مكـان    )  الخليلالقدس ، بيرزيت ،     ( بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات         

، وعلى الدرجة   ) الرفض من اآلخرين    (وبعد    ) يالبعد االجتماع (السكن الدائم ، وقد كانت الفروق في        
 .الكلية 

، وكانـت   ) Scheffe( ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبـار            
  ) . 9.4(  نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول 

لمعرفة اتجاه الداللة على الدرجة الكلية للشـعور بالوحـدة          ) Scheffe( يبين نتائج اختبار  : 9.4جدول  
تبعا لمكان السكن   ) البعد االجتماعي، بعد الرفض من اآلخرين     ( النفسية، وكذلك في أبعاد الوحدة النفسية       

 .الدائم
 

ــين   مكان السكن  أبعاد  الوحدة النفسية  ــروق ب الف

 توسطات الم

 مستوى الداللة 

 مدينة  0.548 3939.-0 قرية 

  *0.028 1.63477- مخيم 

 قرية  0.548 0.39394 مدينة 

 0.100 1.24083- مخيم 

  *0.028  1.6347 مدينة 

 

 

 

 البعد االجتماعي 

 مخيم 

 0.100 1.2408 قرية 

 مدينة  0.117 1.16287- قرية 

  *0.029  2.5446- مخيم 

 قرية  0.117 1.1628 مدينة 

 0.312 1.3817- مخيم 

 

 

 بعد الرفض من اآلخرين
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   *0.029  2.5446 مدينة 

 

 مخيم 

 0.312 1.3817 قرية 

 مدينة  0.118 2.43461- قرية 

  *0.042 5.04067- مخيم 

 قرية  0.118 2.43461 مدينة 

 0.387 2.60606- مخيم 

  *0.042 5.04067 مدينة 

 

 

 

 الدرجة الكلية

 مخيم 

 0.387 2.60606 قرية 

 
 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيث تشـير             ) 9.4(  يتضح من الجدول    
البعـد  (المقارنات البعدية للفروق بين درجة الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمكان السكن الـدائم ، علـى                 

لصالح طالب المخيم  فـي البعـد        ) المخيم  ( وطالب  ) المدينة  ( يث  كانت بين طالب      ح) االجتماعي
في بعد الرفض من االخرين ولصالح طالب       ) المخيم(وطالب  ) المدينة( بين طالب    انت وك ،االجتماعي  

 المخيم ، وعلى الدرجة الكلية بين طالب المدينة وطالب المخيم لصالح طالب المخيم  
رفض الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية والبعد االجتماعي وبعـد الـرفض مـن               وهذا يدعو إلى    

 .اآلخرين، بينما تم قبول الفرضية على بعد فقدان األلفة المتبادلة مع الغير
 
 
 : نتائج الفرضية الخامسة     5.2.1.4 

 
الوحـدة  في متوسطات درجـة الشـعور ب      ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       

تعزى لمتغير مكـان السـكن      ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (  الثالثة في جامعات     ةالنفسية لدى طلبة السن   
  . أي المؤقت للطالب الحالي

 
للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة الشـعور              

  ) 10.4( ذلك كما هو واضح في جدول بالوحدة النفسية تبعا لمكان السكن الحالي، و
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يبين توزيع األعداد ، والمتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية لدرجـة الشـعور   :  10.4 جدول
 .النفسية تبعا لمكان السكن الحالي بالوحدة 

 
    

ــدة  ــاد الوح أبع

 النفسية

 

مكــان الســكن 

 الحالي

 

 العدد

 

المتوسط 

 الحسابي 

 

ــراف  االنحــ

 المعياري 

 2.99 2309.23 مع األسرة

 3.24 1119.72 مع الطلبة

 2.48 12.25 16 بمفردي

 

 

 البعد االجتماعي 

 3.11 3579.52 المجموع

 5.04 23019.58 مع األسرة

 4.36 11120.09 مع الطلبة

 2.81 22.73 16 بمفردي

 

بعد الرفض مـن    

 اآلخرين 

 4.79 35719.88 المجموع

 2308.69162.65 مع األسرة

 1118.60912.10 مع الطلبة

 2.16 9.81 16 بمفردي

 

لفة بعد فقدان األ  

ــع  ــة م المتبادل

 2.48 3578.71 المجموع الغير 

 10.62 23041.60 مع األسرة

 9.28 11142.21 مع الطلبة

 7.06 49.37 16 بمفردي

 

 

 الدرجة الكلية 

 10.19 35742.14 المجموع

 
 النفسية لدى الطلبة الذين     ةوجود تقارب بين متوسط درجة الشعور بالوحد      )  10.4( لجدول    يتضح من ا  

،أما الطلبة الذين يقيمون بمفـردهم فقـد كـان          )مع الطلبة (،والطلبة الذين يقيمون    )مع األسرة   (يقيمون  
كما هو وارد    ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي           عاليا ،   لهم المتوسط الحسابي 

 ) .11.4(  في الجدول 
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) One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    11.4: جدول 
 .للفروق في درجات الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمتغير مكان السكن الحالي للطالب 

 
 

متغيرالوحدة 

 النفسية

مصــــدر 

 التباين 

مجمـــــوع 

 المربعات

درجات 

ة الحري

ــط  متوسـ

 المربعات 

قيمــة ف 

المحسوبة 

الداللـــة 

 اإلحصائية 

ــين  بـــ

المجموعات 
142.428 2 71.214 

داخــــل 

المجموعات 
3304.664 354 9.335 

 

البعــــد 

 االجتماعي

   356 3447.092 المجموع 

7.629 

  

  

0.001*  

  

  

ــين  بـــ

المجموعات 
146.100 2 73.050 

داخــــل 

المجموعات 
7828.069 345 22.690 

الرفض من  

 اآلخرين

   347 7974.170 المجموع 

3.219 

  

  

0.041*  

  

  

ــين  بـــ

المجموعات 
20.629 2 10.314 

داخــــل 

المجموعات 
2151.043 350 6.146 

 

 فقدان األلفة

   352 2171.671 المجموع

1.678 

  

  

0.188 

  

  

ــين  بـــ

المجموعات 
904.158 2 452.079

داخــــل 

المجموعات 
36071.556354 101.897

 

ــة  الدرجـ

 الكلية

   36975.714356 المجموع

4.437 

  

  

0.013*  
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في درجة الشعور   ) ≥0.05α(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى            
تعزى لمتغير مكـان    ) ل  القدس ، بيرزيت ، الخلي    ( بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات         
) الرفض مـن اآلخـرين    ( ، وبعد ) البعد االجتماعي (السكن الحالي ، وقد كانت الفروق  لصالح كل من           

وكذلك في الدرجة الكلية ، ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار               
 )Scheffe (12.4دول ، وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في الج). ( 

لمعرفة اتجاه الداللة على الدرجة الكلية للشعور بالوحدة ) Scheffe( يبين نتائج اختبار  12.4:  جدول 
البعد االجتماعي، بعد الرفض من اآلخرين، تبعا لمكان السكن         ( النفسية، وكذلك في أبعاد الوحدة النفسية       

 .الحالي للطالب
  

أبعاد الوحدة  

 النفسية 

الفــروق بــين الحالي مكان السكن 

 المتوسطات 

مســـتوى 

 الداللة 
ــع  0.389 0.4859- مع الطلبة  مـ

  *0.001  3.0152- بمفردي األسرة  

ــع  0.389 0.48594 مع األسرة  مـ

 0.009  *    2.5292- بمفردي الطلبة 

 * 0.001 3.0152 مع األسرة 

 

 

 البعد االجتماعي

بمفردي 

 *0.009  2.5292 مع الطلبة 

ــع  0.663 0.5034- مع الطلبة مـ

  *0.048 3.14589- بمفردياألسرة 

ــع  0.663 0.5034 مع األسرة مـ

 0.133 2.6424- بمفردي الطلبة

  *0.048 3.1458 مع األسرة

 

 

بعد الرفض من   

 اآلخرين

بمفردي

 0.133 2.6424 مع الطلبة 

ــع  0.872 0.6118- مع الطلبة  مـ

  *0.013 7.77065- بمفردياألسرة 

ــع  0.872 61187. مع األسرة مـ

  *0.031 7.15878- بمفردي الطلبة 

  *0.013 7.77065 مع األسرة 

 

 

 الدرجة الكلية

بمفردي

  *031. 7.15878 مع الطلبة 
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أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيـث تشـير              ) (12.4يتضح من الجدول    
ارنات البعدية للفروق بين درجة الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمكان السكن الحـالي ، علـى البعـد              المق

لصالح ) بمفردهم( والطلبة الذين يقيمون    ) مع األسرة (االجتماعي حيث  كانت بين الطلبة الذين يقيمون         
طلبـة الـذين يقيمـون      وال) الطلبـة (، وبين الطلبة الذين يقيمون مع       ) بمفردهم(الطلبة  الذين يقيمون     

فقد كانت بـين    ) بعد الرفض من اآلخرين     (،أما على   ) بمفردهم( الذين يقيمون     الطلبة لصالح) بمفردهم(
 بمفردهم ( لصالح الطلبة الذين يقيمون) بمفردهم(والطلبة الذين يقيمون ) مع األسرة(الطلبة الذين يقيمون 

) بمفردهم(والطلبة الذين يقيمون    ) مع األسرة (ن يقيمون    أما على الدرجة الكلية فقد كانت بين الطلبة الذي        
والطلبة الـذين يقيمـون     ) مع الطلبة (، وبين الطلبة الذين يقيمون      )بمفردهم(لصالح الطلبة الذين يقيمون     

وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية على البعد        ).بمفردهم  (لصالح الطلبة الذين يقيمون     ) بمفردهم(
يتم قبولها على بعـد فقـدان األلفـة         فيما  فض من اآلخرين، وعلى الدرجة الكلية،       االجتماعي وبعد الر  
 .المتبادلة مع الغير

 
  : نتائج السؤال الثالث3.1.4  
 

 ؟) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( ما درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 
لحسابية واالنحرافـات المعياريـة لدرجـة       لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ، والمتوسطات ا        

على الدرجة الكلية للمقياس    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (  جامعات   ياالكتئاب  لدى طلبة السنة الثالثة ف      
  )  13.4(  ، وذلك كما هو واضح في الجدول 

كتئـاب  يوضح توزيع األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة اال 13.4:  جدول 
 .حسب اسم الجامعة

 
ــط  العدد اسم الجامعة المتوسـ

 الحسابي

ــراف  االنحــ

 المعياري

 الدرجة

 شديدة  12.05 54.61 139 جامعة القدس

 شديدة  11.41 52.71 118 جامعة بيرزيت

 شديدة  12.39 53.12 100 جامعة الخليل

 شديدة 11.97 53.63 357 المجموع الكلي
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لقدس ، بيرزيـت  ا(  جامعات   السنة الثالثة في    درجة االكتئاب لدى طلبة    أن) : (13.4يتضح من الجدول  
 مرتفعة وشديدة  ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس               كانت) ، الخليل   

 ) . 11.97(  معياري فمع انحرا ) 53.63(
 
 نتائج السؤال الرابع  4.1.4  

 

 جامعـات   فيئية في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة          هل توجد فروق ذات داللة إحصا     
الجنس ، الترتيب الميالدي للطالب ،التخصـص       ( ، تعزى إلى متغيرات     ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (

 األكاديمي ، مكان السكن الدائم ، مكان السكن الحالي ؟ 
 : يلي نتائج فحصهاوفيما  ) 10-6( وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 
 : نتائج الفرضية السادسة1.4.1.4  

 

في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       
 . تعزى إلى متغير الجنس ) القدس ، بيرزيت ، الخليل (  جامعات يالسنة الثالثة ف

 ) . (14.4، كما هو واضح في جدول رقم ) t-test(للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت 
 

 .للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع االكتئاب ) t-test(يبين نتائج اختبار ت :  14.4جدول
 

المتوسط  العدد الجنس المتغير

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ــة ت  قيم

المحسوبة

ــة  درج

 الحرية

مستوى 

 الداللة

االكتئاب  11.80 54.57 131 ذكر

 12.06 53.07 226 أنثى
1.128 

340 0.260 

 
في درجـة   ) ≥0.05α(انه التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ) (14.4يتضح من الجدول  

تعزى لمتغير الجنس ، فقـد      ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        
الكتئاب لدى الذكور واإلناث متقاربة ، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي            كانت الفروق في متغير درجة ا     
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، وتبعا لذلك تـم قبـول الفرضـية     ) 53.07(في حين بلغ المتوسط الحسابي لإلناث       ) 54.57( للذكور  
 ).  (0.05 الداللة اإلحصائية أكثر من نالصفرية ال

 
 : نتائج الفرضية السابعة2.4.1.4 

 

في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ائية عند المستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحص     
تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي للطالب فـي   ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( السنة الثالثة في جامعات     

 . األسرة  
الب بعا للترتيب الميالدي للط   تتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االكتئاب         

 ) .(15.4في األسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول 
يبين توزيع األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االكتئاب تبعا 15.4: جدول 

 .للترتيب الميالدي للطالب في األسرة
 

 

 المتغير

ــب  الترتيـــ

 الميالدي

المتوســــط  العدد

 الحسابي

ــراف  االنحـــ

 المعياري

 11.57 52.97 95 األول

 11.75 53.20 204 األوسط

 

 ب االكتئا

 13.26 56.03 58 األخير
المجمـــوع 

 الكلي
 357 53.61 11.98 

 
وجود تقارب بين متوسط درجة االكتئاب لدى الطلبة ، وهذا يشير إلى أن              ) (15.4يتضح من الجدول      

  األسرةاالكتئاب ال يختلف في انتشاره تبعا للترتيب الميالدي للطالب في
  .(16.4)ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول   
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) One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : 16.4جدول
 للفروق في درجات االكتئاب  تبعا لمتغير الترتيب الميالدي للطالب في األسرة 

 
ــوع مصدر التباين  تغير الم مجمــ

 المربعات 

درجات 

الحرية 

متوســط 

ــوع  مجم

 المربعات 

قيمــة ف 

المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

بــــــين 
 المجموعات 

397.489 2 198.744

ــل  داخـــ
 المجموعات 

48409.637338 143.224

 االكتئاب 

  48807.126340 المجموع 

1.388 .2510 

 
انه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى              ) (16.4جدول  تشير النتائج الواردة في     

)0.05α≤ (               ، بين متوسطات درجة االكتئاب تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي للطالب فـي األسـرة
وهي غير دالة إحصائيا وبناء عليه تم قبول الفرضية          ) 0.05( حيث كانت الداللة اإلحصائية اكبر من       

 .الصفرية 
 
 :نتائج الفرضية الثامنة3.4.1.4   

 
في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 . تعزى لمتغير التخصص األكاديمي  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( السنة الثالثة في جامعات 
 

ما هو واضـح فـي الجـدول رقـم          ، ك )t-test( للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت         
(17.4) . 
للفروق في المتوسطات الحسابية الكليـة لواقـع درجـة          ) t-test( يبين نتائج اختبار ت     : 17.4 جدول

 .االكتئاب تبعا لمستوى التخصص األكاديمي 
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ــص المتغير  التخصـ

 األكاديمي 

 العدد

 

ــط  المتوسـ

 الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

ــة ت  قيم

المحسوبة 

ــة  درج

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

االكتئاب  12.35 53.31 159 علوم إنسانية

 11.50 54.03 198 علوم طبيعية

-0.556 340 0.579 

بـين  ) ≥0.05α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى            ) 17.4( يتضح من الجدول    
تعزى إلـى   ) س، بيرزيت ، الخليل     القد( متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          

، )  (53.31متغير التخصص األكاديمي  للطالب ،فقد بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة العلوم اإلنسـانية 
كبر أوقد  كانت الداللة اإلحصائية      )  (54.03في حين بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة العلوم الطبيعية          

 . عليه تم قبول الفرضية الصفرية  وبناءوهي غير دالة إحصائياً ) (0.05من  
 
 :نتائج الفرضية التاسعة 4.4.1.4  

 

في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
 .تعزى لمتغير مكان السكن الدائم ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( السنة الثالثة في جامعات 
ية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االكتئـاب          للتحقق من صحة الفرض   

  )18.4( تبعا لمكان السكن الدائم، وذلك كما هو واضح في جدول 
يبين توزيع األعداد ، والمتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية لدرجـة االكتئـاب              : 18.4جدول

 . تبعا لمكان السكن الدائم 
 

مكان السكن   المتغير

 الدائم

ــط  العدد المتوسـ

 الحسابي

ــراف  االنحـ

 المعياري

 11.66 50.68 114 مدينة
 12.21 55.00 209 قرية
 9.89 54.56 34 مخيم

 

 االكتئاب 

 11.97 53.60 357 المجموع
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بين متوسطات  ) ≥0.05α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ) 18.4( يتضح من الجدول    
   للطالب ،فقد بلغ المتوسط الحسابي لـدى الطلبـة            مكتئاب تعزى إلى متغير مكان السكن الدائ      درجة اال 

 ن   ، في حين بلغ المتوسط الحسابي على االكتئاب لدى الطلبة المقيمـي              )50.68(المقيمين في المدينة      
 .(54.56)) 55.00(في القرية والمخيم على التوالي 

 ) 19.4( حليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدولولفحص الفرضية تم استخراج نتائج ت
 

) One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : 19.4جدول
 .للفروق في درجة االكتئاب  تبعا لمتغير مكان السكن الدائم للطالب 

 

 

فـي درجـة    ) ≥0.05α( .يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى             
 تعزى لمتغير مكان السـكن      )القدس ، بيرزيت ، الخليل    ( ب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        االكتئا

 . الدائم للطالب 
وكانت نتائج هذا االختبار كما هي      ) Scheffe( ولمعرفة مصدر الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار        

  ) 20.4(   في الجدول 
رفة اتجاه الداللة على الدرجة الكلية لمقياس االكتئاب تبعا         لمع) Scheffe(يبين نتائج اختبار  : 20.4جدول

 .لمكان السكن الدائم للطالب 
 
 

ــدر  المتغير مصـ

 التباين

ــوع  مجمــ

 المربعات

ــات  درج

 الحرية

متوســط 

ــوع مج م

 المربعات

قيمــــــة ف 

 المحسوبة

ــتوى  مســ

 الداللة

بـــــين 
المجموعات

1336.48 2 668.241

ــل  داخــ
المجموعات

47433.071338 

 االكتئاب 

 340 48769.55 المجموع
140.335

4.76 0.009*  
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ــين   مكان السكن الدائم  المتغير  ــروق بـ الفـ

 المتوسطات 

مستوى الداللة 

 مدينة   *0.010 4.31776- قرية 
 0.268 3.88026- مخيم 
 قرية   *0.010 4.31776 مدينة 
 0.981 0.43750 مخيم 
 0.268 3.88026 مدينة 

 االكتئاب 

 مخيم 
 0.981 0.43750- قرية 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلـى ، حيـث تشـير              ) (20.4يتضح من الجدول  
) لمدينـة   (المقارنات البعدية للفروق بين درجة االكتئاب تبعا لمتغير مكان السكن الدائم ، بـين طلبـة                 

 ، وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية ) القرية( لصالح طلبة ) رية الق(وطلبة
 
 نتائج الفرضية العاشرة5.4.1.4  

 
في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 .ن الحالي تعزى لمتغير مكان السك) القدس ، بيرزيت ، الخليل (  جامعات يالسنة الثالثة ف
للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االكتئـاب             

 ) .21.4(  تبعا لمكان السكن الحالي كما هو واضح في جدول 
يبين توزيع األعداد ، والمتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية لدرجة االكتئاب تبعا            : 21.4جدول
 .السكن لحاليلمكان 

 
مكان السكن   المتغير

 الحالي

ــط  العدد المتوسـ

 الحسابي

ــراف  االنحـ

 المعياري

 12.46 52.87 230 مع األسرة
 11.31 54.71 111 مع الطلبة
 7.28 57.33 16 بمفردي

 

 االكتئاب 

 11.97 53.63 357 المجموع
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لـدى الطلبـة المقيمـين مـع        وجود تقارب بين متوسط درجة االكتئاب        ) 21.4(  يتضح من الجدول    
، ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو           )  ، مع الطلبة ، بمفردهم       االسرة(

 .وارد في الجدول 
 

  One Way Analysis of Variance)(يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  ) :  22.4(  جدول 
 . مكان السكن الحالي للفروق في درجات االكتئاب تبعا ل

 

ــدر  المتغير مصـ

 التباين

مجمــــوع 

 المربعات

ــات  درج

 الحرية

متوســط 

ــوع  مجم

 المربعات

قيمــة ف 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

بـــــين 
228.041 2 456.082المجموعات

ــل  داخــ
المجموعات

48421.23 339 

االكتئاب 

 341 48877.31 المجموع

142.835
  

1.597 0.204 

 
 انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى) 22.4(   الواردة في الجدول جائتشير النت

 )0.05 α≤ (           بين متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات )     ، القدس ، بيرزيـت
ـ  أتعزى لمتغير مكان السكن الحالي للطالب ، حيث كانت الداللة اإلحصائية            ) الخليل    )0.05 (نكبر م

 .وهي غير دالة إحصائيا ، وبناء عليه تم قبول الفرضية العاشرة 
  
 : نتائج السؤال الخامس   5.1.4    

 

 ؟) القدس ، بيرزيت ، الخليل (  جامعات  السنة الثالثة فيما درجة االغتراب النفسي لدى طلبة
ت المعياريـة لدرجـة     لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ، والمتوسطات الحسابية واالنحرافـا          

