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 شكر وتقدير
ْ  بإتهاـ اهلل هف   بعد أف  بد لْ هف توجًٓ باقات الشكر والتقدٓر  وعظٓـ ٚ ،ٌذي الدراسة عم

 حسىْ عوض.دبالذكر  وأخص، وتوجٍٓاتٍـ بهساعدتٍـ ،جاىبْ إلِ وقفوا الذٓف إلِ ،اٚهتىاف

 وقدـ  ،جٍدًا فْ سبٓؿ إخراج بحثْ ٌذا إلِ الىور ولـ ٓأؿُ  ،سةٌذي الدرا عمِ أشرؼ الذي

وأتقدـ بوافر الشكر واٚهتىاف إلِ ، والتشجٓع السدٓدة وأراء وا٘رشاد الدعـ لْ

 الدكتور.... والدكتور....... 

ّْ ، لتفضمٍها بقبوؿ هىاقشتْ لِ كافة أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ قسـ ا٘رشاد الىفس وا 

 لْ وقدـ ساٌـ هف كؿ بكؿ الشكر والتقدٓر إلِ  كها أتقدـ، ْ جاهعة القدسوالتربوّي ف

لِ الذٓف و  ،الدراسة ٌذي وا٘رشاد ٘تهاـ الىصح ـ الذاكرة  تسعفىْ لـا   ـ.الهقا ٌذا فْ لذكٌر
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 هصطمحات الدراسة:

ٌو حالة عجز ا٘ىساف فْ عٛقاتً : (Psychological alienation ) االغتراب الىفسي:. 1
ة، هجتهع والهؤسسات والىظاـ العاـبال ًٚ  ،بعد أف تحولت ٌذي كمٍا إلِ قوة هادٓة وهعىٓو تعهؿ ضدي بد
  .(2000 ،بركات) أف تستعهؿ لصالحً هف

ج التْ ٓستقْ هىٍا الفرد  ،حصٓمة لهجهوعة هف أىساؽ العٛقات والدٚٚت بأىً (2004، وعرفً )الحٓو
تً وٓضع لىفسً فْ ضوئٍا ىظاهاً ، هعىِ لقٓهتً بحٓث تتوفر لً هف جراء ذلؾ  ،ٓشكؿ فْ إطاري ٌٓو

 . هًا هرجعًٓا عمِ الهستوى السموكْباعتباري ىظا :ثقافْسٓو ٓة تحدٓد ذاتً داخؿ الوسط السو إهكاى
جرائٓا تعرفً الباحثة بأىً الدرجة الكمٓة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهبحوث عمِ هقٓاس اٚغتراب الىفسْ  وا 

 ٓة.الهستخدـ فْ الدراسة الحال
 (psychosocial adjustment): التوافؽ الىفسي االجتهاعي. 2

والصراعات  ،واستهتاعً بحٓاة تقؿ فٍٓا التوترات ،وتقبمً لذاتً، ٌو إشباع الفرد لحاجاتً الىفسٓة
وتقبمً لعادات ، اٚجتهاعٓة ىشاطاتوهشاركتً فْ ال، واستهتاعً بعٛقات اجتهاعٓة حهٓهٓة ،الىفسٓة

 تهعً.وتقالٓد وقٓـ هج
  (:Elderly)الهسف: . 3

هرحمة تبدأ هع بدآة هرحمة  :ىٍاأفٍىاؾ هف ٓعرفٍا عمِ ، ٚ ٓوجد تعٓرؼ هحدد لمهسف أو الشٓخوخة
ىاؾ هف ٓعرفٍا، ( سىة فأكثر65أي سف )، التقاعد ىٍا عهمٓة قصور هتزآد فْ القدرة عمِ أب :ٌو
حدد تعٓرؼ آخر هفٍوـ الشٓ .والتوافؽ والبىاء ،التكٓؼ  ،زهىْ :ستة اعتبارات ٌْخوخة حسب ٓو
فْ وتهٓؿ الباحثة إلِ استخداـ التعٓرؼ الذي ورد ، ووظٓفْ ،اجتهاعْ ،شعوري ،هعرفْ ،بٓولوجْ

فقد اعتبر الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ  (2006)فْ العاـ الهسح الفمسطٓىْ لصحة اٖسرة 
ـ تصؿاٖفراد الذٓف  :كبار السف هـ الهتحدة وجاهعة الدوؿ ٚعتهادي فْ اٖ ،سىة فأكثر (60) أعهاٌر

، هـ الهتحدة ا٘ىهائْاعتهدتً كسف لمتقاعد )برىاهج اٖ ف السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓةأكها ، العربٓة
2009.) 

جرائٓا تعرفً الباحثة ، وفحص هقٓاس اٚغتراب الىفسْ العٓىة التْ تـ إجراء الدراسة، ـ أفرادبأىٍ :وا 
وفْ ٌذي الدراسة اعتهدت ، وصموا إلِ هرحمة الشٓخوخة ذٓفوال ،عمٍٓـ تهاعْاٚج التوافؽ الىفسْو 
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ـ الذٓف تٓزد أعهاري عف )، سف التقاعد عف العهؿإلِ هرحمة  وصمواالباحثة عمِ هف  فْ ( عاهًا 60ٌو
ـ.، هحافظة طولكـر  والهقٓهٓف هع أسٌر

4:  . هحافظة طولكـر
تبمغ  ،ة الغربٓة فْ هىتصؼ السٍؿ الساحمْ طٚوطولكـر ٌْ هدٓىة فمسطٓىٓة تقع شهاؿ غربْ الضف

( ىسبة 2007سجؿ الجٍاز الهركزي لٙحصاء فْ العاـ )وقد  ،( دوىـ14,000هساحتٍا حوالْ )
هىٍا تسع  ،( تجهعا سكاىٓا42تضـ الهدٓىة حالٓا)  ، 51,300التعداد السكاىْ لبمدة طولكـر إلِ 

فٓة ) ة(.تجهعات حضٓرة وهخٓهٓف والباقْ تجهعات ٓر  قرٓو
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 الهمخص

هسىٓف البالتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ لدى وعٛقتً  ،اٚغتراب الىفسْإلِ التعرؼ ٌدفت الدراسة 
ـ عف )الهقٓهٓف فْ بٓوتٍـ فْ هحافظة طولكـر بعض  فْ ضوء ( عاها،60، والذٓف تٓزد أعهاٌر

 ،الحالة اٚجتهاعٓة(، وى التعمٓهْالهست، هكاف السكف، ا٘قاهةهكاف ، : )الجىسدٓهوغرافٓةالهتغٓرات ال
ْ: اٚغتراب ا هتغٓراتٍا الرئٓسٓة هف أجؿ قٓاس ؛أداة لدراستٍاواستخدهت الباحثة اٚستباىة  ىفسْ، لٌو
 والتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ.

ستباىات وبعد عهمٓة جهع اٚ، الهىٍج الوصفْ اٚرتباطْالباحثة  استخدهت الدراسة أٌداؼ ولتحقٓؽ
 .(SPSS)لمعمـو اٚجتهاعٓة  حصائٓةباستخداـ الرزهة ا٘ ،إحصائٓاً تـ هعالجتٍا 

ـ فْ هحافظة طولكـردرجة اٚغتراب الىفسْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓكاىت وتبّٓف أىً   ف فْ أسٌر
( 3.09) لمتوافؽ الىفسْ ٖفراد العٓىةالدرجة الكمٓة  بمغتو  ،(2.42) بمغهتوسط حسابْ وب  ،هتوسطة

والتوافؽ ىفسْ بٓف اٚغتراب ال ،ودالة إحصائٓاً  ،عٛقة ارتباط عكسٓة سالبة دوجو  وبدرجة هتوسطة.
بٓف اٚغتراب الىفسْ،  ،دالة إحصائٓاً ارتباط عكسٓة سالبة و د عٛقة وجو الىفسْ اٚجتهاعْ ككؿ. و 

د عٛقة ارتباط دالة إحصائًٓا بٓف وجو  .(الصحْو ، اٚىفعالْ، اٚجتهاعْ، الشخصْ)أبعاد التوافؽ و 
عىد  د فروؽ ذات دٚلة إحصائٓةعدـ وجو  .اٚقتصادي، و عد التوافؽ اٖسريغتراب الىفسْ وبُ اٚ

 ،الهسىٓفلدى ( فْ الهتوسطات الحسابٓة لمتوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ α≤0.05) هستوى الدٚلة
ؿ العمهْ، و ، هتغٓر الجىس :حسبب  فروؽ ذات دٚلة وجود هكاف ا٘قاهة الحالْ. هتغٓر و هتغٓر الهٌؤ

ؿ العمهْ ،فْ الهتوسطات الحسابٓة لٛغتراب الىفسْ لدى الهسىٓف إحصائٓة  ؛بحسب هتغٓر الهٌؤ
ؿ العمهْ عمِ درجة اٚغتراب الىفسْ وجود تأثٓربهعىِ ، تعزى لصالح بكالوٓروس فأعمِ فكمها ، لمهٌؤ

ؿ العمهْا ْ درجة ف إحصائٓةذات دٚلة  فروؽ وجود درجة اٚغتراب الىفسْ. تزداد، اىخفض الهٌؤ
ذات دٚلة  فروؽوجود  لصالح القٓرة.، حسب هتغٓر هكاف السكف ،بٓف الهستجٓبٓف اٚغتراب الىفسْ

حسب هتغٓر الحالة  ،فْ درجة التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لمهسىٓف بٓف الهستجٓبٓف إحصائٓة
فْ  ائٓةإحصذات دٚلة  فروؽ وجود لصالح الهتزوج.فكاىت ، وذلؾ بٓف أعزب وهتزوج، اٚجتهاعٓة

 ،بٓف قٓرة وهدٓىة: حسب هتغٓر هكاف السكف ،درجة التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ بٓف الهستجٓبٓف
 .لصالح هدٓىة فكاىت  ،بٓف هخٓـ وهدٓىة، فكاىت لصالح القٓرة
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ر هشروع تطبٓقْ إأوصت الباحثة  ،وفْ ضوء ىتائج الدراسة وهىاقشتٍا ، هحمْ وطىْ، رشاديبتطٓو
كوف الٍدؼ هىً ، لتصحٓح هشاعر وهعتقدات اٚغتراب ؛لصحة الىفسٓةرشاد آتضهف برىاهج إ ٓو

واٚجتهاعٓة  وتوفٓر الرعآة الىفسٓة، خفض حدة هشاعر اٚغتراب لدى الفئات الهجتهعٓة الهتعددة
 . لمهسىٓف
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Psychological alienation and its relationship to psychosocial adaptation 

among the elderly who reside in their homes in Tulkarm governorate. 

Prepared by: Soad Nabil Ahmad Hussein   

Supervised by: Dr. Husni Awad 

Abstract 

This study aimed to identify the psychological alienation and its relationship to the 

psychosocial adaptation among the elderly people who reside in their homes in the 

Tulkarm governorate in the light of some demographic variables, namely (gender, place of 

residence, place of residence, level of education, and marital status). The researcher used a 

questionnaire as a research tool to measure both main variables of psychological alienation 

and psychosocial adaptation. The researcher also used the descriptive correlational method 

in order to achieve the objectives of the study. The data were collected then statistically 

processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software.  

The most important of the study were as follows: 

- The degree of the psychological alienation among the elderly who live with their 

families in Tulkarm governorate was moderate (arithmetic mean 2.42). The total score of 

the psychological adaptation among the respondents was moderate (arithmetic mean 3.09). 

There was a statistically significant negative (inverse) correlation between the 

psychological alienation and the psychosocial adaptation as a whole. There was a 

statistically significant negative (inverse) correlation between the psychological alienation 

and the dimensions of the personal, social, emotional, and health adaptation. There was a 

statistically significant correlation between the psychological alienation and the dimension 

of psychological adaptation as well as the dimension of economic adaptation. There were 

no statistically significant differences (α≤0.05) in the average means of the psychosocial 

adaptation among the elderly in terms of the variables of gender, qualification, and place of 

residence. There were statistically significant differences in the average means of the 

psychological alienation among the elderly in terms of the variable of qualification in 

favour of BA degree or above i.e. the qualification had an impact on the k2psychological 

alienation, so the lower the qualification, the higher the psychological alienation.  There 

were statistically significant differences in the psychological alienation among the elderly 

in terms of the variable of place of residence in favour of the village. There were 

statistically significant differences in the psychosocial adaptation among the elderly in 
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terms of the variable of social status between unmarried and married people in favour of 

the married persons. There were statistically significant differences in the psychosocial 

adaptation among the elderly in terms of the variable of place of residence between 

villages and cities in favor of the village, and between camps and cities in favor of the city. 

In the light of the study results, the researcher recommended the need to develop a local, 

national, feasible and guidance program that provides the elderly with the psychological 

and social care to decrease the beliefs and feelings of alienation among the community 

groups. 
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 الفصؿ األوؿ: 
______________________________________________________ 

 تٍا:خمفية الدراسة وأٌهي

 الهقدهة 1.1

اٚسرة هف  وتحوؿضر الذي طرأ عمِ الهجتهع الفمسطٓىْ بٓف الهاضْ والحا أف التطور ترى الباحثة 
ههتدة إلِ أسرة ىووٓة اٖهر الذي  أثر بدرجة كبٓرة عمِ الهسف حٓث كاف الهسف فْ الهاضْ ٓحظِ 

اء عمِ اٚسرة الفمسطٓىٓة وخروج بسمطة واحتراـ كبٓر وكاف ٌوي اٖهر الىاٌْ لكف هع التطور الذي طر 
وقد ظٍرت هؤخرا عدة أحداث فْ  ،الهرأة لمعهؿ وازدٓاد أعباء اٚسرة أصبح الهسف عمِ الٍاهش 

وسائؿ ا٘عٛـ عف هسىٓف ٓتعرضوف لٌٙهاؿ وعدـ الرعآة كؿ ٌذي اٚحداث أدت بالباحثة أف تمقْ 
  .الضوء عمِ ٌذي الفئة هف الهجتهع

ولقد أكدت الدراسات العمهٓة فْ هجاؿ ، باٌتهاـ هختمؼ دوؿ العالـ واحتٓاجاتٍـ الهسىٓف تحظِ قضآا
، الىفسٓةو ، صحٓةباٚحتٓاجات ال :هتهثمةً  ٌتهاـ بالجواىب الهختمفة لٍـ،ضرورة اٚ، رعآة الهسىٓف

ىظر الهجتهع ال، الخ اٖسٓرة .......و  أىٍـ جزء أساسْ هف  هعاصر ٚحتٓاجات الهسىٓف عمِٓو
ـف ،تركوا الحٓاة العهمٓةحتِ لو  ،عالهجته التْ  الخبرة والحكهةٖف  ؛ٍذا ٚ ٓعد دلٓٛ عمِ عجٌز

ًٛ ووزىًا ُٓ  هف ،تشكمت لدٍٓـ الذي  وىتٓجة التطور، بٍا عتدخٛؿ العهؿ الطوٓؿ تجعؿ لهشورتٍـ ثق
بؿ ، ا كاىتٛقات هباشرة غٓر أولٓة كهصبحت العٛقات ا٘ىساىٓة عفأ، ىعٓشً فقد تغٓر شكؿ الهجتهع

 أو ٓسٍر عمِ راحتًٓخدهً هف أفراد اٖسرة هتفرغا ٚ ٓجد كبٓر السف ىً إحٓث  عقدة؛أصبحت ه
  .(2006)بركات، 

وأصبح هف الواجب التفكٓر  ،رعآة الهسىٓفأصبح لزاها أف توجد الهؤسسات الهتخصصة فْ  وهف ٌىا
ا حاجات  ،والهأكؿ ،والهمبس ،سف لٓست فقط فْ ضرورة توفٓر الهسكفهفْ أف هشكمة ال باعتباٌر
حاجاتٍـ  إىها الرعآة ٓجب أف تهتد كْ تشهؿ إشباع، فضٛ عف الرعآة الطبٓة ،هادٓة ضروٓرة

ف صداقات فْ  ،هعٍـ تعاطؼالو  ،أخٓرف لٍـ تقدٓرل تٍـحاجإضافة إلِ  ،واٚجتهاعٓة ،الىفسٓة وتكٓو
واٚستقرار  فر لٍـ الرضاو ٓو  ،الهجتهعاٖهؿ فْ البقاء والحٓاة فْ  ْٓىهٖف ذلؾ كمً ، الهجتهع
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والرعآة اٚجتهاعٓة ، فالهسف ٓحتاج أكثر هف غٓري إلِ أشكاؿ الرعآة الهختمفة بصفة عاهة، الىفسْ
عف  ابعٓد ،ودوري فْ الحٓاة الكٓرهة وأهىة ،لهساعدتً عمِ هواصمة ىشاطً ؛والىفسٓة بصفة خاصة
  .(2006 ،بركات) الهخاطر بكافة أشكالٍا

بالدراسة  باٌٚتهاـ الٛـز لـ تحظَ  فٍْ ؛ف فئة الهسىٓف ٌْ أقؿ الفئات العهٓرة حظا فْ الهجتهعإ
هقارىة بها تحظِ بً الفئات العهٓرة  ،ٌاهشٓا وغٓر كاؼٍ  ، ٓكوفف حظٓت ببعض اٌٚتهاـا  و ، والبحث
 تهحور حوؿ، والتْ تعزى السبب فْ ذلؾ إلِ الفكرة العاهة لدى هعظـ أفراد الهجتهعوُٓ  ؛اٖخرى

ا الشٓخوخة   أىٍا ْ ىجدوبالتال ،واٚجتهاعْ ،واٖدائْ ،والفكري ،هرحمة الىضوب الصحْباعتباٌر
 :وهع ذلؾ تتهٓز هرحمة الشٓخوخة بظٍور الكثٓر هف التغٓرات، هرحمة غٓر هغٓرة لمدراسة والبحث

فتعٓؽ توافقٍـ  ؛مهسىٓفالتْ تسبب ظٍور الكثٓر هف الهشكٛت ل ،والىفسٓة ،واٚجتهاعٓة ،الفسٓولوجٓة
والعدٓد هف اٌٚتهاهات  ،فقداف العٛقات اٚجتهاعٓة، وهف أٌـ ٌذي الهشكٛت: واٚجتهاعْ ،الىفسْ

ادة اٚعتهادٓة والعدواىٓة ،والىشاطات وعدـ  ،واٚغتراب والشعور بالوحدة ،وعدـ الثقة بالذات ،وٓز
   .(2010، صٓاـ)  التوافؽ الىفسْ

 أٌهٓة أكثرلكىٍا و  ،هسألة هٍهة لمهجتهع ،التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْعٛقتً باب و وتعتبر دراسة اٚغتر 
 وتىهٓتً الهجتهعف ٓقوهوا بً فْ بىاء أولمدور الذي ٓهكف  ،ىظرا لتزآد أعدادٌـ ؛بالىسبة لكبار السف

  .وازدٌاري

ف عدد كبار إٓث ح ،كبٓرةشارة إلِ أف شٓرحة الهسىٓف فْ الهجتهع الفمسطٓىْ شٓرحة بد هف ا٘ ٚو
هػف إجهالػْ  (%4.5) ها ىسبتً أي، ألؼ هسف (152.500) :بمغٓالسف فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة 

توقع ثبات ىسبة الهسىٓف إلِ اله ، وهفثمثٍٓـ فْ الضفة الغربٓةوىجد أف  ،(2007)السكاف فْ العاـ 
الفمسطٓىْ لٙحصاء  لجٍاز الهركزيادراسة  حٓث أشارت، الفمسطٓىٓة إجهالْ السكاف فْ اٖراضْ

بقاء هعدٚت الخصوبة فْ ؛وذلؾ بسبب  ؛2020تػِ العاـ حثابتة  أف ٌذي الىسبة ستبقِإلِ :
ا عمِ التركٓب العهري لمسكاف ،اٖراضْ الفمسطٓىٓة أعمِ هف هعدٚت ا٘حٛؿ الصافْ  وتأثٌٓر

 .(2009، )عوض
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  وأسئمتٍا هشكمة الدراسة 2.1

اٚغتراب ظاٌرة ىفسٓة  _ رأت  الباحثة باف د الىفسْ التربوياٚرشا_هف خٛؿ تخصص الباحثة  
اجتهاعٓة؛ ىجد أف أعراضٍا ىفسٓة سموكٓة، وتظٍر ٌذي اٖعراض فْ سوء توافؽ ا٘ىساف هع واقعً 

ذا ها دفع الباحثة إلِ أف تربط بٓف  الهعاش؛ بشكؿ ٓصبح فًٓ ا٘ىساف غٓربا عف ذاتً وواقعً، ٌو
ؽ الىفسْ واٚجتهاعْ، لدى فئة الهسىٓف، كوف أف اٚغتراب ظاٌرة هتداخمة اٚغتراب الىفسْ، والتواف

الجواىب، وترى الباحثة: أف سوء التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ فْ أي شكؿ هف أشكالً، ٓعد الحصٓمة 
جاءت ٌذي الدراسة؛ بٍدؼ  وهف ٌذا الهىطمؽ ،الىٍائٓة لٛغتراب الىفسْ، الذي قد ٓعاىْ هىً ا٘ىساف

ـ، اٖهر الذي ٓساعد عمِ كشؼ هعاىاة ٌذي الفئة فْ التعرؼ  إلِ واقع الهسىٓف الهقٓهٓف هع أسٌر
الهجتهع الفمسطٓىْ، وها قد تعاىًٓ هف هشكٛت ىفسٓة ؛تتهثؿ فْ هشاعر اٚغتراب، وسوء التوافؽ 

 الىفسْ واٚجتهاعْ. 
 تٓة: واٖسئمة الفرعٓة أوهف ٌىا تسعِ الدراسة لٙجابة عف التساؤؿ الرئٓس 

ـ في  ها العالقة ها بيف االغتراب الىفسي والتوافؽ الىفسي االجتهاعي لمهسىيف الهقيهيف في أسٌر

  ؟هحافظة طولكـر

 : األسئمة الفرعية

لدى ٌؿ توجد عٛقة ارتباط دالة إحصائٓا بٓف اٚغتراب الىفسْ والتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  (1
ـ فْ هحافظة طولكـر  ؟الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

ري فْ درجة تأثٓر اٚغتراب الىفسْ فْ أبعاد التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  (2 ٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
؟لدى الهسىٓف  ـ فْ هحافظة طولكـر  الهقٓهٓف هع أسٌر

ري فْ كؿ هف اٚغترا (3 لدى الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  بٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
ـ فْ هحافظة طولكر   باختٛؼ جىس الهسف؟ ،ـالهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

ري فْ كؿ هف اٚغترا (4 لدى ودرجة التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  ،الىفسْ بٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
ـ فْ هحافظة طولكـر  باختٛؼ الهستوى التعمٓهْ؟ ،الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

ري فْ كؿ هف اٚغترا (5 لدى الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  بٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
ـ فْ هحافظة طولكـرلهسىٓف الها  باختٛؼ هكاف إقاهة الهسف الحالٓة؟، قٓهٓف فْ أسٌر
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ري فْ كؿ هف اٚغترا (6 لدى الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  بٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
ـ فْ هحافظة طولكـر  ؟الحالة اٚجتهاعٓةباختٛؼ  ،الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

ري فْ كؿ  (7 لدى الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ  بهف اٚغتراٌؿ ٓوجد اختٛؼ جٌو
ـ فْ هحافظة طولكـر  باختٛؼ هكاف السكف؟ ،الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

 أٌهية الدراسة 3.1

وعٛقتػػً بػػالتوافؽ  ،اٚغتػػراب حػػوؿ الدراسػػة الحالٓػػة أٌهٓتٍػػا هػػف طبٓعػػة الهوضػوع الػػذي تتىاولػػًاسػتهدت 
ػة ،كبٓػرة ٌهٓػةأعمِ ، وبالتالْ تىطوي الىفسْ عمػِ  ،أو هػف الىاحٓػة التطبٓقٓػة ،سػواء هػف الىاحٓػة الىظٓر

 الىحو أتْ: 

الرعآة الىفسٓة واٚجتهاعٓة لفئة الهسىٓفأحد جواىب االدراسة تهثؿ : الىاحية الىظرية( أ  ، باعتباٌر
ة وبالتالْ تكهف أٌهٓة الدراسة فْ تىاولٍا لظاٌر ، ٓدؿ عمِ رقْ الهجتهع وتقدهً اساسٓأ اأهر 

ْ اٚغتراب الىفسْ الذي ٚقِ اٌتهاهاً ، خاصة فْ الوقت الراٌف ،ولفئة هٍهة ،إىساىٓة هٍهة  ٌو
ُْ  العصرُ  رَ بِ وقد اعتُ ، لدى العمهاء هف جهٓع التخصصات كبٓراً  لها أصاب  ،اٚغتراب عصرَ  الحال

آة كبار فْ رعوتراجعٍا دور اٖسرة اىحسار  :هف أٌهٍا ،الهجتهعات هف تغٓٓرات سٓرعة هتٛحقة
خصوصا كبار  ،با٘ضافة إلِ تىاولٍا هوضوع التوافؽ الذي ٓعتبر هٍها لجهٓع البشر، السف فٍٓا
فجهٓع ، لتحقٓؽ أكبر قدر هف التوافؽ جهٓعاىسعِ فِ عمِ أحد حقٓقة أىىا فٛ ٓخ، السف هىٍـ

ت لمتوافؽ هف اجؿ الوصوؿ إلِ التهتع بالصحة الىفسٓة.  سموكٓاتىا ٌْ هحاٚو
تتهثؿ فْ توفٓر قدر هف  ْفٍ :أها عف أٌهٓة الدراسة هف الىاحٓة التطبٓقٓة: التطبيقية الىاحية( ب

 ابأبعادٌ  ،اٚغتراب والتوافؽ الىفسْالبٓاىات والهعموهات عف طبٓعة العٛقة ها بٓف هتغٓرات 
ىٍا تعكس صورة عف واقع الهسىٓف ، إضافة إلِ أالهسفالهتىوعة لدى  اوهصادٌر الهختمفة
ـ وعف طبٓعة احتٓاجاتٍـ فالهقٓهٓ ٓتوقع باف ٓفٓد الهخططٓف اٚجتهاعٓٓف وهؤسسات و  ،فْ أسٌر

 . الرعآة اٚجتهاعٓة فْ اٚلتفات لٍذي الفئة وهقابمة احتٓاجاتٍا
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 أٌداؼ الدراسة: 4.1
 :ةالدراسة الحالٓة إلِ تحقٓؽ أتٓ ٌدفت

. هعالهقٓهٓف  لدى الهسىٓفاٚغتراب الىفسْ  درجةالتعرؼ إلِ  - ـ فْ هحافظة طولكـر  أسٌر
ـ فْ هحافظة  هعالهسىٓف الهقٓهٓف  لدى التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ درجة التعرؼ إلِ  - أسٌر

.  طولكـر
ب الىفسْ لدى الهسىٓف فْ درجة اٚغترا إحصائٓةالتعرؼ فٓها إذا كاىت ٌىاؾ فروؽ ذات دٚلة  -

ـ فْ هحافظة طولكـر هع الهقٓهٓف هكاف إقاهة ، هكاف سكف الهسف، لجىس)ا تبعا لهتغٓرات ،أسٌر
 الهستوى التعمٓهْ(.، الهسف الحالْ

لدى التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ التعرؼ فٓها إذا كاىت ٌىاؾ فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ درجة  -
ـ فْ هحافظة طولكـر  هكاف ، هكاف سكف الهسف، )الجىس تبعا لهتغٓراتالهسىٓف الهقٓهٓف هع أسٌر

 الهستوى التعمٓهْ(.، لْإقاهة الهسف الحا
ٓرة ها بٓف اٚغتراب الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ  إذا فٓها التعرؼ  - كاف ٌىاؾ عٛقة ارتباط جٌو

ـ فْ هحافظة طولكـراٚجتهاعْ لدى   . الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر
الخروج ببعض اٚستىتاجات والتوصٓات الكفٓمة بتحسٓف هستوى خدهات ا٘رشاد الىفسْ لدى  -
ـا  . لهسىٓف وأسٌر

 

 فرضيات الدراسة: 5.1

 سعت الدراسة ٚختبار الفرضٓات الصفٓرة أتٓة:

هتوسطات درجة ( بٓف α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد عٛقة ارتباط  ذات دٚلة  (1
ـ فْ هحافظة  هعٚجتهاعْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓف اٚغتراب الىفسْ ودرجة التوافؽ الىفسْ ا أسٌر

.طو   لكـر
( فْ هتوسطات درجة α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (2

ـ فْ هحافظة طولكـر هعالهقٓهٓف اٚغتراب الىفسْ لمهسىٓف   تبعا لهتغٓر الجىس. ،أسٌر
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( فْ هتوسطات درجة α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (3
ـ  هعالهقٓهٓف  اٚغتراب الىفسْ لمهسىٓف تبعا لهتغٓر الهستوى  ،هحافظة طولكـر هعأسٌر

 التعمٓهْ.
( فْ هتوسطات درجة α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (4

ـ  هعالهقٓهٓف اٚغتراب الىفسْ لمهسىٓف  تبعا لهتغٓر هكاف إقاهة  ،هحافظة طولكـر هعأسٌر
 الهسف الحالٓة.