علـى الدرجـة    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( االغتراب النفسي  لدى طلبة السنة الثالثة في  جامعات           
 .  )23.4(الكلية للمقياس ، وذلك كما هو واضح في الجدول 
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يوضح توزيع األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة االغتـراب   23.4: جدول 
 ) .القدس ، بيرزيت ، الخليل(  لدى طلبة السنة الثالثة في جامعاتالنفسي

 
متغيــــر 

االغتـــراب 

 النفسي 

ــط  العدداسم الجامعة  المتوسـ

 الحسابي 

االنحـــراف 

 المعياري 

 الدرجة 

 4.50090 14.4150 139 القدس

 4.19373 14.8131 118 بيرزيت 

 4.01273 16.0891 100 الخليل 

 الالمعنى 

 4.31983 15.0113 357 المجموع 

 

 

 متوسطة

 3.01897 10.3333 139 القدس 

 2.95394 9.8241 118 بيرزيت 

 3.03012 10.1275 100 الخليل 

ــة  العزلــ

 االجتماعية 

 3.00179 10.1204 357 المجموع

 

 

 منخفضة 

 3.83315 12.2449 139 القدس 

 4.00432 12.9439 118 بيرزيت

 4.25031 12.9307 100 الخليل 

 

 متوسطة

 الالمعيارية 

 4.01012 12.6507 357 المجموع

 3.74640 13.2449 139 القدس 

 4.22690 13.8972 118 بيرزيت 

 4.73387 13.5545 100 الخليل 

الغربة عـن   

 الذات 

 4.18851 13.5296 357 المجموع

 

 

 متوسطة

 4.86227 15.2517 139 القدس 

 4.17071 15.9626 118 بيرزيت 

 4.66752 15.8812 100 الخليل 

 العجز 

 4.60695 15.6451 357 المجموع

 

 

 ةمتوسط

12.77324 65.4898 139 القدس 

13.50150 66.9074 118 بيرزيت 

14.24711 68.0098 100 الخليل 

ــة  الدرجــ

 الكلية 

13.43110 66.6387 357 المجموع

 

 

 متوسطة 
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القدس ، بيرزيت ، (ان درجة االغتراب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات :  23.4جدول يتضح من ال
كانت متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة علـى الدرجـة الكليـة لالختبـار                 ) الخليل  

 ).13.43110 (مع انحراف معياري) 66.6387(
 

 نتائج السؤال السادس  6.1.4    

 

اللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة فـي جامعـات              هل توجد فروق ذات د    
الترتيب الميالدي ، التخصص األكـاديمي،       الجنس،( ، تعزى لمتغيرات    ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (

 ؟ ) مكان السكن الدائم ، مكان السكن الحالي 
 : ا يلي نتائج فحصهاوفيم )  15-11(وانبثق عن  هذا السؤال الفرضيات الصفرية ,
 

  :نتائج الفرضية الحادية عشر  1.6.1.4 
 

في متوسطات درجة االغتراب النفسي لدى      ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       
 .تعزى لمتغير الجنس )  القدس ، بيرزيت ، الخليل( طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 ) .24.4( ، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test( بار ت للتحقق من صحة الفرضية استخدم اخت
 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقـع االغتـراب        ) t-test( يبين نتائج اختبار ت     : 24.4جدول
 .النفسي 
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ـ        انه)  24.4(يتضح من الجدول     فـي  ) ≥0.05α( المسـتوى    د ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
) القدس ، بيرزيـت ، الخليـل     ( جامعات   ي الثالثة ف  ةالدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى لدى طلبة السن       

 .تعزى لمتغير الجنس ، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية
 

 : نتائج الفرضية الثانية عشر2.6.1.4  

في متوسطات درجة االغتـراب النفسـي       ) ≥0.05α( ذات داللة إحصائية عند المستوى       ال توجد فروق  
 لمتغير الترتيب الميالدي للطالـب      تعزى) الخليل بيرزيت، القدس،(  طلبة السنة الثالثة في جامعات       ىلد

  .األسرةفي 
 للترتيـب   تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االغتـراب النفسـي تبعـا            

 ) .(25.4الميالدي للطالب في األسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  
 
 

المتوسط  العدد الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

ــة ت  قيم

المحسوبة

ــة  الداللـ

 صائيةاإلح
 الالمعنى  4.56 14.88 131 ذكر 
22615.084.17 أنثى 

353 -0.419 
0.675 

  

ــة  3.12 10.34 131 ذكر  العزلـ

 2.92 9.99 226 أنثى االجتماعية 
355 1.069 0.286 

الالمعيارية  3.86 11.93 131 ذكر 
13.064.04 226 أنثى 

353 -2.578 0.010*  

الغربة عن   3.65 12.84 131 ذكر 

 4.43 13.92 226 أنثى  ات الذ
353 -2.362 

0.019*  

  

 العجز  4.35 15.29 131 ذكر 
22615.844.74 أنثى 

353 -1.087 
0.278 

  

الدرجــة   11.64 65.31 131 ذكر 

 14.33 67.40 226 أنثى  الكلية  
355 -1.422 

0.156 
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يبين توزيع األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة لدرجـة االغتـراب    25.4 :جدول
 . تبعا للترتيب الميالدي للطالب في األسرة النفسي

 
ــراب   ــاد االغت أبع

 النفسي

ــط  العدد الترتيب الميالدي المتوســ

 الحسابي

ــراف  االنحـــ

 المعياري
 4.52 14.78 95 األول 

 4.06 15.45 204 األوسط 
 4.65 13.89 58 األخير 

 

 

 الالمعنى 
 4.31 15.02 357 المجموع 

 3.09 10.11 95 األول 
 2.90 9.93 204 األوسط 
 3.17 10.78 58 األخير 

 

 

 العزلة االجتماعية 
 3.00 10.11 357 المجموع

 4.08 12.22 95 األول 
 4.06 12.93 204 األوسط 
 3.68 12.33 58 األخير 

 

 

 الالمعيارية 
 4.01 12.64 357 المجموع 

 3.99 13.62 95 األول 
 4.22 13.52 204 األوسط 
 4.47 13.40 58 األخير 

 

 

 الغربة عن الذات 
 4.19 13.53 357 المجموع 

 5.38 14.84 95 األول 
 4.11 16.01 204 األوسط 
 4.80 15.64 58 األخير 

 

 

 العجز
 4.61 15.64 357 المجموع 

 13.58 65.58 95 األول 
 13.67 67.28 204 األوسط 
 12.47 66.07 58 األخير 

 

 

 الدرجة الكلية 
 13.44 66.64 357 المجموع 
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تراب النفسي لدى عينة الدراسـة ،       وجود تقارب بين متوسط درجة االغ      ) 25.4(  يتضح من الجدول    
 األسـرة   وهذا يشير إلى أن االغتراب ال يختلف في انتشاره تبعا الختالف الترتيب الميالدي للطالب في              

  . )26.4( ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول، 
 One Way Analysis of Variance)( األحـادي   يبين نتائج اختبار تحليل التبـاين   :26.4جدول 

 .للفروق في درجات االغتراب تبعا للترتيب الميالدي للطالب في األسرة 
 

مجمـــوع مصدر التباين االغتراب

 المربعات

ــات  درجــ

 الحرية

متوسط مجمـوع   

 المربعات

ــة ف  قيمــــ

 المحسوبة

مســتوى 

 الداللة
 57.75 2 115.51بين المجموعات 
ــل  داخــــ

 18.42 351 6465.25 المجموعات 

 

 الالمعنى 

   353 6580.77 المجموع 

3.136 
  
  

0.045*  
  
  

 16.40 2 32.80بين المجموعات 
ــل  داخــــ

 8.992 353 3174.23 المجموعات 

 

العزلــــــة 

 االجتماعية 
   355 3207.04 المجموع 

1.824 
  
  

0.163 
  
  

 19.54 2 39.09بين المجموعات 
ــل  داخــــ

 16.09 351 5648.05 المجموعات 

 

 الالمعيارية 

   353 5687.15 المجموع 

1.215 
  
  

0.298 

  
  

 0.85 2 1.70بين المجموعات 
ــل  داخــــ

 17.68 351 6208.45 المجموعات 

 

ــن  ــة ع الغرب

 الذات
   353 6210.15 المجموع

0.048 
  
  

0.953 
  
  

 44.43 2 88.86بين المجموعات 
 21.14 351 7422.56داخل المجوعات 

 

 

 

 العجز 

 المجموع
7511.43 353   

2.101 
  
  

0.124 
  
  

 104.66 2 209.33 بين المجموعات
ــل  داخــــ

 181.33 353 64010.64 المجموعات

 الدرجة الكلية 

   355 64219.97 المجموع

0.577 
  
  

0.562 
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) ≥0.05α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ) 26.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول    
تعـزى  )  القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( في درجة االغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات           

 ).الالمعنى (لمتغير الترتيب الميالدي للطالب ، وقد كانت الفروق في بعد 
 

وكانت نتائج هذا االختبار كما هو      ) Scheffe( ختبار   ولمعرفة مصدر الفروق قامت الباحثة باستخدام ا      
   ) .27.4(  في جدول 

 
لمعرفة اتجاه الداللة في درجة االغتراب النفسي  في بعـد           ) Scheffe( يبين  نتائج اختبار    :27.4جدول

 ) .الالمعنى (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفروق بـين    الترتيب الميالدي  المتغير 

 المتوسطات 

مســــتوى 

 الداللة 

 ول األ 0.460 0.665- األوسط 
 0.462 0.894 األخير 
 األوسط  0.460 0.665 األول 

 0.054 0.560 األخير 
 0.462 0.894- األول 

 

 الالمعنى 

 األخير 
  *0.054 01.56- األوسط 
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أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيث تشير            ) : 27.4( يتضح من الجدول    
المقارنات البعدية للفروق بين درجة االغتراب النفسي تبعا للترتيب المـيالدي للطالـب ، علـى بعـد                  

والطلبة الذين تـرتيبهم المـيالدي      ) األخير  ( الالمعنى حيث كانت بين ا الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي        
الفرضـية  األوسـط وهـذا يـدعو إلـى رفـض            الطلبة الذين ترتيبهم المـيالدي     لصالح  ) األوسط  (

 .وقبولها على الدرجة الكلية وبقية األبعاد األخرى ) الالمعنى( على بعد.الصفرية
 
 
 
 
 : نتائج الفرضية الثالثة عشر  3.6.1.4   

 

في متوسطات درجة االغتـراب النفسـي        ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
 تعزى لمتغير التخصص األكاديمي  ) ، بيرزيت ، الخليل القدس ( لدى طلبة السنة الثالثة في  جامعات 

 )  . 28.4(، كما هو واضح في الجدول رقم  )t-test( للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت و
 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكليـة لواقـع درجـة          ) t-test( يبين نتائج اختبار ت     : 28.4جدول
 .التخصص األكاديمي االغتراب النفسي  تبعا لمتغير 

 
االغتراب 

 النفسي 

المتوسط  العدد التخصص

الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

درجــات 

 الحرية

ــة ت  قيم

المحسوبة

الداللـــة 

اإلحصائية

 الالمعنى  4.506 14.97 159علوم انسانية 
 4.091 15.05 198علوم طبيعية 

353 -0.153 *0.040 
  

ــة  3.076 10.10 159نية علوم انسا العزلـ
 2.916 10.14 198علوم طبيعية االجتماعية 

355 -0.1360.471 
  

الالمعيار 4.187 12.90 159علوم انسانية 
 3.770 12.33 198علوم طبيعية  ية 

353 1.318 0.386 
  

 0.251 1.511 353 3.954 13.83 159علوم انسانية الغربة عن  
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     4.444 13.15 198علوم طبيعية  الذات 
 العجز  4.731 15.70 159علوم انسانية 
 4.462 15.57 198علوم طبيعية 

353 0.268 0.142 
  

الدرجــة  14.487 66.93 159علومانسانية  
 12.021 66.26 198علوم طبيعية  الكلية 

355 0.472 0.047* 
  

 
 درجـة  في) ≥0.05α(  إحصائية عند المستوى  يوجد فروق ذات داللة انه) ( 28.4يتبين من الجدول

فـي    الفرضية الصفرية     رفضلدرجة الكلية وبناء عليه تم      ا  بعد الالمعنى وعلى   االغتراب النفسي على  
 .هذين الجانبين فيما تم قبولها في االبعاد االخرى 

 : نتائج الفرضية الرابعة عشر  4.6.1.4   

في متوسطات درجة االغتـراب النفسـي        ) ≥0.05α(مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال       
 .تعزى لمتغير مكان السكن الدائم ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االغتراب            و
  ) .29.4( لدائم، وذلك كما هو واضح في جدول النفسي تبعا لمكان السكن ا

يبين توزيع األعداد ، والمتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية لدرجة االغتـراب            : 29.4جدول  
 .النفسي تبعا لمكان السكن الدائم

 
 

المتوســــط  العدد مكان السكن  أبعاد متغير االغتراب النفسي

 الحسابي 

ــراف  االنحـــ

 المعياري 
 4.405 15.46 114 مدينة

 4.224 15.09 209 قرية

 4.234 13.06 34 مخيم

 
 معنى الال

 4.320 15.02 357 المجموع

 2.813 9.47 114 مدينة

 3.089 10.31 209 قرية

 2.731 11.09 34 مخيم

 
 العزلة االجتماعية 

 3.004 10.11 357 المجموع

  4.258 13.40 114 مدينة
 3.877 12.37 209 قرية الالمعيارية 
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  3.613 12.06 34 مخيم
 4.000 12.66 357 المجموع

 4.298 14.57 114 مدينة

 4.034 13.13 209 قرية

 4.227 12.60 34 مخيم

 
 الغربة عن الذات 

 4.187 13.54 357 المجموع

 4.672 16.77 114 مدينة

 4.275 15.53 209 قرية

 5.067 12.63 34 مخيم

 
 العجز 

 4.606 15.65 357 مجموعال

 15.681 68.63 114 مدينة

 11.907 66.45 209 قرية

 12.850 61.45 34 مخيم

 الدرجة الكلية 

 13.41729 66.6882 357 المجموع 

 

 درجة االغتراب لدى طلبة كـل  ات ابعاد  بين متوسطفروق ظاهريةوجود 29.4 : يتضح من الجدول 
ولفحص الفرضية نم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد           من  المدينة والقرية والمخيم ،       

  30.4)(في الجدول 
 

   )One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي   : 30.4جدول
 .لبيان الفروق في درجات االغتراب النفسي تبعا لمكان السكن الدائم

 

ــاد  ابعــ

ــر  متغيـ

 االغتراب 

مجمـــوع صدر التباينم

 المربعات

ــات  درج

 الحرية

متوســـط 

مجمــوع 

 المربعات

قيمــة ف 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

ــين  بــــ
 المجموعات

149.997 2 74.999 

داخـــــل 
 المجموعات

6439.82
2 

351 18.347 

 الالمعنى

6589.81 المجموع
9 

353  

4.088 
 
 

0.018*   
 
 

ــين العزلـــة  بــــ
86 345243 173

4.888 0.008*   
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فـي درجـة    ) ≥0.05α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى          )30.4( يتضح من الجدول    

لمتغير مكان السكن   تعزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( االغتراب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        
 . الكلية ما عدا بعد الالمعيارية  ةالدائم ، وقد كانت الفروق في أبعاد االغتراب جميعها وعلى الدرج

 المجموعات
داخـــــل 

 المجموعات
3117.93

3 
353 8.833 

 االجتماعية

3204.27 المجموع
8 

355  

 
 

 
 

 
ــين  بــــ

 المجموعات

 
90.642 

 
2 

 
45.321 

داخـــــل 
 المجموعات

5557.68
8 

351 15.834 

 
 الالمعيارية

5648.33 المجموع
1 

353  

 
2.862 

 
 

 
0.058   

 
 

ــين  بــــ
 المجموعات

181.581 2 90.790 

داخـــــل 
 المجموعات

6008.28
3 

351 17.118 

الغربة عن  
 الذات

6189.86 المجموع
4 

353  

 
5.304 

 
 

0.005*   
 
 

ــين  بــــ
 المجموعات

444.604 2 222.302 

داخـــــل 
 المجوعات

7047.03
7 

351 20.077 

 العجز

7491.64 المجموع
1 

353  

11.072 
 
 

0.000*   
 
 

ــين  بــــ
 المجموعات

1345.86
4 

2 672.932 

داخـــــل 
 المجموعات

62562.5
2 

353 177.231 

ــة  الدرجـ
 الكلية

63908.3 المجموع
9 

355  

3.797 
 
 

0.023*  
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وكانت نتائج هذا االختبار كمـا      )   Scheffe(  ولمعرفة مصدر الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار        
  ) .31.4( هي في الجدول

 
الالمعنـى ، العزلـة     (لمعرفة اتجاه الداللة  على بعد         )  Scheffe( باريبين نتائج اخت  :  31.4جدول    

وكذلك على الدرجة الكلية لالغتراب النفسي تبعـا لمكـان          )  االجتماعية ، الغربة عن الذات ، العجز        
 .السكن الدائم 

 

 

 
 مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات  مكان السكن الدائم  االغتراب 

 نة مدي 0.764 0.36 قرية 

   * 0.019  2.40 مخيم 

 قرية  0.764 0.368- مدينة 

   * 0.041  2.035 مخيم 

   * 0.019  2.40- مدينة 

 

 

 

 الالمعنى 

 مخيم 

   *  0.041  2.03- قرية 

 مدينة    0.055 83.-0 قرية 

   * 0.024  1.61- مخيم 

 قرية  0.055 0.83 مدينة 

 0.376 77.-0 مخيم 

   * 0.024  1.61 مدينة 

 

 

 

ــة  العزلــ

 مخيم  االجتماعية 

 0.376 0.77 قرية 

 مدينة    * 0.013 1.43 قرية 

 0.058 1.96 مخيم 

 قرية    * 0.013 1.43- مدينة 

 0.790 0.53 مخيم 

 0.058 1.96- مدينة 

 

 

 

الغربة عـن   

 مخيم  الذات 

 0.790 53.-0 قرية 

  0.062 1.24 قرية 

 

 دينة م

   * 0.000 4.14 مخيم 
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 قرية  0.062 1.24- مدينة 

   *0.003 2.89 مخيم 

   * 0.000 4.14- مدينة 

 

 العجز

 مخيم 

   *0.003 2.89- قرية 

 مدينة  0.374 2.17 قرية 

   * 0.025 7.17 مخيم 

 0.374 2.17- مدينة  قرية 

 0.136 5.00 مخيم  

   *  0.025 7.17- مدينة  مخيم 

ــة  الدرجــ

 الكلية 

 0.136 5.00-0 قرية  

 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيث  تشـير             )  31.4  (تضح من الجدول  ي
كانـت  ) الالمعنـى (المقارنات البعدية للفروق بين درجة االغتراب تبعا لمكان السكن الدائم  ، على بعد   

وطـالب  ) المخـيم ( لصالح طالب المدينة  ، وبين طـالب       ) المدينة  ( وطالب  ) المخيم  ( بين طالب   
) المدينـة   ( فقد كانت بين طـالب      ) العزلة االجتماعية   ( لصالح طالب القرية ، أما على بعد        ) القرية(

 لمخيم  ،الصالح طالب ) المخيم ( وطالب 
لصـالح طـالب    ) المدينة  (وطالب  ) القرية  (فقد كانت بين طالب     ) الغربة عن الذات    (  أما على بعد    

لصـالح طـالب     ) لمدينـة   (وطالب    ) المخيم(فقد كانت بين طالب     ) العجز  ( المدينة  ، أما على بعد       
لصالح طالب  القرية ، أما على الدرجة الكلية فقد          ) القرية  ( وطالب  ) المخيم  ( المدينة  ، وبين طالب      

وهذا يدعو إلى رفض الفرضية     . لصالح طالب المدينة      ) مدينة  ل(وطالب  ) المخيم  ( كانت بين طالب    
 .الصفرية 

 
  الفرضية الخامسة عشر 5.6.1.4

 

في متوسطات درجة االغتـراب النفسـي        ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
 .مكان السكن الحالي تعزى لمتغير ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( لدى طلبة السنة الثالثة في  جامعات 

 
 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       استخراج األعداد للتحقق من صحة الفرضية تم      

 )32.4( االغتراب النفسي تبعا لمكان السكن الحالي، وذلك كما هو واضح في جدول 
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ارية لدرجة االغتـراب    يبين توزيع االعداد ، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعب        : 32.4جدول  

 .النفسي تبعا لمكان السكن الحالي للطالب 
 
 
 

ــر  ــاد متغيـ أبعـ

 االغتراب النفسي

مكــان الســكن 

 الحالي 

ــط  العدد المتوس

 الحسابي 

ــراف  االنحـــ

 المعياري 

 4.20 15.57 230 مع األسرة
 4.43 14.18 111 مع الطلبة 
 3.55 12.68 16 بمفردي 

 الالمعنى 

 4.31 15.01 357 المجموع 
 3.06 9.84 230 مع االسرة
 2.86 10.35 111 مع الطلبة 
 1.631 12.43 16 بمفردي 

 العزلة االجتماعية 

 3.00 10.12 357 المجموع 
 3.90 13.15 230 مع االسرة
 4.02 11.63 111 مع الطلبة 
 4.27 12.43 16 بمفردي 

 الالمعيارية 

 4.01 12.65 357 المجموع 
 4.30 13.91 230 مع االسرة
 3.91 12.95 111 مع الطلبة 
 3.67 12.06 16 بمفردي 

 ة عن الذات الغرب

 4.18 13.52 357 المجموع 
 4.53 16.03 230 مع االسرة
 4.51 15.12 111 مع الطلبة 
 5.67 13.68 16 بمفردي 

 العجز 

 4.60 15.64 357 المجموع 
 13.69 68.02 230 مع االسرة
 12.34 64.25 111 مع الطلبة 

 الدرجة الكلية 

 14.73 63.31 16 بمفردي 
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 13.43 66.63 357 المجموع  
 
 

 ، بين متوسط درجة االغتراب لدى عينة الدراسـة            فروق ظاهرية   وجود   )(32.4يتضح من الجدول      
 األحادي كمـا هـو       استخراج نتائج تحليل التباين     فيما اذا كانت هذه الفروق دالة احصائيا تم        ولفحص  

 )(33.4وارد في الجدول  
 

 ) One Way Analysis of Variance( يبين نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 33.4جدول 
 .للفروق في درجات االغتراب النفسي تبعا لمكان السكن الحالي  

 
 
 

ــاد  ابعــ

ــر  متغيـ

 االغتراب 

مجمـــوع  مصدر التباين

 المربعات

درجــات 

 الحرية

متوســـط 

جمـــوع م

 المربعات

قيمــــة ف 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

ــين  بـــــ

 المجموعات 

236.54

2 
2 

118.27

1 

6369.41داخل المجموعات 

3 
352 18.095 

 الالمعنى 

6605.95 المجموع 

5 
354   

6.536 

  

  

0.002*  

  

  

 54.456 2 108.912 بين المجموعات 

3098.90اخل المجموعات د

9 
354 8.754 

 

ــة  العزلـ

االجتماعية 
3207.82 المجموع 

1 
356   

6.221 

  

  

0.002*  

  

  

 86.424 2 172.848 بين المجموعات 

5519.83داخل المجموعات 

9 
352 15.681 

 

الالمعيارية 

5692.68 المجموع 

7 
354   

5.511 

  
  

0.004*   
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 52.241 2 104.482 بين المجموعات 

6105.95داخل المجموعات 

8 
352 17.346 

الغربة عن  

 الذات 

6210.43 المجموع 

9 
354   

3.012 

  

  

0.050   

  

  

 62.944 2 125.888 بين المجموعات 

7387.39داخل المجموعات 

1 
352 20.987 

 العجز 

7513.27 المجموع 

9 
354   

2.999 

  

  

0.051   

  

  

1249.12 بين المجموعات 

1 
2 624.560 

62971.2داخل المجموعات 

6 
354 177.885 

الدرجـــة 

 الكلية  

64220.3 المجموع 

8 
356   

3.511 

  

  

0.031*   

  

  

 

فـي درجـة    ) ≥0.05α(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى              
زى لمتغير مكان السكن    تع) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( االغتراب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات        

 الكلية  ،ما عدا بعد العجـز ، ولمعرفـة           ةالحالي ، وقد كانت الفروق في أبعاد االغتراب وعلى الدرج         
وكانت نتائج هذا االختبار كما هـي فـي         )   Scheffe( مصدر الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار       

 )(34.4الجدول   
الالمعنـى ،   ( لمعرفة اتجاه الداللة على األبعاد التاليـة           ) Scheffe( بين نتائج اختبار  :  34.4جدول  

 . وكذلك على الدرجة الكلية تبعا لمكان السكن الحالي ) العزلة االجتماعية ، الالمعيارية 
 

 
الفروق  مكان السكن الحالي االغتراب

بين 

المتوسطات

مستوى 

 الداللة

  *0.018   (*)1.39 مع الطلبة

 

 مع االسرة

 *0.033 (*)2.89 بمفردي
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 مع الطلبة *0.018 (*)1.39 مع االسرة

 0.424 1.49 بمفردي

 *0.033 (*)2.89- مع االسرة

 الالمعنى

 

 

 
 بمفردي

 0.424 1.49-0 مع الطلبة

 مع االسرة 0.339 50.-0 مع الطلبة

 * 0.004 (*)2.58- بمفردي

 مع الطلبة 0.339 0.50353 مع االسرة

 0.032*   (*)2.08- بمفردي

 0.004*   (*)2.58 مع االسرة

 

العزلة 

االجتماعية

 

 بمفردي 

  *0.032 (*)2.08 مع الطلبة

 مع االسرة  *0.005 (*)1.51 مع الطلبة

 0.781 0.72 بمفردي

 مع الطلبة  *0.005 (*)1.51- مع االسرة

 0.753 0.79- بمفردي

 0.781 0.72- مع االسرة

الالمعيارية

 بمفردي

 0.753 0.79 مع الطلبة

 مع االسرة 0.052 3.76 مع الطلبة

 0.395 4.70 بمفردي

 مع الطلبة 0.052 03.76- مع االسرة

 0.966 0.93 بمفردي

 0.395 4.70-مع االسرة

 

 

الدرجة 

 الكلية

 بمفردي
 0.966 0.93- مع الطلبة

 
صالح المتوسطات الحسابية األعلى ، حيـث تشـير         أن الفروق كانت دالة ل    ) 34.4(يتضح من الجدول    

المقارنات البعدية للفروق بين درجة االغتراب النفسي تبعا لمكان السكن الحالي ، على بعد الالمعنـى ،                 
لصالح الطلبـة   ) األسرة( والطلبة الذين يقيمون مع     ) مع الطلبة   ( حيث كانت بين الطلبة الذين يقيمون       
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) األسرة  ( والطلبة الذين يقيمون مع     ) بمفردهم  (  وبين الطلبة الذين يقيمون      الذين يقيمون مع األسرة  ،     
 .لصالح الطلبة الذين يقيمون  مع األسرة  

 
) بمفردهم(والطلبة المقيمين   ) مع األسرة   ( أما على بعد العزلة االجتماعية فقد كانت بين الطلبة المقيمين           

، ) بمفـردهم (والطلبة المقيمـين  ) مع الطلبة   (لبة المقيمين ، وبين الط  ) بمفردهم  (لصالح الطلبة المقيمين  
 .لصالح الطلبة المقيمين  بمفردهم  

) األسـرة (والطلبة المقيمين مع    ) مع الطلبة   ( أما على بعد الالمعيارية ، فقد كانت بين الطلبة المقيمين           
س ،وهذا يدعو إلى رفـض      لصالح الطلبة المقيمين مع األسرة ، ولم تكن دالة على الدرجة الكلية للمقيا            

 تم قبولها علـى بعـد       فيماالفرضية الصفرية على بعد الالمعنى ، والعزلة االجتماعية ، والالمعيارية ،            
  الغربة عن الذات ، والعجز

 
 

 :      نتائج السؤال السابع 7.1.4   

      
االغتراب النفسـي لـدى   هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب و       

 ؟ ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( طلبة السنة الثالثة في جامعات 
 : وتمت اإلجابة عنه من خالل الفرضية الصفرية التالية

 
 

  :السادسة عشر الفرضية  نتائج 1.7.1.4

 
بين درجـة الشـعور بالوحـدة النفسـية         ) ≥0.05α(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 ) . القدس ، بيرزيت ، الخليل ( واالكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 
 

كما هو واضح ) Pearson Correlation( للتحقق من صحة الفرضية استخدم معامل ارتباط بيرسون 
  )  35.4(  في الجدول 

للعالقـة بـين الوحـدة    ) Pearson Correlation( يبين نتائج معامل االرتباط بيرسون 35.4: جدول 
 النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي 
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 االغتراب  االكتئاب  الوحدة النفسية  المتغيرات 

 **0.464- **0.655  الوحدة النفسية 

 **0.661-  **0.655  االكتئاب 

     االغتراب 

 

 
 ) .  ≥0.05α(دالة احصائبا عند مستوى *  
 ) ≥0.05α( عالية عند مستوى دالة إحصائيا وبدرجة** 

ايجابية ودالة احصائيا بين الشـعور بالوحـدة النفسـية          وجود عالقة   ) 35.4(  يتضح من الجدول    
واالكتئاب ، بمعنى انه كلما ارتفعت درجة الشعور بالوحدة النفسية ارتفعت درجة االكتئاب النفسـي            

 .والعكس صحيح
بالوحدة النفسية واالغتراب النفسي، بمعنـى كلمـا        وجود عالقة سلبية ودالة إحصائيا بين الشعور        

 . ارتفعت درجة الشعور بالوحدة النفسية قل االغتراب النفسي، والعكس صحيح
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 الفصل الخامس

 
 الكشف عن طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وكـل مـن االكتئـاب               إلىهدفت هذه الدراسة    

،  فـي ضـوء      ) ، الخليـل     يتالقدس ، بيرز  ( سنة الثالثة في جامعات     واالغتراب النفسي لدى طلبة ال    
 ، مكـان    األكـاديمي الجنس ، الترتيب الميالدي داخل األسرة ، التخصـص          ( مجموعة من المتغيرات    

، كما يتناول هذا الفصل تفسير النتائج التي انبثقت         ) السكن الدائم للطالب ، مكان السكن الحالي للطالب         
 وفرضياتها ، ثم يتناول عرضا للتوصيات والمقترحات  التـي تقـدمها             ألسئلتها وفقا   عن هذه الدراسة  
 .الباحثة للمعنيين 

 
  مناقشة النتائج 1.5

 

  مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.5
 

القدس ، بيرزيـت ،     ( ما متوسط درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات             

  )الخليل

القدس ،  (أن درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات             )1.4( الجدول   يتبين من 
الدرجـة الكليـة    كانت متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة علـى            ) بيرزيت ، الخليل    

 .)10.19(مع انحراف معياري ) 42.14(للمقياس 
، ) 2004(  البطاينـة     ودراسـة    ، ) 2005( والجمـالي  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  النبهاني وحسن       

 معـدل   أن نتائجهـا    أظهـرت  ، التي  ) Roscoe&Skomski,1989(سكومسكي   و ودراسة روسكيو 
 .درجات الطلبة تقع ضمن نطاق الدرجات المتوسطة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

التي دلـت نتائجهـا أن   ) Jackson &Cochran ,1990(وقد اختلفت مع دراسة جاكسون وكوتشران 
 .درجة الشعور بالوحدة النفسية كانت مرتفعة 
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 حصول الطلبة على درجة متوسطة في الشعور بالوحدة النفسـية            حيث   وتفسر الباحثة هذه النتيجة من    
 مثل النظرية الظاهرية للوحدة النفسـية        ،  النظري الذي بنيت عليه الدراسة الحالية      اإلطاراعتمادا على   

 وان سببها يقوم داخل الفـرد متمـثال فـي التنـاقض             السيئ للتوافق   بر الوحدة النفسية  تمثيالً    فهي تعت 
 في هذه المرحلة يصيبهم الشعور بالوحدة النفسـية         ون الجامعي فالطلبةالظاهري لمفهوم الفرد عن ذاته ،     

ل فـي المدرسـة    عما هو عليه الحـا وأنظمتها فالجامعات تختلف بقوانينها   ،  بيئة جديدة  دخولهم  نتيجة  
 وعدم  ،ضعف في الشبكة االجتماعية بين الطلبة       و األصدقاءوالمنزل  ،حيث يشعرون بوجود فجوة مع        

مما يجعـل العالقـة بيـنهم       ،وجود تقارب بين مفاهيمهم وابتعادهم عقائديا وفكريا عن بعضهم البعض           
 بعضـهم   األفرادعالقات   هي التي تسيطر على      أصبحتضعيفة ، واالعتقاد السائد بينهم بوجود مصالح        

ممـا يترتـب     اآلخرين ،   عمليات التفاعل االجتماعي  والتواصل مع         إدارةعدم القدرة على    وببعض ،   
 عالقـات اجتماعيـة     إقامة التفاعل االجتماعي ونقص في قدرة الطلبة على         أطراف سوء الفهم بين     عليه

 وتفقـدهم التـواد والحـب       اآلخرينن   فجوة نفسية تباعد بينهم وبي     أن هناك    وبالتالي يشعرون ناجحة ، 
 مـن   نونمشبعة مع الوسط الذي يعيشون فيه ومن ثم يعا         وغير   مثمرة   تكون عالقاتهم  غير      وبالتالي  ،

طبيعة التطور التكنولوجي الذي هيمن على الحيـاة وانتشـار           سيما ان     أيضا   الشعور بالوحدة النفسية      
م واالنترنت ، ساهم في إضعاف الروابط االجتماعيـة         وسائط معقدة في االتصال االجتماعي مثل اإلعال      

وافتقاد مقومات الشخصية السوية  بين الطلبة ، األمر الذي يساعد أيضا في إكسابهم بعـض األنمـاط                   
عدا عن ضغوط المجتمع التـي تقـع        السلوكية السيئة التي ال تتوافق مع عاداتهم وتقاليدهم ومجتمعهم ،           

 بطرق محدودة ومتفق    وا يتصرف  يفرض عليهم ان   مما  ، السوية غيرلوكية   نتيجة ذلك األنماط الس    عليهم
 ،  لآلخـرين  التناقض بين حقيقة ذاتهم الداخلية والذات الواضحة         إلىيؤدي   بدوره   عليها اجتماعيا وهذا    
 على الظهور بالمظهر االجتماعي الكاذب      اإلصرار إلى يقودهم    والنبذ أو السخرية   فالخوف من الرفض  

تقدير الذات كما هو معروف يتطور من خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها الطلبة فـي                 أن كما   ،.
وعند تعرضهم لبعض الصـعوبات والمشـاكل        محاولتهم التكيف مع البيئة الجامعية المحيطة بهم ،        أثناء

 النفسية قد    على ذلك فان الشعور بالوحدة     وبناء ينسبونها إلى البيئة الجامعية واالجتماعية المحيطة بهم ،       
  واالنفعاليـة   غياب المساندة االجتماعية والعاطفية    وتبلور لدى نسبة كبيرة منهم ، وربما يكون السبب ه         

، أيضـا نقـص      وأفكارهميشاركونهم اهتماماتهم وميولهم    و يثقون بهم      أصدقاء إلىللطلبة ، وحاجتهم    
ـ          ة مـن خاللهـا تفريـغ طاقـاتهم         النشاطات الالمنهجية في الجامعات الفلسطينية التي يسـتطيع الطلب

 .  هذه الظاهرة النفسية االجتماعية  عندهم بلورة دور في اوانفعاالتهم، كل تلك األسباب  كان له
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  مناقشة نتائج السؤال الثاني2.1.5

  

 في متوسطات درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبـة السـنة   إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة   

 ؟) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( ت الثالثة في جامعا

 

 :   .فحصها وفيما يلي نتائج )5-1( وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى  1.2.1.5
                                     

 بالوحـدة   في متوسطات  درجة الشعور    ) ≥0.05α ( عند المستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 . متغير الجنس إلىتعزى ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

  في درجة )  ≥0.05α ( عند المستوى إحصائيةانه ال توجد فروق ذات داللة ) 2.4(  يتبين من الجدول 
 تعـزى الـى     ) ، بيرزيت ، الخليل    القدس( الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          

متغير الجنس ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول السابق ، حيث بلغ المتوسط                 
 . ) 42.11(  ولإلناث ،)42.19(الحسابي للذكور 

النبهـاني وحسـن والجمـالي       اتفقت مع نتائج دراسة      أنهاومن خالل البحث في الدراسات السابقة تبين        
،  ودراسة   ) 2002(، ودراسة عيسى    ) 2003(، ودراسة الزعبي    ) 2004( ،ودراسة البطاينة    )2005(

، ودراسة ماهون   ) 1990(، ودراسة الراعي    ) 1992(، ودراسة سليمان    )1994(عبد المؤمن والزياني    
ــكي  ــورفيتس ،و) Mahon&Yarchesket ,1994(ويرفتس ــتكس وه ــة في  Horowitz( دراس

&Vitkus,1987 (هسو وهيلي ، ورانج ، ودراسة )Hsu &Hailey,Range,1986 ( حيث اظهرت 
 .عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة الشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغير الجنس 

، ودراسـة  ) 2004( دراسة الدليم وعامر مثل  نتيجة هذه الدراسة مع دراسات سابقة       على حين اختلفت  
دراسـة روسـكي وسكومسـكي       ،) 1988( ، ودراسة بـار      )2000(ودراسة شواقفة   ) 2003(الدليم  

)Roscoe&Skomski ,1989 (،واشـارت   اكثر شعورا بالوحدة النفسية الذكوريث اظهرت ان  ح ،
ــامر   ــة ع ــس  ) 1997(دراس ــة ويك ــدورا وودورد  Weeks,1990)(،ودراس ــة مي  ، ودراس

)Medora&Woodward ,1986 ( ودراسة جاكسون وكوتشران،)Jackson &Cochran ,1990( 
 ان االناث اكثر شعورا بالوحدة النفسية 
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يتعرضون للظـروف نفسـها      ) وإناثا ،   اذكور ( ين الطلبة الجامعي  أن إلى وتعزو الباحثة  هذه النتيجة      
 تقريبا انعكست على تشـابه درجـة        ه الجامعة ، فهم يمرون بظروف متشابه      أوتقريبا سواء في المنزل     
 وفـي الجامعـة     األسرة يتمتعون بفرص متساوية تقريبا داخل       فة أنهم   ،باإلضاشعورهم بالوحدة النفسية  

 واتجاهاتهم والمشاركة فـي     أرائهم في التعبير عن     الخياروداخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني، ولديهم      
 أن يمتلكون القرار في تحديد مصيرهم ،  وترى الباحثة           لكنهم ال  االجتماعية والثقافية المختلفة       األنشطة
 معاملة متسـاوية    واألنثى منح الذكر    إلى السائدة والتي تميل في الوقت الحاضر        األسرية التربية   أساليب

 وبناء العالقات االجتماعية  والمهارات االجتماعية والقدرة        األصدقاءمن الحرية واالستقالل في اختيار      
 . سية متقاربا درجة تعرضهم للشعور بالوحدة النفباآلخرين ، ساهم في أن تكون على  االتصال 

باالضافة الى أن اساليب التنشئة االجتماعية الحالية تتيح الفرصة المضبوطة لكال الجنسين من ممارسة              
 .نشاطهم االجتماعي كل مع جنسه وفي حدود معينة مع الجنس االخر 

 
 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية    2.2.1.5  

 

في متوسطات درجة الشعور بالوحـدة     ) ≥0.05α (ى   عند المستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 متغير الترتيـب    إلىتعزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات      

  . األسرةالميالدي للطالب في 

 

فـي متوسـطات     ) ≥0.05α (المستوى   عند   إحصائيةنه يوجد فروق ذات داللة      أبينت نتائج الفرضية    
تعزى ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( لشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          درجة ا 

 ، حيث تشير المقارنات البعدية للفروق بين درجة الشـعور           األسرةلمتغير الترتيب الميالدي للطالب في      
، حيـث كانـت بـين        على البعد االجتماعي     األسرةبالوحدة النفسية تبعا للترتيب الميالدي للطالب في        

  . األخيرلصالح الطالب ) األخير(الطالبو) األوسط(الطالب 
، )Medora&Woodward ,1986(ميـدورا وودورد    نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسةاختلفت

 فروق ذات داللة إحصائية تعـزى       توجدنه ال أ نتائجها   اظهرت، التي   ) 1998(ودراسة حداد وسوالمة    
 . لميالدي للطالب في األسرة لمتغير الترتيب ا

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب ذا الترتيب الميالدي  األخير أي األصغر سنا في األسرة قـد                   
 وهو يعتمد على أفراد أسرته  في تلبية رغباته وحاجاته النفسية ، وباألحرى  عالقاته االجتماعيـة                  أنش
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ن األسرة كانـت     دون أن يبذل أي جهد  في تكوينه ، أل          وكيفية تواصله مع اآلخرين فهو وجد كل شيء       
 قد يصطدم أن هناك تغييرات داخـل البنـاء          زمنقد كونته سابقا على مدى سنين سابقة  ، إال انه بعد             

حد أفراد أسرته ،    أستشهاد  إحد اإلخوة الذي يعتمد عليهم أو       أاألسري ، مثل فقدان أب أو أم ، أو هجرة           
حتالل ألحد أفراد أسرته ،أو زواج اإلخوة واألخوات ،  حينها يبـدأ الشـعور               أو اعتقال من سلطات اال    

 كونتهـا   بالوحدة النفسية االجتماعية واالنفعالية فهو كان يعتمد سابقا على العالقات االجتماعيـة التـي             
  منه أن يتواصل مع اآلخرين بنفسه ، ونظرا لكل ذلك يبدأ الفرد فـي              اً ولكنه أصبح اآلن مطلوب    االسرة  

المحاولة مرة تلو األخرى ، ولكن الفتقاده القدرة  على إدارة التواصل االجتماعي الناجح ، فهو معرض                 
ن يخفق المرة تلو األخرى ، ويبدأ يتلقى بعض الرفض والمعارضة  حول وجهات نظره من اآلخرين                  أل

رض وجهات نظره ألنه    عندها يشعر أن اآلخرين ال يفهمونه وال يهتمون له نظرا ألنه كان سابقا ال تعا              
 األصـغر ، فيبـدأ تـدريجيا        أنـه الطفل المدلل والذي يغفر له أي أخطاء كان يقوم بها على اعتبـار              