( فْ هتوسطات درجة α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةدٚلة ٚ توجد فروؽ ذات  (5
ـ  هعالهقٓهٓف اٚغتراب الىفسْ لمهسىٓف  الحالة  تبعا لهتغٓر ،هحافظة طولكـر هعأسٌر

 .اٚجتهاعٓة
( فْ هتوسطات درجة α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (6

ـ  عهالهقٓهٓف اٚغتراب الىفسْ لمهسىٓف   تبعا لهتغٓر هكاف السكف. ،هحافظة طولكـر هعأسٌر
( فْ هتوسطات درجة التوافؽ α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (7

ـ فْ هحافظة طولكـر هعالهقٓهٓف الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓف   تبعا لهتغٓر الجىس. ،أسٌر
( فْ هتوسطات درجة التوافؽ α≤0.05ٚلة )عىد هستوى الد إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (8

ـ فْ هحافظة طولكـر هعالهقٓهٓف الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓف  تبعا لهتغٓر الهستوى  ،أسٌر
 التعمٓهْ.

( فْ هتوسطات درجة التوافؽ α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (9
ـ فْ هعالهقٓهٓف الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓف  تبعا لهتغٓر هكاف إقاهة  ،هحافظة طولكـر أسٌر

 الهسف الحالٓة.
( فْ هتوسطات درجة التوافؽ α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (10

ـ فْ هحافظة طولكـر هعالهقٓهٓف الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓف  الحالة  تبعا لهتغٓر ،أسٌر
 اٚجتهاعٓة.

( فْ هتوسطات درجة التوافؽ α≤0.05عىد هستوى الدٚلة ) ٓةإحصائٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  (11
ـالهقٓهٓف الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓف   تبعا لهتغٓر هكاف السكف. ،فْ هحافظة طولكـر هع أسٌر
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 هحددات الدراسة: 6.1

 إهكاىٓة تعهٓـ ىتائج الدراسة فْ ضوء الجواىب أتٓة: تحددت

ـ عف ستأهسىٓف الذٓف تٓزد تقتصر الدراسة عمِ ال: الهحددات البشٓرة (1 والهقٓهٓف  ف عاهاً ٓعهاٌر

ـ فْ هحافظة طولكـر هع   . أسٌر

. :الهحددات الهكاىٓة (2  هحافظة طولكـر

 .2015العاـ الدراسْ الهحددات الزهاىٓة:  (3

 هحددات الهفآٌـ: تقتصر عمِ الهفآٌـ والهصطمحات الواردة فْ ٌذي الدراسة. (4

وعمِ عٓىة الدراسة ، ت الدراسة ودرجة صدقٍا وثباتٍاالهحددات ا٘جرائٓة: تقتصر عمِ أدوا (5

 الهستخدهة. حصائٓةالهعالجات ا٘عمِ و  ،خصائصٍاو 
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 الفصؿ الثاىي: 
______________________________________________________ 

 اإلطار الىظري والدراسات السابقة:

 االغتراب الىفسي   2.1
( 2008 ،عمْ) ،ف خٛؿ الىصؼ الثاىْ هف القرف العشٓرف بدراسة اٚغترابلقد ازداد اٌتهاـ الباحثٓ

الظاٌرة هف  لها لٍذي ؛وربها ٓرجع ذلؾ ،بوصفً ظاٌرة اىتشرت بٓف اٖفراد فْ الهجتهعات الهختمفة
الىاتجة عف تمؾ الفجوة الكبٓرة بٓف تقدـ  وهعاىاتً وصراعاتً دٚٚت تعبر عف أزهة ا٘ىساف الهعاصر

اٖهر الذي أدى با٘ىساف ، وتقدـ قٓهْ وهعىوي ٓسٓر بهعدؿ بطْء ،ٓر بهعدؿ ٌائؿ السرعةهادي ٓس
والىظر إلِ ٌذي الحٓاة وكأىٍا ، إلِ الشعور بعدـ اٖهاف والطهأىٓىة تجاي واقع الحٓاة فْ ٌذا العصر

ث كاف هف حٓ، تعد هشكمة اٚغتراب هف أكثر ٌذي الهشكٛت وضوحاً و  ،غٓربة أو كأىً ٚ ٓىتهْ إلٍٓا
ا   لِ الهٓزد هف اٚضطرابات الىفسٓةهها أدى أٓضًا إ، اغتراب ا٘ىساف عف ذاتً وعف هجتهعً:هظاٌٌر

ا وأكدوا عمِ وجودٌا ،لدًٓ   .(2012، ىعٓسة) ولقد اٌتـ عمهاء الىفس واٚجتهاع بٍذي الظاٌرة واىتشاٌر

 هفٍـو االغتراب: 1.1.2
حساس بفقداف كحاٚت ا٘، اجتهاعٓةٚضطرابات الىفس صؼ الكثٓر هف الو ، استخدـ هفٍوـ اٚغتراب

حساس بعدـ الثقة والشعور وا٘، والشعور بالعجز والٛجدوى والٛهباٚة ،واختٛؼ الشخصٓة، الٍوٓة
، أو اٚىسحاب هف الهجتهع، ورفض الهعآٓر اٚجتهاعٓة، أو الشعور بالتحمؿ هف القٓـ، بالتشاؤـ

 (.2009،)عرار وغٓر ذلؾ هف اٚستخداهات ،ةلفاعمٓوعدـ ا، والشعور بالضٓاع

 :هىٍا الىفسي، وأدرج حوؿ االغتراب ولقد أورد عمهاء الىفس والباحثوف العديد هف التعريفات

ووصؼ الشخص الهغترب بأىً ٌو ذلؾ الشخص  ،حالة الفرد السٓكولوجٓةٌو : االغتراب الىفسي
ف لٓس وأف الفرد الهغترب أ ،ثمٍا الهجتهعوعف ثقافتً التْ ٓته ،الذي ٓشعر بأىً غٓرب عف هجتهعً
ومعاالؼترابٌشعر،نعلىاالقللمٌدركأنهمؽترباآلأو،بالضرورة أف ٓكوف هغتربا هف قبؿ

(.2011،)خضرالفردبأنهؼرٌبعننفسهوعنمجتمعهوعنثقافته
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ف الهسرح الخارجْ ه، اىتقاؿ الصراع بٓف الذات والهوضوع :ٌو فاٚغتراب، وهف الهىظور الىفسْ
ات ، ىً اضطراب فْ العٛقة بالهوضوعإ، إلِ الهسرح الداخمْ فْ الىفس ا٘ىساىٓة عمِ هستٓو

وقد ىصؿ إلِ اٚضطراب ، وحٓىًا آخر هف اٚضطراب، ءتقترب حٓىًا هف السو ، ودرجات هختمفة
 . ( 2003، اٖخٓر فْ الشخصٓة )الحهادي

وتٍدـ الجسور  ،والتذهر ،إحساس الفرد بالعجزٌو  :( 2009،)عراركها أوردي  واالغتراب
ء ،اٚجتهاعٓة واٚستئىاس بالوحشة  ،والتشاؤـ ،واٚىسحاب هف الهجتهع ،وعدـ اٖلفة ،وعدـ الٚو

   .وسٍولة اختراؽ التفكٓر ،وغٓاب جدوى الحٓاة ،واٚعتٓاد عمِ الصهت ،والوحدة

عرفً ) أو شعوري بضعؼ  ،بٓئتً اٚجتهاعٓةاىفصاؿ الفرد عف ذاتً أو عف  بأىً: (1991حسف ٓو
  . الروابط بٓىً وبٓف أعضاء هجتهعً وعدـ اٚىتهاء لٍـ

عرف واىعداـ عٛقات الهحبة والصداقة هع  ،بأىً شعور بالوحدة والغربة (1988 ،كهاؿ دسوقْ) ًٓو
  (.2006، شٓدوافتقاد ٌذي العٛقات خصوصًا عىدها تكوف هتوقعة )ر  ،أخٓرف هف الىاس

عرف ف اختمفت ا  و  ،وأزهة هعاىاة لٙىساف الهعاصر ،هشكمة إىساىٓة عاهة بأىً (2007)زعتر،  ًٓو
فٍو ٓشٓر إلِ حالة ذاتٓة وشعور بعدـ ، أسبابً وهظاٌري وىتائجً هف هجتهع ٔخر وهف جٓؿ لجٓؿ

  . أو رفض أخٓرف والهجتهع لً ،ورفض الفرد لٕخٓرف والهجتهع الذي ٓعٓش فًٓ ،اٚىتهاء

أظٍر اٚغتراب فْ هعظـ تعٓرفاتً عمِ أىً اىفصاؿ الفرد  عمِ ها تقدـ هف جهمة التعٓرفات،اًء وبى
أو شعوري بضعؼ الروابط بٓىً وبٓف أعضاء هجتهعً وعدـ  ،عف ذاتً أو عف بٓئتً اٚجتهاعٓة

اقتصادٓة واجتهاعٓة وسٓاسٓة ها ٌو إٚ ىتٓجة لظروؼ  ،وأف اٚىفصاؿ عف شْء، اٚىتهاء لٍـ
  .(1991، )حسف ِ الفردعم تفرض

  االغرشاب اىْفس9ٜ  أتؼاد 2.1.2 
 فقد  ،واستكهاٚ لبمورة هفٍوـ اٚغتراب الىفسْلفٍـ جواىبً الهختمفة  إف تىاوؿ أبعاد اٚغتراب ضرورة 

  ٓمْ: حوؿ اٖبعاد الهختمفة لٛغتراب ىذكر هىٍا ها أراءتعددت 

 ،شتاالعزلة اٚجتهاعٓة، )، الٛهعٓآرة ،العجزثة أبعاد ٌْ: ٓهكف قٓاس اٚغتراب هف خٛؿ ثٛ
1998.)  
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  .حٓث زادوا عمٍٓا اٚغتراب الهجتهعْ ،أف لٛغتراب ثهاىٓة أبعاد ،(1997) وأضاؼ السٍؿ

ٓقصد بٍا اىعزاؿ الفرد عف الهجتهع وهٓمً إلِ اٚىسحاب هف الهشاركة فْ : أوال: العزلة االجتهاعية
شعوري  وهف ثـ ،وافتقادي لمروابط اٚجتهاعٓة ،عدـ جدواٌا وقٓهتٍاوالشعور ب ،اٚجتهاعٓة اٖىشطة
  . (2009، الصىعاىْوعدـ اٚىتهاء ) ،بالوحدة

وشعور الفرد  ،واٚىتقاص هف قٓهة الشرعٓة ،ٓقصد بٍا ىقص اٚلتزاـ بالقٓـ الخمقٓة: ثاىيا: الالهعيارية
هكف أ 2009،ً )الصىعاىْٓر الهشروعة أهر ضروري لتحقٓؽ أٌدافأف استخداـ الوسائؿ غ ف (. ٓو

 ،)السٍؿ وآخروف ٓهاف بعدـ ضرورة الهعآٓر والقواعد الهىظهة لمسموؾالٛهعٓآرة بهعىِ ا٘ تتضح
1997.)  

واتخاذ  وعجزي عف اٚستقٛؿ وتحهؿ القرار ،ٌو شعور الفرد بعدـ إٓجابٓتً وفعالٓتً: ثالثا: العجز
و أٓضا .(2009 ،الهسئولٓة )الصىعاىْ ْ و التأثٓر فالتحكـ، أ بارة عف عدـ قدرة الفرد عمِع ٌو

ٚو ٓقدر عمِ ، كأف ٓشعر بالقٍر وسمب ا٘رادة، هجتهعًهجٓرات اٖهور الخاصة بً أو ب
  (.2005 ،اٚختٓار)شقٓر

حداث والوقائع الهحٓطة بً قد فقدت دٚلتٍا ؼ بأىً إحساس الفرد بأف آٖعر : رابعا: الالهعىِ
 ،كد أو عدـ الٓقٓفباري سمسمة هف عدـ التأباعت ا ٓىظر الفرد إلِ الهستقبؿ، وهف ٌىوهعقولٓتٍا

، (2005 ،التْ ٓؤدٍٓا ا٘ىساف )شقٓر و اٖدوارعات أو تىبؤات لٗحداث أوباستحالة عهؿ أي توق
عرؼ كذلؾ بأىً  ،وأىً ٚ ٓتحكـ فْ أحداثٍا ،ٚو جدوى هىٍا ،شعور الفرد أف الحٓاة ٚ هعىِ لٍا :ٓو

سٓر ف   (.2009 ،ٍٓا بٛ غآة أو ٌدؼ هعٓف )الصىعاىْٓو

والرفض لكؿ ها ٓحٓط بً فْ  ،والسخط والتشاؤـ طٓقصد بً إحساس الفرد با٘حبا: خاهسا: التهرد
و تدهٓر أو إزالة رتبط بذلؾ هف رغبة جاهحة فْ ٌدـ أوها ٓ ،شخاص وجهاعات وىظـ، هف أالهجتهع

عرؼ أ، (2005 ،ٌو قائـ فْ الوضع الراٌف)شقٓر ها ٓضا بهعىِ إحساس الفرد بضرورة الثورة ٓو
 (.1997،ورفض واقعة الهألوؼ )السٍؿ واخروف ،رٓوالتغٓ
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ىساىْ وسٓطرة ، هف البعد ا٘ٓعىْ إدراؾ العالـ عمِ اىً هجهوعة هف اٖشٓاء الخالٓة سادسا: التشيؤ:
أف  :التشٓؤ ٌوو  .(1997كها ٓشٓر )أبو العٓىٓف،  ،ات الحٓاةالجواىب الهادٓة والهظٍٓرة عمِ هجٓر

تً وهف ثـ بأىً هقتمع حٓث ٚ جذور تربطً بىفسً أو  ،الفرد قد تحوؿ إلِ هوضوع وفقد إحساسً بٍٓو
  (.2008 ،)عمْ بواقعً

ٓعىْ عدـ قدرة الفرد عمِ التواصؿ هع ىفسً وشعوري باٚىفصاؿ عها : سابعا: االغتراب عف الذات
 :تعرؼ غربة الذات أىٍا .(2008 ،)عمْ ً فْ الواقعبىفسحساس وبٓف ا٘ ،ٓرغب فْ أف ٓكوف عمًٓ

تجمِ ذ ،والذات الفعمٓة أو الحقٓقٓة ،فقداف اٚتصاؿ بٓف الذات الواعٓة لمفرد لؾ فْ صورة السموؾ ٓو
، ٓشعر فالفرد الذي ٓىفصؿ عف ذاتً الحقٓقٓة وعف هشاعري ،حساس بالفراغ والفتور والهمؿالٛواقعْ وا٘

 .(1997 ،أي أىً لـ ٓعد لدًٓ وجود )السٍؿ ؛ْف وجودي أهر غٓر حقٓقأ

 :الكاهىة وراء االغتراب الىفسي األسباب 2.1.3
  -:اٚتْهكف إجهالٍا بوٓ ،حدوث اٚغتراب لىفسْ لدى الهسىٓفكاهىة وراء الٌىاؾ العدٓد هف اٖسباب 

 وقت وبٓف الحاجات التْ ٚ ٓهكف إشباعٍا ف ،بٓف الدوافع والرغبات الهتعارضة ها الصراع ْ
 هها ٓؤدي إلِ التوتر اٚىفعالْ والقمؽ واضطراب الشخصٓة. ؛واحد

 رتبط ا٘ ،لهصالح الخاصة بالفردلحوافز أو اا٘حباط: حٓث تعاؽ الرغبات أو ا حباط بالشعور ٓو
 وتحقٓر الذات. ،ر بالقٍرو والشع ،والعجز التاـ ،بالفشؿ

  كها فْ حاؿ الحرهاف هف  ٍا،عأو إشباالحاجات الحرهاف: حٓث تقؿ الفرصة لتحقٓؽ دوافع
 . الرعآة اٚجتهاعٓة

  ذي الخبرات تحرؾ العو زهات اهؿ اٖخرى الهسببة لٛغتراب هثؿ: اٖالخبرات الصادهة : ٌو
راف اٚقتصادٓة والحروب  (.2002 ،)ٌز

 كالحالة اٚقتصادٓة والتقاعد عف العهؿ. ،العواهؿ اٚجتهاعٓة والدٓهوغرافٓة 
 تطرأ عمِ دٓىاهٓة الروابط اٖسٓرة لتغٓرات السمبٓة التْا. 
 جة لٍذا فٍـ بحا ؛فْ هرحمة الشٓخوخة الكثٓر هف الهشكٛت ف ٓعاىوفٓخٛصة القوؿ أف الهسى

هساعدتٍـ عمِ التكٓؼ والتوافؽ هع و  ،والهؤسسات اٚجتهاعٓة ،اٖفرادإلِ الرعآة واٌٚتهاـ هف 
 .التغٓرات الجدٓدة التْ تطرأ فْ حٓاتٍـ
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 يات التي فسرت االغتراب:الىظر  2.1.4

  أوال: االغتراب عىد ٌيجؿ:

وقد تحوؿ ، اٚغتراب استخداها هىٍجٓا هقصودآعد ٌٓجؿ أوؿ هف استخدـ فْ فمسفتً هصطمح 
ىً إإذ  ،وهف ٌىا اعتبري الباحثوف أبا لٛغتراب ،وهفٍوـ دقٓؽ ،اٚغتراب عمِ ٓدًٓ إلِ هصطمح فىْ

وهف ثـ سهٓت ٌذي الهرحمة التْ ظٍر فٍٓا ٌٓجؿ بالهرحمة  ،سفٓةٌهٓة الفمرفع الهصطمح إلِ هرتبة اٖ
  (.2009 ،الٍٓجمٓة فْ تآرخ هصطمح اٚغتراب )الصىعاىْ

الذي ٓتهثؿ فْ تهازج الروح وتجمًٓ فىرى الهعىِ اٚٓجابْ  ،ىِ هزدوجٓرى ٌٓجؿ أف اٚغتراب لً هعو 
لذات عمِ التعرؼ عمِ ذاتٍا فْ الذي ٓتهثؿ فْ عدـ قدرة اوالهعىِ السمبْ  ،عمِ ىحو إبداعْ
أي تـ التركٓز عمِ  ،حادٓةبعد ٌٓجؿ بدأت الىظٓرة اٖ أها ،شٓاء والهوضوعاتهخموقاتٍا هف اٖ

  (.2010 ،ٓجابْ )عسؿ وأخروفالسمبْ تركٓزا طغِ عمِ الهعىِ ا٘الهعىِ 

رى ٌٓجؿ اىً ٓهكف قٍر اٚغتراب عف البىٓة اٚجتهاعٓة وها هف  ،ف الذاتتبعً هف اغتراب عٓ ٓو
ع البىٓة أي التخمْ أو التضحٓة بالفردٓة والخصوصٓة واستعادة الوحدة ه ،خٛؿ التخمْ أو التسمٓـ

فراد ٓهكف التوصؿ إلٍٓا هف خٛؿ الحب الذي ٓصفً بأىً ف الوحدة بٓف اٖأوٓشٓر إلِ  ،اٚجتهاعٓة
  (.2004 ،شعور بالتوحد الكاهؿ )ٓوسؼ

  ثاىيا: الىظرية الهاركسية:

ىساف باعتباري عقٛ هف حٓث الهبدأ عمِ الىظر إلِ ا٘ فاعترض ،تقد هاركس اٚغتراب عىد ٌٓجؿاى
ذا ٓعتبر طرح خاطئ لٙىساف الحقٓقْ ،أو وعٓا بالذات ،فقط   (.1998 ،)شتا .ٌو

ا هف حٓث ىشأتٍ ،ري ظاٌرة اجتهاعٓة تآرخٓةوؿ هف تزاوؿ ٌذا الهفٍوـ باعتباأٓعتبر هاركس ٌو 
ا صبح غٓربا أهاـ ىشا ،حٓاىا ٓهر بأوضاع ٓفقد فٍٓا ىفسًأرى هاركس أف الهرء ٓو ،وتطوٌر طً ٓو

وذلؾ حٓف  ،فقداف لمذات إىها ٌو ،اً أو ىسٓاى أهر خطفمٓس اٖ ،وٓكاد ٓفقد إىساىٓتً كمٍا ،عهالًأو 
  (.2011 ،تىقمب عمًٓ )خضر اولكىٍ ،ربها كاىت هف صىعً ،ىساف لقوى هعادٓةٓتعرض ا٘
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 : غتراب عىد فرويدثالثا: اال

د" بأف اٚغتراب سهة هتأصمة بالذات ا٘ اٚغتراب بٓف  إذ ٚ سبٓؿ هطمقا لتجاوز ،ىساىٓةٓرى "فرٓو
والتوفٓؽ بٓف اٌٖداؼ  ،ٖىً ٚ هجاؿ ٘شباع كؿ الدوافع الغٓرٓزة ؛)اٖىا اٖعمِ()اٖىا( و)الٍو( و

  (.1989 ،)عبد الهىعـ وبٓف الغرائز وبعضٍا البعض ،والهطالب

د" بأف اٚغتراب ٌو آٖرى "سٓ وجدٌا أالتْ  ف الحضارةإحٓث  ،ثر الىاتج عف الحضارةجهوىد فرٓو
د" أف  ،وها ٓصبو إلًٓ ،الفرد هتعاكسة وهتعارضة هع تحقٓؽ أٌدافً ورغباتً ذا ٓعىْ فْ ىظر "فرٓو ٌو

لد عىد الفرد هشاعر حٓث تتو  ،اٚغتراب ٓىشػأ ىتٓجة الصراع بٓف الذات وضوابط الهدٓىة أو الحضارة
ذا بالتالْ  ،بها تحهؿ هف تعالٓـ وتعقٓدات هختمفة ،القمؽ والضٓؽ عىد هواجٍة الضغوط الحضآرة ٌو

تمجأ )اٖىا( كحؿ لمصراع الىاشئ بٓف رغبات الفرد إذ  ،لٓات دفاعٓةآفع الفرد إلِ المجوء إلِ الكبت كٓد
هها  ؛اٖىا(ٓكوف ٌذا حٛ واٌىا تمجأ إلًٓ ) أفوهف الطبٓعْ  ،د الهجتهع وضوابطًوبٓف تقالٓ ،وأحٛهً
د ،اٚغترابإلِ هٓزد هف الشعور بالقمؽ و  قد ٓؤدي " ٓعتقد بأف الحضارة قاهت عمِ لذا فإف "فرٓو

  (.1989 ،تقدـ لٙىساف سوى اٚغتراب )زعترلـ أىٍا و  ،حساب هبدأ المذة

 التالٓة:شكاؿ مٓؿ الىفسْ فاف اٚغتراب ٓأخذ اٖوهف خٛؿ ىظٓرة التح
ا أهر صعب ،اغتراب الشعور: فالخبرات ٓتـ كبتٍا لتقمٓؿ اٖلـ الىاتج هىٍا -1 ٓحتاج و  ،ولذلؾ فإف تذكٌر

وبذلؾ ٓغترب  ،إلِ هجٍود كبٓر لمتغمب عمِ الهقاوهة التْ تحوؿ دوف ظٍور ٌذي الخبرات إلِ الشعور
 ب الشعور.ٌىا هظٍر هف هظاٌر اغترا ،الشعور عف الخبرات الهكبوتة والهقاوهة

د إلِ أف الخبرات الهكبوتة تبدأ حٓاة جدٓدة شاذة فْ الٛشعور -2 شٓر فرٓو  ،اغتراب الٛشعور: ٓو
وطالها أف أسباب الكبت ٚ زالت قائهة فإف  ،وتبقِ ٌىاؾ هحتفظة بطاقاتٍا تتحٓف فرصة لمخروج
بٓف ضغط الواقع  فٓؽوها هحاولة اٖىا فْ التو  ،الٛشعور ٓضؿ هغتربا عمِ شكؿ اىفصاؿ عف الشعور

 ،اسهاعٓؿ) هاعْإٚ ٌروبا هف اغتراب الفرد عف الواقع اٚجت عمِ،واهر اٖىا اٖأوهتطمبات الٍو و 
2001.) 
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 : رابعا: الىظرية السموكية

ة  تفسر الىظٓرة السموكٓة الهشكٛت السموكٓة بأىٍا أىهاط فْ اٚستجابات الخاطئة أو غٓر السٓو
حتفظ بٍا الفرد لفاعمٓتٍا فْ ت ،ت هىفرةالهتعمهة بارتباطٍا بهثٓرا جىب هواقؼ أو خبرات غٓر ٓو

ىدهج بٓف أ فٍو بذلؾ ،باٚغتراب عف ذاتً الفرد وفقا لٍذي الىظٓرةٓشعر و  ،الهرغوبة خٓرف ٓىصاع ٓو
 ،)الشعراوي خٓرفذلؾ ٓفقد تواصمً هع أ دوفو  ،حتِ ٚ ٓفقد التواصؿ هعٍـ ،بٛ رأي أو فكر هحدد

1988.)  

ة أو كها ٓطمؽ عمًٓ أزهة إ( ,Eriksonشٓر) أٓركسوفوٓ لِ أف اٚغتراب ٌو الشعور بعدـ تعٓف الٍٓو
ا اٖزهة اٖساسٓة، الٍوٓة و ٓىتق ،والتْ ٓعتبٌر ؿ هف هرحمة اٚعتهادٓة التْ ٓهر بٍا الهراٌؽ ٌو

ْ. لِ استقٛلٓة الكبارإالطفولٓة  و ٓحدد أربعة أىهاط لهراحؿ الشعور بالٍوٓة ٌو ، شتتو الٍوٓةه: ٌو
ة، هىغمقو الٍوٓة ة( ،هعمقو الٍٓو )الهرتبة اٖولِ والثاىٓة(  أٓركسوف( بأف) حٓث ٓرى، هىجزو الٍٓو

ف الجزئٓة و أي اغتراب الشخص العادي الهىغهس فْ الشؤ  ؛تهاثؿ اٚغتراب الذي ٓعٓشً غالبٓة اٖفراد
ذا ها ٓ، ها ىسهًٓ بأزهة الٍوٓة اوالذي لـ ٓخبر ٓوه ،لحٓاتً ، هارتف ٌٓدجر( بالسقوط) طمؽ عمًٌٓو

سـ ٌو االىٍآة هجرد ىسخة هف كائف بٛ  عة( وٓصبح فْه  ا٘حٓث ٓكوف تصرؼ الفرد هتسها بػ)
قٓس اٖهور ، ٌو ٓفعؿ كها ٓفعؿ الىاس) ٓقوؿ)ٌٓدجر( فْ وصؼ ٌذا الىوع هف اٚغتراب، الىاس ٓو

وفْ  ،واٌتهاهاتً الٓوهٓة ،حٓاتً العادٓة أو غٓر هدرؾ لً فْ خضـ ،وجودي الحؽ اً بهقٓاس الىاس ىاسٓ
 (. 2004 ،)ٓوسؼ )ذلؾ ٓتجمِ هعىِ السقوط

  ىساىيةخاهسا: الىظرية اإل 

أف ٓؤخذ هف جاىب واحد أو هف ٚ ٓهكف  ا٘ىسافلِ أف تحمٓؿ سموؾ إىظر أصحاب ٌذي الىظٓرة ٓ
لكؿ شخص فمسفتً  بٓىها، بأف عمـ الىفس قطع ىفسً عف الفمسفة  حٓث ٓرى هاسمو، ةواحد ةىظٓر

ىبغْ أف تتضهف فمسفة  ،فمسفة عمـ الىفس ٓجب أف تعىِ بدراسة القٓـ ف)إولذا فٍو ٓقوؿ  ،الخاصة ٓو
 -Peakخبرات القهة  أو ها ٓطمؽ عمًٓ ،والخبرات اٖرقِ واٖعهؽ ،الجهاؿ اٚبتكآرة

experience))  ً فٓشعر بالسعادة  ،ةعالٓ حاسهاً وفؽ هعآٓرالتْ ٓتحسسٍا الفرد عىدها ٓحقؽ ىجاحا
  .(1991، حسف)  الكبٓرة(
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وٓفسر حٓاتً وعالهً فْ  ،لِ قٓـ ٓتهثمٍاإالكائف البشري ٓحتكـ فْ سموكً  أف)لِ إفٓشٓر  أها)هاي(
فالقمؽ هف التٍٓب ٓستثٓري ، وأف تٍدٓد ٌذي القٓـ ٓسبب لً القمؽ والتوتر ،بعض الرهوز والهعاىْ وءض

فتقد ا٘حساس بوجودي ،والتْ بدوىٍا ٓعاىْ اٚغتراب ،كغآة الغآات تٍدٓد القٓـ التْ ٓتهثمٍا الفرد  ٓو
 (.1989 ،)حسٓفف( ىساإك

 فسرت االغتراب هىاقشة ىظريات تفسير و  2.1.5
 :غترابتفسير ىظرية التحميؿ الىفسي لال( 1

 ،رةأو الحضا الهدىٓةٓىشأ ىتٓجة الصراع بٓف الذات وضوابط  اٚغترابأف  ٓرى أصحاب ٌذي الىظٓرة
ها تحهؿ هف تعالٓـ و  ،الضغوط الحضآرة ةرد هشاعر القمؽ والضٓؽ عىد هواجٍحٓث تتولد عىد الف
ذا ؛وتعقٓدات هختمفة حؿ ل( اٖىا) إلٍٓاالكبت كآلٓة دفاعٓة تمجأ  إلِ وءالمج إلِٓدفع الفرد  _بالتالْ _ٌو

وهف الطبٓعْ أف ٓكوف ٌذا  ،لصراع الىاشئ بٓف رغبات الفرد وأحٛهً وبٓف تقالٓد الهجتهع وضوابطًا
 .(1989 ،زعتر)  واٚغترابهٓزد هف الشعور بالقمؽ  إلِ ؤديهها قد ٓ ؛(اٖىا) إلًٓحًٛ  واٌىاً  تمجأ 

 :اإلىساىيبىظر أصحاب الهذٌب  االغتراب( 2

أف ٓؤخذ هف جاىب واحد أو هف ٚ ٓهكف  ا٘ىسافلِ أف تحمٓؿ سموؾ إىظر أصحاب ٌذي الىظٓرة ٓ
بأف عمـ الىفس قطع ىفسً عف الفمسفة، بٓىها لكؿ شخص فمسفتً   ، حٓث ٓرى هاسموةواحد ةىظٓر

ىبغْ أف تتضهف فمسفة  ،فمسفة عمـ الىفس ٓجب أف تعىِ بدراسة القٓـ ف)إولذا فٍو ٓقوؿ  ،الخاصة ٓو
 -Peakخبرات القهة  أو ها ٓطمؽ عمًٓ ،والخبرات اٖرقِ واٖعهؽ ،الجهاؿ اٚبتكآرة

experience)) فٓشعر بالسعادة  ،عالٓة حاسهاً وفؽ هعآٓرتْ ٓتحسسٍا الفرد عىدها ٓحقؽ ىجاحا ً ال
 .(1991، حسف)  الكبٓرة(

 : )في ىظرية الهعىِ ؿ) فراىكؿ االغتراب 3)

 ،ا٘ىساىْ لموجود ْالصهٓهلمبعد حٓث ٓعتبري ههثٛ ً  ،فراىكؿ( ىظٓرة جدٓدة تدور حوؿ الهعىِ) ٓقدـ
وخاصة عىدها ٓستشعر  ،وقٍري اٚغترابكز عمٍٓا الفرد هف أجؿ التغمب عمِ القاعدة الهىٓعة التْ ٓرتو 

 ،وا٘بداع ،والفف ،واٚىجاز ،والعهؿ ،والصداقة ،فْ الحب :الفرد الهعىِ فْ جواىب حٓاتً الهختمفة
شدد، إلٍٓاوحتِ فْ الهعاىاة التْ ٓتعرض  ،ٓهافوا٘ ،والتدٓف  اكتشاؼفراىكؿ( عمِ الهعاىاة فْ ) ٓو
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ا الهحفز اٖساس لٍذا التْ و  ،ىِالهع  ،فراىكؿ) اٚغتراببالفرد عف  أىوالذي ٓى ،اٚكتشاؼٓعتبٌر
1982). 

 :لالغترابتفسير الىظرية السموكية  (4

ة  تفسر الىظٓرة السموكٓة الهشكٛت السموكٓة بأىٍا أىهاط فْ اٚستجابات الخاطئة أو غٓر السٓو
حتف ،الهتعمهة بارتباطٍا بهثٓرات هىفرة جىب هواقؼ أو خبرات غٓر ظ بٍا الفرد لفاعمٓتٍا فْ تٓو

ىدهج بٓف أ فٍو بذلؾ ،باٚغتراب عف ذاتً الفرد وفقا لٍذي الىظٓرةٓشعر و  ،الهرغوبة خٓرف ٓىصاع ٓو
 ،خٓرف )الشعراويذلؾ ٓفقد تواصمً هع أ دوفو  ،حتِ ٚ ٓفقد التواصؿ هعٍـ ،بٛ رأي أو فكر هحدد

1988.) 

 :غترابهجاؿ لالػ تفسير ىظرية ال5

بشكؿ هركز  اٌٚتهاـتوجً و  ،والهشكٛت الىفسٓة لٛضطراباتالتصدي  فْفحوى ٌذي الىظٓرة ٓكهف 
وكذلؾ عمِ ، لً والهسببة باٚضطرابوخصائص ٌذي الشخصٓة الهرتبطة  ،عمِ شخصٓة العهٓؿ

 اضطرابًأسباب  إلِ با٘ضافة ،اٚضطرابخصائص الحٓز الحٓاتْ الخاص بالعهٓؿ فْ زهف حدوث 
 .حباطات والعوائؽ الهادٓةهثؿ ا٘ ،شخصٓاً  وبٓئٓاً 

راف رى حاهد ٌز والصراعات  ،الحواجز الىفسٓة التْ تحوؿ دوف تحقٓؽ أٌداؼ الفرد بأف) (1998)ٓو
جوـ غاضبإهف  صحبٍآوها قد  ٌىا لٓس  اٚغترابف إوعمِ ٌذا ف ،حجاـ وتقٍقر خائؼإأو  ،قداـ ٌو
ىحو ٌذي  واٚتجاي ،بؿ هف عواهؿ خارجٓة تتضهف سرعة التغٓرات البٓئٓة ؛هف عواهؿ داخمٓة فقطىاتجا ً 

 .(2007، فتوحْ) التغٓرات والعواهؿ(

 :لالغترابػ تفسير ىظرية الذات 6

راف هفٍوـ الذات بأىً ف هعرفْ هىظـ) ٓعرؼ حاهد ٌز والتصورات  ،وهتعمـ لمهدركات الشعوٓرة ،تكٓو
فا ً  ٓبموري الفرد، التقٓهٓة الخاصة بالذات عتبري تعٓر   ىفسٓاً لذاتً(.ٓو

 ؛وهفٍـو الذات الهثالْ ،جتهاعْوهفٍـو الذات اٚ ،ف هفٍوـ الذات ٓتكوف هف هفٍـو الذات الهدرؾإ
تـ تىظٓـ هكوىاتً هف الهشاعر والهعتقدات ،ىدركً عف أىفسىا ىً ٓتكوف هف كؿ هاإوبالتالْ ف  التْو  ،ٓو

ا ت ةبإجاتشكؿ فْ هجهوعٍا  بدوٌر  كٓؼخٓرف؟ هف ىوع: هف ىكوف؟ كٓؼ ىبدو أهاـ أ عف تساٚؤ
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 ،دراؾ السمبْ لمذاتٓىشأ عف ا٘ ة فإف اٚغترابلٍذي الىظٓر اً وفقو  لِ هف ىىتهْ؟إٓىبغْ أف ىتصرؼ؟ 
 وكذلؾ ىتٓجة لمٍوة الكبٓرة بٓف تصور الفرد لذاتً الهثالٓة وذاتً الواقعٓة ،وعدـ فٍهٍا بشكؿ سمٓـ

 .(2003، خمٓفة)

واقع الهسىٓف فْ فمسطٓف قد جهع  ىٛحظ أف ،ض الىظٓرات الىفسٓة التْ فسرت اٚغتراببعد استعرا
فعىد تىاوؿ  ،السٓاسٓةالهثٓرات اٚجتهاعٓة و ، حٓث تعرض هجتهعىا لمعدٓد هف  بٓف كؿ ٌذي الىظٓرات
ت فْ ىظاـالجواىب اٚجتهاعٓة  ة -اٖسرة  وها ارتبط بٍا هف تحٚو هف ههتدة هترابطة إلِ ىوٓو

أدى إلِ ضعؼ الروابط  وباٚىتقاؿ لمعٓش هف بٓت اٖسرة الكبٓر إلِ بٓوت هستقمة هها -غٓرةص
بالحزف  اشعور لمهسف فْ اٖسرة إلِ اٖبىاء؛ ٓولد كؿ ذلؾ  ، واىتقاؿ  الدور الرئٓس اٚجتهاعٓة
  .واٚغتراب

 أو ىٍب اٖرض، تب عمًٓ هف اعتقاٚت أو استشٍادوها ٓتر  ،فْ حٓف عىدها ىعرض الجاىب السٓاسْ
ا هف الظروؼ التْ تؤثر فْ حٓاةوغٓ، عتهاد عمِ اٖبىاء لسبب أو ٔخرفْ ظؿ اٚو   ،الهسف ٌر

د، وبالتالْ شعوري بالحزف واٖسِ هها ٓترتب عمًٓ شعوري باٚغتراب غتراب ا أو ها ٓسهِ لدى فرٓو
اٖلـ الىاتج هف  بذلؾ ؿقمٓل، التْ هر بٍا أو اٖحزاف لدًٓ ىتٓجة لٗوضاعفالخبرات ٓتـ كبتٍا ، الشعور
ا أهر صعب ٓحتاج إلِ هجٍود كبٓر ،هىٍا لمتغمب عمِ الهقاوهة التْ تحوؿ دوف  ،ولذلؾ فإف تذكٌر

ٌىا هظٍر  ،وبذلؾ ٓغترب الشعور عف الخبرات الهكبوتة والهقاوهة ،ظٍور ٌذي الخبرات إلِ الشعور
 .(2010)أبو زاٌر،  ر اغتراب الشعورهف هظاٌ
هكىىا الق ىتٓجة وقوع الشعب الفمسطٓىْ تحت اٚحتٛؿ -خصوصٓتٍا ٓة و فْ الحالة الفمسطٓى وؿ ٓو
مة جدا هف الزهف -ا٘سرائٓمْ فهف الههكف أف ٓكوف قد تشكؿ لدى الشعب الفمسطٓىْ بشكؿ ، لفترة طٓو

و  ،والٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف بشكؿ خاص، عاـ اغتراب جهاعْ داخؿ وطىٍـ ىاتج عف سبب خارجْ ٌو
إٚ أىً ، تهٓؿ إلِ ترجٓح ٌذا الرأيالتْ غالبٓة التحمٓٛت الفمسطٓىٓة  هفرغـ وبال، ؿ ا٘سرائٓمْاٚحتٛ

قد ٓكوف ، عف اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْوالىاجـ  هؿ الخارجْ فْ الحالة الفمسطٓىٓةٓىبغْ ا٘شارة إلِ أف العا
ولـ ٓكف عاهٛ ٓؤدي إلِ ، ْعمِ هٓزد هف الترابط والتضاهف بٓف أبىاء الشعب الفمسطٓى اً ساعدهعاهٛ 

 .(2010 ،أبو زاٌر) كها ىاقشت هختمؼ الكتابات ،الشعور "باٚغتراب"
وتٓزد لدٍٓـ هشاعر اٚىتهاء لوطىٍـ ، اٚحتٛؿ ٓٓزد هف هشاعر الثقة بٓف الفمسطٓىٓٓفولعؿ 

لتهٓٓز الذي الذي قد ٓتولد لدٍٓـ ىتٓجة ا ،وتقؿ لدٍٓـ هشاعر ا٘حباط الىاجهة عف الشعور، ولهجتهعٍـ
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أو  ،ٖىٍـ جهٓعا ٓقعوف تحت ىفس الظروؼ دوف تهٓٓز بٓف فقٓر أو غىْ، ٓسٍـ بالشعور باٚغتراب
ساٌـ غالبٓة أبىاء الهجتهع الفمسطٓىْ فْ هقاوهة اٚحتٛؿ  وبالتالْ، التهٓٓز بٓف هىتـ لتىظٓـ أو آخر

ا تهثؿ ذلؾ هف خٛؿ الهشاركة السٓاسٓة بالسواء ، لدحري عف أراضٍٓـ هسٓرات أو الهظاٌرات أو غٌٓر
ـ )الهحتؿ(، هف هظاٌر هقاوهة اٚحتٛؿ ، وبالتالْ تولد لدٍٓـ هٓزدا هف القىاعة "بقوتٍـ" لهواجٍة عدٌو

 .وتغٓٓر واقعٍـ رغـ عدـ توازف القوة الفعمٓة

  التوافؽ الىفسي

 هفٍـو التوافؽ 2.2
و هفٍـو ىسبْ  ،تهاعٌْو الهفٍوـ الىفسْ واٚج التوافؽ: وأجهع عمهاء الىفس أف  ،بصفة عاهةٌو

أها  .تحقٓؽ التوازف هع البٓئة بهعىاٌا الشاهؿ الكمْ :ٌْٓقوـ عمِ وظٓفة أساسٓة  التوافؽ الىفسْ
فضؿ استخداـ لفظ التكٓؼ لمدٚلة عمِ  ،عف تكٓؼ هادي فٓٓزائْ هع البٓئة ٌو عبارةالتكٓؼ  ٓو

تكٓؼ الىفسْ توافؽ فٓستخدـ لمدٚلة عمِ الأها لفظ ال ،ؼ البٓولوجْ أو الفسٓولوجْ لمفردالتكٓ
 (. 1997 ،)دخاف واٚجتهاعْ بوجً عاـ

ر  ،هف الهفآٌـ التْ تجد اٌتهاها كبٓرا هف عمهاء الىفس واٚجتهاعٌذا الهصطمح أصبح و  و جٌو ٌو
بقدر ها ٓرتبط بالتصور الىظري  ،والتوافؽ هصطمح هركب وغاهض إلِ حد كبٓر ،الصحة الىفسٓة

حد أسباب غهوض ٌذا أوربها كاف  ،وبقدر تعدد الىظٓرات واٖطر الثقافٓة الهتبآىة ،ىساىٓةلمطبٓعة ا٘
 (.2006، عبد الحهٓدٌو الخمط بٓف الهفآٌـ ) الهصطمح

وشعوري  ،خٓرف لًوتقبؿ أ ،وتقبمً لذاتً ،ة الفردٓعرؼ التوافؽ بأىً بىاء هتهاسؾ هوحد سمٓـ لشخصٓ
ف  ،إذ ٍٓدؼ الفرد إلِ تعدٓؿ سموكً ىحو هثٓرات البٓئة ،جتهاعْرضا واٚرتٓاح الىفسْ واٚبال وتكٓو

 (.2001 ،)عطٓة الهتىوعةات البٓئٓة واٚجتهاعٓة ارتباطات وعٛقات توافؽ بٓىً وبٓف تمؾ الهثٓر 

مً إلِ الشعور بالرضا والتقبؿ لذاتًالتوافؽ الىفسي تعريؼ هف خٛؿ  ،: ٌو قدرة الفرد التْ تٌؤ
تقبؿ الجهاعة إضافة إلِ الشعور بالرضا اٚجتهاعْ و  ،واٌٖداؼ التْ ارتضاٌا لذاتًالهبادئ والقٓـ 

 (.2001 ،) عطٓة التْ ٓعٓش بداخمٍا
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ذلؾ أف الحٓاة  ،بأىً عهمٓة هستهرة استهرار الحٓاة عرؼ هحهد هصطفِ السفطي التوافؽ الىفسي:
الفرد  ،اتزاف الكائف بالضٓاع فكمٍا توترات تٍدد ،ٓحاوؿ الفرد إشباعٍا التْ سمسمة هف الحاجات

 (.2002 ،عادة اٚتزاف هف جدٓد )أوزآد٘ٓسعِ جاٌدا ٘زالة ٌذي التوترات 

 ،ـ واٚىسجاـ والتىاغـ هع البٓئةؤ حالة هف التوا :ىًالتوافؽ الىفسْ بأ (1988، الدٓب)كها عرؼ 
هطالب البٓئة  إزاء ،قدرة الفرد عمِ إشباع هعظـ حاجاتً وتصرفاتً بشكؿ هرضْ عمِ وتىطوي

ائٓة وا ،الهادٓة واٚجتهاعٓة  .ٚجتهاعٓة التْ ٓعاىْ هىٍاوتجىب الفرد هعظـ الهتطمبات الفٓٓز

 التوافؽ االجتهاعي

قصد بً تمؾ التغٓرات التْ تحدث فْ سموؾ الفرد  ،بٍدؼ الهوائهة البٓئٓة ؛وعاداتً ،واتجاٌاتً ،ٓو
قاهة عٛقات هىسجهة هعٍا  (.1975 ،الحىفْبات البٓئة )وهتطم إشباعا لحاجات الفرد ،وا 

جتهاعٓة هع اىً قدرة الفرد عمِ إقاهة عٛقات بأ التوافؽ اٚجتهاعْ: (1969 ،الٓزادي)ٓعرؼ 
ٌذا  ،بقدرة الفرد عمِ الحب والعطاء ةتسههو  ،هثهرة وههتعةعمِ أف تكوف ٌذي العٛقات  ،خٓرفأ

الذي ٓجعؿ الفرد شخصا ىافعا فْ هحٓطً  ،وهف ىاحٓة أخرى القدرة عمِ العهؿ الفعاؿ ،هف ىاحٓة
 .جتهاعْاٚ

 ،بأىً توافؽ الفرد هع بٓئتً الخارجٓة الهادٓة واٚجتهاعٓة :التوافؽ اٚجتهاعْ (1975، الٍابط)ٓعرؼ 
 ،ووسائؿ الهواصٛت ،والبحار ،ها ٓحٓط بالفرد هف عواهؿ هادٓة كالطقس :والهقصود بالبٓئة الهادٓة

وعٛقات  ،وعادات وتقالٓد ،كؿ ها ٓسود الهجتهع هف قٓـ ٌْ :بٓئة اٚجتهاعٓةأها ال ،ٍزة...إلخجواٖ
  .قتصادٓة وسٓاسٓة وتعمٓهٓةاوىظـ  ،جتهاعٓةا

إٚ أىً  ،جتهاعْبٓف التوافؽ الشخصْ والتوافؽ اٚ ىفرؽ أفأىً قد ٓكوف هفٓدا ( 2001،ويرى )شاذلي 
أف تصبح داخمٓة وشخصٓة أثىاء فترة ىهو جتهاعٓة والهعآٓر تهٓؿ إلِ فالقٓـ اٚ ،ٓتعذر غالبا
تدخؿ فْ تقدٓر كفآة  ،فإف الهعآٓر الهىبثقة هف الثقافة وأحكاـ القٓـ ،وهف ىاحٓة أخرى ،الشخصٓة

 التوافؽ الشخصْ.
 ،حالة هف التواؤـ واٚىسجاـ هع البٓئةبأىً  التوافؽ الىفسي االجتهاعي: (1970 ،فٍهْ)ويعرؼ 

ىا ٓبرز التوافؽ بجىاحًٓ ،رد عمِ إشباع هعظـ حاجاتً وتصرفاتًوالتْ تىطوي عمِ قدرة الف  :ٌو
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ْ التوافؽ اٚجتهاعْ بٓف الفرد والبٓئة الهحٓطة فو  (أي بٓف الفرد وىفسً) التوافؽ الىفسْ الداخمْ
  .فراد والبٓئةضوء العٛقات الهتبادلة بٓف اٖ

 أبعاد التوافؽ الىفسي: 1.2.2
 وال: التوافؽ الشخصي:أ

تضهف  شباع الدوافع والحاجات الداخمٓة  ،والرضا عف الىفس ،السعادة هع الىفس ٓو الفطٓرة  واٖولٓةوا 
ة الهكتسبة عبر عف "سمـ داخمْ" حٓث ٓقؿ الصراع الداخمْ ،والعضوٓة والفسٓولوجٓة والثاىٓو  ،ٓو

تضهف كذلؾ التوافؽ له راف طالب الىهو فْ الهراحؿ الهتتابعةٓو  (.1997 ،)ٌز

 االجتهاعي ثاىيا: التوافؽ

تضهف السعادة هع أ  واٚهتثاؿ  ،وهسآرة الهعآٓر اٚجتهاعٓة ،واٚلتزاـ بأخٛقٓات الهجتهع ،خٓرفٓو
والعهؿ لخٓر  ،والتفاعؿ اٚجتهاعْ السمٓـ ،وتقبؿ التغٓر اٚجتهاعْ ،لقواعد الضبط اٚجتهاعْ

رافعٓة" الصحة اٚجتهاحقؽ "ٓهها  ؛الجهاعة  (.1997 ،)ٌز

 :سريوافؽ األثالثا: الت

عرفً  البىاء( عمِ ىحو  -اٖـ -العٛقة اٚجتهاعٓة التْ تقوـ بٓف )اٖببأىً  (1987 ،)عبد الحهٓدٓو
  ٓحقؽ التوازف داخؿ اٖسرة.

  رابعا: التوافؽ االقتصادي

أسالٓب ٓحدث اضطرابا فْ  ،ف التغٓر الهفاجئ باٚرتفاع أو اٚىخفاض فْ سمـ القدرات اٚقتصادٓةإ
ف عادات ورغبات جدٓدة ،لشخصٓة هع الهجتهعتوافؽ ا كها  ،ذلؾ ٖف اٚىخفاض ٓتطمب هف الفرد تكٓو

التْ تعتبر أكثر  ،العٓش ةطٓرقتراجع عف سبة أف الىاس ٚ ٓستطٓعوف الأف هف طبٓعة الحاجات الهكت
ٓقتضْ  بٓىها اٚرتفاع ٚ ،ٌا دوف أف ٓعاىوا شعورا بالحرهافبدائٓة هف تمؾ التْ ٓعٓشوف عمِ هستوا

معب حد ا٘ ،ف تشبعأوبذلؾ تهىع بعض الحاجات هف  ،هف الفرد ٌذا ٚو ٓتطمبً شباع دورا بالغ ٓو
وذلؾ عف طٓرؽ تعٓىً الىسبة بٓف الحاجات التْ  ،أو ا٘حباط ،ٌهٓة فْ تحدٓد شعور الفرد بالرضااٖ

ٓجة لكوف حد ىت كوف؛ ٓإذا غمب عمًٓ الشعور بالرضاف ،ا٘شباع وتمؾ التْ لـ تمؽَ  ،لقٓت ا٘شباع
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 ،)هكْ ولٍذا ٓتحقؽ التوافؽ اٚقتصادي الذي ٓتهثؿ بشعور الفرد بالرضا ،ا٘شباع عىدي هرتفعا
2006.) 

 خاهسا: التوافؽ االىفعالي

 ،بعٓدا عف أحاسٓس الهرارة والىدـ )عٛء الدٓف ،بهعىِ تقبؿ الفرد لذاتً ولحٓاتً ،ٌو الرضا عف الذات
2004.) 

هع القدرة عمِ هواجٍة  ،التوافؽ التاـ بٓف الوظائؼ الجسهٓة الهختمفة ٌْ:  هيةسادسا: الصحة الجس
 ا٘ٓجابْ بالىشاط والقوة. وا٘حساس ،الصعوبات والتغٓرات الهحٓطة با٘ىساف

 العواهؿ الهؤثرة في التوافؽ الىفسي لمهسىيف: 2.2.3
هوعة هف العواهؿ الهؤثرة فْ طٛع الباحثة عمِ الدراسات الخاصة بالتوافؽ وجدت أف ٌىاؾ هجبعد ا

ْ: ،توافؽ الهسىٓف  ٌو

إف توافؽ الفرد عىدها ٓتقدـ بً السف هف الههكف أف ٓتأثر بطٓرقة الهواقؼ السائدة فْ الحٓاة:  -1
أي هجهوعة العواهؿ  ،وعٛقاتً فْ الهجتهع خاصة هع أسرتً ،وهصادري الهالٓة ،هباشرة بهوقفً السائد

الهتقدهٓف فْ السف  وقد أوضحت هعظـ الدراسات والبحوث أف ،الهسف الدٓهوغرافٓة الخاصة بالفرد
حٓث  ،ذٓف ٓعٓشوف بهفردٌـ ٖي سببزوجاتٍـ قد توافقوا بىجاح عف ال ٓعٓشوف هع الهتزوجٓف الذٓف

هف الرجاؿ الذٓف ٓعٓشوف هع زوجاتٍـ لـ ٓفقدوا ٌذا التوافؽ اٚجتهاعْ هع التقدـ فْ  (%80)كاف 
 .(1987 ،السف )قىاوي

عتبر عدـ اٖ -2 فهف  ،هاف اٚقتصادي أحد هخاطر التقدـ فْ السفعدـ اٖهاف اٚقتصادي: ٓو
ٖف لدٍٓـ فرصا قمٓمة أو  ،الصعب عمِ الهسىٓف بصفة خاصة أف ٓتوافقوا لمهشكٛت اٚقتصادٓة

 (.2001 ،أصغر سىا )شاذلْ اعىدها كاىو فس اٖسموب الذي كاىوا ٓستخدهوىً هىعدهة لحمٍا بى

وىشاطا  ،فراد الهتوافقوف هع التقدـ فْ السف أكثر ىجاحاقات اٚجتهاعٓة السائدة: ٓكوف اٖالعٛ -3
ادة اٖصدقاء اٌتهاها أكثر ب ،شموف فْ توافقٍـذٓف ٓفاجتهاعٓا بدرجة أكبر هف ال ىسبة وتهثؿ ٓز

 ىْفإف حس ،عٛوة عمِ ذلؾ ،هف سٓئْ التوافؽ (%47)التوافؽ عىد هقارىتً  حسىْ هف (%(81
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التوافؽ أكثر  وبالطبع هف الههكف أف ٓكوف حسىْ ،التوافؽ كاىت لٍـ عٛقات حهٓهة هع أصدقائٍـ
 (.1987 ،)قىاوي قدرة عمِ اتخاذ أصدقاء حهٓهٓف عف سٓئْ التوافؽ

تتضهف  راسات أف اتجاٌات الهسىٓف ىحو ذواتٍـتقبؿ الذات لدى الهسىٓف: أوضحت العدٓد هف الد -4
فإىٍـ  ،أـ عمِ الىقٓض هف ذلؾ ،سواء هف كاىت حالتٍـ الجسدٓة جٓدة ،ة الذاتٓةهشاعر سمبٓة بالقٓه

هٓموف إلِ الشكوى ،ؽ زائد بشأف صحتٍـ الجسهٓةبقم ٓتهٓزوف ؿ  ،ف ضعؼ الصحة عاهةه ٓو والتٍٓو
وقد وجد أف أغمب الهسىٓف ٓتحولوف إلِ اٌٚتهاـ الشدٓد  ،ف الوعكات البسٓطة التْ تصٓبٍـهف شأ

والتهركز حوؿ الذات. وبذلؾ فإف هفٍوـ الهسىٓف عف ذاتٍـ ٓبٓف  ،رتباط بٍا إلِ حد اٖىاىٓةبذاتٍـ واٚ
واىتهائٓة الفرد الهسف فْ  ،دى الكثٓٓرف حٓف ٓتقدـ فٍٓـ السفل ٌذي الهٓوؿ تظٍرو  ،هٓٚو ىرجسٓة

ذا ٓىعكس أث ،وتتجً ىحو ذاتً ،حاٚت كثٓرة تتحوؿ عف أشخاص وهوضوعات عالهً الخارجْ ري ٌو
 (.1987 ،خٓرف )قىاويبالضرورة عمِ أ

 الهفسرة لمتوافؽالىظريات  2.2.4

 أوال: ىظرية التحميؿ الىفسي:
 اكه ،غٓر الحٓاة الشعوٓرة التْ ٓعٓشٍا الفرد ،تركز ٌذي الهدرسة عمِ وجود حٓاة ىفسٓة ٚ شعوٓرة

رى كذلؾ أصحاب ٌذي ا ،تؤكد أف الفرد ٓولد هزودا بغرائز ودوافع هعٓىً لىظٓرة أف الحٓاة عبارة عف ٓو
ف الشخصٓة تتكوف هف ثٛث ىظـ أكها تفترض  ،شباعات أو إحباطاتإتعقبٍا  ،سمسمة هف الصراعات

ف كؿ جزء هف ٌذي اٖجزاء لمشخصٓة أالرغـ هف وعمِ  ،اٖىا اٖعمِ""و  "اٖىا" و"الٍو"  :أساسٓة
فإىٍا جهٓعا تتفاعؿ هعا  ،ْ ٓعهؿ وفقٍاوهبادئً الت ،وهٓكاىٓزهاتً ،وخصائصً ،الكمٓة لً دٓىاهٓاتً

ف السموؾ فْ الغالب هحصمة تفاعؿ بٓف ٌذي ا  و  ،بحٓث ٓصعب فصؿ تأثٓر كؿ هىٍها ؛تفاعٛ وثٓقا
 . (1971 ،لىدسْ ،ٌوؿا بهفردي دوف الىظاهٓف اٖخٓرف )وىادرا ها ٓعهؿ أحدٌه ،الىظـ الثٛث