 نظرا ألنه ال يجد الدفء والمودة مـنهم          ،باالنسحاب من النشاطات والعالقات االجتماعية مع من حوله       
 ة النفسية أكثر من أفراد األسرة اآلخرينكما كان يتلقاها سابقا من أفراد آسرته، لذا يبدأ يشعر بالوحد

لذا ترى الباحثة أن التنشئة األسرية ما زالت مستمرة على النمط التقليدي وما زال هنـاك مـا يسـمى                    
 .الفلسطينيفل المدلل في المجتمع بالط

 
 . مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.5

 

في متوسطات درجة الشعور بالوحـدة     ) α≥0.05 ( عند المستوى    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

التخصص  متغير   إلىتعزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات      

  . األكاديمي 

 

 في درجة الشعور     )≥0.05α (يتبين من الجدول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى             
تعـزى إلـى متغيـر      ) القدس ،بيرزيت ، الخليل     (سنة الثالثة في جامعات     بالوحدة النفسية لدى طلبة ال    

التخصص األكاديمي ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول السابق حيـث بلـغ                 
 ) .42.66(، وللعلوم اإلنسانية ) 41.72(المتوسط الحسابي لذوي العلوم الطبيعية 

 ودراسة عبـد    ،)1998(، ودراسة بار  ) 2005( وحسن والجمالي    اتفقت هذه النتيجة مع دراسة النبهاني     
 حيث اظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة احصائية فـي درجـة              ،) 1994(المؤمن والزياني   
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وجود ) 2003( بينما أظهرت دراسة الدليم      الشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغير التخصص االكاديمي        
 .لصالح طلبة الكليات النظرية تغير التخصص و ذات داللة احصائية تعزى لمفروق

تعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى أن غالبية  الطلبـة فـي الوقـت الحاضـر سـواء  مـن ذوي                       
 على رغبـاتهم وميـولهم ولـم تكـن          ءالتخصصات اإلنسانية أو العلمية تم اختيارهم لتخصصاتهم بنا       

وع من التوافق النفسي وتقدير الـذات ، وتـرى          مفروضة عليهم من  النظام األسري ، لذا يشعرون بن         
 يتعلق بالتخصصات اإلنسانية ، إذ      فيماالباحثة أيضا أن نظرة المجتمع قد تغيرت في السنوات الماضية           

كان ينظر إليها سابقا بأنها تخصصات موجودة للطلبة الحاصلين على عالمات متدنيـة فـي المرحلـة                 
األفراد من ذوي  التخصصات العلمية نظرة مرموقة تنطوي على          الثانوية ، وفي المقابل كان ينظر إلى        

التقدير واالحترام ،  لكن تطور  المجتمع الفلسطيني  وحاجته الماسة لكال التخصصين  في المؤسسـات    
التربوية والتعليمية أعطى   دفعة قوية لطلبة التخصصات  اإلنسانية  وهذا بدوره عـزز  االسـتقرار                   

بة بشان المستقبل والوظيفة التي سيحصل عليها مما أعطى ثقة بالنفس وتطلعـات             النفسي نوعا ما  للطل    
ن درجة الشعور بالوحدة النفسية لديهم متقاربة بغض النظـر عـن            إقوية ليتفاعلوا مع اآلخرين،  لذا ف      

   .كاديمي األالتخصص
 

 . مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2.1.5

 

في متوسطات درجة الشعور بالوحـدة   ) ≥0.05α (د المستوى  عنإحصائيةال توجد فروق ذات داللة   

 متغيـر مكـان    إلـى تعزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات      

  . السكن الدائم  

 

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وكذلك علـى البعـد               )  8.4(يتبين من الجدول    
ـ                االجتماع  إني وبعد الرفض من اآلخرين ، حيث كانت لصالح الطلبة المقيمين في المخيم ، وبالتالي ف

الفرضية رفضت على الدرجة الكلية وعلى بعدي الرفض من اآلخرين والبعد االجتماعي ، في حين تم                
 . قبول الفرضية على بعد فقدان األلفة المتبادلة مع الغير 

 التي اظهرت نتائجها    ) 2003(، ودراسة الزعبي    ) 2004(يم وعامر   اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الدل     
 التي بينت ان    ،) 2002( ، ودراسة غانم  وجود فروق دالة احصائيا بين الطلبة الوافدين وغير الوافدين          

ودراسة شواقفة  ادراك الشعور بالوحدة النفسية يتزايد لدى المسنين والمسنات المقيمين في دور ايواء ،              



 173

على منـه لـدى الطلبـة       أردنيين   بينت ان الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة غير األ         التيا ،) 2000(
 بين  اً التي دلت نتائجها انه توجد فروق دالة احصائي        )1994(ودراسة عبد المؤمن والزياني     ردنيين ،   األ

 بسبب عامل   عينة طالب البحرين وعينة دول مجلس التعاون الخليجي في درجة الشعور بالوحدة النفسية            
 ) Hsu &Hailey,Range,1986( ، ودراسة هسو وهيلي ورانج العزلة الذي يواجه طلبة دول الخليج 

اظهـرت  ، في حـين     حيث اظهر المغتربين وحدة اجتماعية اكثر من مجموعة الطالب غير المغتربين            
، عـدم   ) 1998(ودراسة حداد وسوالمة     ،) 1997(، ودراسة الربيعة    ) 2002( عيسى   دراسة كل من    

 . وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير مكان السكن الدائم 
 في  المخيم أكثر شعورا بالوحدة النفسـية  فـي            نشأواوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى كون الطلبة الذين         

البعد االجتماعي وبعد الرفض من اآلخرين  ، ولعل التفسير المحتمل لتلك النتيجة في ضوء خصوصية                
بشكل عام وطبيعة العالقات االجتماعية السائدة فيه من جهة أخرى ، فمن جهة  يعتبـر المخـيم              المخيم  

بشكل عام لديه البعد التاريخي الشاق والمرير على مدى السنوات الماضية بسبب االحتالل البغـيض ،                
وفقـدان  فاسم المخيم بحد ذاته يدل على القهر والظلم ومصادرة الحقوق والشتات عن الوطن ،وخسارة               

أشخاص أعزاء على األسرة ، وتفكك أبناء األسرة الواحدة بسبب تهجيرهم في الشتات  ، فالطالب الذي                 
 عليهم أن يعيشـوا فـي   فرضيعيش في المخيم  يعرف منذ طفولته انه تم مصادرة أرضة وحقوقه وقد       

  مختلفة ومدن مختلفة كالً     من قرى  اًهذه البيئة الجديدة التي تسمى   المخيم  والذي يضم في أكنافه أفراد             
منهم لديه عاداته وتقاليده مما يجعل العالقة بينهم ضعيفة وهشـة  ، فهنـاك ضـعف فـي العالقـات                     
االجتماعية رغم التقارب المكاني واالكتظاظ السكاني ، ويتباعد األفراد عن بعضهم فكريا ووجدانيا رغم              

،  ومن جهة أخرى يلعب العامـل الثقـافي          أنهم مشتركون  بهموم واحدة ومشكالت واحدة في المخيم            
واالجتماعي داخل المخيم دورا أساسيا في زيادة درجة شعورهم بالوحدة النفسية ، حيث يتم اسـتدخال                

 نفسي وعاطفي إلى شخصية الطالب المقيم فـي المخـيم  منـذ               ألم كل هذه المعلومات بما تحتويه من     
 على أطراف المدن قد تسبب أيضا  بـرفض ثقافـة            طفولته ، باإلضافة  أيضا إلى أن موقع المخيمات        

 من قبـل االحـتالل      اً ، وهنا يواجه الطالب الذي يقيم في المخيم رفض صريح          وألبنائه المدينة للمخيم   
 من ثقافة المدن الفلسطينية للتعامل معهم بشكل إنساني ،فاألوضـاع           اً مبطن اًباالعتراف بحقوقه ، ورفض   

ا ،عدا عن المسؤوليات واألدوار المتوقعة منهم أيضـا كبيـرة  وفـي              المحيطة بهم غير مستقرة إطالق    
 تولكن نظرا لقلة اإلمكانيات المتاحة لهم يواجهون مشاكال       لة منهم لسد العجز المفروض عليهم ،        محاو

وصعوبات تفوق ما يواجه أبناء المدن والقرى ، إذا   فليس من المستغرب في ضوء كل هذه الظروف                   
وما يترتب عليها مـن     .مجتمعة من الضغوط النفسية والمشكالت التي يتعرضون لها           والعوامل السلبية   

خبرة مشحونة بالمشاعر المؤلمة الحادة نتيجة تعرضهم للفشـل واإلحبـاط  وسـؤ التكيـف النفسـي                  
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واالجتماعي، مما يدفع بهم إلى  بعض االضطرابات كالقلق واالكتئاب والعدوانية ، وبالتالي يؤثر علـى           
 .  السيكولوجي والتوافق النفسي للطالب األداء 

 
   مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.1.5

 

في متوسطات درجة الشعور بالوحـدة   ) ≥0.05α ( عند المستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   

 متغيـر مكـان    إلـى تعزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( النفسية لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات      

  . ن الحالي للطالب السك

 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية والبعد االجتمـاعي ،             أ)  11.4(يتبين من الجدول    
ن الفرضية رفضت علـى     فإوبعد الرفض من اآلخرين لصالح الطلبة الذين يقيمون بمفردهم ، وبالتالي            

في حين تم قبول الفرضية على بعد فقدان        الدرجة الكلية والبعد االجتماعي وبعد الرفض من اآلخرين ،          
 .األلفة المتبادلة مع الغير 

 التـي  ،(Roscoe&Skomski, 1989) مع دراسة روسكي وسكومسكي الفرضية هذه نتيجة اختلفت 
اظهرت نتائجها انه ال توجد فروق دالة احصائيا في درجة الشعور بالوحدة النفسية بين الطلبـة الـذين                  

 في حين لم تجد الباحثة دراسات سابقة تتفـق          ، والطلبة الذين يسكنون خارجها ،     يسكنون داخل الجامعة    
 .للطالبمع الدراسة الحالية في تناولها متغير مكان السكن الحالي 

 النفسية فـي   يقيمون بمفردهم أكثر شعورا بالوحدة       الطلبة الذين  لذا تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى كون        
أن بقاء الطالب من دون صحبة فترة       :  من اآلخرين إلى عدة أسباب منها      البعد االجتماعي وبعد الرفض   

ن عالقاته بهذا الشكل تكـون       أل بالنفس والخجل  عليه شعوره بالفراغ العاطفي وعدم الثقة        طويلة يترتب 
 فهو بعيد عن األسرة واألقارب واألصدقاء الذين كونهم فـي الماضـي ،              الطبيعي،غير كاملة بالشكل    

 ثم يعاني الطالب من اغتراب داخلي وما يتضمنه         ومن وحيد انفعاليا وجغرافيا واجتماعيا ،       وبالتالي فهو 
ن اآلخرين ال يفهمونـه     أمن اغتراب عن نفسه وهويته ، وهنا يبدأ الطالب يشعر بأنه غريب ووحيد  و              

 .نه مرفوض من اآلخرين  أو
در الود والدفء مع عدم تـوفر البـديل          الطلبة من بيئة إلى بيئة جديدة فقدانهم لمصا        وقد يسبب انتقال   

 وأيضا قد ترجع إلى الخبرات االجتماعية السلبية        الجامعة،المناسب من األصدقاء الذين يثقون بهم داخل        
  مما يواجهها،التي سبق وان مر بها في الماضي وقام بتعميمها مسبقا على الخبرات الالحقة التي سوف               
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 وبالتـالي     الجامعـة، نشطة االجتماعية والالمنهجية المتوفرة في      يترتب عليه االنسحاب تدريجيا من األ     
 .الداخليتقل شبكة العالقات االجتماعية ويشعر بالفراغ 

 فكثير مـن األسـر      النفسية، التنشئة األسرية للطالب دورا كبيرا في الشعور بالوحدة          لعب نمط ي أيضا  
لراهنة عند التحاقهم بالجامعات ومن      منطق خوفهم خاصة في ظل الظروف ا        من انصائح ألبنائه تعطي  

 الطالب بأي نشاط وان ال يبدي رأيه بأي موضوع كان سـوى فـي               ال يشارك ضمن هذه النصائح أن     
  وان الشـيء     ، البنائهم   بالمشاكل على اعتبار أن األصدقاء جميعا سيئون ويتسببون         األكاديمي،المجال  
 يتمنـاه،  وأنها ستقدم له المساعدة في كل شيء         يا،أكاديم أن يحققه الطالب هو نجاحه       الذي يجب الوحيد  

 إلى    النفسية للوصول لكنهم اغفلوا أهمية هذه المرحلة ألبنائهم فهي مرحلة تبلور واتضاح معالم هويتهم             
مفهوم ذات ايجابي والذي له تأثير هام في توافق الطالب واتجاهاته نحو القضايا والضـغوطات التـي                 

 أثناء محاولتـه  نفسه في خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها الفرد إال من ال يتحقق لهم    ستواجه وهو 
 االجتماعية السائدة والخبرات األسـرية      األسرية واألجواء  لذا فنمط التنشئة     .الجامعيةالتكيف مع البيئة    

 .الذاتي في تقدير الذات للطلبة لذواتهم والوصول إلى االستقالل هاما يؤثر تلعب دوراً
 أهمية جماعة األصدقاء ألبنائهم في تحقيق االستقالل االجتماعي واالعتماد على النفس            وا أيضاً وقد اغفل 

 فجماعـة  واالنتمـاء،  عن رقابة الكبار في األسرة وإشـباع حاجاتـه للمكانـة    وتحمل المسؤولية بعيداً 
لتقبل أو النبذ    فمن خالل األصدقاء يتم إظهار ا      الطالب،األصدقاء يمثل دور مهم في تشكيل السلوك لدى         

 لذا تعتبر هي    للطالب،لبعض أنماط السلوك الصادرة عن الطالب، ويتم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي            
 .األسرةالمرجعية في مده بالنموذج الذي يجب أن يحتذي به وإكمال الفجوات التي أغفلتها 

 
 :  مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.1.5

 

 ؟)  الخليل بيرزيت، القدس،( سنة الثالثة في جامعات ما درجة االكتئاب لدى طلبة ال

أن درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات القدس ، بيرزيـت ،               )  12.4(يتضح من الجدول  
) 53.63(كانت شديدة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقيـاس               ) الخليل  

  .)11.97(مع انحراف معياري 
 التي بينت ان هناك درجة مرتفعة على مقياس         ،)2000(ع دراسة النمرات    م نتيجة هذه الفرضية    وتتفق  

التي أظهرت درجـات متفاوتـة،      ) 2004( في حين اختلفت مع دراسة الخليدي        االكتئاب لدى الطلبة ،   
ن مسة كل   ، ودرا  )2003( ودراسة العبيدين    معتدلة،التي أظهرت درجات    ) 2003(ودراسة اليحفوفي   
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التي ) 1999( ودراسة الزيتاوي    متوسطة،، التي أظهرت درجات     )2000(النبهان والزغول والهنداوي    
  .خفيفةأظهرت درجات 

 التوزيـع   نأب بيك لالكتئاب    قائمةوتفسر الباحثة هذه النتيجة من حصول الطلبة على درجة شديدة على            
 أي أن األفراد الـذين      إكلينيكيا،وليس توزيعا   الذي اعتمد فيه المتوسط كنقطة فصل هو توزيع إحصائي          

 لذلك يمكن القـول أن      اإلكلينيكي، مكتئبين بالمعنى    نصنفوا ضمن مستوى االكتئاب الشديد قد ال يكونو       
 وال يعني ذلك أنهم مصابون باالكتئـاب أو أنهـم           ما،طلبة الجامعات يخبرون مشاعر اكتئابية من نوع        

 .النفسيبحاجة إلى العالج 
الفـرد   فالقصور في بيئة     االجتماعية، الوجدانية التي تفرزها بيئة الفرد       د االضطرابات أحئاب هو   فاالكت

 فطلبة الجامعات يحتاجون دائما إلى الدعم االجتمـاعي         االكتئاب، عالقاته الشخصية يؤدي إلى      وضعف
 األنشـطة    أو مـن خـالل     ،موأصدقائه هم مع اآلخرين من أفراد أسر     م عليه أثناء تفاعله   ونالذي يحصل 

 من  م الذي يساعد في خفض معاناته     رالتعليمية، األم االجتماعية المتوفرة في البيئة المحلية والمؤسسات       
اآلثار االنفعالية السلبية الناتجة عن الضغوط الحياتية المختلفة خاصة وان العوامل المسببة لهـا كثيـرة                

ساد الوضع االقتصادي والبطالة وأنماط     ومتنوعة في مجتمعنا الفلسطيني كضغوط الحياة االجتماعية وك       
 االستقرار السياسي وسرعة التقدم الحضاري وما يصاحبه من تغير فـي            الخاطئة وعدم التنشئة األسرية   

 والضغوطات التي يفرضها واقع المجتمع الفلسطيني مـع وجـود           االجتماعية والتوترات ر الروابط   أط
تحقيق طموحاتهم المتزايدة بحيث ال تسـتطيع إمكانيـاتهم          أمام   بعض القيم والتقاليد التي قد تقف حائالً      

مثـل   زيادة االضـطرابات الوجدانيـة       الجامعي ويؤدي إلى   فكل ذلك يقع على كاهل الطالب        تحقيقها،
 .باالكتئاب األمر الذي يقودهم إلى الشعور اآلمال واالغتراب باإلحباط والعجز والتوتر وتحطم الشعور

 المرحلة الجامعية وما يرافقها من حاجـات مرتبطـة بإشـباع بعـض              وترى الباحثة أيضا أن ضغوط    
 ونمـط   والمظهر، أو تلك المرتبطة بأهمية الجسم       الذات، ودافع الحب وتقدير     الجنس، مثل دافع    الدوافع،

 فمن  الدوافع، تفرض قيودا على إشباع مثل هذه        واالجتماعية التي الثقافة والعادات والتقاليد والقيم الدينية      
  .واالكتئابعي أن نجد الطلبة يعانون من حاالت اإلحباط والصراع النفسي الطبي

 وجود   في عدم    ن عدد أفراد األسرة الواحدة كبير، األمر الذي يتسبب        أأيضا يتميز المجتمع الفلسطيني ب    
الرعاية واالهتمام الالزمين، وعدم شعور الطالب بالخصوصية الكافية ضمن األسرة التي يعيش فيها لذا              

 .رتفع درجة شعوره باالكتئاب ت
 

إلى أن االكتئاب بالنسبة للغالبيـة  ) Oleary &Wilson ,1978(وتأخذ الباحثة برأي اليري وويلسون 
من الناس يعبر عن استجابة عادية تثيرها خبرة مؤلمة ، كالفشل في الدراسة ، أو عالقة ، أو خيبة أمل                     
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نه يحدث فـي مـدة      اما يميز هذا النوع من االكتئاب ،        أو فقدان شيء مهم ، آو وفاة إنسان غال ، وان            
 . بالموقف الذي أثاره اً يكون مرتبط قد زمنية قصيرة قد ال تزيد عن أسبوعين ، كما انه

 
انفعالي ، انطوائي   (  يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء تفسير منظري األنماط والسمات الشخصية             كما

نبئ باالكتئاب هو ما إذا كان الفرد يمتلك سمات تجعلـه أكثـر             الذين أشاروا إلى أن أفضل م     )  ، متزن 
 . لإلصابة باالكتئاب  ميالً

 )القدس ، بيرزيت ، الخليـل       ( السنة الثالثة في جامعات      ويمكن تفسير ارتفاع درجة االكتئاب عند طلبة      
 السـابقة إلـى أن      نتيجة الزيادة التي تشهدها الفترة األخيرة في انتشار االكتئاب ، فقد أشارت الدراسات            

 2020بع من بين أسباب الموت المبكر وبأنه في عام          انه يحتل المركز الر   أ و ،االكتئاب متزايد االنتشار  
 ) .2002كراملينغر،(يمكن أن يصبح االكتئاب ثاني خطر صحي في العالم بعد مرض القلب 

 
 من طلبة الجامعة يخبـرون      %)53(وقد اتفقت الدراسة الحالية مع جمعية علم النفس األمريكية إلى أن            

 .االكتئاب في مرحلة ما من دراستهم الجامعية 
 

  . مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة السـنة الثالثـة فـي                    

تيب المـيالدي للطالـب     الجنس ، التر  ( ، تعزى إلى متغيرات     ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( جامعات  

 ؟ ) ،التخصص األكاديمي ، مكان السكن الدائم ، مكان السكن الحالي
 

 : وفيما يلي نتائج فحصها) 10-6(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
 
 مناقشة نتائج الفرضية السادسة 1.4.1.5 

 

رجة االكتئاب لدى طلبة    في متوسطات د  ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       

 .تعزى إلى متغير الجنس) القدس ، بيرزيت ، الخليل (  جامعات يالسنة الثالثة ف
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فـي  ) ≥0.05α( ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى          أن)  13.4(  يتبين من الجدول    
زى إلى متغير الجنس    تع) القدس ،بيرزيت ،الخليل    (درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات         

،وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول ، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي للـذكور                  
 ) .53.07(، ولإلناث ) 54.57(

، ودراسـة   ) 2003(، ودراسة العلمي    ) 2003(اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة كل من اليحفوفي          
ــاوي  ــين وبا) 1999(الزيت ــة روزل واك ــت ، ودراس ، ) Rosal&Ockene,Barret,1997( ري

التـي  )Wessel ,1981( ، ودراسة ويسـيل  ) Roscha &Ortega,1995( ودراسةروشا واورتيغا 
 .اظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة االكتئاب تعزى لمتغير الجنس 

، ودراسـة   ) 2004(ليدي  ، ودراسة الخ  ) 2007(في حين اختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة الغفار        
، ) 2000(، ودراسة النبهان والزغـول والهنـداوي        ) 2003(، ودراسة العبيدين    ) 2003(األنصاري  

ــة ) 2000(ودراســة النمــرات   (Wiseman، ودراســة وايزمــان ) 2000(، ودراســة معمري

&Guttfreund,Lurie,1995 (          تئاب حيث دلت نتائجها على وجود فروق دالة احصائيا في درجة االك
  .تعزى لمتغير الجنس ولصالح االناث 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الذكور واإلناث متقاربون بشكل كبير في  متوسطات درجة االكتئاب ويعود                
ذلك  إلى اشتراك األفراد من كال الجنسين في كثير من الخصائص سواء المتعلقة بالضـغوط الحياتيـة                   

من النفسي والشخصي أو المتعلقة بالبيئة األسرية أو االجتماعيـة          الواقعة عليهم بما فيها من مشكالت األ      
  متشابهة إلى حد ما ، أو تلك المتصلة بالمؤثرات الثقافية            فكلها ،   أو الجغرافية أو الضغوطات الجامعية      

والفكرية والقيمية  بكل ضغوطاتها واحباطاتها ، األمر الذي ينجم عنه تالشي الفوارق المتعلقة بـالجنس   
 . هذه المرحلة في

 ألساليب وتنشئة اجتماعية غالبا ما تكون متشـابهة  ،وبالتـالي تتشـابه              انعدا أن كال الجنسين يتعرض    
النظرة المستقبلية في التحدي لكل الظروف الراهنة في الوقت الحالي  للحصول على فرصـة  النجـاح        

 .وتحقيق الذات والرضا عن الذات في المستقبل 
 

 .ائج الفرضية السابعة  مناقشة نت2.4.1.5
                               

في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبـة       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       

تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي للطالب في       ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      (  جامعات   يالسنة الثالثة ف  

 .األسرة 
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بـين  ) ≥0.05α(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى             ) 15.4 (يتبين من الجدول  
حيث كانت الداللـة    .متوسطات درجة االكتئاب تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي للطالب في األسرة              

 وهي غير دالة إحصائيا وبناء عليه تم قبول هذه الفرضية الصفرية،) 0.05(بر من أكاإلحصائية 
ي وتأثيره على   حث في  الدراسات السابقة لم تجد الباحثة  من تناول متغير الترتيب الميالد             من خالل الب  

 .االكتئاب 
وتعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى أن  مجموعة العوامل الثقافية واالجتماعية والمعرفية والسياسية              

نية سلبية ويعبر  عنهـا مـن        ثارها على شكل خبرة  وجدا     آواالنفعالية التي يتعرض لها الطلبة  تترك        
أن ) Lewinson( نسون  يخالل االنعزال أو بعض األمراض السيكوسوماتية  ،وفي هذا الشأن  بين لو            

 االكتئاب والتعزيز ظاهرتان تتعلق كل منهما باألخرى وان السلوك والشعور الوجداني للمكتئـب دليـل               
جابيـة  إيبي ، ويعرف التعزيز هنـا بمـدى   يجانخفاض معدل االستجابة المتوقفة على التعزيز اإل      على ا 

 ) .1999القضاة،(تفاعالت الفرد مع بيئته 
طالما أن االكتئاب مكتسب شأنه شان أي سلوك آخر فهو  ال يتأثر بالترتيب               نه  أ  ومن هنا ترى الباحثة     

 الميالدي  للفرد في األسرة 
الكتئاب عند التقائها مجتمعـة أو      بان هناك ثالثة مصادر  تساعد على ظهور ا        ) 1998(ويؤكد إبراهيم   

العوامل البيولوجية وتشمل كل ما يتعلق باالسـتعدادات العضـوية          . أوال  :اثنين منها على األقل وهي      
 .كالوراثة ، والجهاز العصبي ووظائفه والتغيرات الكيميائية الحيوية 

كتسـاب الصـحة ويشـمل      التعلم االجتماعي الذي يساهم في اكتساب االكتئاب عند البعض أو ا          : ثانيا  
 .أساليب التنشئة األسرية ، واألوضاع األسرية، والبيئة االجتماعية ، والمجتمع بشكل عام 

الضغوط واألزمات البيئية وتشمل العوامل االجتماعية التي يترتب عليها اإلحساس بالمعانـاة أو             : ثالثا  
 . جرة اكتساب االكتئاب مثل األمراض ، أو الكورث والطالق والموت واله

 
 . مناقشة نتائج الفرضية الثامنة3.4.1.5

 

في متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة      ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 تعزى لمتغير التخصص األكاديمي  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( السنة الثالثة في جامعات 

بـين  ) ≥0.05α(ت داللة إحصائية عنـد المسـتوى        عدم وجود فروق ذا    ) 16.4( يتضح من الجدول    
تعزى إلـى   ) القدس، بيرزيت ، الخليل     ( متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات          

، )  (53.31متغير التخصص األكاديمي  للطالب ، فقد بلغ المتوسط الحسابي لدى طلبة العلوم اإلنسانية
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، وقد  كانت الداللة اإلحصـائية        )  (54.03طلبة العلوم الطبيعية    في حين بلغ المتوسط الحسابي لدى       
 .وهي غير دالة إحصائيا وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية  ) (0.05اكبر من  

) 2000(، ودراسة النبهان والزغول والهنـداوي       )2007( مع دراسة الغفار     الفرضيةهذه  نتيجة  اختلفت  
وق دالة احصائيا في درجة االكتئـاب تعـزى لمتغيـر التخصـص             التي اظهرت نتائجها ان هناك فر     ،

ان طلبة الكليـات    ) 2000(دراسة النمرات   االكاديمي ولصالح طلبة الكليات العلمية ، في حين اظهرت          
في حين لم تجد الباحثة دراسات اتفقت نتائجها مع         ،   النظرية اكثر اكتئابا مقارنة بطلبة الكليات العلمية        

  .الدراسة الحالية
وتعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى أن  الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الطلبـة فـي كـال                   
التخصصين واحدة ومتشابهة إلى درجة  كبير،أيضا المساندة التي يتلقاها الطلبة بكل أنواعها المادية من               

 على فرصـة القيـام       لكال التخصصين من دون تمييز، وحصول الطلبة        المقدمة خالل القروض والمنح  
 المسـاندة    ان   بعملية تفريغ مكبوتاتهم لبعضهم البعض يخفف من األعراض االكتئابية  ، عـدا عـن                

 في التخفيـف     كبيراً الوجدانية والعاطفية التي يتلقاها الطلبة  من األصدقاء والهيئة التدريسية تلعب دوراً           
دعم هـؤالء   ي من االهتمام والتي قد      اًمرتفعمن أعراض االكتئاب لدى الطلبة ، لذا فهم يدركون مستوى           

الطلبة في مواجهتهم لما قد يتعرضون له من اضطرابات مزاجية ووجدانية واجتماعية مع األخذ أيضـا                
ـ  ، بعين االعتبار أن غالبية الطلبة أفراد العينة في الدراسة الحالية يعيشون مع ذويهـم           دعم ويتلقـون ال

 للدراسة وغير مثيرة     يجعل من البيئة الجامعية بيئة طبيعية ومشجعة        كل ذلك  والمساندة بكل مستوياتها ،   
 . لذا اختفت الفروق بين التخصصات اإلنسانية والعلمية في درجة االكتئاب  لالكتئاب ،

 
 . مناقشة نتائج الفرضية التاسعة 4.4.1.5

 

كتئـاب لـدى    في متوسطات درجة اال   ) ≥0.05α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 . تعزى لمتغير مكان السكن الدائم ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلـى ، حيـث تشـير              ) (19.4يتبين من الجدول  
 )لمدينـة (ائم ، بـين طلبـة       المقارنات البعدية للفروق بين درجة االكتئاب تبعا لمتغير مكان السكن الد          

 .لصالح طلبة  القرية ، وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية ) القرية (وطلبة
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التي دلـت  ، ) 1999(، ودراسة الزيتاوي  )2003(دراسة العبيدين نتائج  اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع      
السكن ولصالح الطلبـة    نتائجها على وجود فروق دالة احصائيا في درجة االكتئاب تعزى لمتغير مكان             

 .المقيمين بالقرى 
 بالرغم من التحوالت والتغيرات الثقافية التي شهدها المجتمع الفلسـطيني إال أن             أنهوتعزو الباحثة ذلك    

القرية عن نمط الحياة في المدينة ، فطبيعة الحياة في القريـة تكـاد              في    بين  نمط الحياة       اًهناك اختالف 
لمدينة ، فهي تغرس فيهم االعتماد على النفس منذ صغرهم ، لكنها تـرفض              افي  تكون أكثر قساوة منها     

 عنها، أيضا طبيعة  العالقات االجتماعية  السائدة في القرية هي إلزاميـة              ين مستقل  قوة هاؤأن يكون أبنا  
نتيجة لصالت القرابة ، وبالتالي تخلق نوعا من الشعور بعدم قدرة هؤالء األصدقاء على إصدار أحكام                

  الفـرد  سبة  حول أفكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم وبالتالي يتم رفض هذه التقييمات وعدم تقبلها ألن             منا
 غير مشروع في حياته وبالتالي ينعكس في عدم قدرة أبناء القرية التعبير بحرية                وتدخالً اًيعتبرها ضغط 

ين بالمـدن إذ يتمتعـون      عن حاجاتهم ورغباتهم  داخل النظام األسري الواحد ،  مقارنة بالطلبة المقيم            
 وتلبيـة رغبـاتهم مـن خـالل      ،بفرص إلقامة عالقات جديدة باستمرار وتفريغ طاقاتهم وانفعـاالتهم        

كل هذه العوامل تضفي على نفسية الطالب في القرية         فالمؤسسات المختلفة التي تعنى بفئة الشباب ، لذا         
مزاجية واالنفعالية عرضة لالضطراب ،      التي تجعل حالته ال     ،  من الضغوط والهموم والصراعات    كثيراً

 .وبالتالي يلجأ لبعض السلوكيات التجنبية واالنعزال أو االنكفاء الذاتي  وكبت مشاعره ودوافعه 
 نظـرا    ،  أخرى إلى جانب دراسته     وفي ظل األوضاع االقتصادية السيئة  يمارس طالب القرية أعماالً         

كبر أ د أفراد األسرة الواحدة كبير ، لذا فهم يبذلون جهداً       في القرية ، كما أن عد      متدنن مستوى الدخل    أل
المقابل يحصلون على معـدالت منخفضـة مـن التعزيـز ،            في   ولكنهم   ،لمواجهة ضغوطات الحياة    

ومعدالت عالية من العقاب ، مع استبعاد المثيرات المعززة التابعة لالستجابة أي اإلطفاء ، وكل ذلـك                  
 .سيرة حياتهم األكاديمية  ينعكس في  ضغوطات اكبر عبر م

 مهما في زيادة االكتئـاب فكلمـا         وال ننسى  أيضا أن المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين  يلعب دوراً           
 .  لمطالب وحاجات أبنائهم والعكس صحيح ن يجعلهم واعياًكان مرتفع

ئاب واالفتقار للمساندة   أن هناك عالقة قوية ما بين االكت      ) 1994(وتأخذ الباحثة أيضا  بما جاء في سعد         
االجتماعية ، فإذا كانت اتصاالت الفرد وعالقاته محدودة بشكل واضح ، أو إذا لم يكن على درجة كافية             
من القرب السيكولوجي باآلخرين ، أو كانت تفاعالته سلبية مع أفراد الجماعة المدعمة بشـكل يعـوق                 

صابة باالكتئاب مقارنة مع األشخاص الذين      تطور عالقات ايجابية معهم ، فان ذلك سيزيد من خطر اإل          
 .يتمتعون بعالقات اجتماعية جيدة 
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 . مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 5.4.1.5

 

في متوسطات درجة االكتئـاب لـدى       ) ≥0.05α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

ى لمتغير مكـان السـكن الحـالي        تعز) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( طلبة السنة الثالثة في جامعات      

 . للطالب  

 

بـين  ) ≥0.05α. ( نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى         أ) 21.4(  يتبين من الجدول    
تعـزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليـل       (متوسطات درجة االكتئاب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات            

وهي غيـر دالـة     ) 0.05 (نكبر م أ الداللة اإلحصائية    لمتغير مكان السكن الحالي للطالب ، حيث كانت       
 إحصائيا، وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 

 . لم تجد الباحثة فيها من تناول متغير مكان السكن الحالي للطالب، من خالل مراجعة الدراسات السابقة 
وامـل بيئيـة واجتماعيـة      لذا تعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى أن الطلبة بشكل عام يواجهـون ع             

 نفسية متماثلة ، وطريقة االستجابات لهذه المثيرات والمواقف والخبـرات السـلبية    اًووجدانية  وضغوط 
 .أو مع الطلبة أو بمفرده ، ما إذا كان الطالب يقيم مع األسرة ع ، بغض النظر متقاربة أيضاً

 
 .   مناقشة نتائج السؤال الخامس5.1.5

 
 ؟)القدس ، بيرزيت ، الخليل ( النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات ما درجة االغتراب 

 

القدس ، بيرزيت (أن درجة االغتراب لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات :  (22.4) يتبين من الجدول 
كانت متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجـة الكليـة لالختبـار                ) ، الخليل   

 ).13.43110 (مع انحراف معياري) 66.6387(
، ودراسـة بنـات     ) 2006(ودراسة الربعـي     ) 2007( اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة  عياش         

،ودراسة الشخص والقريطـي    ) 1990(، ودراسة الحديدي    ) 2005(،ودراسة بنات   ) 2005(ومخلوف  
 .ة حيث أظهرت هذه الدراسات بان درجة االغتراب كانت متوسط)  1991(

، ) 1985(، ودراسـة األشـول      ) 1987(كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو طواحينـة           
حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أن درجـة  ) Mahoney &Quick,2001(ودراسة ماهوني وكويك 
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أن درجة االغتراب النفسـي     ) 2003(دراسة موسى   في حين اظهرت نتائج     االغتراب كانت مرتفعة ،     
 .ت قليلة كان

 من أزمـة فكريـة ونفسـية        ن من خالل النتائج المبينة يتبن أن الطلبة في الجامعات الفلسطينية يعانو          
واجتماعية ترجمت إلى حالة من االغتراب النفسي والتي تتنامى بشكل مضطرد نتيجة  لعوامل عديـدة                

كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك كله       منها االجتماعية ، والسياسية ، والقيمية ،واالقتصادية ، والثقافية ، ف          
ءمـة  ة النظم االجتماعية وما يترتب على الطلبة من ضرورة الموا         بيعإلى خلق شعور من االغتراب فط     

ن قدرة الطلبـة    أ بالقلق والعزلة وفقدان المعايير ، و      همبين هذه النظم المتعددة ، كل ذلك زاد من شعور         
ن  دل  هذا علـى       إ والتفاعل معها مقبولة نوعا ما ،  و        على االستجابة لهذه األسباب والظروف السيئة       

شيء فهو يدل على  مدى صالبة القاعدة الثقافية لهذا المجتمع وقدرته على المواجهة والتقبل والتمثـل                 
لكل أو لبعض المؤثرات والتغيرات التي يتعرض لها ، فوجود المجتمع الفلسطيني  تحت ظروف قهرية                

 والذي يشكل عنصر تهديد مشترك لجميع الطلبة قد يؤدي إلى زيادة االنتماء             من االحتالل اإلسرائيلي ،     
لدى  الطلبة والذي يعد أهم الحاجات النفسية التي يسعى اإلنسان إلى إشباعها ، وبالتالي تتالشـى كـل                   
االعتبارات األخرى  من اجل مجتمعهم  وقضاياهم لمواجهة التهديدات والتي تهدف إلى طمس هويتـه                

 . ووجوده ، لذلك كانت درجاتهم على مقياس االغتراب متوسطة وثقافته
وال شك في أن  االغتراب يعود إلى البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب الفلسطيني ، فهـو          
من جهة طالب في جامعة لديه حاجات نفسية وشخصية متعددة  تعجز الجامعات الفلسطينية عن تحقيقها                

 ، وبالتالي يتولد لديه الشعور باالغتراب وعدم االنتماء إلى المعايير والقيم الخاصـة              نظرا لقلة الموارد    
بمجتمعه ومؤسساته ، وعدم القدرة على التكيف مع مجتمعه بسبب التطور التكنولوجي السـريع حيـث                

ل يرى أن هناك قيما وعادات أخرى أكثر رفاهية ومتعة تلبي حاجاته النفسية ، لذا   فهو يسعى للوصو                  
رثه إإليها  ، ومن جهة أخرى فهو مواطن عليه واجبات وحقوق اتجاه مجتمعه وقضيته والمحافظة على                 

إال أن إتاحة الفرصة والحرية  للحركـات  . تلقائيلذا يتولد لديه الشعور باالغتراب بشكل غير      الثقافي ، 
لية في اتخاذها للقرارات وتنفيذ     الطالبية واألندية العلمية  المتعددة الموجودة في الجامعات لتحمل المسؤو         

النشاطات المختلفة والتعبير الحر عن مشاعرهم وأفكارهم  داخل الجامعات كان له دور هام في الحـد                 
 .من ظاهرة االغتراب النفسي  

 علـى   ون وطموحات فهم من سيشرف    لماآعليها  قع  ت  من المجتمع  وإذا أخذنا بعين االعتبار أن هذه الفئة      
وهم عماد األمة ، وهذا يدعونا للتساؤل هل سيعكسون االغتراب على من حولهم مـن               األجيال الالحقة   

 . القلق والتوتر ملؤهان يعيشون حياة اآلم واكتئاب خاصة أن الطلبة أآل
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ن معظم السمات تتوزع بين الناس بشـكل        أوتتفق هذه النتيجة مع ما يفترضه كثير من علماء النفس، ب          
فراد ليس اختالفا في النوع، وإنما هو اختالف في درجة امتالك األفـراد             ن االختالف بين األ   أطبيعي، و 

 .لهذه السمات 
 

 . مناقشة نتائج السؤال السادس 6.1.5

 

( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات                 

 الترتيب الميالدي، التخصص األكاديمي، مكان      الجنس،( ، تعزى لمتغيرات  ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      

 .؟ ) السكن الدائم، مكان السكن الحالي 

 

   :وفيما يلي نتائج فحصها )  15-11(وانبثق عن  هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 

 .نتائج الفرضية الحادية عشر  مناقشة 1.6.1.5 
 

توسطات درجة االغتـراب النفسـي   في م) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  

 .تعزى لمتغير الجنس )  القدس ، بيرزيت ، الخليل ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 

في الدرجة  ) ≥0.05α( المستوى   دنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن       أ)  23.4(يتبين من الجدول    
تعـزى  ) القدس ، بيرزيت ، الخليـل     (امعات   ج ي الثالثة ف  ةالكلية وباقي األبعاد األخرى لدى طلبة السن      

لمتغير الجنس ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجـدول ، حيـث بلـغ المتوسـط                    
مـع انحـراف    ) 65.31(بينما كان للـذكور   ) 14.33(مع انحراف معياري     ) 67.40(الحسابي لإلناث   

 ) .11.64(معياري 
) 2005(، ودراسة بنات ومخلوف     ) 2007(سة كل من عياش     درا نتائج   اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع      

ودراسـة سـيدمان    ) 1999(، ودراسة الحديدي    ) 2002(، ودراسة موسى    ) 2003(، ودراسة خليفة    
)Seidman,1995 ( ودراسة ماهوني وكويك ،)Mahoney &Quick,2001 ( 

، ودراسة الشيخ   ) 2005(ت  ، ودراسة  بنا   ) 2006(كما اختلفت نتائج هذه الدراسة  مع دراسة الربعي          
، ودراسة  لين ودورتـي      ) 1985(، ودراسة األشول    ) 1987(، ودراسة أبو طواحينة     ) 2002(خليل  
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)Lane &Daugherty,1990 ( ودراسة بستر ،)Bester ,1986(  التي اظهرت نتائجها على وجـود 
، ودراسة محمد   ) 2002(  دراسة خليفة  دلت نتائج  في حين   لصالح الطلبة الذكور،    فروق دالة احصائيا    

 . لصالح اإلناث  ان هناك فروق دالة احصائيا )1994(،ودراسة المالكي ) 2000(
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة الذكور واإلناث في المجتمع الفلسطيني تبلورت  لديهم هويـة ذاتيـة                  

فكـل التخصصـات    واضحة  تساهم في وضوح الرؤيا المستقبلية حول طبيعة العمل بعد التخـرج ،                 
العلمية أصبحت تحظى بدعم اجتماعي وهذا يدعم تشكيل الهوية الذاتية لكل  الطلبة بكافة التخصصـات                

 .لذا نجد أن الطلبة يعانون من االغتراب بغض النظر عن الجنس .
 حياتية واحدة ، فاألنثى أصبحت      اًوتعزو الباحثة ذلك أن الطلبة بغض النظر عن الجنس يعيشون ظروف          

سم المسؤولية مع الذكر في كل مجاالت الحياة ، وان هذا التقارب يعـود إلـى اسـتجابة المجتمـع                   تتقا
 .ومؤسساته إلى تكافؤ الفرص للجنسين دون تمييز 