 ،واٚستقرار الىفسْ لمفرد لكْ تحقؽ التوازفَ  ؛ا بٓىٍاٍا فْ تعاوف فٓهف تعهؿ ٌذي اٚجٍزة جهٓعُ أ ٚو بد  
ْ التْ تستطٓع التوافؽ بٓف اٚجٍزة الىفسٓة ،التْ ىهت ىهوا سمٓها واٚىا القوٓة ٌْ أها اٖىا  ،ٌو

ٍهؿ هب ،وعىدئذ ٓسود هبدأ المذة ،الضعٓفة فٍْ التْ تخضع لسٓطرة الٍو ىا دأ الواقع وها ٓطمبً آٖو
كذا ٓصبح السموؾ هىحرفا ،د فْ ٌذي الحالة إلِ تحطٓـ العوائؽ والقٓودفٓمجأ الفر  ،اٖعمِ خذ أوقد ٓ ،ٌو

فتصبح هتزهتة عاجزة عف  ،ٓر اٖىا اٖعمِأثف اٖىا الضعٓفة قد تخضع لتأكها  ،أشكاٚ عدواىٓة
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هها ٓؤلؼ هجهوعة  ،فتقع فٓرسة لمصراع والتوتر والقمؽ ؛ساسٓة وتوازف الشخصٓةشباع الحاجات اٖإ
ذا ٓؤدي إلِ اٖعراض الهرضٓة ،عهاؿ الٛشعورأوتزج بً فْ  ،وى ضاغطة تكبت الدافعق التْ  ،ٌو
 (.1982 ،عباس) لٓات دفاعٓةآعبر عف هوضوع الكبت ذاتً فْ صور ت

د ٌو الذي تكوف عىدي "اٖىا" بهثابة الهدٓر الهىفذ لمشخصٓةإ  ،ف الشخص حسف التوافؽ فْ ىظر فرٓو
دٓر حركة التفاعؿ هع العالـ الٍو واٖىا اٖ"ؿ هف أي ٌو الذي ٓسٓطر عمِ ك تحكـ بٍها ٓو عمِ" ٓو

ااتفاعٛ تر  ،الخارجْ وهف  ٌذا هف ىاحٓة-لٍا هف حاجات  وها ،عِ فًٓ هصمحة الشخصٓة بأسٌر
 ،وتكٓفٍا لهطالب الواقع ،فإف التوافؽ الحسف عىد الفرد ٓكوف بإدراكً الشعوري لدوافعً -خرىأىاحٓة 

د س رجع فرٓو التْ تعرض لٍا الطفؿ فْ هراحمً  ،وء التوافؽ إلِ هرحمة الطفولة بخبراتٍا الهؤلهةٓو
 (.1990 ،والتْ لٍا عاهؿ أساسْ فْ تشكٓؿ الشخصٓة )الدٓب ،اٖولِ

 هدرسة التحميؿ الىفسي الحديثة -
دهّ دٓدة إلِ التوافؽ ىظرة هختمفة عٓىظر هجددو هدرسة التحمٓؿ الىفسْ الج وف إلِ فٍـ ٓهٓم ،ا ٓراي فرٓو

ذا  ،ٓجابٓة لتمؾ العٛقةثار ا٘بؿ ٍٓتهوف بأ ،ثار السمبٓة لمهجتهع عمِ الفردٌتهاـ لٕعدـ اٚ ٌو
 ٓةٓسهح لٍـ بالتفاؤؿ فٓها ٓتعمؽ بإهكاى ،ْ صٓاغة السموؾ وتشكٓمًالتركٓز عمِ أٌهٓة الهجتهع ف

 (. 1990 ،السوداىْ) تعدٓؿ السموؾ فْ هراحؿ الحٓاة الهقبمة لمشخصٓة
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 ىيا: الىظرية السموكية:ثا

ساس وعمِ ٌذا اٖ ،ف الشخص ٓتعمـ السموؾ هف خٛؿ تفاعمً هع البٓئةأ ةتفترض الهدرسة السموكٓ
وفْ أثىاء تمؾ العهمٓة  ،لمهثٓرات التْ تقدهٍا لٍـ البٓئة بستجٓتٓجب وصؼ اٖشخاص بكائىات 

  (.1981 ،أخروفهر )القاضْ و هف السموؾ والشخصٓة فْ ىٍآة اٖ ىهاطأتتكوف 

و عهمٓة التعمـ والتْ ٓشار إلٍٓا بىظٓرة الهثٓر واٚستجابة :حوؿ هحور رئٓسٌْذي الىظٓرة وتدور   ،ٌو
حفز الفرد ٓكها ترى أف السموؾ ا٘ىساىْ الذي ٓصدر عف الفرد ٌو استجابة حدثت ىتٓجة وجود هثٓر 

فشؿ الفرد فْ تعمـ سموكٓات ف ا  و  ،أف ٌذا السموؾ ٓهكف ضبطً والتحكـ بًترى أٓضا و  ،عمِ استجابة
 ٓعتبر عاهٛ أساسٓا فْ ،وهع الهجتهع الذي ٓعٓش فًٓ ،ىاجحة تهكىً هف التكٓؼ الىاجح هع الىفس

ف السموؾ الصادر عف الفرد ٌو سموؾ هتعمـ أ إضافة إلِ ذلؾ فإىٍا ترى ،اختٛؿ الصحة الىفسٓة
ف شخصٓة  اواضح اأثر بٓئة أي أف لم ،ات سوٓة أو هرضٓةٓسواء أكاىت ٌذي السموك ،بأكهمً فْ تكٓو

 (.2005 ،الفرد )الهطٓري
تهكىً هف  ،اجتهاعٓا هقبولةً  ٌو الذي اكتسب سموكٓاتٍ  :وعمِ ٌذا فالشخص الهتهتع بصحة ىفسٓة

جتوافقا ٓشبع حاجاتِ  ،وهع الهجتهع ،التوافؽ هع ىفسً رضْ الهجتهع )أبو حٓو  (.2009 ،ً ٓو

تعد تقود إلِ الهعززات هع التصرفات التْ لـ -عمِ الذات بهثابة كفآة وسٓطرة إف التوافؽ ٌو 
تحقؽ ٌذا الهستوى هف التوافؽ هف خٛؿ  ،وتعمـ التصرفات الفاعمة فْ بموغ اٌٖداؼ -ا٘ٓجابٓة ٓو

الفرد بهوجبٍا سد  ، هها ٓهكفوفْ الهجتهع ،اكتشاؼ الفرد لمشروط والقواىٓف الكاهىة فْ الطبٓعة
 (.2002 ،خالدياحتٓاجاتً وتجىب الهخاطر )

 ثالثا: الىظرية االىساىية:
ىساف لدًٓ القدرة ف ا٘أ ، ٓروفوعمِ رأسٍـ روجرز صاحب ىظٓرة الذات ،ىساىٓةأصحاب الهدرسة ا٘

و تحقٓؽ الذات :ىساىْ كافة إلِ دافع واحدعزى أىواع السموؾ ا٘ٓو  ،والتحكـ فٍٓا ،عمِ قٓادة ىفسً  ،ٌو
بؿ  ،فٍْ لٓست ساكىة ؛بٓف الذات والبٓئة الهادٓة واٚجتهاعٓةٌْ ىتاج لمتفاعؿ الهستهر  والشخصٓة

ىساىْ عىدي ٓعهؿ بشكؿ هوحد إٓجابْ ىحو ٌدؼ تحقٓؽ الذات والسموؾ ا٘ ،ائهة الحركة والتغٓرٌْ د
 (.1981 ،)القاضْ واخروف
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شٓر "روجرز" إلِ أف اٖ قمقٍـ ٓعبروف عف بعض الجواىب التْ ت ،فراد الذٓف ٓعاىوف هف سوء التوافؽٓو
ٓعتقد "هاسمو" أف الصحة الىفسٓة و ، فٓها ٓتعمؽ بسموكٓاتٍـ غٓر الهتسقة هع هفٍوهٍـ عف ذواتٍـ

 ،فالشخص الهتهتع بالصحة الىفسٓة والسموؾ التوافقْ ،ٓرتبط بتحقٓؽ الذات ،وباٖساس السموؾ التوافقْ
 .(2003 ،ٓحقؽ ا٘هكاىات الهوجودة لدًٓ )الحجار

 ،البساطةو  ،خٓرفوالتقبؿ واٚحتراـ لمذات ولٕ ،دراؾهتوافقة فْ واقعٓة ا٘الشخصٓة ال حدد خصائصٓو  
عٛقات و  ،التفكٓر الهستقؿو  ،الحاجة لمخصوصٓةو  ،ٌتهاـ بالهصمحة العاهةاٚو  ،التفكٓر الهىطقْو 

 (.2004 ،حكاـ )سفٓافالهوضوعٓة فْ اٖو  ،خٓرفجٓدة هع أ

 :رابعا: الىظرية الهعرفية
والتوافؽ هعٍا حسب  ،التوافؽ ٓأتْ عبر هعرفة ا٘ىساف لذاتً وقدراتًأف درسة ٓرى أصحاب ٌذي اله

"ألبرت اس فقد أكد سوعمِ ٌذا اٖ ،ف كؿ فرد ٓهتمؾ القدرة عمِ التوافؽ الذاتْأو  ،اتً الهتاحةإهكاى
كد وأ ،ف ٓوضح لٍـ اهتٛؾ القدرة عبر الحدٓث الداخمْ عمِ التوافؽأ عبر خبراتً هع الهرضِألٓس" 

ـ فْ حؿ الهشكٛت ٓرغٓت ٓةٌهٓة تعمٓـ الهرضِ الىفسٓٓف كٓفأمِ ع ف أف ٓوضح لمهٓرض أو  ،تفكٌٓر
ف أو  ،هىطقٓةف ٌذي اٖحادٓث غٓر أ ٓبٓف لًف أو  ،حدٓثً هع ذاتً ٓعتبر هصدرا ٚضطرابً اٚىفعالْ

 (.1991 ،)سهارة كثر فعالٓةأٓساعدي عمِ أف ٓصبح الحدٓث الذاتْ لدًٓ أكثر هىطقٓة و 

 :سا: الىظرية البيولوجية الطبيعيةخاه
خاصة  ،ىسجة الجسـأفْ التوافؽ تىتج عف أهراض تصٓب  شكاؿ الفشؿأترى ٌذي الىظٓرة أف جهٓع 

 ،والجروح ،عف طٓرؽ ا٘صابات ،و اكتسابٍا خٛؿ الحٓاةأ ،هراض ٓهكف توارثٍاوهثؿ ٌذي اٖ ،الهخ
وترجع المبىات اٖولِ لوضع ٌذي  ،عمِ الفردو الخمؿ الٍرهوىْ الىاتج عف الضغط الواقع أ ،والعدوى

ـ كها تعتهد ٌذي الىظٓرة عمِ أف  ،الىظٓرة لجٍود كؿ هف "داوٓرف هىدؿ" و "جالتوىكالهاف" وغٌٓر
ق ،الصحة الجسهٓة تعىْ التوافؽ التاـ بٓف الوظائؼ الجسهٓة الهختمفة صد بالتوافؽ فْ ضوء ٌذي ٓو

فٍو  :سوء التوافؽ أها ،لصالح الجسـ كمً بشكؿ كاهؿىة لوظائؼ الجسهٓة هتعاو ف تكوف اأ :الىظٓرة
ادة   (.2001 ،)جهعوف و طبقة هف وظائؼ الجسـأىقصاف فْ ىشاط الغدد عىد الفرد  وأىاتج عف ٓز
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 :العالقة بيف االغتراب والتوافؽ الىفسي 2.2.5
ف ٖذلؾ  ؛أخٓرفهكاىٓة الفرد عمِ تحقٓؽ توافقً الىفسْ وتوافقً هع إبعدـ  اٚغترابظاٌرة  تىاقتر 

هها ٓجعمً  ،عىد الفرد اٚجتهاعْحالة التفاعؿ  واىطفاءخهوؿ  إلِفْ حقٓقة اٖهر ٓؤدي  اٚغتراب
ف إوهف جٍة أخرى ف ،لمقدرات التْ تحدد هدى هساٌهتً فْ البىاء والتطورًا وفاقد ،اجتهاعٓاً غٓر فعاؿ 

 بإحساس :والهتهثمة ،التوافؽ الىفسْ وءس لِإتحهمً الكثٓر هف الهشاعر التْ  ًالفرد ٓولد لدٓ اغتراب
والهمؿ وجهود  اٚىتهاءوالشعور بعدـ  ،ا٘بداعٓةالفرص  اىعداـ وىقص أو ،الفرد بعدـ الهساواة

ذا ها قد ٓجعمً أكثر  ،واٚجتهاعْوبالتالْ الشعور بعدـ الرضا فْ الهحٓط الذاتْ  ؛الشخصٓة تهردًا ٌو
 سوء التوافؽ الىفسْ لمفرد إلِالهشاعر سوؼ تؤدي بالىتٓجة وكؿ ٌذي  ،هف الذات والهجتهعًا ىفور و 

 (2007، )الهحهداوي
ف عٛقات ٌتهاـ اٚفتقادي حالة اٚاهف  اً ف الفرد الهغترب ٓعاىْ أساسإ ذا  ،جتهاعٓةاجتهاعْ وتكٓو ٌو

عد ٌذا العجز الهعٓار اٖساسْ لىهو هشا، واٚجتهاعْعف توافقً الىفسْ  اً اٖهر ٓجعمً عاجز   عرٓو
ذا ها، غتراب لدى الفرداٚ ىعداـ اف ٚ شؾ أو  .والتوافؽ الىفسْ اٚغترابقد ٓؤكد العٛقة السالبة بٓف  ٌو

ًٛ لمشعور  ،وشعور الفرد بالتفرقة والتهٓٓز اٚجتهاعْ اٌٚتهاـ  ،باٚغترابسوؼ ٓجعمً أكثر تقب
 .(Brune، 2004) وخاصة فْ بمد الهٍجر

هكف القوؿ ذا ها ،والتوافؽ الىفسْ اٚغتراببٓف  آسمب اف ٌىاؾ ترابطإ :ٓو ٓؤكد أٌهٓة دراسة  ٌو
 ،اً بىائٓ هتساىدةتشتهؿ عمِ العدٓد هف عىاصر التْ  الهىظوهة)طار هفٍوـ الىسؽ أو إفْ  اٚغتراب
ىها ،تحدث فْ الفراغ كظاٌرة ٚ اٚغترابذلؾ أف  ،وظٓفٓاً  وهتبآىة ٓعهؿ هع هتغٓرات أخرى ٓرتبط  وا 

ؤثر فٍٓا ٓهكف هف خٛلً التىبؤ  ،كهتغٓر هستقؿ اٚغترابف ٌذي الىتٓجة تعكس أٌهٓة إ، هعٍا ٓو
 .آجابٓاً وبعضٍا اٖخر  سمبٓاً والتْ ٓرتبط ببعضٍا  ،بالعدٓد هف الهتغٓرات اٖخرى

 اٚقتصادٓةو  ،والسٓاسٓة ،واٚجتهاعٓة ،الىفسٓة :عمِ اٖصعدة اٚستقرارأف سوء  وتستخمص الباحثة
تعاظـ وتزآد الفجوة  إلِ با٘ضافة، بٛ عهؿ لمحٓاة الجدٓدةعمِ تكٓفٍـ  سمباً  سٓىعك هسىٓفبالىسبة لم

الكثٓر هف القٓـ والعادات التْ كاىت  واختفاء ،وتضارب العادات والتقالٓد ،باء واٖبىاءبٓف جٓؿ أ
فْ حٓاتىا  إلٍٓا والتْ ىفتقر ،وا٘ٓثارلفة لهتهثمة فْ التعاطؼ والتراحـ واٖوا ،هوجودة فْ الوطف اٖـ

ادة .الهعاصرة  ،الهسىٓفلدى  اٚغترابهشاعر  كؿ ٌذي الهسائؿ قد تؤسس أجواء هىاخٓة صالحة لٓز
 .ْؤثر بشكؿ كبٓر عمِ توافقٍـ الىفسوت



 

29 

 

 ثاىيا: الدراسات السابقة
ٓة فْ الهجتهعات العرب اٚغتراب الىفسْ والتوافؽ الىفسَْكُثرت الدراسات التْ تىاولت هوضوع  

وقد تىاوؿ الباحثوف والدارسوف ٌذا ، عمـ الىفسفْ  بارزةو  ٌاهة ةقضٓ يوذلؾ ٚعتبار  ،جىبٓةواٖ
 وقد ،هع هوضوع الدراسة الحالٓة ىاسبٓتهىٍا  وفٓها ٓمْ عرض لجزءٍ  ،الهوضوع هف جواىب هختمفة

 : ـاٖقد إلِ بتسمسؿ تآرخْ هىظـ هف اٖحدث وُرتبت ،ُقسهت ٌذي الدراسات إلِ عربٓة وأجىبٓة

 أوال: دراسات تىاولت هفٍـو االغتراب الىفسي

 :ةأوال: الدراسات العربي
 

بعىواف "االتجاي ىحو العىؼ وعالقتً باالغتراب لدى  (2014-2013، دراسة )بوفمجة .1
 الثقافة والجىس"   الشباب في ضوء هتغيري  

فْ  ،ٛقتً باٚغترابلعٛقة القائهة بٓف تكوف العىؼ لدى الشباب وعإلِ التعرؼ إلِ اٌدفت الدراسة 
حٓث  ،ـ الباحث الهىٍج التحمٓمْ الوصفْولتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة استخد ،ضوء هتغٓري الجىس والثقافة
راف627تكوىت عٓىة الدراسة هف ) َقد استخدهت الباحثتاو هقٓاس  ،( هف الطمبة فْ جاهعة ٌو

 .فسْىغتراب الاٚ
وتكوف اتجاي العىؼ ٓعزى لصالح وجود اٚغتراب وجود عٛقة بٓف  :وخرجت الدراسة بعدة ىتائج أٌهٍا 
 ىاث.ا٘
 ىىفسي َعالقتً باالتزاو االىفعالي لدغتراب الالا" بعىواف (2013، دراسة )أبو سالهة  .2

 الغَث بغزة" كالةهدارس َ الطمبة الهكفَفيو في
و كفَفٓاله الطمبة ىىفعالْ لدٚٚتزاو ابا قتًَعٛ ،غتراب الىفسْاٚ إلٌِدفت الدراسة إلِ التعرف 

اٚىفعالْ  َاٚتزاو،العٛقة بٓو اٚغتراب الىفسْ إلَِالتعرف ، فْ غزةالغَث  وكالةفْ هدارس 
الدراسة  حدد الباحث هجتهع .َاستخدن الباحث الهىٍج الَصفْ التحمٓمْ، لدُ أفراد عٓىة الدراسة

التابعة الهسجمٓو لدُ هدرسة الىَر لمهكفَفٓو  ،َطالبة هو الهكفَفٓو اطالب (145)الهكَو هو
بمغت و ،(66فكاو ) أها عدد ا٘ىاث ، (79) كوربمغ عدد الذو ،لَكالة الغَث الدَلٓة فْ هىطقة غزة

 َا٘ىاث الهسجمٓو فْ العان كورطمبة الصف الخاهس َالسادس هو الذ( هو 49عٓىة الدراسة )
  الهدرسة ذاتٍا.( لدُ 2013-2012)الدراسْ 
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 ؿعبد المطٓف خمٓفة الهشته دكتورراب الىفسْ لٗستاذ الاس اٚغتأدَات الدراسة هتهثمة بهقٓ وكاىت
 هقٓاس اٚتزاو اٚىفعالْ هو إعداد الباحثَ ،حٓث اعتهد الهدرج الخهاسْ ،قرةف (60) عمِ

  .الهدرج الخهاسْ عمِ هعتهد ،فقرة (28) عمِؿ َالهشته
 عٓىة ٌَفراد الأدرجة اٚغتراب الىفسْ لدُ  َتَصمت الدراسة إلِ أو الَزو الىسبْ لهستَُ

إضافة إلِ ، (%64.71) أفراد العٓىة ٌَ َأو الَزو الىسبْ لٛتزاو اٚىفعالْ لدُ (59.18%)
اٚتزاو  فْ درجة (0.05) عىد هستَُ دٚلة إحصائٓةد فرَق ذات دٚلة وَج التوصؿ إلِ عدـ

حصائٓة فْ درجة اٚغتراب الىفسْ إبٓىها َٓجد فرَق ذات دٚلة ، تعزُ لهتغٓر الجىس ىفعالْاٚ
د عٛقة ارتباطٓة عكسٓة ذات دٚلة وَجوتوصمت الدراسة إلِ ، ُ لهتغٓر الجىس لصالح ا٘ىاثتعز

 كمهاٌَذا ٓعىْ أىً  (0.452-) اٚغتراب الىفسْ َاٚتزاو اٚىفعالْ ٓساَّ احصائٓة بٓو درجة
 اٚتزاو اٚىفعالْ لدُ أفراد العٓىة.ؿ ق كمهاأفراد العٓىة  زاد اٚغتراب الىفسْ لدُ

ألهف الىفسي )دراسة هيداىية ااالغتراب الىفسي وعالقتً ببعىواف " (2012)دراسة : ىعيسة  .3
 (عمِ عيىة هف طمبة جاهعة دهشؽ القاطىيف بالهديىة الجاهعية

 ،هف الىفسْبٓف الشعور باٚغتراب الىفسْ واٖالدراسة إلِ الكشؼ عف العٛقة اٚرتباطٓة  تٌدف
عمِ هقٓاس  ،لهرحمة الجاهعٓة والدراسات العمٓاوكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ بٓف هتوسط درجات طمبة ا

الهستوى التعمٓهْ( لدى طمبة  –)الجىسٓة  تبعا لمهتغٓرات ،وهقٓاس اٚغتراب الىفسْ ،هف الىفسْاٖ
( طالبا وطالبة هف طمبة 370عٓىة الدراسة هف ) تتكوى، جاهعة دهشؽ القاطىٓف بالهدٓىة الجاهعٓة

  صمْ.( هف هجتهع البحث اٖ%3ىسبتً ) عٓىة هاوتهثؿ ٌذي ال ،هدٓىة السكف الجاهعْ
بٓف  ،إحصائٓةتوجد عٛقة ارتباطٓة عكسٓة سمبٓة ذات دٚلة  خرجت الدراسة بعدة ىتائج أٌهٍا: 

توجد فروؽ بٓف  .جاتٍـ عمِ هقٓاس اٚغتراب الىفسْودر  ،هف الىفسْدرجات الطمبة عمِ هقٓاس اٖ
مٓهْ لصالح طمبة تعزى إلِ هتغٓر الهستوى التع ،ىفسْهف الاٖهتوسطات درجات الطمبة عمِ هقٓاس 

تعزى إلِ  ،هف الىفسْوسطات درجات الطمبة عمِ هقٓاس اٖتوجد فروؽ بٓف هت .الدراسات العمٓا
طمبة الهستوى التعمٓهْ لِ هتغٓر الهستوى لصالح إتعزى وفروؽ  ،هتغٓر الجىسٓة لصالح السوٓرٓف

 بة العرب.هتغٓر الجىسٓة لصالح الطم ،جازة""ا٘
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وأثري في هسؤولية  ،"هستوى االغتراب الىفسي :بعىواف (2012 ،)الهوهىي وطربيةدراسة   .4
 التحصيؿ األكاديهي"

 ،ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ  الكشؼ عف هستوى اٚغتراب الىفسْ وأثري فْ هسؤولٓة التحصٓؿ اٖكادٓهْ
ة فْ الجمٓؿ اٖ ( طالبا وطالبة 480عٓىة الدراسة هف )كوىت سفؿ. تلدى عٓىة هف طمبة الهرحمة الثاىٓو

( طالبة هف طمبة الهرحمة الثاىوٓة فْ الجمٓؿ اٖسفؿ. واستخدـ الباحثاف 238و)، ( طالبا242هىٍـ )
 وهقٓاس هسؤولٓة التحصٓؿ الذٌىْ.  ،هقٓاسٓف ٌها: هقٓاس اٚغتراب الىفسْ

الثاىوٓة فْ  الجمٓؿ اٖسفؿ كاف  أف هستوى اٚغتراب الىفسْ لدى طمبة الهرحمة:أظٍرت ىتائج الدراسة 
وأف هسؤولٓة التحصٓؿ اٖكادٓهْ لدى طمبة الهرحمة الثاىوٓة فْ الجمٓؿ اٖسفؿ كاىت ، هتوسطا
وأثر وجود هسؤولٓة التحصٓؿ  ْ،ج وجود أثر سمبْ لٛغتراب الىفسكها أظٍرت الىتائ، داخمٓة

 ٚو اب الىفسْ الهىخفض كاىوا أكثر هٓٚغتر أي أف اٖفراد ذوي ا، اٖكادٓهْ لدى اٖفراد عٓىة الدراسة
 .لمضبط الخارجْ

 ة الىفسيةذح٘ىالىفسي َعالقتً با غتراب"اال:بعىواف  (2011، إبراٌيـ والصاحبدراسة ) .5
 د"ادجاهعة بغ/اخميةدقسان الاأل طالبات لدى
هو لدُ عٓىة  ،إلِ الكشف عو العٛقة بٓو اٚغتراب َالشعَر بالَحدة الىفسٓةٌذي الدراسة  فتٌد
إلِ هعرفة الفرَق فْ درجتْ اٚغتراب َالَحدة  فتٌدو ،جاهعة بغداد قسان الداخمٓة فْاٖالبات ط

( طالبة 50تكَىت عٓىة الدراسة هو )َ. ىساىٓةَ٘ا بٓو الطالبات فْ اٚختصاصات العمهٓة ،الىفسٓة
 . عشَائٓةسحبٍا بطرٓقة  َتن ،قسان الداخمٓة فْ هجهع العقٓدة فْ جاهعة بغدادٖهو طالبات ا
بالَحدة  هقٓاس الشعَر( 2004ََٓسف الضبع ) لثىاء احثتاو هقٓاس اٚغتراب الىفسْاستخدهت الب

َجَد عٛقة ارتباط دالة  :ٌذي الدراسة إلِ الىتائج التالٓةَقد تَصمت ، (1996ؿ )لراسٓ ،الىفسٓة
 .فْ جاهعة بغدادة قسان الداخمٓاٖلدُ طالبات  ،َالَحدة الىفسٓة ،حصائٓاً بٓو اٚغتراب الىفسْإ

   .ختصاصاتاٚغتراب َالَحدة الىفسٓة بٓو طالبات اٚحصائٓة فْ إعدن َجَد فرَق ذات دٚلة 
ظاٌرتْ ؿ بحَث َدراسات حَ إجراءالتَصٓات َالهقترحات هىٍا: وخرجت الدراسة بهجهوعة هف 

 خرُ.اٖبالظَاٌر الىفسٓة  هاقتٍعَٛهعرفة  ،غتراب َالَحدة الىفسٓةاٚ
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هعمهيف الشعور باالغتراب وعالقتً بالتوافؽ الىفسي لدى ال :بعىواف (2008بدير ) دراسة .6
 التربوييف وغير التربوييف

ٓف وغٓر  إلٌِدفت الدراسة إلِ التعرؼ  الفروؽ بٓف هتوسطات أداء هجهوعة الهعمهٓف التربٓو
ٓف الدراسة استخدـ الباحث ولتحقٓؽ ٌدؼ  ،وأبعاد التوافؽ الىفسْ ،فْ أبعاد الشعور باٚغتراب ،التربٓو

 . ( هعمهًا غٓر تربوي90( هعمهًا تربوًٓا و)90تكوىت عٓىة الدراسة هف )و  ،الهىٍج التحمٓمْ الوصفْ
 وخرجت الدراسة بعدة ىتائج أٌهٍا:

ٓف فْ بعض أبعاد  إحصائٓةٚ توجد فروؽ ذات دٚلة  - ٓف وغٓر التربٓو بٓف هجهوعة الهعمهٓف التربٓو
فْ  ،وذلؾ عمِ الدرجة الكمٓة لٛغترابالتهرد( ، الهعىِ، الٛهعٓآرة، جتهاعٓةاٚغتراب )العزلة اٚ

ٓوجد ارتباط داؿ إحصائًٓا و ، توجد فروؽ فْ ُبعد العجز لصالح هجهوعة الهعمهٓف غٓر التربوٓٓف حٓت
الهٍىْ ، اٚىفعالْ، اٖسري، الزواجْ، اٚجتهاعْ، الشخصْبٓف العجز وبعض أبعاد التوافؽ ) سالب

 . التوافؽ العاـ (و 

 "اب في قصص حسيف عمي حسيف القصيرةظاٌرة االغتر "بعىواف  (2006) الفاساسة در  .7
ٓضاح  ،الدراسة إلِ تجمٓة ظاٌرة اٚغتراب بوصفٍا ظاٌرة اجتهاعٓة ٓعٓشٍا أفراد الهجتهعٌدفت  وا 

ًٛ فْ كاتب القصة القصٓرة حسٓف عمْ حسٓف فْ الت ،الدور الذي قاـ بً اٖدباء عبٓر عف ٌذي هتهث
وصؼ قاهت الدراسة عمِ هىٍج ال ،وذلؾ ٘عطاء الدراسة خصوصٓة التجربة الهحمٓة ،الظاٌرة
ىاقش الفصؿ اٖوؿ هفٍوـ اٚغتراب المغوي والفمسفْ واٚجتهاعْ  :فصوؿ ثٛثةهف تكوىت و  ،والتحمٓؿ
سواء أكاف أخر  ،اٚىفصاؿ عف أخرٌو و  ،وتوصؿ إلِ هفٍوـ هحدد تىطمؽ هىً الدراسة ،والىفسْ

 . أـ الذات بأحاسٓسٍا وأفعالٍا ،الهجتهع بكؿ ها فًٓ هف قٓـ وأفكار وتقالٓد
 : ىتائج الدراسة 

فٍْ  ،إف ظاٌرة اٚغتراب فْ قصص حسٓف عمْ حسٓف عهٓقة الحضور بتجمٓات هختمفة -1
ت السٓاسٓة فْ الهحٓط العربْ والظروؼ اٚقتصادٓ ة فْ الهحٓط لٓست تقمٓدًا عطفًا عمِ عهؽ التحٚو

ا عهقت دواعْ اٚغتراب فْ الهجتهعات العربٓة والهحمٓة ،الهحمْ  . التْ بدوٌر
ولـ ٓظٍر بهفٍوهً  ،ظٍر اٚغتراب فْ قصص حسٓف عمْ حسٓف بهفٍوهً السمبْ - 2

 ا٘ٓجابْ الذي ٓدفع صاحبً إلِ الصهود والدفاع عف الهبدأ والرغبة فْ احتواء أخر.
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االغتراب الىفسي لدى الهسىيف الذيف  بعىواف (2007 ،لحيأبو هعيمؽ وعبد ا)دراسة  .8
 "الذيف لـ يتعرضوا لخبرة التقاعد بحث هيداىي يدرس فئة الهسىيف"، يعهموف في أعهاؿ خاصة

 تٌدفكها  ،وىسبة اٚغتراب الىفسْ عىدي ،الدراسة إلِ الكشؼ عف هدى ارتباط عهؿ الهسفٌدفت 
ولتحقٓؽ ٌدؼ . مِ الهسف فْ شعوري باٚغتراب الىفسْأٓضًا إلِ الكشؼ عف أثر هتغٓر الجىس ع

غتراب الىفسْ لمدكتور ٓراض اختبار اٚواستخدـ  ،الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج التحمٓمْ الوصفْ
و اختبار هؤلؼ هف صالعا أبدًا( ، ىادراً ، أحٓاىاً ، غالباً ، دائهاً بىدًا لكؿ بىد خهسة بدائؿ ) (80)هْ ٌو

، ىسبة اٚغتراب الىفسْ الذي لدًٓرد عمِ ٌذا الهقٓاس دؿ ذلؾ عمِ ارتفاع كمها ارتفعت درجة الف
ىاثًا الهتواجدٓف فْ هدٓىة دهشؽ الذٓف ها زالوا ٓهارسوف  ،وكاف هجتهع الدراسة جهٓع الهسىٓف ذكورًا وا 

 اً هسى (40)لدراسة هفاوقد تألفت عٓىة  ،الهٍىة التْ كاىوا ٓعهموف بٍا فْ فترات الرشد الهتوسط
، ةوتتراوح هٍىة الذكور بٓف باع ،إىاث (10)، اذكور  (30) هزاولتٍـ لمعهؿ العاهؿ الهشترؾ بٓف، سىةوه
 . وا٘ىاث بٓف الحٓاكة والطبخ، أطباءو ، هٍىدسٓفو ، تجارو 

 ىتائج الدراسة:
ْ ىسبة دوف (%47.6)بمغت ىسبة اٚغتراب عىد الهسف العاهؿ  - هها  ،وتعتبر قمٓمة (%50) ٌو

 . خفض ىسبة اٚغتراب عىديوبالتالْ تىهرار الهسف بعهمً ٓؤدي إلِ است
وربها  ،والفرؽ لصالح ا٘ىاث ،توجد ٌىاؾ فروؽ بٓف الذكور وا٘ىاث هف حٓث اٚغتراب الىفسْ -

وتشٓر الىتائج  ،ٓعود ذلؾ إلِ أف الهرأة غالبًا ٌْ أكثر تكٓفًا هع الواقع واٖحداث الهستجدة هف الرجؿ
 فْ حٓف عىد الذكور (%47.5) حٓث ىسبة اٚغتراب عىد ا٘ىاث ،لفرؽ الواضحإلِ أف الفرؽ لٓس با

(51.57%) . 
العراقية  الغتراب والتوافؽ الىفسي لمجاليةالعالقة بيف ابعىواف  (2007 ،الهحهداوي)دراسة  .9

  الجاهعة العربية الهفتوحة في الدىهارؾ، في السويد
 الدراسة لٙجابة عمِ اٖسئمة التالٓة :ٌدفت 

د؟ إحصائٓةٌؿ توجد عٛقة ذات دٚلة  -  بٓف اٚغتراب والتوافؽ الىفسْ لمعراقٓٓف فْ دولة السٓو
، : الجىساٚغتراب تبعًا لمهتغٓرات أتٓةفْ  إحصائٓةٌؿ توجد فروؽ ذات دٚلة  -
 . هستوى التحصٓؿ الدراسْ و،عدد سىوات الغربةو ، الحالة اٚجتهاعٓةو ،العهرو 

اٚغتراب لدى  هقٓاسصهـ و  ،دـ الباحث الهىٍج التحمٓمْ الوصفْولتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة استخ
عمِ أبعاد تهثمت فْ  احتوى ٌذا الهقٓاس إذ ،بات البحثالعراقٓٓف فْ بمد الهٍجر ضهف هتطم
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التهرد والتشٓؤ( اشتهؿ كؿ بعد هف ٌذي اٖبعاد عمِ  و،العزلةو ، الٛهعٓآرةو ، الٛهعىِ و،)العجز
استبٓاىًا هفتوحًا ٓتضهف وأعد  ،ث فقرات الهقٓاس هف هقآٓس سابقةفقرات وقد جهع الباح (10)

فردًا وتـ  (60)وقد وزع الباحث اٚستبٓاف عمِ ، هجهوعة هف اٖسئمة الهتعمقة بكؿ بعد هف اٖبعاد
هف  (%100) وتـ تثبٓت الفقرات التْ حصمت عمِ ،عرض اٚستبٓاف عمِ هجهوعة هف الهختصٓف

أها هقٓاس التوافؽ الىفسْ فقد اعتهد ، والصٛحٓة والدقة فْ التعبٓرالهحكهٓف هف حٓث الوضوح 
اختٓروا  ،فرد (300) بمغ عدد أفراد العٓىةو ، فقرة (60)( الهكوف هف 1996خاهري )الباحث استبٓاف ال
 لِ الىتائج التالٓة :إوقد توصمت الدراسة  ،بالطٓرقة العشوائٓة

 . ٚغتراب والتوافؽ الىفسْبٓف ا إحصائٓةٌىاؾ عٛقة عكسٓة ذات دٚلة  -
إىاث( ولصالح  ،ىس )ذكورفْ اٚغتراب تبعًا لهتغٓر الج إحصائٓةٌىاؾ فروؽ ذات دٚلة  -

هؿ لصالح لهتغٓر العوتبعًا ، أعزب( ولصالح العزاب، تبعًا لهتغٓر الحالة اٚجتهاعٓة )هتزوجو ، الذكور
زهىٓة القصٓرة الههتدة هف صالح الفترة التبعًا لهتغٓر عدد سىوات الغربة ولو  ،الفئة العهٓرة الصغٓرة

مة الههتدة هف ) هقارىة ،( سىوات1-5) تبعًا لهتغٓر ، سىة فها فوؽ( 20بأصحاب الفترة الزهىٓة الطٓو
 . )إعدادي فها دوف( هىخفضسْ ولصالح الهستوى الدراسْ الالتحصٓؿ الدرا

 
شخصية لدى الاالغتراب وعالقتً ببعض سهات  بعىواف (2000، عمي وأحهد) دراسة .10

 الهسىيف بهحافظة أسيوط
، دراسة عٛقة اٚغتراب ببعض سهات الشخصٓة لدى الهسىٓف بهحافظة أسٓوطٌدفت الدراسة إلِ 

 وركزت عمِ:
 . الفروؽ فْ اٚغتراب بٓف أفراد البٓئات الحضٓرة والٓرفٓة لمهسىٓف -
 . ٓوطدراسة عٛقة اٚغتراب بكؿ هف العهر والذكاء لدى الهسىٓف بهحافظة أس -
العٛقة اٚرتباطٓة وىوعٍا بٓف سهات الشخصٓة لٕباء الهسىٓف وسهات شخصٓة أبىائٍـ فْ  -

 . كؿ هف الٓرؼ والحضر
 (400)تكوىت عٓىة الدراسة هف و  ،لتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج التحمٓمْ الوصفْو 

هف أبىاء الهسىٓف هف  (200)و ،هحافظة أسٓوطفْ  هف الهسىٓف الذكور هف هواطىْ الٓرؼ والحضر
استبٓاف و  ،(هقٓاس اغتراب هسىٓف )إعداد الباحثواستخدـ الباحث  ،رحمتْ التعمٓـ الثاىوي والجاهعْه

 . تقدٓر الشخصٓة )إعداد روىالد( وهقٓاس سهة القمؽ
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 : ىتائج الدراسة 
 .لٓرؼهحافظة افْ  ْ الحضرلٓرؼ وهسىوجود فروؽ دالة إحصائًٓا فْ اٚغتراب بٓف هسىْ ا 

ٓة بٓف وجود عٛقة ارتباطو . وجود عٛقة ارتباطٓة بٓف اٚغتراب لدى الهسىٓف وسهاتٍـ الشخصٓةو 
 . وعهري الهسف اٚغتراب وكؿ هف ذكاء

 الدراسات األجىبية ثاىيا:

العالقة بيف جواىب االغتراب " ( بعىوافTarquin & Cotton, 2008تاركويف وكوتوف ) دراسة. 1
 "تالىفسي وهفٍـو الذا

ٌدفت الدراسة لمبحث فْ العٛقات بٓف اٚغتراب الىفسْ لدى الطالب وبٓف جواىب هفٍوـ الذات 
ة. أجاب الطٛ( طالبا هف ط351تمفة. تكوىت عٓىة الدراسة هف )الهخ ب ٛب الهرحمة الثاىٓو

 وهقٓاس ولًٓ تٓىسْ لهفٍـو الذات.  ،الىفسْاٚغتراب  ةالهشاركوف فْ الدراسة عمِ استباى

 ،فٍوـ الذات وبٓف اٚغتراب الىفسْارت الىتائج إلِ وجود عٛقة ترابطٓة هتوسطة بٓف هأش 
أف الشعور بالعجز والتوافؽ غٓر الهىاسب تتىبأ باىخفاض هستوى هفٍوـ الذات  :أشارت الىتائج إلِو 

 .لدى طالب الهرحمة الثاىوٓة

 مِ الوحدة الىفسيةبعىواف "تأثير العهر ع (Ami Rokach ,2007) روكاش آهي دراسة. 2
  "واالغتراب الىفسي

 عٓىة واشتهمت الىفسٓة، الوحدة هسببات عمِ الثقافٓة والخمفٓة العهر، تأثٓر فحص الدراسة حاولت
 إلِ العهٓرة الهجهوعات تقسٓـ تـ قد و ،جهٍوٓرة التشٓؾ هف( 209)و كىدٓا،( 194) عمِ الدراسة

 الدراسة ىتائج أظٍرتوقد  (89_60)والكبار هف (59_31)،والشباب هفسىة،( 30-18) هف الهراٌقٓف
اً  اختٛفاً  ٓر ٓرة العٛقاتو التطوري، العجزو  الشخصْ، التٛؤـ:  عدـ فْ الثقافات بٓفهف  ،جٌو  الجٌو
ري، الفصؿو  العاهمة، غٓر  .اٚجتهاعْ والتٍهٓش الجٌو
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   (Alfred et,al,2005)دراسة الفريد وآخروف. 3
ٓة فْ بالجالٓات ٚغترابا عٛقة الدراسة ٌذي بحثت  عٓىة عمِ تطبٓقٍا وتـ اٖهٓركٓة،( فرجٓىٓا) ٚو
 لقٓاس( دٓف) هقٓاس استخداـ وتـ العمٓا، الجاهعٓة الهرحمة فْ طالباً ( 117) بمغت والتْ الدراسة
 ،العجزو  جتهاعٓة،اٚ العزلة: )ٌْ أبعاد ثٛثة تقٓس فقرة( 24) هف تكوف والذي اٚغتراب، هشاعر
 العٓىة، أفراد لدى غتراباٚ لهشاعر ٓاُ عال اهوجب ارتباطا ٌىاؾ أف :إلِ الىتائج وتوصمت (.آرةوالٛهعٓ

 .الجاهعْ الهستوى اً ضهىٓ ىوقش وقد
االغتراب وعالقتً بالجٍد الذٌىي لدى طمبة "( 2006وردت في الربعي ) 1983سكستوفدراسة . 4

 "وارتباطٍا ببعض السهات ،الجاهعات
طبٓعة العٛقة بٓف اٚغتراب والجٍد الذٌىْ لدى طمبة الجاهعات  إلِالتعرؼ إلِ  ٌدفت الدراسة

 . وارتباطٍا ببعض سهات الشخصٓة
اختبار و  ،أعراض اٚغتراب إلِواختبار كٓىتوف لمتعرؼ  "لدوجهاطٓقٓةا روكٓتش": هقٓاس أدوات الدراسة

طالبًا هف كمٓة  (92) هفتكوىت عٓىة الدراسة و ، اجىٓبوس لمشخصٓة واختبار ،كالٓفورىٓا لمشخص
                                  . الطب

 : ىتائج الدراسة
كها ٓقٓسٍا والدوجهاطٓقٓة ، توجد عٛقة هوجبة بٓف جهمة أعراض اٚغتراب كها ٓقٓسٍا كٓىتوف -

 هقٓاس روكٓتش.
وكرآٌة ، ذاتالطمبة الحاصموف عمِ درجة اغتراب أعمِ ٓتصفوف بالتهرد والسخط والتهركز حوؿ ال –

وصفوف بالتعصب وجهود ، ٓعاىوف هف القمؽ الهرتفع وتقدٓر الذات الهىخفضو ، أىفسٍـ وكمٓتٍـ ٓو
وعدـ التكٓؼ هع  ،ف اغترابٍـ عف الهجتهع ٓتصؼ بالعدواف والتهردا  و ، وثىائٓة التفكٓر القطعْ ،الذٌف

 . هاعٓةٓعٓشوف ىٍبًا لموحدة الىفسٓة والعزلة اٚجتو ، قٓهة الهجتهع وهعآٓري
 
 
شخصية ال ةػَاو: عالقػ( بعىMahoney & Quick, 2001) كويؾاٌَىي َػدراسة ه. 5

 (كأىهوذج) باالغتراب في الجاهعة
هشاعر اغتراب لدُ طمبة الجاهعات فْ الَٚٓات الهتحدة  َدػٌدفت الدراسة إلِ الكشف عو َج

رفع أَ خفض هشاعر اٚغتراب ر هتغٓر الجىس َالدَر الذّ تمعبً الجاهعة فْ ػاو أثػَبٓ، ةػاٖهرٓكٓ
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ات الهتحدة ػطالباً هو الجاهعات فْ الَٚٓ (85)طالبة َ (136)دُ طمبتٍا. َبمغت حجن العٓىة ػل
ًٚ. (44)لٛغتراب َالذّ ٓضن  Gould كولدَاعتهدت الدراسة عمِ أداة هقٓاس اٖهرٓكٓة.    سؤا

ة لدٍٓن درجة عالٓة هو الشعَر َطالب طالبًا (77)التبآو أو ؿ تحمٓؿ هو خَٛبٓىت ىتائج الدراسة 
إجاباتٍن عمِ ؿ َذلك هو خٛ ،صراحةػَاىخفاض فْ درجة الَعْ َال ،باٚغتراب بالىسبة لمجىسٓو

رَق ذات هغزُ بٓو الجىسٓٓو فٓها ٓتعمق بالشعَر ػأسئمة الهقٓاس. َبٓىت الىتائج أٓضاً أىً ٚ َٓجد ف
ٓهكىٍن التعآش  ،ٍٓن درجة عالٓة هو اٚغترابة الجاهعة الذٓو لدػة أو طمبػالىتٓج كاىتَ، باٚغتراب

ة ػف درجػِ تخفٓػعة عمفْ الجاهء أّ تساعد اٖجَا ،دعن هو الهىاخ الجاهعْػهع ٌذي الظاٌرة ب
 ٚغتراب.شعَر باػال
 هع اآلخريف الشعور باالغتراب وعالقتً بالحاجة إلِ االتصاؿ (Brown, 2000) براوفدراسة . 6

 تألفت عٓىة الدراسة هفو ، العٛقة بٓف هستوٓات اٚغتراب وها ٓعادلٍا لِإالتعرؼ  إلِ الدراسةٌدفت 
 كاىت العٛقة بٓف اٚغتراب والحاجة إلِ اٚتصاؿ هع أخٓرف: الدراسة عف جىتو . طالباً  (1739)

 . طردٓة
 ( Hoeksema et ,al, 1999ٌوكسيها وآخػػػػػروف )دراسة . 7

ض الدراسػػة و فر  توقد ىص ،كتئابٓػػػةواٖعػػراض اٚ ،ىسٓػػػةالفروؽ الج جاءت ٌذي الدراسة لمبحث فْ
عز ، ػور الهسىٓفكتئابٓة هقارىة بالذكثر قابمٓػػػػة لمتعرض لٗعراض اٚىاث الهسىات أكأف ا٘ :عمِ  ىٓو
كها أىٍػػػف ٓىجذبف ىحو ، وٓقهف بالتركٓز عمًٓ ،ضعٓفة لمهوضوعٍٍ  عمِ هعاف لِ حصولٍفإذلؾ 

  .ت والتأهٛت بشكؿ كبٓرالتعاهؿ هع التخٓٛ
وتـ قٓاس الحالة الهزاجٓة وضعؼ  ،( سىة75-25أجٓرت ٌذي الدراسة عمِ عٓىة تهتد هف عهر )

هقارىة  ،لِ أف ٌذي الهتغٓرات كاىت أكثر شٓوعًا لدى الهسىاتإوتوصمت الدراسة ، السٓطرة والسرحاف
هع وجود عٛقة دالة بٓف  ،ابٓػػةكتئلٗعراض اٚوكذلؾ وجود فروؽ جىسٓة دالة بالىسبة  ،بالذكػور

حٓث تسٍـ  ،تضح وجود عٛقػػة هتبادلة بٓىٍهااكها ، كتئابٓةالسرحاف والسٓطرة عمِ اٖعراض اٚ
 .وضعؼ السٓطرة هع التقدـ العهري ،كتئابٓة فْ حالة السرحافاٖعراض اٚ
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في والية واشىطف  ات الىفسيةعالقة االغتراب ببعض الهتغير "  (Harry,G,1999)ٌاريدراسة . 8
 "هريكيةاأل

ٓة وهركز جتهاعلِ الهساىدة اٚإكالحاجة  :التعرؼ عمِ بعض الهتغٓرات الىفسٓة ٌدفت الدراسة إلِ
فاعمٓة كؿ هتغٓر هف ٌذي الهتغٓرات عمِ التىبؤ  الدراسة ودرست .ثارة الحسٓةلِ ا٘إوالحاجة  ،السٓطرة

  .عاقة الىفسٓةتسببً هف ا٘ وها ،بحالة اٚغتراب
ـ اً فرد (124) وتألفت عٓىة الدراسة هف وكاىت الىتائج تشٓر ، هف هدٓىة واشىطف اً عشوائٓ تـ اختٓاٌر

لِ إىساف أو الحاٚت الىفسٓة تؤدي با٘ وكؿ هف ٌذي الهتغٓرات ،بٓف اٚغتراب رتباط عاؿٍ الِ وجود إ
 .لِ عواهؿ الصدفةإرجاعٍا إٓهكف  حالة اٚغتراب التْ ٚ

 الىفسي االجتهاعي:دراسات لمتوافؽ 

 أوال: الدراسات العربية
االجتهاعي لدى  القيـ االجتهاعية وعالقتٍا بالتوافؽ الىفسي" بعىواف (2013الجهاعي ) ةدراس. 1

 دراسة هيداىية بجاهعة الوادي(الطالب الجاهعي )
لدى الطالب  والتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ ،ٌذي الدراسة إلِ هعرفة العٛقة بٓف القٓـ اٚجتهاعٓةفت ٌد

 ،طالبا هف طمبة السىة الثاىٓة ((205هف  واختار الباحث عٓىة عشوائٓة لدراستً تكوىت ،الجاهعْ
  .واديجاهعة الفْ هعٍد العمـو اٚجتهاعٓة فْ  ،والسىة الثالثة
توصؿ الباحث إلِ أف القٓـ اٚجتهاعٓة لدى الطالب  :لدراسة بهجهوعة هف الىتائج أٌهٍاوخرجت ا
جتهاعٓة أف القٓـ اٚ ، إضافة إلِسريكها ترتبط بتوافقً اٖ، رتبط بتوافقً الىفسْ اٚجتهاعْت الجاهعْ

 ٚ ترتبط بجىس الطمبة.ٚ ترتبط بتوافقً الصحْ و 
عىواف التوافؽ الىفسي االجتهاعي وعالقتً بهركز الضبط لدى طالب ب (2012، الشهريدراسة ). 2

 كمية التربية الرياضية

وهركز الضبط لدى طٛب كمٓة  ،العٛقة بٓف التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ إلِتعرؼ الإلِ ٌدؼ البحث 
بٓف التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ وهركز  ،وجود عٛقة ارتباط هعىوٓةافترض الباحث ، و التربٓة الٓراضٓة

 .الضبط لدى طٛب كمٓة التربٓة الٓراضٓة
ا ،التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ اتىظٓر وأدرج الباحث  . ت التوافؽ الىفسْ وهركز الضبطوىظٓر
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جراءواستخدـ الباحث فْ  ، ساعٓا فْ الهىٍج الوصفْ باٖسموب الهسحْاتً الهٓداىٓة هىٍجٓة البحث وا 
الىتائج بواسطة  وعالج ،وهقٓاس الضبط ،التوافؽ الىفسْهقٓاس استخدـ و  ،لحؿ هشكمة البحث ذلؾ

فؽ الىفسْ اٚجتهاعْ وهركز اد العٛقة بٓف التوا٘ٓج ؛(هعاهؿ اٚرتباطهف ) حصائٓةبعض القواىٓف ا٘
فقد ظٍرت هف خٛؿ الىتائج وجود عٛقة ارتباط  ،وهىاقشتٍا  ،وتحمٓمٍا ،أها عرض الىتائج ،الضبط
 .فؽ الىفسْ اٚجتهاعْ وهركز الضبطبٓف التوا ،هعىوٓة

 ،ارتباط هعىوٓة وجود عٛقةظٍرت الىتائج وأ ،ٛستىتاجات والتوصٓاتل وخصص الباحث فصٛ كاهٛ
تىهٓة أٌهٍا:  وصِ الباحث هجهوعة توصٓاتأوقد  ،فؽ الىفسْ اٚجتهاعْ وهركز الضبطبٓف التوا

تعٓزز القٓـ و ، ٌج والوسائؿ التعمهٓة والترفٍٓٓةالهىا :القٓـ اٚجتهاعٓة لدى طمبة الكمٓة هف خٛؿ
 .كمٓةالاٚجتهاعٓة لدى طٛب 

لدى  توبعض الهتغيرا ،ىافؽ الىفسي وعالقتً بقوة األ التوا عىوافب (2010، هقبؿ)دراسة . 3
 هرضِ السكري في قطاع غزة 

وكؿ هف الهتغٓرات )عدد  ،ٌدفت الدراسة لمكشؼ عف العٛقة بٓف التوافؽ الىفسْ وأبعادي وقوة اٖىا
لدى  الىوع( ،العهر ،الهستوى التعمٓهْ ،هستوى الدخؿ ،ىوع هرض السكري ،سىوات ا٘صابة بالهرض

  .السكري هرضِ
 (300) بمغتوالتْ  ،عشوائٓة هف الهرضِ الهسجمٓف بهركز شٍداء الرهاؿعٓىة  اعتهدت الباحثة
 ،وهقٓاس قوة اٖىا لباروف ،(2003توافؽ الىفسْ هف إعداد شقٓر )هقٓاس ال طبقتو ، هٓرض وهٓرضة

واٚىحرافات  ،الهتوسطات الحسابٓةعدٓدة ) إحصائٓةواستخدهت الباحثة أسالٓب  ،وترجهة أبو ىآٌة
 (.وهعاهؿ اٚرتباط بٓرسوف ،حاديواختبار التبآف اٖ ،الهعٓآرة

  :جائىتوصمت الدراسة لهجهوعة هف ال
 ،اٚجتهاعْ ،اٖسري ،الصحْ ،بٓف التوافؽ الىفسْ وأبعادي )الشخصْ إحصائٓةوجود عٛقة دالة  -

 ىا لدى هرضِ السكري.التوافؽ العاـ( وقوة اٖ
صابة بهرض وعدد سىوات ا٘ ،إحصائٓا فْ التوافؽ الىفسْ بعد التوافؽ الصحْ وجود فروؽ دالة -

وأبعاد التوافؽ التالٓة  ،عدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓا بٓف عدد سىوات ا٘صابة بالهرضو ، السكري
 التوافؽ اٚجتهاعْ(. ،سريالتوافؽ اٖ ،)التوافؽ الشخصْ
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ىفسي وعالقتً بالسموؾ الديىي لدى الهعتديف التوافؽ البعىواف " (2010، دراسة )رزؽ اهلل .4
 "جىسيا عمِ األطفاؿ بسجوف والية الخرطـو

 لدى الهعتدٓف جىسٓا عمِ اٖطفاؿ ،ٌدؼ ٌذا البحث لهعرفة التوافؽ الىفسْ وعٛقتً بالسموؾ الدٓىْ
ٓة الخرطوـفْ  : لهعرفة العٛقة بٓف التوافؽ الىفسْ وبعض الهتغٓرات هثؿ أٓضا ٌدؼو  ،سجوف ٚو
 وصمة القرابة. ، واستخداـ الكحوؿ، واستخداـ الهخدر، والحالة اٚجتهاعٓة، والهستوى التعمٓهْ، العهر

 العهدٓة التْ خصتٍا الباحثة لدراستٍا وبمغ حجـ العٓىةْ، حثة الهىٍج الوصفْ اٚرتباطاستخدهت البا
مٓؿ البٓاىات بواسطة تـ تحو  ،. وتـ استخداـ هقٓاس التوافؽ الىفسْ والسموؾ الدٓىْشخصا( 73)

تٓة: هعاهؿ ارتباط ختبارات أاستخدهت الباحثة اٚو  ،(SPSS)لمعموـ اٚجتهاعٓة حصائٓةالحزهة ا٘
 اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادي.و ، واختبار )ت(، وهعادلة سبٓرهاف براوف، بٓرسوف

سٓا عمِ اٖطفاؿ : تتسـ أبعاد التوافؽ الىفسْ وسط الهعتدٓف جىىتائج أٌهٍا لِإوتوصؿ البحث 
ٓتسـ التدٓف وسط الهعتدٓف جىسٓا عمِ اٖطفاؿ باٚىخفاض بدرجة  .إحصائٓاباٚىخفاض بدرجة دالة 

عمِ  جىسٓاوسط الهعتدٓف  اٚجتهاعْتوجد عٛقة عكسٓة دالة بٓف بعد التوافؽ الىفسْ  .إحصائٓادالة 
وسط  ،واٚىفعالْ ،الىفسْ اٖسري :ؽتوجد عٛقة دالة إحصائٓا بٓف بعدي التواف ٚ. اٖطفاؿ والتدٓف

 الهعتدٓف جىسٓا عمِ اٖطفاؿ والتدٓف. 
 ؛وضع هجهوعة براهج إرشادٓة ىفسٓة لمشباب :أٌهٍاالتوصٓات هف  بهجهوعة الباحثةأوصت و 

لتجىب الكثٓر هف السموكٓات الهىحرفة التْ هف ضهىٍا و  ،واٚجتهاعْلتحسٓف توافقٍـ الىفسْ 
ة الجاىب الدٓىْ لدى الشباب هىذ الصغر، ٖطفاؿالجىسْ عمِ ا اٚعتداء لٓكوف  ؛والتركٓز عمِ تقٓو

ف التالٓة لدراسات  تقترحا. و اٚىحراؼدرعا واقٓا لٍـ هف  دراسة التوافؽ الىفسْ هستقبمٓة: الباحثة العىآو
عتدٓف دراسة شبٍٓة بٍذي الدراسة تشهؿ فئة الجاىحٓف هف اله، لدى اٖطفاؿ الهعتدى عمٍٓـ واٚجتهاعْ

  .دراسة خصائص شخصٓة الهعتدٓف جىسٓا عمِ اٖطفاؿ، جىسٓا عمِ اٖطفاؿ
شخصي ر االبتكاري وعالقتً بالتوافؽ الالقدرة عمِ التفكي بعىواف (2008 ،الكراتي)راسة د. 5

 لدى طالب الهرحمة الثاىوية التخصصية. االجتهاعي
 ،وعٛقتً بالتوافؽ الشخصْ اٚجتهاعْ ،اريالقدرة عمِ التفكٓر اٚبتكإلِ لتعرؼ إلِ اٌدفت الدراسة 

( 100هىٍـ )  ( طالب200) ىت عٓىة الدراسة هفتكو ف ،واستخدـ الباحث الهىٍج التحمٓؿ الوصفْ
اختبار القدرة عمِ التفكٓر اٚبتكاري المفظْ الىسخة )أ(  الباحث ـاستخدو  ة،( طالب100طالب و)
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عداد عبد تـ تطبٓقً هف قبؿ عارؼ بسٓس و  ،(1971اهلل سمٓهاف وفؤاد أبو حطب ) ترجهة وا 
 .(1998) لٓزىب اٖوجمْ جتهاعْاختبار التوافؽ الىفسْ اٚو  ،(2004)
بٓف البىٓف والبىات فْ  إحصائٓةوجود فروؽ ذات دٚلة أٌهٍا: الىتائج بهجهوعة هف وخرج البحث  

 . التوافؽ الشخصْ اٚجتهاعْ لصالح ا٘ىاث
 

االجتهاعي لدى  عيىة القيـ السائدة وعالقتٍا بالتوافؽ الىفسي عىواف ب( 2006، حهيد)دراسة . 6
 هصراتًفي هف الهسىيف 

فْ لدى عٓىة هف الهسىٓف  ،لتعرؼ إلِ القٓـ السائدة وعٛقتٍا بالتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْإلِ اٌدفت 
 رت بطٓرقة العٓىة العشوائٓةٓاخت %،5 بىسبة  ا( هسى280تكوىت عٓىة الدراسة هف )و ، هصراتً

هقٓاس   الباحث واستخدـ  ة،وهسى ا( هسى5606هجتهع البحث اٖصمْ البالغ ) هف ،الطبقٓة الىسبٓة
وخرجت الدراسة ، هقٓاس التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ هف إعداد ٓزىب اٖوجؿو  ،ٖلبورتوفٓرىولٓىدزى القٓـ

هاعْ بٓف أفراد عٓىة البحث توجد عٛقة دالة إحصائٓا بٓف القٓـ والتوافؽ الىفسْ اٚجت ٚ بىتائج أٌهٍا:
 فْ العٓىة الكمٓة.