 ترى الباحثة أن ما تقدمه الجامعات الفلسطينية ضمن إمكانياتها المتاحة  من برامج مثـل برنـامج                  كما
ذي يتطلب من الطلبة جميعا بغض النظر عن الجنس  أن يخـدم              وال )خدمة المجتمع    ( العمل التطوعي 

ساعة في مؤسسات وطنية تقدم خدمات اجتماعية للمجتمع الفلسطيني قبل أن ينهي تخرجه مـن               ) 140(
الجامعة ،  هناك أيضا   مساقات جديدة  ساهمت في الحد من الفروق بين الجنسـين، حيـث تـدرس                      

ل القضية الفلسطينية ،  أيضا  هناك  بعض المسـاقات التـي              الجامعات بعض المساقات اإلجبارية حو    
خرى الجندرية والتـي    طرحت مؤخرا في الجامعات الفلسطينية  مثل مساق رجل وامرأة والمساقات األ           

 .سين  في البيئة الجامعية  هام في تالشي هذه الفروق بين الجنكان لها  دور
 
 .اقشة نتائج الفرضية الثانية عشرمن2.6.1.5  

 

 يفي متوسطات درجة االغتراب النفس    ) ≥0.05α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 .تعزى لمتغير الترتيب الميالدي ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 

فـي      ) ≥0.05α(أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى           ) : 26.4( يتبين  من الجدول     
) متوسطات درجة االغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات القدس ، بيرزيـت ، الخليـل                  

تعزى لمتغير الترتيب الميالدي للطالب في األسرة  ،حيث تشير المقارنات البعدية للفروق بين درجـة                
 الـذي   الطالـب حيث كانت بين    ) الالمعنى(االغتراب النفسي تبعا للترتيب الميالدي للطالب ، على بعد          

والطالـب  ) األخيـر   (لصالح الطالب األول ، وبين الطالب       ) األول(والطالب  ) األخير( ترتيبه الميالدي 
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) الالمعنـى ( علـى بعـد   .لصالح الطالب األوسط  وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية         ) األوسط(
 .وقبولها على الدرجة الكلية وبقية األبعاد األخرى 

 التي دلت نتائجها على وجود فروق ذات داللـة          ،) 2007(تائج هذه الفرضية مع دراسة عياش       اتفقت ن 
 ودراسة  احصائية في درجة االغتراب تعزى لمتغير الترتيب الميالدي للطالب ولصالح الطالب االخير ،            

 والتي أظهرت نتائجها      ) 2006(دراسة ربعي   ، و   )2002(ودراسة موسى    ، ) Bester,1986(بستر
 .وان كبار السن أكثر اغترابا من صغار السن   دالة احصائيا وجود فروق

والتي أظهرت نتائجها عدم وجـود      ) 2005( اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بنات          في حين 
 . لمتغير الترتيب الميالدي تعزىفروق ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب

، ) األول ، األوسط ، األخير      ( فروق في ترتيب الطالب في األسرة       وتعزو الباحثة هذه النتيجة بوجود      
في بعد الالمعنى  إلى ضعف التجربة لدى الوالدين في تربية األبنـاء ،              ) األول  (وذلك لصالح الطالب    

حيث يضعون مستويات عليا من األهداف والطموحات التي يجب على أبنائهم الوصول إليهـا كـونهم                
بقا ، لذا  فهم يحددون مصير ومستقبل ومهنة أبنائهم ذوي الترتيـب المـيالدي               عجزوا عن تحقيقها سا   

بسـط المواقـف األسـرية      أاألول في المستقبل منذ الصغر  ، فالطالب األول ال يستطيع التأثير فـي               
ن القـرارات التـي     أواالجتماعية التي يتفاعل معها فهو يفتقد الصالحيات الممنوحة له من األسرة  ، و             

 على حريته من    اًن هناك قيود  أ مسلوب اإلرادة و   أنهماله ، فهو يشعر     آالوالدين ال تمثل تطلعاته و    يتخذها  
ن تعليمات نمط التنشئة األسرية قد ألغى وجوده ، مما يترتب عليه أن تقـدير               إقبل الوالدين  ، وبالتالي ف     

 من الحريـة    اًه كونه مجرد   الترتيب الميالدي األول لمعنى الحياة قد أصبح خاليا ال معنى ل           يالطالب ذ 
والمسؤولية  ، ولكن عند أول  فرصة لخروجه عن التكوين األسري والتحاقه بالبيئة الجامعية مـثال ،                   
يواجه الحقيقة الواقعية التي تختلف عما هو موجود في ذهنه ، عندها يشعر انه في فراغ هائل وحيـاة                   

بنفسه أي قرار يخص أموره الخاصة ، بل ال بد له           مختلفة عن الحياة العادية ، وهنا ال يستطيع أن يتخذ           
من الرجوع لما تمليه عليه تعليمات الوالدين حتى لو كان يشعر أنها تتعارض مع قناعاتـه ووعيـه ،                   

 . وبالتالي يضعف موقفه أمام الطلبة اآلخرين والبيئة الجامعية 
صاد الفلسطيني، باإلضـافة إلـى       وترى الباحثة أيضا أن زيادة عدد أفراد األسرة ضمن محدودية االقت          

فرض أعباء جديدة إلعالة نفسه كطالب ومساعدة باقي أفراد األسرة والذي يعتبرها مسؤؤليته ، فهذا من                
نه أن يحدد طموح األفراد  ، أيضا تناقص العادات والتقاليد في ظل التطور التكنولـوجي السـريع ،                  أش

 لها لكونها تسير وفق منطق غير مفهوم مـن وجـه            ومن هنا يشعر الطالب األول  أن الحياة ال معنى         
 الوالدين هم من يقرروا كل شيء وبنفس الوقت مطلوب منه أن يكون واعيا وله الحرية  في                  ألننظره ، 

ن الشعور بالمسؤولية ما هـو إال أسـاس الوجـود           أاتخاذ قراراته وتحديد أهدافه  كشخص مسؤول ، و        
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يجاد معنى وهدف يعطيان حياته شعورا بهوية منفردة ومستقلة،         اإلنساني ، ولكن عندما يفشل الفرد في إ       
. عندها يفقد الثقة في كل ما يؤمن به ، وبالتالي فان حياته يصيبها الملل واإلحباط وفقدان روح المبادأة                   

وبالتالي تؤثر في طبيعة التكيف والتوافق النفسي للطالب المغترب  ، حيث يعبر عنه بطريقة اغترابيـة                 
 .أتى أسلوب العالج بالمعنى أي إيجاد معنى لحياة الفرد المغترب ومن هنا 

ويذكر ويلسون في هذا الشأن أن انعدام معنى الحياة هي  نقطة البدء التي منها يبدأ الغريب الوجـودي                   
 .مرحلة المجابهة 

 
 . مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر 3.6.1.5

 
 يفي متوسطات درجة االغتراب النفس    ) ≥0.05α(ستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الم       

 صص األكاديمي  تعزى لمتغير التخ) القدس ، بيرزيت ، الخليل ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 درجـة  في) ≥0.05α(  فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم وجود) ( 27.4يتبين من الجدول
ص األكاديمي، حيث بلغ المتوسط الحسـابي  لتخصـص العلـوم            االغتراب النفسي تبعا لمتغير التخص    

 ) .66.26(، بينما كان عند تخصص العلوم الطبيعية ) 66.93(اإلنسانية على الدرجة الكلية  
، ودراسـة بنـات     ) 2006(، ودراسة الربعـي     ) 2007(اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة عياش        

، ودراسـة المـالكي     ) 1989( ودراسة أبو جـدي      ،) 1991(، ودراسة الشخص والقريطي     ) 2005(
)1994. ( 

، )2004(، ودراسة العقيلي    ) 2005( في حين اختلفت نتائج هذه الفرضية  مع دراسة بنات ومخلوف            
، ودراسة موسى   )1995( ،  ودراسة األشول     )1999(ودراسة الحديدي   ) 2002(ودراسة الشيخ خليل    

)2002.( 
لبة الذكور واإلناث في المجتمع الفلسطيني  قد تبلورت لديهم هوية ذاتيـة   وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الط     

واضحة  تعزى إلى عدة عوامل تربوية واجتماعية ونفسية  ساهمت كلها  في وضوح الرؤيا المستقبلية                 
حول طبيعة العمل بعد التخرج ،وبالتالي انعكست بدرجة عالية من السلوك االجتماعي والتربوي عنـد               

افة  التخصصات ،  فأصبحت تحظى بدعم اجتماعي وهذا يدعم تشكيل الهوية الذاتيـة لكـل                  األفراد لك 
 . الطلبة بكافة التخصصات 

 ما تفرضه الجامعات الفلسطينية من مسـاقات إلزاميـة علـى جميـع التخصصـات                وترى الباحثة أن  
شي الفـروق الناتجـة     األكاديمية مثل مساق بيت المقدس، ومساق القضية الفلسطينية ساهم أيضا في تال           

 .عن نوع التخصص األكاديمي للطالب الجامعي
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 . مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشر4.6.1.5
 

 يفي متوسطات درجة االغتراب النفس    ) ≥0.05α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

غير مكان السكن الـدائم     تعزى لمت ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات       

 .للطالب   

 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الدرجة الكليـة واألبعـاد التاليـة      )  30.4  (من الجدول يتبين  
وبالتالي فان الفرضية تم قبولها علـى       ) الالمعنى ، العزلة االجتماعية ، والغربة عن الذات ، والعجز           (

 . على الدرجة الكلية وبقية األبعاد األخرى بعد الالمعيارية ، في حين تم رفضها 
لصالح طالب المدينة    ) المدينة  ( وطالب  ) المخيم  ( بين طالب   ) الالمعنى(حيث كانت على  على بعد       

 .لصالح طالب القرية ) القرية(وطالب ) المخيم( ، وبين طالب
جود فروق ذات داللـة     والتي اظهرت نتائجها و   ،) 2007(اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة عياش        

احصائية تعزى لمتغير مكان السكن على بعد الالمعنى لصالح طالب القرية ، وعلى بعـد الالمعياريـة       
التي أظهرت نتائجها انـه توجـد فـروق ذات داللـة            ) 2003(  ودراسة بنات     لصالح طالب المخيم ،   

  .  ولصالح طالب المخيم إحصائية تعزى لمتغير مكان السكن
 من االغتراب علـى بعـد       نثة نتيجة ذلك أن الطلبة في المدينة والقرية على السواء يعانو          وتعزو الباح 

الالمعنى كون المدينة والقرية أصبحت تعاني من تناقص للعادات والمعايير والتقاليد االجتماعية بشـكل              
جتمـاعي  ملحوظ ، ومع غياب النظام والقانون والذي يترتب عليه عدم التوازن ضمن عملية التفاعل اال              

في المدينة  والقرية ، مما يؤثر على نمط السلوك  عند األفراد ، أيضا  يعود للتطور التكنولوجي حيث                    
 اً جديدة وعالما جديـد    فاقاًآيمضي الفرد اغلب وقته أمام شاشة الحاسوب على االنترنت مما يفتح أمامه             

ه وفهمه أو استيعابه لما يدور حولـه        يختلف في كثير من المعايير ، مما يترتب عليه فقدان الفرد إدراك           
من أحداث ، مما يؤثر في درجة الثقة عند الفرد فيفقد إحساسه بهويته ويشعر بأنه مقتلع ال جـذور لـه                     

 .تربطه بنفسه أو واقعه  
لصالح طالب  ) المخيم  ( وطالب  ) المدينة  ( فقد كانت بين طالب     ) العزلة االجتماعية   (  أما على بعد    

 ).لمخيم (
 المحبة ، إضافة إلى شعور الفـرد        تعوزهازو الباحثة ذلك إلى أن الروابط االجتماعية داخل المخيم          وتع

بالهزيمة والهجرات المتواصلة ، أيضا  التغير االجتماعي الكبير التي تشهده المخيمات ،باإلضافة إلـى               
حـيط بالمخيمـات     أن  ظاهرة االغتراب تنتشر بشكل خطير في ظل الظروف االقتصادية السيئة التي ت             
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وضغوط الحياة بشكل عام ، وتعدد األدوار للفرد الواحد داخل  مجتمع المخيم ، فهو من جهـة طالـب                    
 ءجامعي ومن جهة أخرى الجئ ومن جهة ثالثة تم الفرض عليه أن يقيم في المخيم والذي يتحـدد بنـا                   

المخيم في   هو نفسي فهو يقيم      عليه مستواه االجتماعي واالقتصادي ، فهو في حالة بين ما هو مادي وما            
وفي إطار كل هذا ال بد أن يشـعر         .بجسده من الناحية المادية ولكنه منفصل عنه من الناحية النفسية               

الفرد الذي يقيم في المخيم من  اغتراب عاطفي بحيث يصبح ال يرى قيمة كبيرة لكثير مـن األهـداف                    
 .والمفاهيم في المجتمع

لصـالح طـالب    ) المدينة  (وطالب  ) القرية  (فقد كانت بين طالب     ) الذات  الغربة عن   (  أما على بعد    
 .المدينة  

كانت متساهلة أو متسـلطة ، والخبـرات        أ سواء    لالطفال الوالديةلمعاملة  ا وتعزو الباحثة ذلك إلى  نمط     
 المحيطة بهم التي هي في تغير مستمر نتيجة تطور المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي تجعلهـم غيـر                 
قادرين على تفهم أنفسهم ومن حولهم ، نتيجة تباعد وانفصال حاد بين الذات الواقعية والذات المثاليـة ،                  
فصحة الفرد النفسية ترتبط بقدرة الفرد على أن يعيش في مجال متوسط بين الحلم والحقيقة ، فبدال من                  

اعي الذي يعـيش فيـه ، لكـن         أن يتبنى الفرد اهتمامات ثقافية وفكرية خاصة باإلطار الثقافي واالجتم         
لألسف نالحظ أن معظم التركيز والجهود المبذولة  يكون على التوترات القائمة في المحيط الخارجي ،                

 .وبالتالي تصبح حياة األفراد مجرد ردود أفعال لهذه التوترات أو الضغوط 
مـن أن   " رنيهـو "وترى الباحثة أن نتيجة هذه الفرضية يمكن أن تفسر في ضوء ما أشـارت إليـه                 

االغتراب عن الذات يتولد نتيجة شعور الفرد بالضبابية وعدم وضوح أفكاره عن نفسه وعن اآلخرين ،                
وأيضا دور االستغالل والتنافس والفردية التي ينتج عنها عدم األمـان ، والميـول إلـى العدوانيـة ،                   

 .لطالب الفلسطينيولعل هذا ما هو موجود في مجتمع المدينة الذي يعيش فيه ا. واالنعزال 
 

وبـين  . لمدينـة الصالح طالب   ) لمدينة  (وطالب  ) المخيم  (  أما على بعد العجز فقد كانت بين طالب         
 .لصالح طالب القرية  ) القرية(وطالب ) المخيم(طالب 

وتعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى اختالل التوقعات والطموحات وصعوبة التخطيط للمستقبل عنـد              
وبالتالي يشعر الفرد بالعجز فهـو ال       . ينة والقرية خاصة   في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي         طلبة المد 

يستطيع أن يقرر مصيره أو التأثير في مجرى األحداث وصنع القرارات الهامة ، ألنها ليسـت بيـده ،                    
الخارجيـة  خر ، وبالتالي ال يستطيع أن يحرر نفسه من هذه القوة            آبل يتحكم فيها نظام آخر أو شخص        

 .التي تسيطر عليه 
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في أسباب الشعور بالعجز إلى أن كبت الرغبة        ) 1989(الوارد في عمر    " هورني  "وتأخذ الباحثة برأي    
العدوانية تفقد الفرد القدرة على الدفاع عن نفسه ، وتدفعه إلى الخضـوع والطاعـة وإظهـار المحبـة           

 . ن يجب عليه أن يدافع عن نفسه والمودة في مواقف كان يجب فيها أن يكون حذرا ، أو كا
 

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشر5.6.1.5

 

 يفي متوسطات درجة االغتراب النفس    ) ≥0.05α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

تعزى لمتغير مكان السكن الحـالي      ) القدس ، بيرزيت ، الخليل      ( لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات       

 .ب   للطال

 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الدرجة الكلية وكل مـن بعـدي                ) 33.4 (من الجدول يتبين  
العجز والغربة عن الذات وبالتالي تم قبول الفرضية  على الدرجة الكلية ، في حين تم رفضـها علـى                    

بين ) الالمعنى(انت  على بعد     ، حيث ك  ) الالمعنى ، العزلة االجتماعية ، والالمعيارية         (األبعاد التالية     
 .  مع األسرة  ينلصالح الطلبة المقيم) األسرة ( مع  ينوالطلبة المقيم) بمفردهم  ( ينالطلبة المقيم

لم تجد الباحثة من خالل البحث في الدراسات السابقة أي دراسة قد تناولت متغير مكان السكن الحـالي                  
 .للطالب وأثره على متغير االغتراب 

لباحثة نتيجة ذلك إلى طبيعة التنشئة األسرية ونمط تعامل الوالدين مع أبنائهم ، فبعض اآلبـاء                وتعزو ا 
يبنون صورة مثالية للحياة في ذهن أبنائهم طوال السنين السابقة ، ولكن عند خروج أبنائهم للواقع تبـدأ                  

ش والحـوار ،   أيضـا        الصورة المثالية باالهتزاز ويقف عاجزا أمام التغير وحرية الرأي ومبدأ النقـا           
طبيعة مرحلة الشباب وما تمتاز به من حساسية شديدة تجاه أي انتقادات توجه لهم من البيئـة األسـرية     
حول أي سلوك أو قرار يتخذونه من تلقاء أنفسهم ، وما يترتب على ذلك من عقاب وعـدم تعزيـز أي      

قيم لوحده بدال من أن يكون موجود       سلوك ، لذا يفضل بعض الطلبة االنسحاب من البيئة األسرية وان ي           
 .في األسرة ولكنه غير موجود بالمعنى الحقيقي  

،  والطلبـة    ) الطلبة(او مع   ) األسرة  ( مع   ينأما على بعد العزلة االجتماعية فقد كانت بين الطلبة المقيم         
سيطرة المفرطـة   وتعزو الباحثة ذلك إلى حالة ال     .   بمفردهم مينلصالح الطلبة المقي  ) بمفردهم   (مينالمقي

 على أبنائهم ، فيشعر الفرد انه يفتقد إلى القدرة على تقريـر مصـيره    اًمن قبل األسرة التي تمثل ضغط     
 أن يكون مستقال لتحقيق أهدافه التي وضعها لنفسه ، لذا يرفض الرضوخ لتعليمات األسرة                على والقدرة
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رة  لذا ينسحب من اإلقامة مع األسرة  أو         ويعمم ذلك على الطلبة اآلخرين نتيجة تجربته السابقة مع األس         
 للوصول إلى أهدافه وطموحاته وبالتالي يفضل أن يقـيم          ونمع الطلبة ألنه ينظر إليهم على  أنهم معيق        

 .بمفرده 
) األسـرة (  مـع  مين، والطلبة المقي  ) الطلبة(  مع مينأما على بعد الالمعيارية فقد كانت بين الطلبة المقي        

 مـع بعضـهم     مـين وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة المقي       .  مع األسرة    نميلصالح الطلبة المقي  
 لم يتحملوها سابقا ، فهؤالء اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم           اًالبعض في وحدات سكنية يواجهوا ظروف     

جـل  أبسبب ما يفرضه االحتالل من حواجز عسكرية على الطرق بشكل عام  ومواجهة كل ذلك مـن                  
مالهم وطموحاتهم ، ومواجهة ظروف المسكن الجديد والظروف االجتماعية مع الطلبـة            آ الوصول إلى 

 عن زمالئه لذا يكبـر      اآلخرين واالهتمام بالمسؤولية فكل طالب في الوحدة السكنية يعتبر نفسه مسؤوالً          
معـايير  لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه بعضم البعض ، أيضا تتاح لهم الفرصة  للتحرر ولو قليال من ال                

 بحالـة مـن األمـن       نوالقواعد والعادات االجتماعية السائدة في المجتمع ، كل هذا   يجعلهم يشـعرو             
 مع األسرة والذين لـم يواجهـوا هـذه          مينواالستقرار والتقبل ، وهذا الشعور يختلف عند الطلبة المقي        

ولكـنهم  ،   مسؤولية   يةأ ا بصورة ملزمة للعادات والتقاليد االجتماعية  ولم يتحملو        يخضعوا  ولم الظروف
 .يشعروا بعدم االستقرار  

 
  .اقشة نتائج الفرضية السادسة عشر من7.1.5

 

بين الشعور بالوحدة النفسية )  ≥0.05α( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 ) . ل القدس ، بيرزيت ، الخلي(واالكتئاب واالغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في جامعات 

 وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين الشعور بالوحدة النفسية 34.4يتبين من الجدول  
 نه كلما زادت درجة الشعور بالوحدة النفسية زادت درجة االكتئاب ، والعكس صحيح أبمعنى واالكتئاب 

ه أن النفسي بمعنى وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين درجة الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب -
 .كلما زادت درجة الشعور بالوحدة النفسية قل االغتراب النفسي، والعكس صحيح

،  ) 2002(، ودراسة غانم  )2002(وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج دراسة مبروك 
ناوي ، ودراسة خضر والش)1991(، ودراسة يشاي )1992(، ودراسة سليمان ) 1997(ودراسة عامر 