ردىييف مهتقاعديف هف كبار السف األ عىواف التوافؽ الىفسي لب (2004 ،عالء الديف) دراسة .7
 يف وغير العاهميف هف كال الجىسيفالعاهم

العاهمٓف  ،ردىٓٓفهع حدث التقاعد لدى كبار السف اٌٖدفت الدراسة إلِ الكشؼ عف التوافؽ الىفسْ 
طبؽ . و أىثِ 40))و ذكر 60)) ،فرد ( (100هف عٓىة الدراسةتكوىت و  .وغٓر العاهمٓف هف الجىسٓف

  .الباحث هقٓاس التوافؽ الىفسْ لمكبار إعداد ساهٓة قطاف
غٓر ٓف بٓف الهتقاعدٓف العاهمٓف والهتقاعد اإحصائٓوجود فروؽ دالة  :خرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا

-التوافؽ بٓف الهتقاعدٓف الذكور ر الىتائج إلِ وجود فروؽ دالة فْ ٓلـ تشو  ،عاهمٓف لصالح العاهمٓفال
وأظٍرت  ،عمِ ىفس الهقٓاس -عاهٛت وغٓر عاهٛت-والهتقاعدات ا٘ىاث  -مٓف وغٓر عاهمٓفعاه

ٓعود لمفروؽ الدالة فْ التوافؽ  ،لتفاعؿ هتغٓري العهؿ والجىس إحصائٓةالىتائج وجود أثر ذي دٚلة 
 ىاث.لصالح ا٘ ،الذٓف ٚ ٓعهموف دٓف والهتقاعداتبٓف الهتقاع

وهركز التحكـ  ،وتوكيد الذات ،عالقة االغتراب بكؿ هف التوافؽ عىوافب (2003 ،خميفة) دراسة .8
 لدى طالب الجاهعة ،والقمؽ واالكتئاب
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حالة و  ،وهركز التحكـ ،فحص العٛقة بٓف اٚغتراب وكؿ هف التوافؽ وتوكٓد الذات إلِ ٌدفت الدراسة
اشتهمت عمِ ستة و  تٓة،جاهعة الكٓوفْ ال ةطالبًا وطالب (400) عٓىة الدراسةوكاىت  ،واٚكتئاب ،القمؽ

  .هقآٓس لقٓاس ٌذي الهتغٓرات
 ،ف هركز التحكـتوجد عٛقة إٓجابٓة دالة إحصائًٓا بٓف اٚغتراب وكؿ ه: خرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا

ف أو  ،اب وكؿ هف التوافؽ وتوكٓد الذاتدالة إحصائًٓا بٓف اٚغتر  توجد عٛقة سمبٓة .واٚكتئاب ،والقمؽ
لقمؽ هىبثًا بكؿ هف التوافؽ وتوكٓد الذات وهركز التحكـ الخارجْ وحالة ا اً اٚغتراب ٓعد هتغٓر 

ًا عمِ جهٓع هتغٓرات الدراسة .واٚكتئاب ٓر حٓث تزآد  ؛باستثىاء اٚغتراب ،ظٍر أف لمجىس تأثٓرًا جٌو
فؽ وتوكٓد الذات لدى الذكور بٓىها تزآدت درجات ا٘ىاث عمِ كؿ هف هركز التحكـ كؿ هف التوا

 .الخارجْ والقمؽ واٚكتئاب
لدى الطالب  ،االجتهاعية بيف االغتراب الىفسي والتوافؽ العالق عىوافب (2000 ،أحهد) دراسة. 9

  اليهىييف والعرب في الجاهعات اليهىية
لدى ْ، اٚجتهاعو ىفسْ والتوافؽ الىفسْ عٛقة بٓف اٚغتراب الال إلِالتعرؼ إلِ  ٌدفت الدراسة
 ،( طالبًا وطالبة351تكوىت عٓىة الدراسة هف )، ىٓٓف والعرب فْ الجاهعات الٓهىٓةالطٛب الٓه

: اٖوؿ لٛغتراب قاـ الباحث ببىاء هقٓاسٓفو  ،ٓهىٓٓفالغٓر هف الطٛب  (70)هف وهف الٓ (281)
 (82) والهقٓاس الثاىْ لمتوافؽ الىفسْ ٓتكوف هف ،أبعاد (6)ة هوزعة عمِ فقر  (80)الىفسْ ٓتكوف هف 
 أبعاد أٓضًا. (6)فقرة هوزعة عمِ

والتوافؽ  ،بٓف اٚغتراب الىفسْ إحصائٓةتوجد عٛقة عكسٓة ذات دٚلة  :وخرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا
د فروؽ ذات دٚلة جٚ تو  .راباً ولصالح الطٛب اٖقؿ اغت، ٚجتهاعْ لدى جهٓع أفراد العٓىةالىفسْ وا
 .بٓف الطٛب العرب والٓهىٓٓف عمِ هقٓاس التوافؽ الىفسْ إحصائٓة

عىواف هستويات االغتراب لدى الطالب اليهىييف الدارسيف في ب (2000 ،الكولي)راسة د. 10
 تويات التوافؽ الىفسي واالجتهاعيالجاهعات الهصرية وعالقتٍا بهس

بحثً الهٓداىْ واىطمؽ هف  ،ى هعاىاة الطالب الٓهىْ الدارس خارج وطىًٌدؼ الباحث إلِ هعرفة هد
ارسٓف فْ هصر )هاجستٓر طالبًا هف الطٛب الد (87)تكوىت عٓىة الدراسة هف .لتحقٓؽ ذلؾ الٍدؼ

وكاف  ،استخدـ الباحث هقٓاس اٚغتراب وهقٓاس التوافؽ، جاهعتْ عٓف شهس والقاٌرة(فْ ودكتوراي 
( ،الْ الثباتالهقٓاس صادقًا وع : عمِ أربعة هقآٓس فرعٓة كها ٓمْ وقد اشتهؿ هقٓاس التوافؽ )لٍٓـو

  .والتوافؽ الهىزلْ ،التوافؽ الصحْ واٚجتهاعْ واٚىفعالْ
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بدرجة  فْ هصرطٛب الٓهىٓٓف الدارسٓف اىتشار ظاٌرة اٚغتراب بٓف ال :خرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا
وها ٓمحؽ بالفرد هف  ،ختمفة والهتهثمة فْ اٚغتراب عف الذاتوعمِ هستوٓات اٚغتراب اله، هرتفعة

كها دلت الىتائج أٓضًا عمِ أف ٌىاؾ فروقًا ، مؽ واٚضطراب الىفسْ واٚجتهاعْهعاىاة تسبب لً الق
 . دالة بٓف الهرتفعٓف والهىخفضٓف فْ درجة اٚغتراب

 جىبية لمتوافؽثاىيا: الدراسات األ

 ,Zisbery et, al) 2009 ،دراسة )زيسبري وآخروف. 1

وبعض  ،الرتابة() ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة هدى الترابط بٓف السهات الهعرفٓة والعهمٓة والروتٓف
هف اٖهٓركاف الذٓف ٓعٓشوف بشكؿ  اً هتقاعد (80) وتكوىت العٓىة هف. لمهسىٓف ةالعواهؿ الدٓهوغرافٓ

وأظٍرت الىتائج وجود . فضٓمٍـ لمروتٓفوتـ تقٓٓـ وضعٍـ الوظٓفْ والحالة الهعرفٓة وهدى ت ،هستقؿ
ة بٓف الحالة الوظٓفٓة والروتٓف أو حب الروتٓف كها أظٍرت وجود عٛقة هتبادلة بٓف العهر  ،عٛقة قٓو

أف الروتٓف سهة ترتبط  :وأظٍرت الىتائج أٓضا. أها الهعرفة فمٓس لٍا عٛقة بالروتٓف ،والتعمٓـ والروتٓف
 .شٓخوخةبهختمؼ جواىب الرفاي فْ سف ال

 (,Wong & Earl  2009، ) ويىج وايرؿ دراسة. 2

الدٓهوغرافٓة والصحٓة( والعواهؿ الىفسٓة دٓة )هعرفة أثر كؿ هف العواهؿ الفر إلِ  الدراسة تٌدف
عمِ التوافؽ الىفسْ  ،(ٓزة العهؿ( والعواهؿ التىظٓهٓة )شروط خروج القوى العاهمةواٚجتهاعٓة )هرك

ٌدفت إلِ هعرفة أثر هركٓزة العهؿ عمِ هستوٓات و  ،هع ٌذي الهرحمةـ ٍوهدى تكٓف ،عدٓفلمهتقا
  .اعد فْ هرحمة ها بعد التقاعدالىشاط بعد التق
 ؛تحسف الصحة وارتفاع الدخؿ والزواج :وخرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا ،هتقاعدا (394)بمغت العٓىة 

د التقاعد فٍْ لٓست ذات صمة أها هركٓزة العهؿ وهستوٓات الىشاط بع ،ٓؤدي إلِ توافؽ ىفسْ أفضؿ
 بالتوافؽ الىفسْ هع التقاعد.

هشكالت بعىواف  (Mehdizadeh, N. & Scott, G, 2005 ،هٍدي زادي وسكوت) دراسة. 3
 لدُ الطالب اإليراىييو في اسكتمىداالتَافق 
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Adjustment Problems of Iranian International Students in Scotland 
Scotland: Shannon Research Press 

لدُ الطٛب  ٌدفت الدراسة إلِ اختبار هجهَعة الهتغٓرات التْ تبدَ أىٍا تؤثر فْ عهمٓة التَافق
َبمغ عدد أفراد الدراسة ، الدَلٓٓو )الطٛب اٖجاىب الذٓو ٓدرسَو فْ بمداو أخرُ غٓر بمداىٍن(

أظٍرت ىتائج و، الهضهَوؿ تحمٓ َاعتهدت الدراسة هىٍج، ( طالباً هو الطٛب ا٘ٓراىٓٓو70)
الهشكٛت ؿ هثؿ عَاه َأو، أو درجة الصعَبة فْ التَافق اختمفت هو طالب إلِ آخر :الدراسة

ٓهكو  كها، الطٛب فْ اسكتمىدا جتهاعٓة الىفسٓة َالثقافٓة ٓهكو أو تؤثر فْ تَافقاٚالدراسٓة َ
هع بٓئة  أخرُ فْ تَافق الطالبؿ عَاه أَ باٚرتباط هعؿ هستقؿ أو تؤثر بشكؿ لٍذي العَاه

 جدٓدة.
     Pinquart& Sorensen, 2000)دراسة ). 4

والكفاءة الذاتٓة عمِ  ،والشبكة اٚجتهاعٓة ،ٌدفت دراسة تأثٓرات الوضع اٚجتهاعْ واٚقتصادي
عىد  فؽ الىفسْإلِ هعرفة الهحددات اٚجتهاعٓة الهرتبطة بالتقاعد والتوا ،رفآٌة الحٓاة فْ أخر العهر

بٓ (286)ىتائج  ٌذي الدراسة ولخصت ،كبار السف اعدٓف هف كبار السف طبقت عمِ الهتق ةدراسة تجٓر
وتبٓف أف الحالة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة )الهقاسة بهجهوع الدخؿ  ،سىة (75-65)بهتوسط عهر 

ارتبطت آجابًٓا بالسواء الىفسْ الهقدر ذاتٓا عىد  ،والتعمٓـ والطبقة اٚجتهاعٓة( والشبكة اٚجتهاعٓة
كها أف ىوعٓة اٚتصاٚت  ،ء الىفسْ بصورة تفوؽ الحالة التعمٓهٓةاف الدخؿ ٓرتبط بالسو أو  ،ار السفكب

 .ء الىفسْااٚجتهاعٓة أظٍرت ارتباطات بالسو 
 : ( (Paulaet, et, al, 2001دراسة . 5

تأثٓر وهدى  ،لِ الكشؼ عف العٛقة بٓف التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ والعٛقة الزوجٓةإٌدفت الدراسة 
( هٓرضا 79عٓىة الدراسة لدى الباحثٓف هف )تكوىت ، عمِ هستوى السكر لدى هرضِ السكريذلؾ 

ـ , ىسولٓفوالذٓف ٓعالجوف باٖ ،وؿ والىوع الثاىْهف الكبار الهتزوجٓف هف الىوع اٖبالسكري  وتـ اختٓاٌر
  .بطٓرقة عشوائٓة

وافؽ الشخصْ واٚجتهاعْ وعٛقتً هقٓاس لمت :استخدـ الباحثوف عدة هقآٓس فْ دراستٍـ هثؿ
  وهقٓاس طبْ لتحدٓد هستوى التحكـ فْ السكر لدى الهرضِ. ،جودة الحٓاةوهقٓاس  ،باٖزواج
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ى , فكمها ارتفع هستو وجود ارتباط هوجب بالرضا الزواجْ وجودة الحٓاة خرجت الدراسة بىتائج أٌهٍا:
جودة الحٓاة وعمِ  ،ْ اٚجتهاعْ لمهٓرضٓجابٓا عمِ هستوى التوافؽ الشخصإالرضا الزواجْ اىعكس 

لتحكـ فْ وهستوى ا ،لـ ٓتضح حسب ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ عٛقة بٓف التوافؽ الزواجْو  .لدٍٓـ
زلة ىسحابٓة فإىٍـ ٓعطوف أٌهٓة لقٓـ العفراد الهجهوعة اٖٚ وبالىسبة .السكر لدى هرضِ السكري
 (. 2006 ،جابرـ قٓـ القٓادة والدٓف وا٘ثارة )ؿ تقؿ لدٍٓوفْ الهقاب ،صدقاءوالحٓاة اٖسٓرة وهجاراة اٖ

 التعميؽ عمِ الدراسات السابقة
الدراسة الحالٓة فْ تىاوؿ  ٓتضح أىٍا تتشابً هع ،لمدراسات السابقة الهتأىٓة الباحثة هراجعةهف خٛؿ 

اٚغتراب  أف غالبٓة الدراسات السابقة إلِ أشارتحٓث  ،وعٛقتً بالتوافؽ الىفسْ اٚغترابع هوضو 
تبٓف لىا أف  ،لدى فئات هجتهعٓة هختمفة وهتعددةفْ ظٍور هشكٛت ىفسٓة  ٓؤثر غتراب هفٍوـ اٚٓو

و بالتالْ هفٍوـ واسع اٚىتشار وذو ثراء غٓر هحدود فْ ، ٓعد هفٍوهًا هرىًا وغٓر هحدد الهحتوى ٌو
عمِ  ،وؿ الهسٍب لٍذا الهفٍوـهكف هٛحظتً بأىً وعمِ الرغـ هف التىا "هاي"ولكف ، أبعادي وهكوىاتً

 . الغربْ والعربْ الصعٓدٓف
شٓرحة -عٓىة ٌذي الدراسة والتْ اتفقت هع  دراسات الهرتبطة بالتوافؽ الىفسْ،ال وىجد وجود العدٓد هف

 ، إضافة إلِ اتفاؽ بعضٍا هع(2004عٛء الدٓف )و ، (2006) حهٓد كها فْ دراسة ،-الهسىٓف
، كها ٛؿ وجود عٛقة واضحة اٖبعاد بٓف التوافؽ الىفسْ واٚغترابهف خ الحالٓة هضاهٓف الدراسة

با٘ضافة إلِ اتفاؽ الدراسات السابقة هع الدراسة الحالٓة حوؿ اٖدب ، (2000دراسة أحهد ) فْ
والهتغٓرات الشخصٓة ، وارتباطً بالكثٓر هف الهثٓرات، وأىواعً ،التربوي الهرتبط بالتوافؽ الىفسْ

ا   .(2013الجهاعْ )  دراسةبالتوافؽ الصحْ واٖسري كها فْ وتأثري ، وغٌٓر
 ،أف غالبٓة الدراسات السابقة ربطت التوافؽ الىفسْ بالجاىب اٚجتهاعْ عمِ وجً التخصٓص ولوحظ

رت وسورىسفودراسة )، (2012 ،الشهريدراسة )كها فْ  ، (2008راسة الكراتْ )دو ، (2000 ،بىكٓو
، ثري فْ التوافؽ الىفسْلتوضٓح أبتخصٓص جاىب هحدد ىبٓة الدراسات اٖجبعض  فْ حٓف تهٓزت

ىج وآرؿدراسة ) إذا ىظرىا هثٛ إلِف هف كؿ ركزت عمِ ىجد أىٍا  (,Wong & Earl 2009، ٓو
والعواهؿ  ،واٚجتهاعٓة )هركٓزة العهؿ( ،الدٓهوغرافٓة والصحٓة( والعواهؿ الىفسٓةالعواهؿ الفردٓة )

الكشؼ عف العٛقة بٓف التوافؽ الىفسْ تىاولت   (Paulaet, 2001) بٓىها دراسة ،هعاً  التىظٓهٓة
  .اٚجتهاعْ والعٛقة الزوجٓة
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 ،اتفقت هع الدراسات السابقة فْ بعض اٌٖداؼ والهضاهٓف الىظٓرةوىجد أٓضا أف الدراسة الحالٓة 
الهبسط العرض ة ٛحظإلِ هد هف ا٘شارة ب ٚو  ،هها أضفِ تىوعًا إٓجابًٓا فْ عرض الهادة الىظٓرة

وقد ٓكوف ، ختبار هتغٓراتٍااعتهدت عٓىة الطٛب فْ ابأف أغمبٓتٍا  ، والتْ ىمهس هىٍالمدراسات
عتبار أف الطٛب ٓهثموف الفئة الهعوؿ عمٍٓا فْ البىاء والتقدـ والتطور الِ إ عائدالسبب فْ ذلؾ 

 . (2010، هقبؿ)دراسة و ، (2011، )إبرآٌـ والصاحبكها فْ دراسة ، الحضاري
 كها فْ دراسة، تىاولت عٓىة الهسىٓف بشكؿ عاـالتْ بد هف ا٘شارة إلِ بعض الدراسات  ٚكاف و 
  .(2004، عٛء الدٓفدراسة )و ، (2006 ،حهٓد)

ـ هف الهسىٓف الهقٓهٓف هعتطبٓقٍا عمِ عٓىة هها ٚ شؾ فًٓ أف الدراسة الحالٓة تىفرد فْ  أها . أسٌر
و  ،الهىٍج الوصفْ التحمٓمْعمِ استخداـ ٓة الدراسات السابقة فقد اتفقت غالب، هف حٓث الهىٍج ٌو
ةلمدراسات  ، واٖىسبهةءَ ٛهالهىٍج اٖكثر  ىفسٓة  التْ تستعٓف باٚستفادة بهقآٓس الىفسٓة التربٓو

هع اٚستعاىة بجزئٓات الهىٍج الوصفْ  باستخداـ الهىٍج اٚرتباطْ اىفردت الدراسةلكف  ،هتىوعة
  التحمٓمْ.

 لدراساتا توصمت إلٍٓاؼ والتبآف فْ الىتائج التْ ختٛبأف اٚ : ترى الباحثة ،الىتائج هقارىة وفْ
وكذلؾ  ،وهدى تهثٓمٍا لمهجتهع ،وحجهٍا ،هىٍا طبٓعة العٓىة :لِ عواهؿ عدٓدةإقد ٓرجع  السابقة

ؽ بهفٍـو وخاصة فٓها ٓتعم ،والوضع الثقافْ والحضاري لهجتهع الدراسة ،ختٛؼ الهكاف والزهافا
ا الفعاؿ فْ تحدٓد حٓث ٓكوف لمقٓـ واٖعراؼ اٚ، غتراباٚ ذا بدوري  ،ستجابات اٖفراداجتهاعٓة أثٌر ٌو

  .قد ٓىعكس عمِ الىتائج الهستوفاة
 ث ٓفرض عمِ الباحث تىاوؿ هتغٓراتحٓ وأٌدافً، البحثلِ طبٓعة فروض إقد ٓرجع ٌذا التبآف و 

دوات الهستخدهة لقٓاس هتغٓر لِ اٖإضافة با٘، تخدـ قضآا البحثلذلؾ الفروض ل اً وتأتْ تبع ،بعٓىٍا
 ،بعاديأخرى ببعض أو  ،غتراب بكاهؿ أبعاديفٍىاؾ دراسات تىاولت اٚ، )بعاديأو  غتراب)اٚ الدراسة

  .لذلؾ أف فقرات الهقآٓس الهستخدهة فْ الدراسات هتبآىة وهختمفة اً وىٛحظ تبع
 حصائٓةا٘لِ الهعالجات إالدراسات هوضوعة البحث  لٍا توصمتالىتائج التْ  اختٛؼوقد ٓعزى 
ىىا ىمهس بأف الهعالجات إحٓث ، ٘عطاء الىتائج العمهٓة الدقٓقة ؛هتٍاءٛوهدى ه ،الهستخدهة

التْ  حصائٓةستخداـ الوسٓمة ا٘الِ قىاعات الباحث فْ إربها ٓرجع ٌذا و  ،كاىت هتبآىة حصائٓةا٘
ي أجٓرت فًٓ ذىىسِ الحٓز الزهىْ ال وكذلؾ ٚ، البحث وأٌدافًفرضٓات  لِإٓراٌا هىاسبة لموصوؿ 

وكذلؾ عمِ  ،وصٓاغتٍا س بشكؿ أو بآخر عمِ بىاء البحوثلً هف تأثٓر ٓىعك وها، ٌذي الدراسات
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فالتطور ٓفرض فْ أحٓاف كثٓرة التصدي لهواجٍة الهشكٛت التْ تواكب ، ستجابات الهستجٓبٓفا
  .عٓففْ زهف وهكاف ه ،الحٓاة

اٌر التْ تبرز عمِ سطح الحٓاة ٌىاؾ العدٓد هف الظو هف خٛؿ الهٛحظة الهعهقة ىجد أف و 
ف لمتطور هها ٚ شؾ فًٓ أو  ،هها قد ٓدفع الباحثٓف لدراستٍا وتقدٓـ الحموؿ الهىاسبة لٍا ،جتهاعٓةاٚ
ا تْوال ،ستجاباتضع بصهاتً عمِ طبٓعة وىوعٓة اٚو  فْ اكبٓر  الحضاري والثقافْ أثر ا تؤثر  بدوٌر

 . لٍٓاإِ طبٓعة وىوعٓة الىتائج الهتوصؿ بشكؿ أو بأخر عم
 لمدراسة الحالية: زييأوجً الته

 تهٓزت ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة بها ٓمْ: 

ْ الهسىٓفاٖولِ هحمٓا، و الدراسة تعد ٌذي . 1 هع  الهقٓهٓف التْ تىاولت شٓرحة هجتهعٓة ٌاهة ٌو
ـ  ة لـ تجد بحثا أو دراسة هحمٓة تىاولت الهوضوع ذاتً. ف الباحث، حٓث إأسٌر

ها ،فْ غآة اٌٖهٓةهقارىة ارتباطٓة بٓف هتغٓٓرف ٌذي الدراسة عرضت . 2 والتوافؽ  ،اٚغتراب :ٌو
 .طولكـرهحافظة الىفسْ فْ 

فٓة آهوغر وتعاهمت هع هتغٓرات د ،تىاولت هتغٓرات فكٓرة هرتبطة بالتوافؽ الىفسْ واٚغتراب .3
ؿ العمهْ، العٓىة )كالجىسصٓة هرتبطة بأفراد شخ هكاف  ،الحالة اٚجتهاعٓة ،فهكاف السك، الهٌؤ

 .اٚقاهة الحالْ(

 أوجً االستفادة هف الدراسات السابقة:

وقد استفادت الدراسة الحالٓة هف الدراسات  ،ابقة عمِ أٌهٓة الدراسة وهوضوعٍاتدلؿ الدراسات الس
 هىٍا: السابقة فْ العدٓد هف الجواىب

 . صٓاغة ا٘طار الىظري لمدراسة. 1
 وبٓاف أٌهٓة الدراسة وهبررات إجرائٍا. ،الهساعدة فْ تحدٓد هشكمة الدراسة. 2
 توجًٓ الباحث فْ تصهٓـ أداة الدراسة.. 3 
 اٚستفادة هف ىتائج الدراسة السابقة فْ هىاقشة ىتائج الدراسة الحالٓة. . 4 
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 : الفصؿ الثالث
______________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات
 

 ،وهجتهعٍا، هىٍج الدراسةوصؼ إلِ تسمٓط الضوء عمِ  تسعِ الباحثة هف خٛؿ ٌذي الفصؿ
ا ىتٍاوعٓ ًٛ ٖ الباحثة عطْت وفْ ٌذا الفصؿ، وطٓرقة اختٓاٌر  ،صدقٍاو ، دوات الدراسةوصفًا هفص

التْ استخدهتٍا الباحثة فْ استخٛص ىتائج  حصائٓةوالهعالجة ا٘ ،وكذلؾ ِإجراَءات الدراسة، وثباتٍا
 الدراسة وتحمٓمٍا.

 ٍج الدراسة هى 3.1
 ًوذلػػؾ ٖىػػ، فٍػػو الهػػىٍج الهىاسػػب لٍػػذي الدراسػػة الىفسػػٓة، ْالدراسػػة الهػػىٍج الوصػػفْ اٚرتبػػاط اسػػتخدهت

صػؼ درجػة العٛقػة، ٓدرس "العٛقة بٓف الهتغٓػرات ، باسػتخداـ هقػآٓس كهٓػةبػٓف الهتغٓػرات وصػفًا كهٓػًا  ٓو
اسػػػتخداـ ٌػػػذي العٛقػػػات فػػػْ عهػػػؿ  أو، وصػػػؼ العٛقػػػات بػػػٓف الهتغٓػػػرات ْاٚرتبػػػاطوهػػػف أغػػػراض الهػػػىٍج 

ٌػػػو  ْالباحثػػػة أف الهػػػىٍج اٚرتبػػػاط السػػػبب رأتلٍػػػذا و  .(2002، )همحػػػـ "تىبػػػؤات تتعمػػػؽ بٍػػػذي الهتغٓػػػرات
 وٓحقؽ أٌدافٍا بالشكؿ الذي ٓضهف الدقة والهوضوعٓة. ،اٖىسب لٍذي الدراسة

 هجتهع الدراسة  3.2
ىاثا(هجتهع الدراسة هف جهٓع ا تكوف ـ فْ هحافظة طولكـر هعالهقٓهٓف  لهسىٓف)ذكورا وا  والذٓف ، أسٌر

فقا لمهكتب الهركزي البالغ عددٌـ و  ،( هف إجهالْ سكاف هحافظة طولكـر%4ٓشكموف ها ىسبتً )
وبالتالْ فإف حجـ هجتهع الدراسة الذي ٓهثؿ الهسىٓف فْ ، ىسهة( 172.800) لٙحصاء الفمسطٓىْ

 (.6912ة طولكـر ٓبمغ )هحافظ

 ة:عيىة الدراس 3.3
ـ  (300تكوىت عٓىة الدراسة هف ) ـ ، هحافظة طولكـ هعهف الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر تـ اختٓاٌر

والسبب فْ اختٓار ىوع العٓىة القصدٓة غٓر اٚحتهالٓة ٓعود إلِ صعوبة ) بطٓرقة العٓىة القصدٓة
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ـ  عهف الهقٓهٓف الحصوؿ عمِ قوائـ بأسهاء الهسىٓ ، وعدـ القدرة عمِ حصر هجتهع الدراسة أسٌر
( ٓبٓف وصؼ عٓىة الدراسة وخصائصٍا 3.1والجدوؿ )عشوائٓة،  لكْ ٓتـ اختٓار عٓىة احتهالٓة

ـ فقط، (الدٓهوغرافٓة تبعًا لهتغٓراتٍا الهستقمة ، إذ اف الباحثة سعت ٚختٓار الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر
ا لمعٓىة تهثٓمٍا لهتغٓرات الدراسة ْ:، هع هراعاة الباحثة فْ اختٓاٌر ، والهستوى التعمٓهْ، الجىس ٌو

( %4.34) وقد شكمت العٓىة ها ىسبتً، الحالة اٚجتهاعٓة وهكاف السكفو ، هكاف ا٘قاهة الحالْو 
، وقد استىدت الباحثة باف ٌذي الىسبة تعتبر كافٓة إلِ ها ورد فْ )همحـ، تقٓربًا هف الهجتهع اٖصمْ

سب فْ الدراسات ف عدد أفراد العٓىة الهىابأ ( والذي ذكر فٍٓا1992، ( وفْ )عودة وهمكاوي2002
  .( فرد عمِ اٖقؿ30)اٚرتباطٓة ٌو 

( والذي ذكر بأف عدد العٓىة القابمة Sekaran&Bongie, 2010تـ اٚستىاد إلِ ها ورد فْ )
  .فرد عمِ اٖقؿ (300)ٌو  خهسة آٚؼ فها فوؽلمتحصٓؿ هف هجتهع ٓبمغ 

وبعد إتهاـ عهمٓة جهع البٓاىات ، ستباىة عمِ الهبحوثٓف( ا350) الباحثةوزعت  عمِ ٌذا الصددو 
بسبب عدـ صٛحٓتٍا لمتحمٓؿ  ؛( استباىات10استبعد هىٍا )و  ،( استباىة310) وصمت حصٓمة الجهع

 ( استباىة. 300لكْ تصبح عٓىة الدراسة التْ تـ إجراء التحمٓؿ ا٘حصائْ عمٍٓا ) ،ا٘حصائْ

( ٓبٓف وصؼ عٓىة الدراسة وخصائصٍا 3.1والجدوؿ )عشوائٓة،  لكْ ٓتـ اختٓار عٓىة احتهالٓة
 .الدٓهوغرافٓة تبعًا لهتغٓراتٍا الهستقمة
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 (: توزيع عيىة الدراسة تبعا لهتغيراتٍا الهستقمة عمِ كاهؿ أفراد عيىة الدراسة3.1جدوؿ )
 (300)ف=

 الىسبة الهئوية )%( التكرار هستويات الهتغير الهتغير

 الجىس
 50.0 150 ذكر
 50.0 150  أىثِ

 %100 300 الهجهوع

 الهستوى التعميهي 

                          113 31.1 
 16.0 48 أهْ )ٚ ٓقرأ ٚو ٓكتب( (         

 22.0 66 ابتدائْ
 10.0 30 إعدادي       
ة عاهة  16.0 48 ثاىٓو

 12.7 38 دبمـو
 23.3 70 بكالوٓروس فأعمِ

 %100 300 هوعالهج

 هكاف اإلقاهة الحالي

 60.0 180 فْ بٓت هستقؿ         
 11.3 34 فْ بٓت أحد ابىائْ الهتزوجٓف       

 3.7 11 فْ بٓت إحدى بىاتْ الهتزوجات
دي                         قٓـ هعْ أحد اٚو  21.0 63 فْ بٓتْ ٓو

 4.0 12 غٓر ذلؾ
 %100 300 الهجهوع

 جتهاعية الحالة اال

 15.3 46 هتزوج 
 68.7 206 أعزب 

 16.0 48 غٓر ذلؾ 
 %100 300 الهجهوع

 هكاف السكف 

 37.3 112 هدٓىة 
 33.3 100 قٓرة 
 29.3 88 هخٓـ

 %100 300 الهجهوع

 أدوات الدراسة: 3.4
 ،قة هف أدواتالباحثة فْ إعدادٌا ٖداة الدراسة عمِ ها تـ استخداهً فْ الدراسات الساباعتهدت 
 ،صٓاـ)وهىٍا دراسة ، تىاولت فٍٓا هتغٓرات اٚغتراب الىفسْ والتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ ،وهقآٓس

تكوىت اٚستباىة هف ثٛثة و ، (2012، )الصٓاد، (2010، )شقٓر، (2013، ودراسة )ٌدٌود( 2010
 .(3.2)أقساـ كها ٌو هوضح فْ الجدوؿ 
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 ىشئٞسح ػيٚ أقساٍٖا اىشئٞسحذ٘صٝغ فقشاخ االسرثاّح ا9 3.2 خذٗه

 عدد الفقرات عىواف القسـ رقـ القسـ

 33 هقٓاس اٚغتراب الىفسْ األوؿ

 46 هقٓاس التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ اىيالث

 

 لبىاء هقاييس الدراسة وخصائصٍا السيكوهترية: صؼ تفصيميوفيها يمي و 

 هقياس االغتراب الىفسي، وصدؽ الهقياس :أوال

 :حكهيف الهصدؽ  أوال:

وذلؾ هف خٛؿ  ؛حكهٓفالههف أجؿ التأكد هف توفر دٚٚت صدؽ الهقٓاس تـ إٓجاد صدؽ       
 ،( هحكهًا هف حهمة درجة الدكتوراي فْ هجاؿ ا٘رشاد الىفسْ والتربوي وعمـ الىفس12عمِ ) ًعرض

 ،الهفتوحة جاهعة القدس، جاهعة القدس"أبو دٓس")الجاهعات الفمسطٓىٓة  فْوهىاٌج البحث العمهْ 
تضح ٌذا فْ جاهعة بٓرٓزت( ، جاهعة بٓت لحـ طمبت ، إضافة إلِ هحكـ لغوي، (1)رقـ همحؽ ٓو

بداء رأٍٓـ فٍٓا هف حٓث هدى هىاسبة الفقرات لها أعدت لقٓاسًالباحثة هىٍـ التكـر ب ، دراسة اٖداة وا 
 درست، وبعد التحكٓـ ،وهستوى الصٓاغة المغوٓة ووضوح الفقرات، الذي وضعت فًٓ وهىاسبتٍا لمبعد

  .هٛحظاتٍـ وتوجٍٓاتٍـ حوؿ بىود الهقٓاسالباحثة 

ا مة وهركبة ٖىٍا ،اتفؽ الهحكهوف عمِ ضرورة تبسٓط الصٓاغة المغوٓة لمفقرات واختصاٌر  وقد، طٓو
و ها ٓشٓر  ،%85اٚتفاؽ بٓف الهحكهٓف عمِ عبارات اٚستباىة  بمغت ىسبة لِ أف الهقٓاس ٓتهتع إٌو
  .(1992 ،همكاوي، )عودة ؿبصدؽ هقبو 

 ثاىيا: صدؽ البىاء

( 30عمػػِ عٓىػة اسػػتطٛعٓة هكوىػة هػػف ) تػػـ تطبٓقػً ،صػدؽ بىػػاء هقٓػاس اٚغتػػراب الىفسػْ لمتحقػؽ هػػف
وباسػػتخداـ هعاهػؿ ارتبػػاط بٓرسػػوف تػـ اسػػتخراج قػػٓـ ، لػػـ ٓػتـ تضػػهٓىٍـ فػػْ عٓىػة الدراسػػةو  ،وهسػػىة اهسػى

 (. 3.3) ا ٌو هبٓف فْ الجدوؿكه، هعاهٛت ارتباط الفقرة بالهقٓاس ككؿ
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 ككل ٗاسذثاطٖا تاىَقٞاس، (. قٌٞ ٍؼاٍالخ اسذثاط اىفقشج تاىثؼذ اىزٛ ذْرَٜ إى3.3ٔٞخذٗه )



رقم 
 الفقرة

االرتباط مع 
 المقياس

رقم 
 الفقرة

االرتباط مع 
 المقياس

رقم 
 الفقرة

االرتباط 
 مع البعد

1 0.45 12 0.51 23 0.34 

2 0.49 13 0.62 24 0.74 

3 0.43 14 0.59 25 0.54 

4 0.64 15 0.60 26 0.39 

5 0,43 16 0.70 27 0.78 

6 0.42 17 0.29 28 0.76 

7 0.40 18 0.47 29 0.45 

8 0.50 19 0.62 30 0.60 

9 0.56 20 0.49 31 0.47 

10 0.61 21 0.51 32 0.44 

11 0.29 22 0.53 33 0.66 

 

ت والهقٓاس ككؿ أف قٓـ هعاهٛت اٚرتباط بٓف الفقرا (3هف البٓاىات الواردة فْ الجدوؿ )ٓٛحظ 

بأف ٚ ٓقؿ هعاهؿ ارتباطٍا هع  ،وقد تـ اعتهاد هعٓار لقبوؿ الفقرة (0.71-0.29) تراوحت ها بٓف

 . (Rest, 1979) ،(0.25أو هع الهقٓاس ككؿ عف ) البعد

 :الهقياس ثبات -

هف أجؿ التأكد هف ثبات ( Test- Retest Methodطٓرقة إعادة اٚختبار)استخدهت الباحثة 

( هسف وهسىة هف عٓىة 30حٓث تـ تطبٓؽ الهقٓاس عمِ عٓىة استطٛعٓة هكوىة هف ) ،الهقٓاس

ثـ تـ احتساب ، ( ٓوهًا بٓف التطبٓقٓف14وبفرؽ زهىْ)، لـ ٓتـ تضهٓىٍـ فْ عٓىة الدراسةو  ،التقىٓف

و  (0.93) لهقٓاس ككؿاثبات  هعاهؿ وقد بمغ، هعاهؿ ارتباط بٓرسوف بٓف درجات هرتْ التطبٓؽ ٌو

صمح لتطبٓؽ اٖداة فْ الدراسة الحالٓة. ،هعاهؿ ثبات هرتفع   ٓو
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حٓث طبقت عمِ العٓىة  ،لمتأكد هف ثبات الهقٓاس ،هعادلة الفا كروىباخ استخدهت الباحثةو 

 أفوقد اتضح  ،وعمِ الدرجة الكمٓة( هفردة هف هجتهع الدراسة 30اٚستطٛعٓة والتْ تكوىت هف )

ذا ٓدؿ عمِ أف الهقٓاس ٓتهتع  ،(0.91) عالٓة حٓث بمغ اٚغتراب الىفسْثبات هقٓاس  هعاهؿقٓهة  ٌو

 فْ التطبٓؽ الىٍائْ لمدراسة. ٓهكف اٚعتهاد عمًٓ، و بدرجة عالٓة هف الثبات

 هقياس:التصحيح  طريقة -

فقرات الهقٓاس  وتتـ ا٘جابة عمِ، ( فقرة33بصورتً الىٍائٓة هف ) اٚغتراب الىفسْتكوف هقٓاس 

، عمًٓ اىطباقٍا وهدى، الفقرة ٌذي بهضهوف الهستجٓب قىاعة حسب، فقرة كؿ أهاـ( √بوضع إشارة )

ْ: أوافؽ بشدة، ( الخهاسLikertْ) لٓكرت لتدٓرج وفقاً  وذلؾ وتعطِ ، أوافؽ، ( درجات5وتعطِ )، ٌو

 درجةتعطِ و ، وافؽ بشدةٚ أ، درجة (2)وتعطِ ، ٚ أوافؽ، ( درجات3وتعطِ )، هحآد، ( درجات4)

 . واحدة

وقد تـ عكس الدرجات ، ( درجات5-1فقرة هف فقرات الهقٓاس ها بٓف ) وتتراوح الدرجة عمِ كؿ

ْ ) ،لمفقرات السمبٓة فْ الهقٓاس فإف أعمِ درجة ، ( فقرة33وبها أف الهقٓاس ٓتكوف هف ) (27,28ٌو

 درجة اٚغتراب الىفسْولتحدٓد ، (33وأدىِ درجة )، ( درجة165هكف أف ٓحصؿ عمٍٓا الهستجٓب )ٓ

ات ٌْ: هىخفض ،لدى أفراد عٓىة الدراسة ، وهتوسط، تـ اعتهاد الهعادلة أتٓة فْ تحدٓد ثٛثة هستٓو

 وهرتفع:

 عدد الهستوٓات الحد اٖدىِ لٛستجابة(/ –تجابة طوؿ الفئة = )الحد اٖعمِ لٛس -

- /3=4/3=1.33(5-1 ) 

 وبذلؾ ٓكوف:

 2.33-1 ا بمغ الوسط الحسابْ هفإذ الهستوى الهىخفض -

  3.66-2.34 إذا بمغ الوسط الحسابْ هفالهستوى الهتوسط  -
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 5-3.67 إذا بمغ الوسط الحسابْ هفالهستوى الهرتفع  -

 هقياس التوافؽ الىفسي االجتهاعي :ثاىيا

ات لدى فئ ،التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ اطمعت الباحثة عمِ عدد هف الهقآٓس التْ أعدت لقٓاس

 ( ٓوضح ٌذي الهقآٓس هف اٖقدـ إلِ اٖحدث:3.4جتهع الهختمفة والجدوؿ )اله

 السىة هعد الهقٓاس اسـ الهقٓاس  الرقـ
 التكٓؼ الشخصْ واٚجتهاعْ ٖبىاءهقٓاس  1

 الهغتربٓف
 2002 هىِ السٓد

 2004 سٍٓر ابرآٌـ هقٓاس التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ 2
 2006 لٓمِ وافْ كفوفٓفهقٓاس التوافؽ الىفسْ لمصـ واله 3
 2009 ىبٓؿ سفٓاف هقٓاس التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ 4
 2010 هرفت هقبؿ هقٓاس التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ 5
 2010 صفا صٓاـ هقٓاس التوافؽ الىفسْ لمهسىٓف 6
 2011 عبد الٓهة عمِ حسٓف وحسٓف هقٓاس التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ 7
 2013 حوٓرة ٌدٌود اٚجتهاعْهقٓاس التوافؽ الىفسْ  8
 

أىٍا اختمفت بحسب  إها، وقد ٚحظت الباحثة بعد اٚطٛع عمِ ٌذي الهقآٓس التْ أعدت لقٓاس التوافؽ
، وفٓها ٓخص هحتوٓات ٌذي الهقآٓس، ختمفت بحسب البٓئة التْ طبقت فًٓ.ىٍا اأو أ، الفئة الهستٍدفة
 ٚ( إٚ أف الباحثة، حٓث تقدٓر درجات ا٘جابة ب)ىعـف هعظهٍا اتفقت هف إٚ أ، بعادٌافقد تعددت أ

حتِ ٓتاح  ؛والهكوف هف خهس درجات ،فْ الدراسة الحالٓة ارتأت أف تعتهد سمـ لٓكرت هتعدد الخٓارات
  .جاباتٍـ دوف التقٓد بىعـ أو ٚلمهفحوصٓف تقدٓر إ

، (2010)هقبؿ، (، و2013أساسٓة عمِ هقآٓس كؿ هف: )ٌدٌود،  اعتهدت الباحثة بصورةوقد 
وتضهىٍها هعظـ أبعاد التوافؽ الىفسْ  ،( بسبب اقترابٍا هف الدراسة الحالٓة2010و)صٓاـ، 
 ( فقرة46هف ) وتكوف الهقٓاس، تطبٓقٍا عمِ البٓئة الجزائٓرة والفمسطٓىٓةعدا عف  ،واٚجتهاعْ

 :أبعاد عمِ ستة هشتهٛ
ة ،الرضا عف الىفسافؽ الشخصْ: ٓتضهف السعادة و التو . 1 شباع الدوافع اٖولٓة والثاىٓو والتأقمـ هع ، وا 
وٓتطور التوافؽ الشخصْ تبًعا لتطور الفرد عبر هراحؿ الحٓاة ، عاقة أو هرض ٓصٓب الفردإ أٓة
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شخصٓة  حتِ ٓحدث اٚتزاف فْ ،تزداد الحاجة لمتوافؽ الشخصْوأثىاء العجز أو الهرض ، الهختمفة
تكوف ٌذا ال ،(1989، الشحوهْالفرد )  .(11-1هف فقرة ) ( فقرة11بعد هف )ٓو

وهسآرة الهعآٓر  ،لتزاـ بأخٛقٓات الهجتهعواٚ ،: ٓتضهف السعادة هع أخٓرفالتوافؽ اٚجتهاعْ. . 2
جتهاعْ السمٓـ فْ إقاهة والتفاعؿ اٚجتهاعْ، والعهؿ لخٓر الجهاعة، وتقبؿ التغٓر اٚجتهاعٓة، اٚ

ٓجابٓة هع أفراد الهجت راف، جتهاعٓة )الصحة اٚ حقؽهها ٓ ؛هععٛقات طٓبة وا  (. 27:  1997 ٌز
 .(18-12هف فقرة ) ( فقرات7) ٌذا البعد تضهفٓو 
بدوري الحٓوي  شعورالهع ، التوافؽ اٖسري: ٌو تهتع الفرد بحٓاة سعٓدة داخؿ أسرة تقدري وتحبً .3

 ،ات الضروٓرةٓر ا٘هكاىوهدى قدرة اٖسرة عمِ توف، والتعاوف بٓىً وبٓف أفراد اٖسرة ،داخؿ اٖسرة
 .(27-19هف فقرة) ( فقرات9) ٌذا البعد ضهفٓتو  ،(2003، الحجار)
تهثؿ بشعور. 4 شباع إوقدرتً عمِ ، الفرد بالرضا عف وضعً اٚقتصادي التوافؽ اٚقتصادي: ٓو

حاجاتً الضروٓرة، فالتغٓر الهفاجئ باٚرتفاع أو اٚىخفاض فْ سمـ القدرات اٚقتصادٓة ٓحدث 
ف  ،ابا فْ أسالٓب توافؽ الشخصٓة هع الهجتهعاضطر  ذلؾ ٖف اٚىخفاض ٓتطمب هف الفرد تكٓو

عادات ورغبات جدٓدة، كها أف هف طبٓعة الحاجات الهكتسبة أف الىاس ٚ ٓستطٓعوف الىكوص إلِ 
شعورًا  فدوف أف ٓعاىو  ،هف تمؾ التْ ٓعٓشوف عمِ هستواٌا ،طٓرؽ العٓش التْ تعتبر أكثر بدائٓة

 .(32-28هف فقرة) ( فقرات5) ٓتكوف ٌذا البعد هفو ، (2006)هكْ، ، هافبالحر 
واستهتاعً بحٓاة خالٓة هف التوترات  ،ٓعرؼ بقدرة السٓطرة عمِ اٚىفعاٚت التوافؽ اٚىفعالْ:. 5

أهراض الىفس و الرحاـ أو الٍٓستٓٓرا، و هثؿ )القمؽ واٚكتئاب،  ة،والصراعات واٖهراض الىفسٓ
 (.41-33هف فقرة ) ( فقرات9) ٌذا البعد هف ضهفٓتو  ،(1989حوهْ، ) الش ،جسهٓة(ال

  
 
و تهتع الفرد بصحة جٓدة خالٓة هف اٖهراض الجسهٓة .6  ،والعقمٓة ،التوافؽ الصحْ )الجسهْ(: ٌو

ة الهختمفة، هع تقبمً لهظٍري الخارجْ والرضا عىً ،واٚىفعالٓة وشعوري ، وخموي هف الهشاكؿ العضٓو
هكاىاتًباٚرتٓاح الىف ة هعظـ ، وتهتعً بحواس سمٓهة ،سْ تجاي قدراتً وا  وهٓمً إلِ الىشاط والحٓٓو

التركٓز هع اٚستهرآرة فْ الىشاط والعهؿ دوف إجٍاد أو  وسٛهة ،تزافوقدرتً عمِ الحركة واٚ، الوقت
  .(46-42هف فقرة ) ( فقرات5) ٓتكوف ٌذا البعد هفو ، (2003، شقٓر) ،ضعؼ لٍهتً وىشاطً



 

57 

 

 التوافؽ الىفسي واالجتهاعي: وثبات هقياست صدؽ دالال

 لقد تحقؽ لهقياس أبعاد التوافؽ الىفسي واالجتهاعي لمهسىيف دالالت الصدؽ والثبات اآلتية:

  كهيفأوال :صدؽ الهح

وذلؾ بعرض الهقٓاس عمِ  ،ظاٌريصدؽ الالأو ها ٓعرؼ ب ،صدؽ الهحكهٓف استخدهت الباحثة
رشاد وا٘، هف اٖساتذة الهتخصصٓف فْ هجاؿ عمـ الىفس التربوي هف ذوى اٚختصاصهحكها ( 12)

ـ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة )والقٓاس وا، الىفسْ ، جاهعة القدس الهفتوحة، جاهعة القدس"أبو دٓس"لتقٓو
بٍدؼ التأكد هف هىاسبة  (1كها ٌو ظاٌر فْ همحؽ رقـ )-، جاهعة بٓر ٓزت(، جاهعة بٓت لحـ

وهىاسبتٍا لمبعد الذي وضعت ، وسٛهة صٓاغة الفقرات وهدى وضوحٍا، جمًهف أ دّ لها أعِ  الهقٓاس
 توبعد التحكٓـ ته، ( بٓف الهحكهٓف%85)  عف عمِ ىسبة اتفاؽ ٚ تقؿ وقد اعتهدت الباحثة، فًٓ
ة لمفقراتإ  (.1.4.7.8.14.15.16.19.21.24.30.39.40.42) عادة الصٓاغة المغٓو

 ثاىيًا: صدؽ البىاء

عمِ عٓىة استطٛعٓة هكوىة هف  بىاء هقٓاس التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ تـ تطبٓقًلمتحقؽ هف صدؽ 
وباستخداـ هعاهؿ ارتباط بٓرسوف تـ استخراج قٓـ ، هف خارج عٓىة الدراسة وهسىةً  اً ( هسى30)

كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ ، وقٓـ هعاهٛت ارتباط الفقرات بالهقٓاس ككؿ، هعاهٛت ارتباط الفقرة بالبعد
(3.5 .) 

قٌٞ ٍؼاٍالخ اسذثاط اىفقشج تاىثؼذ اىزٛ ذْرَٜ إىٞٔ ٗقٌٞ ٍؼاٍالخ اسذثاط اىفقشج تاىَقٞاس  3.59خذٗه 

 منو

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع البعد

 معامل االرتباط

 مع المقياس

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع البعد

 معامل االرتباط

 مع المقياس

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 البعدمع 

 معامل االرتباط

 مع المقياس

1 0.83 0.79 17 0.66 0.85 33 0.71 0.54 

2 0.74 0.69 18 0.71 0.65 34 0.85 0.67 

3 0.87 0.78 19 0.84 0.67 35 0.58 0.49 

 0.58 0.63 36 0.59 0.70 20 0.57 0.66 8ن4

5 0.79 0.62 21 0.40 0.32 37 0.55 0.51 
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رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع البعد

 معامل االرتباط

 مع المقياس

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع البعد

 معامل االرتباط

 مع المقياس

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 البعدمع 

 معامل االرتباط

 مع المقياس

6 0.50 0.46 22 0.56 0.48 38 0.71 0.63 

7 0.68 0.63 23 0,38 0.30 39 0.52 0.51 

8 0.74 0.65 24 0.86 0.77 40 0.68 0.54 

9 0.39 0.34 25 0.69 0.61 41 0.77 0.66 

10 0.71 0.67 26 0.51 0.47 42 0.81 0.72 

11 0.86 0.78 27 0.40 0.38 43 0.70 0.61 

12 0.32 0.29 28 0.51 0.41 44 0.41 0.33 

13 0.68 0.59 29 0.78 0.66 45 0.57 0.53 

14 0.53 0.50 30 0.54 0.45 46 0.74 0.63 

15 0.74 0.55 31 0.60 0.55    

16 0.80 0.73 32 0.75 0.63    

 

( أف قٓـ هعاهٛت ارتباط الفقرات هع الُبعد الذي تىتهْ 3.5لبٓاىات الواردة فْ الجدوؿ )ٓٛحظ هف ا

 كها تراوحت قٓـ هعاهٛت اٚرتباط بٓف الفقرات والهقٓاس ككؿ ها ،(0.86-0.32) تراوحت بٓف، إلًٓ

وتجدر ا٘شارة أف جهٓع هعاهٛت اٚرتباط كاىت ذات درجات هقبولة ودالة ، (0.81-0.29) بٓف

 ولذلؾ لـ ٓتـ حذؼ أي هف ٌذي الفقرات.، إحصائٓا

هبٓف فْ  كها ٌو، ة لمهقٓاستـ استخراج قٓـ هعاهٛت اٚرتباط بٓف اٖبعاد ببعضٍا والدرجة الكمٓو 

 .(3.6)الجدوؿ 
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 ثؼضٖا ٗاىذسخح اىنيٞح ت األتؼادٍؼاٍالخ االسذثاط تِٞ  3.69 خذٗه

التوافؽ  الهجاؿ
 الشخصْ

التوافؽ 
 اٚجتهاعْ

التوافؽ 
 اٚسري

التوافؽ 
 اٚقتصادي

التوافؽ 
 اٚىفعالْ

التوافؽ 
الصحْ 
 )الجسهْ (

الدرجة الكمٓة 
لمتوافؽ الىفسْ 

ْاٚجتهاع  
       1 التوافؽ الشخصْ
      1 **0.521 التوافؽ اٚجتهاعْ
     1 **0.498 **0.559 التوافؽ اٚسري

    1 **0.247 **0.236 **0.282 التوافؽ اٚقتصادي
   1 **0.426 **0.570 **0.533 **0.702 التوافؽ اٚىفعالْ
التوافؽ الصحْ 
 )الجسهْ (

0.382** 0.269** 0.268** 0.258** 0.419** 1  

الدرجة الكمٓة لمتوافؽ 
 الىفسْ اٚجتهاعْ

0.844** 0.699** 0.793** 0.481** 0.868** 0.500** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed). 

 

توافػؽ ( أف قػٓـ هعػاهٛت اٚرتبػاط البٓىٓػة ٖبعػاد هقٓػاس ال3.6البٓاىات الػواردة فػْ الجػدوؿ ) ٓتضح هف
كهػػػػا أف قػػػػٓـ هعػػػػاهٛت اٚرتبػػػػاط بػػػػٓف ، (0.70-0.23) الىفسػػػػْ واٚجتهػػػػاعْ لمهسػػػػىٓف تراوحػػػػت بػػػػٓف

 .(0.86-0.48) الهجاٚت والهقٓاس ككؿ تراوحت بٓف

 ثبات الهقياس: -

التوافػػػؽ الىفسػػػي واالجتهػػػاعي لمهسػػػىيف هقيػػػاس اسػػػتخدهت الباحثػػػة عػػػدة طػػػرؽ لمتأكػػػد هػػػف ثبػػػات 
 كها ٌو آتي:

قػػػة إعػػػادة :أٚو حٓػػػث تػػػـ تطبٓػػػؽ الهقٓػػػاس عمػػػِ عٓىػػػة  (Test- Retest Method) اٚختبػػػار طٓر
 حٓػػػػث ُطبػػػػؽ عمػػػػِ عٓىػػػػة، أسػػػػبوعاف تػػػػًبفػػػػارؽ زهىػػػػْ هد، وهسػػػػىة اهسػػػػى( 30اسػػػػتطٛعٓة هكوىػػػػة هػػػػف )

وتػـ حسػاب هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػوف بػٓف ، استطٛعٓة هف خارج عٓىة الدراسة وتىتهػْ لهجتهػع الدراسػة
وضػػح الجػػدوؿ، لثبػػاتالتطبٓقػػٓف ٚسػػتخراج هعاهػػؿ ا عػػادة لكػػؿ بعػػد هػػف أبعػػاد هعاهػػؿ ثبػػات ا٘ (3.7) ٓو

 هقٓاس التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لمهسىٓف ولمهقٓاس ككؿ. 
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 بعاد الهقياس ولمدرجة الكمية لمهقياسعادة لكؿ بعد هف أهعاهؿ ثبات اإل :(3.7) جدوؿ

 هعاهؿ ثبات ا٘عادة)بٓرسوف( البعد
 0.945 ** التوافؽ الشخصْ

**  لتوافؽ اٚجتهاعْا 0.920  
 0.915 ** سريالتوافؽ اٖ

 0.892 ** التوافؽ اٚقتصادي

 0.931 ** التوافؽ اٚىفعالْ

 0.954 ** (التوافؽ الصحْ )الجسهْ

 0.961 ** الدرجة الكمٓة لمتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ

 

هكػف الوثػوؽ  ت هرتفعػةف جهٓػع هعػاهٛت ثبػات ا٘عػادة كاىػ( أ3.7ٓتضح هف خٛؿ ىتائج الجػدوؿ ) ٓو
ػػذا ٓػػدؿ عمػػِ أف الهقٓػػاس ٓتهتػػع بدرجػػة عالٓػػة هػػف الثبػػات ٓهكػػف اٚعتهػػاد عمٍٓػػا فػػْ التطبٓػػؽ ، ابٍػػ ٌو

 الىٍائْ لمدراسة.