، ودراسة )  Wiseman &Lurei ,1995( ولوري  وايزمان، ) 1993(، ودراسة عطا )1988(
 Kaiser(، ودراسة قيصر وبيرندت ) Jackson &Cochran ,1990(جاكسون وكوتشران 
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&Berndt ,1985 ( ودراسة مورو وشولتز ،)Moore & Schultz ,1983 ( ودراسة اوي،
، ودراسة لوبديل ) Weeks,1990(، ودراسة ويكس ) Oei &Notowidjojo ,1990(ونوتوويدجوجو

)Lobdel ,1985 . ( والتي أظهرت نتائجها أن هناك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية  بين الشعور
 .بالوحدة النفسية واالكتئاب 

وتعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلى اشتراك الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب في عرض أساسي 
 الذات بوصفه سمة من سمات الشخصية التي يكون لها إسهامات واقية ضد الضغوط  ،لذا يمو تقيوه
ن اعتقد الفرد في نفسه القوة والقدرة على مواجهة ما يعترضه من مشكالت فان ثقته بنفسه وقدرته إف

ع اآلخرين على التعايش مع األوضاع والظروف الشاقة والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية متوافقة م
 والتغلب على مشاعر الوحدة النفسية واالكتئاب ، لذا يجب النظر  ،والحصول على الدعم االجتماعي

إلى العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب على أساس انهما يتاثران بعدد من أحداث الحياة 
 :ي تبرهن صدق هذه النتيجة ما يلي والتغيرات النفسية واالنفعالية   واالجتماعية ، ومن أهم األدلة الت

، والبرت اليس ) Beck,1976(افتراض علماء العالج السلوكي المعرفي من امثال بيك  -
)Ellis,1977 ( من أن األفراد يسلكون في مختلف مواقف الحياة وفقا لما يدركون ويعتقدون نحو

ي اإلدراك ، وعدم منطقية موقف معين ، لذلك فان االضطراب االنفعالي ينتج عادة عن االضطراب ف
 .التفكير ومن ثم يعيش في عزلة ووحدة اجتماعية 

ن الشخص الذي أب)  2002(كما هو مذكور في مبروك ) Festinger ,1957(افتراض فيستنجر  -
يشعر بالوحدة النفسية هو شخص فشل في تحقيق قدر مناسب من الكفاءة الشخصية في مواجهة 

 لق عليه نظرية عدم االتساق المعرفي حاجاته االجتماعية ، وهو ما أط

ثر الشعور  المرتفع بالوحدة النفسية واالكتئاب على حياة  طلبة أوفي ضوء الدراسات التي تناولت 
الجامعات وتحصيلهم األكاديمي ، لذا يبدو أن هذه الفئة بحاجة ماسة إلصالح هذا الخلل من قبل 

يتسنى لهم ممارسة حياتهم الخاصة واألكاديمية بفاعلية المؤسسات التربوية والتعليمية الموجودة ، حتى 
  .كبرأ

، التي دلت نتائجها عن وجود عالقة ) 1989(كما اختلفت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة زعتر 
  موجبة ودالة إحصائيا بين درجات االغتراب النفسي والشعور بالوحدة النفسية ةارتباطي

البة بين الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب أن جميع الطلبة وتعزو الباحثة نتيجة هذه العالقة الس
 في مشكلة واحدة ،وهي الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية  السيئة ، ولكنهم يشتركون
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  أنهم تغلبوا على كل الظروف الشاقة ، مما انعكس  على  تقديرهم لذاتهم ، وان نبالمقابل يشعرو
 بالعالقات الودودة ، لذا ال يوجد لديهم ما يعرف باالغتراب البينشخصي ، لديهم القدرة على المبادأة

حيث يرى أن الشعور  بالوحدة   )  Portnoff,1988(وتأخذ الباحثة في هذا الشأن  برأي بورتنوف
النفسية يتولد عندما يجد الفرد نفسه يعيش في مشكلة ال يشاركه فيها اآلخرون ، كما أن نفور الفرد من 

ات البينشخصية وشعوره بالعجز يجعله مستهدفا لهذا الشعور المؤلم بالوحدة النفسية      وترى العالق
همية عنصر الوقت وكيفية استشماره لغرض أن الطالب يدرك أن تللك النتيجة تدل على أ الباحثة

ن ذلك أ لى نوع من الوحدة النفسية ، سيماإتحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه من النجاح ، لذا نجده يلجأ 
 من التعميم على الموقف الحالي ، واالستغناء عن اًلثانوية العامة مما ولد لديه نوعباله ارتباطات 

بعض العالقات التي تبدو غير مهمة من وجهة نظره ، مقابل الوصول الى اهداف سامية ورفيعة 
ين ، وقد يكون خر والتخرج والقدرة على منافسة الوظائف مع اآلتتجسد في الحصول على معدل عال

له ارتباطات بالقلق التعليمي والذي يشير الى وقوع الطالب تحت ضغط نفسي وذهني نتيجة التركيز 
ن الجامعات تقوم على االمتحانات والتي يمكن وصفها بشبح في أ، خاصة  كاديمية على الناحية األ
والرقي بالمجتمع من خالل ما  وسيلة لتحقيق ذاتهم لديهم  ، فالشعور بالوحدة النفسية حديقة الجامعة

 .  إليه من إبداع أو أفكار و نتائج علمية أو وسائل توصلهم إلى أهدافهم نيتوصلو
 

 .توصيات الدراسة 2.5

 

 :بما يلي توصي الباحثة  فان اعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها 
 
المساعدة للطلبة و توفير توفير مراكز إرشاد نفسي في الجامعات الفلسطينية تعمل على تقديم  •

مختلف برامج اإلرشاد النفسي العالجي للطلبة، واكتشاف الحاالت التي تعاني من زيادة الشعور 
 .  بالوحدة النفسية قبل تخرجهم والتحاقهم بالمهن التربوية واألكاديمية

النفسية ضرورة إعداد برامج نفسية واجتماعية لمساعدة الطلبة في خفض درجة االكتئاب والوحدة  •
  . داخل الجامعات واالجتماعية واالهتمام بالعالقات اإلنسانية

كبر للنواحي النفسية واالجتماعية لدى الطلبة من اجل اضرورة إعطاء الجامعات الفلسطينية أهمية  •
 .تحسين مستوى التكيف والتوافق النفسي مما ينعكس على تحصيلهم األكاديمي



 194

بأثر نمط التنشئة األسرية كإجراء وقائي لتجنب أبنائهم الوقوع عقد الندوات من اجل توعية اآلباء  •
في دائرة اضطراب الشعور بالوحدة النفسية بحيث توفر لهم قدر المستطاع الجو النفسي واألسري 
المشبع بالحب واألمن والتقدير والحوار والمناقشة مع االبتعاد عن عوامل القسوة والتسلط وكثرة 

ن كل ذلك ينعكس على النواحي الشخصية  وفتور العالقات االجتماعية ألالعقاب والتذبذب وإهمال
 .االجتماعية لدى أبنائهم والنفسية و

اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية باألنشطة الالمنهجية والتي تتطلب في حد ذاتها المزيد من  •
تنمية المهارات االجتماعية روح التعاون والمنافسة واألخذ والعطاء والتفاعل المستمر بين الطلبة  و

 .النفسية بالطرق السليمة خرين ، والتفريغ االنفعالي لمشكالتهم والقدرة على التواصل مع اآل

تطوير البرامج االجتماعية والثقافية والترفيهية المقدمة للطلبة بالجامعات بحيث تدعم االستقرار  •
 .النفسي لديهم وتساعدهم على التكيف مع تغيرات المجتمع 

    مقترحات الدراسة المستقبلية 3.5

 

استكماال للجهد الذي بدأته الباحثة، وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة الحالية، ترى الباحثة إمكانية 
 :  القيام بدراسات أخرى في مجال الشعور بالوحدة النفسية بحيث تتناول الموضوعات التالية

  .بالجامعات الفلسطينية ن دراسة الشعور بالوحدة النفسية لدى العاملي -
فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في مدى  تطوير برامج ارشادية تبين - 

  .طلبة الجامعات عالج الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى 
 طلبةفعالية برنامج إرشادي معرفي والمشاركة بالنشاطات في خفض مستوى االكتئاب لدى مدى  -

 .الجامعات 

جل معالجة مشكالتهم أجراء دراسات وبحوث علمية تهتم بالبرامج التي تقدم لطلبة الجامعات من إ -
 .في شتى المجاالت 

 لدى طلبة  واالكتئاب إجراء  دراسات تتفحص اثر مفهوم الذات وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية -
 الجامعات  

 .ومية من حيث التوزيع الجغرافي للجامعات الفلسطينيةتوصي الباحثة بإجراء دراسات أكثر عم -
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  .رسالة ماجستير غير منشورةكعوامل ذات عالقة ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة االردنية ، 

ر الالعقالنية وتاكيد الذات في خفض مستوى       اثر التدريب على تفنيد االفكا     ) :2004.(دحادحة، ب   
رسـالة  (  جامعة عمان العربيـة، االردن       االكتئاب وتحسين مفهوم الذات لدى الطلبة المكتئبين ،         

 .)دكتوراه غير منشورة

 .  ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة مقياس الشعور بالوحدة النفسية) :  1998. (الدسوقي ، م 
دراسة مقارنة بين المهمشين وغير المهمشين من طالب الجامعة في ابعاد         ): 1997.(الدسوقي ، م    

-130ص ص    ) 14(عـدد   ) 7( االغتراب وبعض خصائص الشخصية ،  دراسات نفسية ،مجلد        
185.  

الشعور بالوحدة النفسية لدى عينات من المراهقين والمراهقات ): 2004.(عامر ، ج.الدليم ،ف 
 . البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعوديةزة، مركبالمملكة العربية السعودي
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 ،  الطمأنينة النفسية وعالقتها بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعـة           ): 2003.(الدليم ، ف  

 .مركز البحوث التربوية ،كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، السعودية 
http:// faculty. ksu,edu,sa,  20\3\2007                                             

زملة التعب المزمن وعالقتها بكل من القلـق واالكتئـاب           ): 2006(الذيب ، س ، عبد الخالق ، أ         
-113، ص ص     )16 (1عـدد ()  ، مجلـد   دراسات نفسية  جامعة الكويت ،     لدى عينة من طالب   

135. 
االغتراب وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة الصف الحادي عشر في جنوب           ) : 2006. ( ربعي ، م    

  ) . رسالة ماجستير غير منشورة( . الخليل ، جامعة القدس ، فلسطين 
حدة النفسية لدى تالميـذ ضـحايا مشـاغبة         تقدير الذات واالكتئاب والو   ) : 2001 (.راضي ، ف  

ص ) 29(  عـدد   11) (مجلد، القاهرة   المجلة المصرية للدراسات النفسية   االقران في المدرسة ،     
 .  150-117ص 

 . ، دار العالم الجديدة ، القاهرة معجم علم النفس المعاصر): 1996.(رضوان ، ع
ندة االجتماعية وكل من مظاهر االكتئاب      العالقة بين المسا   ): 2001. (رضوان ، ش ، هريدي ،ع       

  . 105-72 ص ص )58(مجلدمجلة علم النفس ،. وتقدير الذات والرضا عن الحياة 
 .القاهرة ، دار المعارف  .االغتراب سيرة مصطلح) : 1988. ( رجب، م 

 مجلة العلـوم التربويـة    دراسة ارتباطية مقارنة      : االكتئاب والتشاؤم   ) : 2001. ( رضوان ،س 
 .  ، البحرين 14-48، ص ص ) 2 ( عدد1) (مجلد ،والنفسية

 . ، انترناشيونال ، بيروت التخلص من االكتئاب) : 2001 .( هـروبرت ،ب ،ان ،
دراسة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين االيتام مـن الجنسـين            ) : 1994. ( زهران ، ن    

رسـالة   (ة ، جامعة عـين شـمس ، القـاهرة ،          وعالقته باساليب االباء في تنشئتهم ، كلية التربي       

 .) غير منشورة ماجستير
اثر نمط التنشئة االسرية والحياة المدرسية في شـعور طلبـة المرحلـة              ): 1990.(هـالراعي ، 

   )منشورة رسالة ماجستير غير(عمان  الثانوية بالوحدة النفسية ، الجامعة االردنية ، 
سية والمساندة االجتماعية لدى عينة مـن طـالب وطالبـات    الوحدة النف ): 1997. ( الربيعة ، ف    

   .49-30 .، ص ص)43 (  مجلد،مجلة علم النفسالجامعة، 
مدى فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي للتخفيف من حدة الشـعور           ) : 1999. ( زهران ، ن    

   )غير منشورة  رسالة دكتوراه(،بالوحدة النفسية لدى المراهقات ، ، جامعة عين شمس ، القاهرة 
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بعض سمات الشخصية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى الشـباب الجـامعي،           ): 1989. (زعتر، م 
 ). غير منشورةرسالة دكتوراه .( كلية اآلداب، جامعة الزقازيق

العالقة بين الدعم االجتماعي واالكتئاب لدى طلبة جامعة اليرموك في          ) : 1999. ( الزيتاوي ، ع    
  .)رسالة ماجستير غير منشورة (رات ، كلية التربية ، جامعة اليرموك ، ضوء بعض المتغي

فعالية برنامج ارشادي للتدريب على المهارات االجتماعية فـي عـالج            ): 2001. (الزيادات ، م    
 رسالة ماجستير غير    الخجل واالكتئاب لدى المراهقين ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة االردنية ،           

 .منشورة 
مقارنة اإلحساس بالوحدة النفسية بين طالب جامعة صنعاء الوافدين وغيـر           ): 2003. (عبي، أ الز

-72ص ص   ) 3( عـدد    1)( مجلد  ،  مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس      الوافدين،  

43. 
 مجلـة ، الشباب واالغتراب، دراسة ميدانية من شـمال األردن       ):1990.(ع،  تالزغل، ع، عضيبا  

 .43-81ص ص ) 2(عدد )  5(مجلد .بحوث والدراساتمؤتة لل
مدى فاعلية اسلوب العالج النفسي الجمعي غير الموجه فـي تخفيـف            ) : 1989. ( سليمان ، ع    

-22 ، المؤتمر الخامس لعلم النفس ،        الجمعية المصرية للدراسات النفسية   معاناة الوحدة النفسية ،     

 .  يناير 23
فسية وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصـية ، بحـوث المـؤتمر           الوحدة الن  ): 1992.(سليمان ،ع 

  .262-238 ، ص ص الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، رالثامن لعلم النفس في مص
 المجلـة المصـرية    ،   الوحدة النفسية ، القياس والتفسـير االكلينيكـي       ) : 1996. ( سليمان ، ع    

  .90-57ص ص ) 3( ، عدد للدراسات النفسية
 . ، مطبعة مجدالوي، عمان االكتئاب):2001. (م، ة، حباشنج، الخطيب، و، سرحان

 .  ، مطبعة االتحاد ، دمشق علم الشذوذ النفسي: ) 1994. ( سعد ، ع 
  مجلة كلية االغتراب وعالقته بالعصابية والدافعية لالنجاز لدى طالب الجامعة ،          ): 1992.(السيد، ن 
  .174-198ص ص ) 8 (عدد) 1(د مجل جامعة أسيوط ، مصر ، ،التربية

مستوى االحساس بالصدمة وعالقته بالقيم الشخصية واالغتراب        ): 1998.(السهل ،ع، وحنورة ،م     
واالضطرابات النفسية ، دراسة ميدانية على عينة كويتية ، المؤتمر الدولي الخامس لمركز االرشاد              

  .52-1ص ص .النفسي ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
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المؤسسـة العربيـة   . ، ترجمة كامل يوسف حسين، الطبعة األولى    االغتراب ):1980. ( ، ر شاخت
 . للدراسات والنشر، بيروت

دار عالم الكتب للنشـر      . 1ط   ،   نظرية االغتراب من منظور علم االجتماع     ) : 1984. ( شتا ، ع  
 . والتوزيع، الرياض

 . اإلشعاع الفنية، اإلسكندريةةمكتب، االغتراب في التنظيمات االجتماعية): 1997. (شتا، أ
 . النهضة العربية، القاهرةة، مكتبالشخصية السوية والمضطربة): 2000. (زشقير، 
الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة آل البيـت ، كليـة التربيـة              ) : 2000( .فة ، ص    شواق

  . )رسالة ماجستير غير منشورة (والفنون ، جامعة اليرموك ،
نباين مستويات الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين ومدى          ) : 1997 . ( شفيق ، ج  

      ، جامعة حلوان ،     مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث    قدرتها التنبؤية ببعض متغيرات الشخصية ،       
  .79 -44ص ص  ) 9 (  عد) 4(مجلد

 عينة من طـالب الجامعـة       دراسة ظاهرة االغتراب لدى   ) : 1991 ( .ع والقريطي، .عالشخص ، 
ص ) 1( 18) ( مجلـد  ،  رسـالة الخلـيج  مجلة  .األخرىالسعوديين وعالقتها ببعض المتغيرات 

 .53 _ 83ص
االغتراب وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية فـي          ): 2002.(جالشيخ خليل،   

  ).شورةرسالة ماجستير غير من.( محافظات غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة
 ، دار النهضـة العربيـة،        األسباب ،والمـرض ، والعـالج     االكتئاب ،   ) : 2001. ( الشربيني ، ل  

 .القاهرة 
أنماط الشخصية األساسية عند ايزنـك وعالقتهـا بـالقلق          ) : 2003. ( الشرعة، ح، عبد اهللا، ي    

، ص ص   ) 18(  عـدد  1)(مجلد،  مؤتة للبحوث والدراسات  . والشعور بالوحدة النفسية والتحصيل     
279-245 .  

االغتراب لدى طالب الجامعة، دراسة مقارنة بين الطـالب السـعوديين           ): 2002. (الصنيع، ص 
 .13-55 ص ص  (82)  عدد)22 (مجلد، مجلة رسالة الخليج العربيوالعمانيين، 
دراسة العالقة بين خبرة اإلحساس بالوحدة النفسية والظروف األسرية لدى           ): 1986.(زالصراف،  

، كليـة التربية،جامعـة     ) مصر ،العراق ، قطـر      (الطالب الجامعيين في عدد من البلدان العربية        
  .)رسالة دكتوراه غير منشورة(المنوفية ، 
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دراسة للعالقة بين اإلحساس بالوحدة النفسية ومفهـوم الـذات لـدى            ) : 1981. ( الصراف ، ز    
   .)رسالة ماجستير غير منشورة(  القاهرة الطالب الجامعيين ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ،

 . ، دار سعاد الصباح ، الكويت موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ): 1993.(طه،ع
دراسة مقارنة لبعض أبعاد الشعور باالغتراب لدى متعاطي الكحوليـات وغيـر            ): 1989.(عمر،أ

 .)ر غير منشورة رسالة ماجستي(المتعاطين من طالب الجامعة ، جامعة طنطا ، مصر  
العالقة السببية بين متغيرات إدارة الحياة وحالة القلق والشـعور بالوحـدة             ): 2004.(عمرو ، ع  

 المؤتمر السنوي الحادي عشر بمركز االرشاد النفسي      النفسية لدى عينة من المراهقين المكفوفين ،        
  .897-852، جامعة عين شمس ، ص ص 

متغيرات األسرية المرتبطة بالوحدة النفسية لدى عينة طالب        بعض ال ) : 1989. (عبد المجيد ، ع     
 . )  رسالة ماجستير غير منشورة(المرحلة الثانوية من الجنسين ، كلية التربية ، جامعة طنطا 

الحساسية االجتماعية لدى عينة من تالميذ المدارس االبتدائية        ) : 1989. ( عبد الحميد، ج، عمر، م    
  دراسـات نفسـية  القتها بكل من الوحدة النفسية والتحصيل الدراسـي ،        واإلعدادية بدولة قطر وع   
  . 42-82 ص ص ) 26(  مجلد ، جامعة قطر ، قطر مركز البحوث التربوية

الوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية، دراسة ميدانية على         ): 1998. (عبد الحميد ، م     
 . 218-189، ص ص ) 4l   )2  ، دراسات نفسيةالجنسين من طلبة الجامعة

االكتئاب النفسي ، دراسة للفروق بين حضارتين وبـين الجنسـين ،            ): 1997. ( عبد اللطيف ، ج   
  . 65-39ص ص ) 1(عدد  ) 7 (مجلد ، دراسات نفسية
العالقة بين االغتراب والتواؤمية لدى الشباب، كليـة التربيـة، جامعـة            ): 1989. (عبد العال ،ت  

  ).تير غير منشورةرسالة ماجس(الزقازيق، 
دراسة الفروق في االكتئاب بين المراهقين والشباب من الكـويتيين ،            ) : 1991. (عبد الخالق ،أ    
  .143-127ص ص  ) 37(عدد)  10  ( مجلد. ، الكويت المجلة التربوية

االغتراب وعالقته بالقلق النفسي لدى طلبة الحـادي عشـر فـي مـدارس               ): 2007.(عياش ،خ 
الدراسات العليا ، فسم اإلرشاد النفسي والتربوي ، جامعة         ) لكرم ، وقلقيلية ،وسلفيت     طو(محافظات  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(القدس، 
مجلـة  مظاهر االغتراب وعوامله عند معلمي المرحلة الثانوية باألردن          ): 1995. (عويدات ، ع  

   .3345-3370ص ص ) 6 (عدد) 22 (مجلد ،دراسات
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تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب لـدى طـالب الجامعـة ،             ) : 1993. ( عطا ، م    
  .269-287ص ص  ) 3(  عدد)   3 (مجلد ،دراسات نفسية
  ) 6(عدد )24 (مجلدالثقافة النفسية ،مجلة   ،النظريات المعرفية لالكتئاب) : 1995. (عبد اهللا ، ق 
. الغتراب لدى طالب الجامعة في صـعيد مصـر        مظاهر ا ): 1998.( ،مر، المختا يعبادة، م، عل  

  . 144-158ص ص ) 64 ( عدد12) (مجلد،مجلة علم النفس
، مجلـة عـالم الفكـر     الكويـت،   . المظاهر االغترابية في الشخصية العربية    ): 1998. ( علي، أ 
 . 241-280 ص ص) 2 (عدد) 27(مجلد

 .المصرية ، القاهرة  ، مكتبة االنجلو الطب النفسي المعاصر) : 1992. ( عكاشة ، أ
، دار  دراسـة نفسـية اجتماعيـة     االغتراب والتطرف نحو العنـف،      ): 1998. ( عبد المختار، م  
 .غريب، القاهرة

الشعور بالوحدة النفسية لدى الشباب في مرحلة التعليم        ): 1994. (  ، م ، والزياتي ، م      عبد المؤمن 
) 3( مجلـد ،مجلة علم الـنفس لدراسة،  تحليلية في ضوء الجنس والجنسية ونوع ا ةالجامعي، دراس 

 . 37-6ص ص) 30(    عدد
بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالشعور بـاالغتراب، كليـة اآلداب،          ): 1991. (عبد المنعم، ع  

 ). غير منشورةرسالة دكتوراه . ( جامعة اإلسكندرية
وبـين الجنسـين ،     دراسة الفروق بين حضارتين     : االكتئاب النفسي   ) : 1997. (عبد اللطيف ، ح   
  . 39-65ص ص ) 10  ( عدد) 7 (مجلد ،دراسات نفسية

 . ، دار جرش للنشر والتوزيع ، الرياضاالنتماء واالغتراب): 1989.(عبد الرزاق، ح 
ـ   انتشار االكتئاب النفسي لدى طلبة الصف االول الثـانوي االكـاديمي            ): 2003. (العبيديين ، ه

رسـالة  . ية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة مؤتـة ، عمـان             وعالقته بالجنس والمنطقة الجغراف   

 .ماجستير غير منشورة 

التوتر والضغط النفسي واالكتئاب ومهارات التكيف لدى طلبة الجامعات          ) : 2003. (العلمي ، د    
 رسـالة دكتـوراه   . الفلسطينية والجامعات االردنية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة عمان العربية            

 . منشورة غير 

االغتراب وعالقته باالمن النفسي ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة            ): 2004.(العقيلي،ع
  )رسالة ماجستير غير منشورة(االمام حمد بن سعود االسالمية ،الرياض ، السعودية ، 
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ة واالكتئـاب   المساندة االجتماعية المدركة وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسي      ) : 2002. ( غانم ، م    
دراسات عربيـة فـي علـم       لدى المسنين والمسنات المقيمين في مؤسسات إيواء واسر طبيعية  ،            

  . 35-89ص ص ) 3(  عدد 1) (مجلد ،النفس
دراسة تحليلية للعالقة بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى عينات مصـرية ،             :  )1994.(غ  غريب،  

 .33-78 ص ص )28 (مجلد ،مجلة الصحة النفسية
دراسة مستعرضة للفروق بين الجنسين في االكتئاب لدى عينـة مصـرية ،             ): 1988.( غريب، غ 

  .1-63 ص ص 29)  (مجلد ،مجلة الصحة النفسية
البناء ألعاملي لمقياس بك الثاني لالكتئاب على عينة مصرية من طالب           ) : 2000. (  غريب ، غ    

 ) . 3 ()10 (مجلدين المصرية ، ، رابطة األخصائيين النفسيدراسات نفسيةالجامعة ، 
 . علم الصحة النفسية ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة  ): 1999. (غريب ، غ
االفكار الالعقالنية المنبئة باضطراب االكتئاب لدى عينةمن طالب الجامعـة ،            )2007.(الغفار ،ع 

 688-643، ص ص  )3 (عدد ) 17(مجلد ، دراسات عربية في علم النفس
 .، بيروت المجلد االول  ، دار صابر للطباعة والنشر  . لسان العرب: ) 1956.( ، ا فيومي

االنسان يبحث عن المعنى ، ترجمة طلعـت متصـور ، دار العلـم ،               ) : 1992(فرانكل فيكتور   
 .الكويت 
االغتراب ، ترجمة حسن محمد حماد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر            ) : 1995. (فروم ، أ  

 روت ، بي
االغتراب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى عينة من النساء           ): 1996.(فتحي ،و 

 25-23 ، جامعة عين شمس ،       المؤتمر الدولي الثالث لمركز االرشاد النفسي     المسافر ازواجهن ،    
\12\1996.  

 مكتبـة االنجلـو      ،  بالوحدة النفسي لطالب الجامعات    اإلحساسمقياس   ) : 1988( . أ   قشقوش ، 
 . القاهرة المصرية،

 ، جامعـة    مجلـة كليـة التربيـة     خبرة اإلحساس بالوحدة النفسـية ،       ) : 1983. ( قشقوش ، أ    
    . 218-187ص ص )  2 (مجلدقطر،

االكتئاب لدى األطفال وعالقته بالبيئة األسرية والكفاءة المدركة والتحصيل          ): 1999. (القضاة، خ   
رسالة ماجستير غيـر    ( عمان ، ن طلبة الصف السادس ، الجامعة االردنية ،       األكاديمي لدى عينة م   

  ).منشورة
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 . ، الدار العربية للعلوم ، بيروت حول االكتئاب: مايوكلينك): 2002. (ككراملينغر، 
، دار األوسـط للدراسـات والنشـر        النفس، انفعاالتها وأمراضها وعالجهـا    ): 1983. (كمال،ع

 .ة ، بغدادوالتوزيع، الطبعة الرابع
الرفض ألوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسية في المراهقة ،          ) : 2003. ( مخيمر ، ع    

  . 59-105ص ص ) 1 ( عدد) 13 ( مجلد ،دراسات نفسية
تقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئـاب لـدى            ) : 2002. ( مبروك ، ع    

  . 185-209ص ص ) 2 (عدد)  1(مجلد ، ي علم النفسدراسات عربية فالمسنين ، 
مظاهر االغتراب النفسي لدى معلمي ومعلمات المـدارس الحكوميـة فـي             ): 2003.(موسى ،م 

رسـالة  (محافظات شمال فلسطين ، كلية التربية ، جامعة النجاح الوطنيـة ، نـابلس ، فلسـطين                  

 ).ماجستير غير منشورة 

 . ، مؤسسة المختار للنشر، القاهرةية والعالج النفسيالصحة النفس ): 2001. (موسى، ر
  ، دراسـات نفسـية   أزمة الهوية واالكتئاب النفسي لدى الشباب الجامعي ،          ): 1997.( أمرسي،  

  . 323-352 ص ص  )3( عدد )7 (مجلد
االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى تحقيق حاجاتهم النفسـية       ) : 2002. (موسى ، و  
  رسالة ماجستير غير منشورة. ا ، سوري

دراسة االغتراب وعالقته بمستوى الطموح لدى طالب الثانوي العام والفني          ): 2001. (مهنى، ش 
  ).رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة عين شمس، القاهرة "دراسة مقارنة " الصناعي 
 .عة والنشر، مصر، سعد الدين للطبااالغتراب في الفلسفة المعاصرة): 1985. (مجاهد، ع
ـ   االدوار الجنسية واالغتراب بين الشباب الجامعي،        ): 1993. (محمد ، ع     التربيـة  ةمجلـة كلي

 . 40-78 ، ص ص ، مصر جامعة طنطا،
مشاعر االغتراب وعالقتها ببعض سمات الشخصـية، نـدوة علـم الـنفس              ): 2000.(محمد ،ع 

 التربية، جامعة السلطان قابوس، مسـقط        الخليجي، كلية  نوتطلعات المستقبل في دول مجلس التعاو     
 .سبتمير  ) 25-27.(

االغتراب وعالقته بمفهوم الذات عند طلبة وطالب الدراسات العليا ، كليـة             ): 1989. (محمد ، أ    
  .رسالة دكتوراه غير منشورة. التربية قسم الصحة النفسية ،جامعة عين شمس 

مجلـة  لنفسي بين طلبة الجامعة من الجنسـين ،         مدى انتشار االكتئاب ا   ) : 2000. ( معمرية ، ب  

  .  122-147ص ص ) 14( عدد) (53  مجلد،النفس  علم
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فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة            ): 2004. (مصطفى،ن  
 .) رسالة دكتوراه غير منشورة ( عين شمس، ةمن طالبات المرحلة الثانوية، جامع

استراتيجيات التدبر لضغوط الحياة وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدى طلبـة          ) : 2001. (المومني ،و 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة األردنية ، الجامعة األردنية ، عمان ، 

فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية فـي تخفيـف حـدة            ) : 2003. ( المزروع، ل 
 ،  مجلـة اإلرشـاد النفسـي     ة لدى عينة من طالبات جامعـة أم القـرى ،            الشعور بالوحدة النفسي  

  .153-198 ص ص )16(مجلد
العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات المتعلقة به لدى طـالب           ): 1994. ( المالكي، س 

 رسالة ماجسـتير  (. وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، جامعة أم القرى، الرياض، السعودية          
 ).ر منشورة غي

 المصرية العامـة للكتـب،      ة، الهيئ اإلنسان وقضاياه النفسية واالجتماعية   ): 1993.(سالمغربي،  
  .القاهرة
العالقة بين التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية واالغتراب الثقافي لدى الشـباب           ): 1997. (ندا، أ 

 ).ير غير منشورة رسالة ماجست( .الجامعي المصري، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة
بناء مقياس الوحدة النفسية ومدى انتشارها لدى مجموعة عمرية متباينـة           ) : 1993. ( النيال ، م    

   .102-117ص ص ) 25(عدد ) 6(  مجلد ،مجلة علم النفسمن أطفال المدارس بدولة قطر ، 
 .كندرية  ،دار المعرفة الجامعية ،االسالخجل وبعض ابعاد الشخصية ): 1999.(م النيال ،

 .  ، المكتب اإلسالمي ، بيروت2ط ، رياض الصالحين ): 1986. (النووي ،أ
االكتئاب وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية الديموغرافية لدى طـالب          )2003.(اليحفوفي ، ن  

  .155-120 ص ص   )18 (عدد) 69(مجلد،المجلة التربوية الجامعة اللبنانيين ، 
 العالقة بين استخدام االنترنت واالكتئاب لدى عينة من طلبة جـامعتي             ) :2002. (النمرات ، ع    

 رسالة ماجستير غير منشورة . اليرموك والعلوم والتكنولوجيا االردنية ، جامعة اليرموك ، عمان 
، الكويـت،   مجلة علـم الفكـر    . االغتراب اصطالحا ومفهوما وواقعا     ) : 1979. ( ألنوري ، ق    

 . 40-13 ص ص)1(عدد )  10(  مجلد
 . ، دار الثقافة العربية، القاهرةاالغتراب في المجتمع المصري المعاصر): 1989. ( النكالوي، أ
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الشعور بالوحدة النفسية وعالقتـه بمتغيـري       ): 2005. ( الجمالي، ف . حسن، ع   . هـالنبهاني ،   
ة جامعـة السـلطان     دراسة ميدانية بالتحليل ألعاملي لعينة من طلب      : المساندة والعالقات االجتماعية  

  . 205-242ص ص ) 76 ( عدد) 19( مجلد ، ، المجلة التربويةقابوس 
دراسة القلق واالكتئاب لدى طلبة جامعة مؤتة        ) : 2000. (النبهان ، م، الزغول ،ع، الهنداوي ،ع      

  . 97-128، ص ص  ) 1 ( مجلد ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةوالعالقة بينهما ، 
 ، ترجمة احمد سالمة وسـيد عثمـان ، مكتبـة            علم النفس عند فرويد    ) : 1988( . هول ، ك    

 . االنجلو المصرية ، القاهرة 
بناء وعالقتها بالتحصـيل الدراسـي      االتجاهات الوالدية من وجهة نظر األ     ) : 1994. (وادي ، ف  

 الة ماجستير غيـر   رس (م القرى  ،   أللتلميذات في شهادة الكفاءة المتوسطة ، كلية التربية ، جامعة           
 .)منشورة 
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 المالحق 

 
)1(ملحق رقم   

 
 

 :أسماء المحكمين الذين تم عرض أدوات الدراسة عليهم لمطالعتهم وإبداء الرأي فيها
  
 حمد فهيم جبر                 جامعة القدس أاألستاذ الدكتور . 1
 
 جامعة النجاح الوطنية  األستاذة الدكتورة أفنان دروزة                  .2
 
 . جامعة القدس   الدكتور إياد الحالق                              .  3
 
    جامعة القدس الدكتورة سهير سليمان صباح               . 4
 
    جامعة النجاح الوطنية   الدكتور عبد محمد عساف                 .  5
 
   جامعة القدس               الدكتور محسن عدس             . 6
 
  جامعة القدس المفتوحة       الدكتور يوسف ذياب عواد               . 7
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عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب   
 
 

 تحية طيبة وبعد، 
 

كتئاب تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  درجة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بمتغيري اال
، وذلك ) القدس ، بيرزيت ، الخليل (  جامعات واالغتراب النفسي لدى طلبة السنة الثالثة في

.استكماال لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي   
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة  يرجى منك اإلجابة بكل صدق وموضوعية على العبارات الواردة 

رة منها دون إجابة، وكذلك عدم اإلجابة بأكثر من واحدة لكل منها، والحرص على عدم ترك أي عبا
علما بأنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، والمعلومات التي ستقدمها مخصصة ألغراض 

. البحث العلمي فقط، وسيحافظ على سريتها  
 
 

 وشكرا لتعاونكم،،،،،
 

 

زلفى محمد مرعي : الباحثة   
 جامعة القدس 

كلية التربية /عليا الدراسات ال  
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البيانات الشخصية : القسم األول  

 

 .في المكان المناسب) ×( يرجى وضع شارة 

 
  (    ) الخليل3)(، (   )بيرزيت  ) 2(، (    )القدس ) (1)   :اسم الجامعة

 
 (      ).أنثى ) 2(، (     ) ذكر ) 1: ( الجنس-1
 

 (     ). مخيم ) 3(، (    ) قرية ) 2(، ) (    مدينة ) 1: ( مكان السكن الدائم2-
 
  :الحالي مكان السكن -3
 (     )بمفردي ) 3(  ،    (    )مع الطلبة ) 2(   ، (   ) مع األسرة ) 1(
 
 (    ). األخير 3)(، (   ) األوسط ) 2(، (     ) األول ) 1: ( الترتيب داخل األسرة-4
 
 (    ).علوم طبيعية ) 2(،  (     ) علوم إنسانية) 1: (التخصص األكاديمي-5
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 مقياس الشعور بالوحدة النفسية : القسم الثاني 

 
 دائماأحيانانادرا إطالقا العباراتالرقم

     هل تشعر أنك منسجم مع من حولك من الناس ؟ 1
     هل تشعر أنه ال يوجد من تلجأ إليه من الناس ؟ 2
     ر بالوحدة ؟هل يغلب عليك الشعو 3
     هل تشعر بأنك جزء من مجموعة من األصدقاء ؟ 4
هل تشعر بأنك تشترك مع الناس المحيطين بك في كثيـر            5

 من األشياء ؟
    

     هل تشعر بأنك لم تعد قريبا من أي شخص ؟ 6
     هل تشعر بأن اهتماماتك وأفكارك ال يشاركك أحد فيها ؟ 7
     داقة مع اآلخرين ؟هل تشعر بالود والص 8
     هل تشعر بأن اآلخرين يهملونك ؟ 9

     هل تشعر بأنك قريب من الناس ؟ 10
     هل تشعر بأن عالقتك باآلخرين ليس لها قيمة ؟ 11
     هل تشعر بأنه ال يوجد شخص يفهمك جيدا ؟ 12
     هل تشعر بأنك منعزل عن اآلخرين ؟ 13
 أن تعثر على األصـدقاء عنـدما        هل تشعر بأنك تستطيع    14

 تحتاج إليهم ؟
    

     هل تشعر أنه يوجد أناس يفهمونك جيدا ؟ 15
     هل تشعر بأنك خجول ؟ 16
هل تشعر بأن الناس رغم أنهم حولك إال أنهـم منشـغلون             17

 عنك ؟
    

     هل تشعر بأن هناك أناس يمكنك التحدث معهم ؟ 18
ستطيع أن تلجـأ إلـيهم بعـد اهللا         هل تشعر بوجود أناس ت     19

 سبحانه وتعالى ؟
    

     هل تشعر بأنك تفتقر إلى األصدقاء  20
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الر

 قم 

 موافق  العبارات

 بشدة

 ارفض أحيانا   موافق

     أعتقد أن القيم السائدة في المجتمع ال معنى لها  1
     عادة ال أهتم بما يدور حولي  2

     نما أفكر بحياتي أتسائل لماذا أنا موجود حي 3
     اشعر بأنه ليس لي جذور راسخة في أي مكان  4
     أرى أن الحياة ال معنى لها  5
     كثيرا ما أشعر عند وجودي بين اآلخرين بأنني غريب عنهم  6
أرى أن مظاهر الحب والتعاون بين الناس تتراجع باستمرار في           7

 راهن الوقت ال
    

     اشعر بالفراغ في معظم األحيان  8
     أجد صعوبة بالحفاظ على عالقاتي مع اآلخرين  9

     اشعر بأنني لست بحاجة إلى اآلخرين  10
أصبح هدف التعليم مجرد الحصول على الشـهادة دون النظـر            11

 إلى قيمة العلم واالستفادة منه
    

     حة أي شيءمن الصعب التأكد من ص 12
     أصبح كل شيء يشترى ويباع حتى قيم اإلنسان  13
     أرى أن الطرق الملتوية أسهل الطرق لتحقيق النجاح  14
     أحس بكراهية شديدة تجاه القيم السائدة في المجتمع  15
     أشعر بعدم الرضا عن واقعي الذي أعيشه  16
     لطمأنينة هذه األيام من الصعب أن اشعر باألمن وا 17
     إن القيم والمباديء التي نشأت عليها لم تعد تصلح لهذا الزمان  18
  غالبا ما أفتقد الشعور بكياني الذاتي الحقيقي 19

 
   

     أشعر بان مستقبال غامضا ينتظرني  20
     أشعر بأنني عاجز عن التكيف   21
     ي إنسان مقهور ومسلوب الحرية  إن أكثر ما يؤلمني هو كون 22
     يصعب علي أن اتخذ قراراً وفق إرادتي الخاصة 23
     أشعر بأنني إنسان ضعيف ال حول له وال قوة 24
     افشل في إيجاد حلول مناسبة لما يواجهني من مشكالت  25
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 4ملحق 
 
 

دائماً كثيراًطمتوسقليالً ال العبــــــــــــــــــارةالرقم

      أنا حزين وغير سعيد لدرجة ال أستطيع تحملها 1
      أشعر بأن ال أمل في المستقبل ألنه سوف يزداد سوءاً 2
      أشعر بأنني شخص فاشل تماماً 3
      أستمتع باألشياء بنفس قدر استمتاعي بها من قبل 4

      طوال الوقت) تأنيب الضمير( أشعر باإلثم  5

      أتوقع أن يقع على عقاب في لحظة ما  6
      أحب نفسي دائما  7
      ألوم نفسي على كل ما يحدث من أشياء سيئة 8

لدي أفكار لالنتحار ويمكنني تنفيذها لو سنحت لي الفرصة          9
 بذلك 

     

      أشعر بالرغبة في البكاء أكثر مما اعتدت 10
      ركة أو فعل شي ماأستثار لدرجة تدفعني للح 11
      فقدت أغلب اهتمامي باآلخرين واألمور األخرى 12
      لدي صعوبة في اتخاذ أي قرارات 13
      أشعر بأنني عديم الفائدة تماماً 14
      لدي طاقة كافية لعمل أي شيء 15

لقد تغير نظام نومي مبكراً ساعة أو ساعتين وال أسـتطيع            16
 م مرة أخرىأن أعود للنو

     

      لدي قابلية للغضب أو االنزعاج طول الوقت 17
      قوية للطعام طول الوقت) رغبة( لدي شهية  18
      أجد نفسي غير قادر على التركيز على أي شيء 19

أنا مرهق أو مجهد جداً لدرجة أنني ال أستطيع أن أعمـل             20
 أغلب األشياء التي أعتدت عليها 

     

      فقدت االهتمام بالجنس اآلخر تماماً 21
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 كتاب إلى جامعة بيرزيت  لتسهيل المهمة 
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 كتاب إلى جامعة الخليل لتسهيل المهمة 
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همة كتاب إلى جامعة القدس لتسهيل الم  
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112 
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133 
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األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االغتـراب         32.4
 النفسي تبعا لمكان السكن الحالي

161 

تحليل التباين االحادي للفروق في درجات االغتراب النفسـي         نتائج اختبار  33.4
   ا لمكان السكن الحالي تبع

162 

الالمعنـى ،   (لمعرفة اتجاه الداللة  على بعـد          )  Scheffe( نتائج اختبار  34.4
وكذلك على الدرجة الكلية لالغتراب      )  الالمعيارية  العزلة االجتماعية ،    

  .الحالي تبعا لمكان السكن 

164 

للعالقة بـين  ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون  35.4
 الوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي

166 
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