ػػذا الىػػوع هػػف الثبػػات ٓشػػٓر إلػػِ قػػوة اٚرتبػػاط بػػٓف ، (Consistencyثبػػات التجػػاىس الػػداخمْ) ثاىٓػػا: ٌو
قػػػػػػة )ألفػػػػػػا وهػػػػػػف أجػػػػػػؿ تقػػػػػػدٓر ه، الفقػػػػػػرات فػػػػػػْ أداة الدراسػػػػػػة عاهػػػػػػؿ التجػػػػػػاىس اسػػػػػػتخدهت الباحثػػػػػػة  طٓر

ثبػػػػات هقٓػػػػاس التوافػػػػؽ الىفسػػػػْ هعػػػػاهٛت ( ٓبػػػػٓف 3.8( والجػػػػدوؿ )Cronbach Alphaكروىبػػػػاخ()
 واٚجتهاعْ لمهسىٓف:

 التوافؽ الىفسي واالجتهاعي لمهسىيف هعاهالت ثبات هقياس :(3.8جدوؿ)

هعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اٚتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ  عدد العبارات  البعد  
 ا كروىباخ(الداخمْ)الف

 0.785 11 التوافؽ الشخصْ
 0.794 7 التوافؽ اٚجتهاعْ

 0.814 9 التوافؽ اٚسري
 0.792 5 التوافؽ اٚقتصادي
 0.813 9 التوافؽ اٚىفعالْ

 0.701 5  التوافؽ الصحْ )الجسهْ(
 0.899 46  الدرجة الكمٓة لمهقٓاس
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 ،الىفسْ واٚجتهاعْ لمهسىٓف جاءت هرتفعة أف هعاهٛت ثبات التوافؽ (3.8ٓتضح هف الجدوؿ رقـ )
( عمِ بعد التوافؽ 0.79وبمغ )، عمِ بعد التوافؽ الشخصْ (0.78) حٓث بمغت قٓهة هعاهؿ ألفا

التوافؽ  وبمغت قٓهة هعاهؿ الثبات عمِ بعد، ( عمِ بعد التوافؽ اٚسري0.81وبمغ )، اٚجتهاعْ
 وعمِ بعد التوافؽ الصحْ بمغ ،(0.81) فقد بمغ لْعمِ بعد التوافؽ اٚىفعا ، أها(0.79اٚقتصادي )

ذا ٓدؿ عمِ أف الهقٓاس ٓتهتع بدرجة عالٓة  ؛(0.89الدرجة الكمٓة لمهقٓاس بمغ ) وعمِ ،(0.70) ٌو
 ٓهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ التطبٓؽ الىٍائْ لمدراسة.و  ،هف الثبات

 طريقة تصحيح هقياس التوافؽ الىفسي واالجتهاعي لمهسىيف:

وتػتـ ا٘جابػة عمػِ ، ( فقػرة46اس التوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لمهسىٓف بصػورتً الىٍائٓػة هػف )تكوف هقٓ
وهػدى ، حسػب قىاعػة الهسػتجٓب بهضػهوف ٌػذي الفقػرة، ( أهػاـ كػؿ فقػرة√)فقرات الهقٓػاس بوضػع إشػارة 

ػْ: كبٓػرة جػدا، (Likert)الخهاسػْ وذلػؾ وفقػًا لتػدٓرج لٓكػرت، اىطباقٍػا عمٓػً ، ت( درجػا5وتعطػِ )، ٌو
هىخفضػػة ، ( درجػػة2وتعطػػِ )، هىخفضػػة، ( درجػػات3وتعطػػِ )، هتوسػػط، ( درجػػات4وتعطػػِ )، كبٓػػرة
 ( درجة. 1وتعطِ )، جدا

السػمبٓة تـ عكػس الفقػرات  ، وقد( درجات5-1فقرة هف فقرات الهقٓاس ها بٓف ) وتتراوح الدرجة عمِ كؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ والفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات  (1,2,3,6,7,9,11,14,15,19,21,22,25,27,28,29,30) ٌْو

فإف أعمػِ درجػة ، ( فقرة46وبها أف الهقٓاس ٓتكوف هف ) ،(31,32,34,35,36,38,39,41,44,46)
ولتحدٓػد هسػتوى التوافػؽ الىفسػْ ، (46وأدىػِ درجػة )، ( درجة230ٓهكف أف ٓحصؿ عمٍٓا الهستجٓب )

 :ْتـ توٓزع الهتوسطات الحسابٓة عمِ الىحو أت، واٚجتهاعْ لدى أفراد عٓىة الدراسة هف الهسىٓف

 2.33-1 :  هستوى هىخفض -

 3.66-2.34 :هستوى هتوسط -

 5–3.67 هستوى هرتفع:   -
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 إجراءات الدراسة 3.5

 وفقًا لمخطوات وا٘جراءات أتٓة: ، لقد تـ تىفٓذ إجراءات الدراسة

وذلػػػؾ بعػػػد التأكػػػد هػػػف دٚٚت صػػػدقٍها ، إعػػػداد أداتػػػْ الدراسػػػة بصػػػورتٍها الىٍائٓػػػة لغآػػػات التطبٓػػػؽ -
با٘ضػػافة إلػػِ تطبٓقٍهػػا عمػػِ عٓىػػة ، وذلػػؾ هػػف خػػٛؿ عرضػػٍها عمػػِ لجىػػة هػػف الهحكّهػػٓف، هػػاوثباتٍ

( ٓبٓىػػػػاف أداتػػػػْ الدراسػػػػة 5و) (3) افوالهمحقػػػػ، اسػػػػتطٛعٓة ٚسػػػػتخراج قػػػػٓـ هعػػػػاهٛت الصػػػػدؽ والثبػػػػات
 بصورتٍها الىٍائٓة. 

وذلػػؾ فػػْ العػػاـ  ،لههثػػؿ بالهسػػىٓف فػػْ هحافظػػة طػػولكـروا، تحدٓػػد عػػدد أفػػراد هجتهػػع الدراسػػة الكمػػْ -
قػػػػة كهػػػػا تػػػػـ تحدٓػػػػد عػػػػدد أفػػػػراد عٓىػػػػة الدراسػػػػة ، 2014/2015الدراسػػػػْ  ههثمػػػػة لهجتهػػػػع الدراسػػػػة بالطٓر
 القصدٓة.

ـ ضػهف أفػراد عٓىػة الدراسػة - لتعبئػة ، واٚلتقػاء بٍػـ، تهت ٓزارة جهٓػع الهسػىٓف الػذٓف ٓقٓهػوف فػْ أسػٌر
 . داة الدراسة هىٍـأ

شػػادات الضػػروٓرة والٛزهػػة وتػػـ توضػػٓح ا٘ر ، الٍػػدؼ هػػف الدراسػػة تػػـ التوضػػٓح ٖفػػراد عٓىػػة الدراسػػة - 
قػػػة ا٘جابػػػة عمػػػِ فقػػػرات ، الهعموهػػػات العاهػػػة فػػػْ الصػػػفحة اٖولػػػِ وشػػػهوؿ ،داتػػػْ الدراسػػػةألتعبئػػػة  وطٓر
إضػافة ، وتـ هتابعة استفساراتٍـ وا٘جابة عمٍٓا، الكافْ لٙجابةوُأعطٓت عٓىة الدراسة الوقت ، اٖداتٓف

 لف تستخدـ إٚ ٖغراض البحث العمهْ. أىٍا و ، مِ أف ٌذي الهعموهات ستعاهؿ بسٓرة تاهةالتأكٓد ع إلِ

عػػػدادٌها لغآػػػات ، والتأكػػػد هػػػف اسػػػتجابات أفػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة، جهػػػع أداتػػػْ الدراسػػػةتػػػـ  - وتػػػدقٓقٍها وا 
( 10تػػػـ اسػػػتبعاد )، وا٘جابػػػة عمػػػِ جهٓػػػع الفقػػػرات، وبعػػػد التأكػػػد هػػػف الهعموهػػػات، التحمٓػػػؿ ا٘حصػػػائْ
حٓث وجد أىٍا غٓر هكتهمة الشروط ٖغػراض التحمٓػؿ ، ( استباىة تـ استردادٌا310استباىة هف أصؿ )

أو لعدـ وضع ، أو وضع أكثر هف إجابة عمِ الفقرة، ترؾ بعض الفقرات دوف إجابة بسبب ؛ا٘حصائْ
الدراسػة بصػورتٍا وبىػاًء عمػِ ذلػؾ تكوىػت عٓىػة ، وبالتػالْ تػـ اسػتبعادٌا، أو الهسار اٖكادٓهْ، الجىس

 ( هسف وهسىة.300الىٍائٓة هف )
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 حصػػػػائٓةوالهعالجػػػات ا٘، (SPSS) حصػػػػائٓةواسػػػػتخداـ الحزهػػػة ا٘، تفٓرغٍػػػاو ، البٓاىػػػػات ؿادخػػػتػػػـ إ -
والخػػروج بالتوصػػػٓات اسػػتىادًا لهػػا توصػػمت إلٓػػػً ، هىاقشػػتٍاو ، والحصػػوؿ عمػػِ ىتػػػائج الدراسػػة، الهىاسػػبة

 الدراسة هف ىتائج.

 ةتصهيـ الدراس 3.6 

 عولجت ىتائج الدراسة هف خٛؿ الهتغٓرات أتٓة:

 الهتغيرات الهستقمة:

 .أىثِ، الجىس:  ذكر -1

ػػة عاهػػة، إعػػدادي، ابتػػدائْ، أهػػْ )ٚ ٓقػػرأ ٚو ٓكتػػب(الهسػػتوى التعمٓهػػْ:  -2 بكػػالوٓروس ، دبمػػوـ، ثاىٓو
 .فأعمِ

فػػْ بٓػػت إحػػدى بىػػاتْ ، بىػػائْ الهتػػزوجٓفأفػػْ بٓػػت أحػػد ، فػػْ بٓػػت هسػػتقؿ هكػػاف ا٘قاهػػة الحػػالْ: -3
دي، الهتزوجات  .غٓر ذلؾ، فْ بٓتْ وٓقٓـ هعْ أحد اٚو

  .غٓر ذلؾ، هتزوج، : أعزبالحالة اٚجتهاعٓة -4

 .هخٓـ، قٓرة، هكاف السكف: هدٓىة -5

 الهتغيرات التابعة: 

  .هقٓاس اٚغتراب الىفسْ. 1

 .اٚجتهاعْ لمهسىٓف التوافؽ الىفسْهقٓاس . 2

 ئٞححظااىَؼاىدح اإل 3.7

البٓاىػات أعطػت  ، بحٓث أىٍػاتهٍٓدًا ٘دخالٍا إلِ الحاسوب، بعد جهعٍا بٓاىات الدراسة راجعت الباحثة
ؿ ا٘جابات المفظٓة إلِ أخرى رقهٓة ؛أرقاهًا هعٓىة ثػـ أجٓػب ، وذلؾ فْ جهٓػع أسػئمة الدراسػة ،أي بتحٓو

 ٔتٓة:ا حصائٓةواختبرت فرضٓاتٍا باستخداـ اٖسالٓب ا٘، عمِ أسمة الدراسة
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ػػػػة، أسػػػػالٓب ا٘حصػػػػاء الوصػػػػفْ: كػػػػالتكرار  (1 واٚىحرافػػػػات ، والهتوسػػػػطات الحسػػػػابٓة، والىسػػػػب الهئٓو
 الهعٓآرة.

 قٓاس التجاىس الداخمْ )كروىباخ ألفا(.  (2

 Multipleسموب تحمٓؿ اٚىحػدار الهتعػدد )ألِ إ با٘ضافة ،(MANOVAتحمٓؿ التبآف الهتعدد )  (3
Regression Analysis)قٓاس تأثٓر اٚغتراب الىفسْ عمِ أبعاد التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ.ل ؛ 

التوافػػؽ وأبعػػاد ـ اختبػػار هعاهػػؿ اٚرتبػػاط "بٓرسػػوف" لتوضػػٓح العٛقػػة بػػٓف اٚغتػػراب الىفسػػْ ااسػػتخد  (4
 الىفسْ اٚجتهاعْ.



 

65 

 

 الفصؿ الرابع

 ىتائج الدراسة


 الىتائج الهتعمقة بأسئمة الدراسة : 4.1
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 الفصؿ الرابع: 
______________________________________________________ 

 ىتائج الدراسة:
 

حٓػث ، وفقػًا لهقػآٓس الدراسػة الهسػتخدهة، ٓتىاوؿ ٌذا الفصؿ عرضًا لمىتائج التْ توصمت إلٍٓػا الدراسػة
 ـ. وفٓها ٓمْ عػرضعمِ إجاباتٍ البحثسٓتـ ا٘جابة عف أسئمة الدراسة واختبار تأثٓر خصائص عٓىة 

 لمىتائج التْ توصمت إلٍٓا:

 :بأسئمة الدراسة  الىتائج الهتعمقة 4.1

  بسؤاؿ الدراسة األوؿ:الىتائج الهتعمقة  أواًل:

ـ في هحافظة طولكـر ب الىفسي لدى الهسىيف الهقيهيف هعدرجة االغتراها   ؟أسٌر

ػػةلٙجابػػة عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػػتخراج الهتوسػػطات الحسػػابٓة واٚى ب درجػػة اٚغتػػػرال ،حرافػػات الهعٓآر
ـ فْ هحافظة طولكـر هعالىفسْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓف   ( ٓوضح ذلؾ.4.1والجدوؿ ) ،أسٌر

لدى الهسىيف  ،الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجة االغتراب الىفسي : 4.1جدوؿ 

ـ   هحافظة طولكـر هعالهقيهيف في أسٌر

 الىفسي  الدرجة الكمية لالغتراب

الهتوسط 
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

 الدرجة

 هتوسط 0.639000 2.4452

 

( وبػػاىحراؼ هعٓػػاري 2.4452( أف الهتوسػػط الحسػػابْ لٛغتػػراب الىفسػػْ قػػد بمػػغ  )4.1ٓبػػٓف الجػػدوؿ )

 وبدرجة هتوسطة حسب الهعٓار الهستخدـ فْ الدراسة الحالٓة. ، (0.639000قدري )
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 السؤاؿ الثاىي:عمقة بثاىيًا: الىتائج الهت

؟ هعالجتهاعي لدى الهسىيف الهقيهيف ها درجة التوافؽ الىفسي ا ـ في هحافظة طولكـر  أسٌر

لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة ٖبعاد التوافؽ الىفسْ 

ـ فْ هحافظة طولكـر هعٚجتهاعْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓف ا  ( ٓوضح ذلؾ.4.2والجدوؿ )، أسٌر

لدى  ،ألبعاد التوافؽ الىفسي االجتهاعيالهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية  : 4.2جدوؿ 
ـ في هحافظة طولكـر هعالهسىيف الهقيهيف   هرتبة تىازليًا حسب الهتوسطات الحسابية ،أسٌر

 الدرجة االىحراؼ الهعياري الهتوسط الحسابي الهجاؿ الرقـ الرتبة
 هتوسط 0.52490 3.2910 التوافؽ اٚجتهاعْ 1 1
 هتوسط 0.57476 3.2780 التوافؽ الصحْ 2 2
 هتوسط 0.39471 3.1152 التوافؽ الشخصْ 3 3
 هتوسط 0.44469 3.0832 التوافؽ اٚىفعالْ 4 4
 هتوسط 0.59918 2.9222 التوافؽ اٖسري 5 5
 هتوسط 0.52019 2.9060 التوافؽ اٚقتصادي 6 6

  
الدرجة الكمٓة لمتوافؽ 
 الىفسْ اٚجتهاعْ

3.0993 0.28753 
 هتوسط

  

التوافػؽ عػد بُ  حٓػث جػاء، (3.29-2.90الهتوسطات الحسابٓة تراوحت بػٓف )أف ( 4.2الجدوؿ ) ٓوضح
 عػدبٓىهػا جػاء بُ ، هتوسػطةوبدرجػة ، (3.29)هتوسػط حسػابْ بمػغ بػأعمِ فػْ الهرتبػة اٖولػِ  اٚجتهاعْ

وفػػػْ الهرتبػػػة ، وبدرجػػة هتوسػػػطة، (3.27هرتبػػػة الثاىٓػػة وبهتوسػػػط حسػػػابْ بمػػػغ )فػػػْ الالتوافػػؽ الصػػػحْ 
فْ حٓف جاء ، ( وبدرجة هتوسطة أٓضا3.11عد التوافؽ الشخصْ وبهتوسط حسابْ بمغ )الثالثة جاء بُ 

  .(3.08وبهتوسط حسابْ بمغ )، عد التوافؽ اٚىفعالْ وبدرجة هتوسطةفْ الهرتبة الرابعة بُ 
وبهتوسػط حسػابْ ، وبدرجة هتوسطةقبؿ اٖخٓرة  جاء فْ الهرتبةعد التوافؽ اٖسري وىٛحظ أٓضا أف بُ 

حسػابْ بمػغ وبهتوسػط ، عد التوافؽ اٚقتصادي وبدرجة هتوسػطة( وجاء فْ الهرتبة اٖخٓرة بُ 2.92بمغ )
 ( وبدرجة هتوسطة.3.09اس التوافؽ الىفسْ فقد بمغت )أها الدرجة الكمٓة لهقٓ، (2.90)
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 السؤاؿ الثالث:تائج الهتعمقة بثالثا: الى

( بيف االغتراب α ≤ 0.05) عىد هستوى الداللة إحصائيةٌؿ توجد عالقة ارتباط  ذات داللة 

ـ في هحافظة طولكـر ؟ هعلدى الهسىيف الهقيهيف   ،الىفسي والتوافؽ الىفسي االجتهاعي  أسٌر

ف اٚغتراب الىفسْ وبػٓف كػؿ بعػد تـ حساب استخدـ هعاهؿ ارتباط بٓرسوف بٓ، لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ

وذلؾ كها ٌو هوضح فْ الجػدوؿ ، والدرجة الكمٓة لمتوافؽ الىفسْ ،هف أبعاد التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ

(4.3 .) 

ٜ ٗأتؼاد اىر٘افق اىْفسٜ االخرَاػ االغرشاب اىْفسٜتِٞ ىيؼالقح ٍؼاٍو اسذثاط تٞشسُ٘ 9  4.3خذٗه 

 أسشٌٕ فٜ ٍحافظح ط٘ىنشً ٍغاىَسِْٞ اىَقَِٞٞ  ىذٙ ،ٗاىر٘افق اىْفسٜ االخرَاػٜ منو

 أبعاد  التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ 
 االغتراب  النفسي 

هعاهل 

 االرتباط 
 الذاللت 

 0.00** 0.217 - بعذ التىافق الشخصي 

 0.00** 0.185 - بعذ التىافق االجتواعي  

 0.07 0.118 - بعذ التىافق األسري  

 0.21 0.128 -  بعذ التىافق االقتصادي 

 0.00** 0.194 - بعذ التىافق االنفعالي  

 0.00** 0.159 - بعذ التىافق الصحي  

 0.00** 0.144 - ككللتىافق النفسي االجتواعي  ا هقياس

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (.0.00دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 

 :ةتي( اآل4.3) من الجدوللنا يتبين 

والتوافػؽ الىفسػْ اٚجتهػاعْ  لة إحصائًٓا بٓف اٚغتراب الىفسػْوجود عٛقة ارتباط عكسٓة سالبة ودا -
 ككؿ.

، الشخصػْ :أبعػاد التوافػؽب الىفسػْ و وجود عٛقة ارتباط عكسٓة سػالبة ودالػة إحصػائًٓا بػٓف اٚغتػرا -
 الصحْ.و ، اٚىفعالْو ، اٚجتهاعْو 
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 عد التوافؽ اٖسري. إحصائًٓا بٓف اٚغتراب الىفسْ وبُ عدـ وجود عٛقة ارتباط دالة  -
 عد التوافؽ اٚقتصادي.عدـ وجود عٛقة ارتباط دالة إحصائًٓا بٓف اٚغتراب الىفسْ وبُ  -

ػػة  ،أبعػػاد التوافػػؽ الىفسػػْ اٚجتهػػاعْ فػػْ ٚغتػػراب الىفسػػْوهػػف اجػػؿ قٓػػاس درجػػة تػػأثٓر ا والقػػدرة التىبٓؤ
 استخدهت الباحثة هعاهؿ اٚىحدار الخطْ الهتعدد ،ؽ الىفسْ اٚجتهاعْلٛغتراب الىفسْ بأبعاد التواف

(Multiple Regression Analysis) ( توضح ذلؾ:4.6( )4.5والجداوؿ ) 

ىتائج اختبار تحميؿ االىحدار الهتعدد ألثر االغتراب الىفسي في أبعاد التوافؽ الىفسي :  4.4 جدوؿ
 االجتهاعي

اريةالهعاهالت غير الهعي األبعاد الهعاهالت  
 الهعيارية
 (B) 

هعاهؿ  قيهة "ت"
 التحديد
(R2) 

هعاهؿ 
التحديد 
 الهعدؿ
(R2) 

 هستوى الداللة
هعاهؿ 
 االىحدار

الخطأ 
 الهعياري

 0.001** 0.113 0.131 3.235 0.190 - 0.095 0.307 - بعد التوافؽ الشخصْ
بعد التوافؽ 
 اٚجتهاعْ

- 0.188 0.070 - 0.154 - 2.688 **0.008 

 0.072 1.808 0.108 - 0.064 0.115 - بعد التوافؽ اٖسري
بعد التوافؽ 
 اٚقتصادي

0.062 0.071 0.050 0.879 0.380 

 0.011** 2.575 0.166 - 0.093 0.238 - بعد التوافؽ اٚىفعالْ
 0.007** 2.724 - 0.157 - 0.064 0.175 - بعد التوافؽ الصحْ

 (      α≤0,01) حصائيةعىد هستوى الداللة اإل**داؿ إحصائيا 

 اىخطٜ اىَرؼذداالّحذاس اىرثاِٝ األحادٛ ىَْ٘رج ّرائح اخرثاس ذحيٞو 9  5.4خذٗه 

هجهوع  هصدر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

 "ؼ"

 الهحسوبة 

هستوى 
 الداللة 

 7.377 2.671 6 16.023 اٚىحدار 

 

**0.000 

 0.362 293 106.065 الهتبقْ 

  299 122.088 الهجهوع
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إذ ، التوافػؽ الىفسػْ اٚجتهػاعْ لمهسػىٓفأبعػاد عمػِ  اٚغتػراب الىفسػْ( تػأثٓر 4.5ٓوضح الجدوؿ رقـ )
ػػة  إحصػػائٓةأظٍػػرت ىتػػائج التحمٓػػؿ ا٘حصػػائْ وجػػود تػػأثٓر ذو دٚلػػة   (α ≤ 0.05)عىػػد هسػػتوى هعىٓو

، الصػحْ (، اٚىفعػالْ، اٚجتهػاعْ، فؽ الىفسْ اٚجتهاعْ )الشخصػْلٛغتراب الىفسْ فْ أبعاد التوا
هعاهػؿ  ةفقػد بمغػت قٓهػ، ٖبعػاد التوافػؽ )اٖسػري واٚقتصػادي(بٓىها لـ تكف ٌىػاؾ فػروؽ دالػة إحصػائٓا 

( هػف التبػآف الحاصػؿ فػْ %13قد فسر ها هقداري ) اٚغتراب الىفسْ( أي أف R2( )0.131التحدٓد )
  .فسْ اٚجتهاعْأبعاد التوافؽ الى

 وفْ السػٓاؽ، ( فإىٍا تعزى لهتغٓرات أخرى لـ تدخؿ فْ ىهوذج اٚىحدار%87الىسبة الباقٓة والبالغة )و 
ػو هػا 0.113( قػد بمػغ ) Adjusted (R2أظٍرت ىتائج التحمٓؿ أف هعاهؿ التحدٓد الهعػدؿ )، ذاتً ( ٌو

التوافػػػػؽ الىفسػػػػػْ اٚجتهػػػػػاعْ أبعػػػػػاد فػػػػػْ  تػػػػػأثٓر اٚغتػػػػػراب الىفسػػػػْٓعكػػػػس الهسػػػػػتوى الصػػػػػافْ ٌٖهٓػػػػة 
ػػة الىاتجػػة عػػف ، اٚىفعػػالْ، اٚجتهػػاعْ، الشخصػػْ) الصػػحْ ( بعػػد الػػتخمص هػػف قػػٓـ اٖخطػػاء الهعٓآر

  .اٚغتراب الىفسْ
ػذا ٓعىػْ اف ، (β = - 0.19) عمػِ بعػد التوافػؽ الشخصػْبمغػت قٓهػة درجػة التػأثٓر و   اٚىخفػاضٌو

ادة ٓؤ  درجة اٚغتراب الىفسْبهقدار وحدة واحدة فْ  ؤكػد %19بقٓهة ) التوافؽ الشخصْدي إلِ ٓز ( ٓو
ْ دالػة عىػد هسػتوى 7.337والتْ بمغت ) ،( الهحسوبةFهعىوٓة ٌذا التأثٓر قٓهة ) ، (α ≤ 0.05)( ٌو

ػذا ٓعىػْ اف اٚىخفػاض بهقػدار ، ( 0.15 -ْ )اٚجتهػاعدرجة التأثٓر عمِ بعد التوافػؽ وبمغت قٓهة  ٌو
ادة التوافؽ وحدة واحدة فْ درجة اٚغتراب الىف وبمغػت كها ، (%15بقٓهة ) اٚجتهاعْسْ ٓؤدي إلِ ٓز
ذا ٓعىْ اف اٚىخفاض بهقدار وحػدة ، (β = - 0.16) اٚىفعالْقٓهة درجة التأثٓر عمِ بعد التوافؽ  ٌو
ادة التوافؽ اٚ ؛واحدة فْ درجة اٚغتراب الىفسْ   .(%16بقٓهة ) ىفعالْٓؤدي إلِ ٓز

ػػذا ٓعىػػْ اف اٚىخفػػاض ، (0.157 -) الصػػحْر عمػػِ بعػػد التوافػػؽ بمغػػت قٓهػػة درجػػة التػػأثٓوأخٓػػر  ٌو
ػادة التوافػؽ اٚىفعػالْ بقٓهػة )ٓػؤدي إلػِ  ؛بهقدار وحػدة واحػدة فػْ درجػة اٚغتػراب الىفسػْ  .(15.7%ٓز

ػػدعـ ٌػػذي الىتٓجػػة الىتػػائج ا ( التػػْ أشػػارت بػػأف العٛقػػة بػػٓف 4.3لتػػْ تػػـ التوصػػؿ الٍٓػػا فػػْ الجػػدوؿ )ٓو
درجػػػػة  اىخفضػػػتكمهػػػا  ِ:بهعىػػػ عكسػػػٓة سػػػػالبةكاىػػػت  لتوافػػػؽ الىفسػػػػْ اٚجتهػػػاعْوا اٚغتػػػراب الىفسػػػْ
 وترتفع. التوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ لمهسىٓفتزداد هعً درجة  ،اٚغتراب الىفسْ
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  رابعًا: الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الرابع:
ـ راب الىفسي لمهسىيف الهقيهيف هعٌؿ تختمؼ درجة االغت الهسػتوى ، جػىس الهسػف :بػاختالؼ أسٌر

  هكاف اإلقاهة الحالي ؟، الحالة االجتهاعية، هكاف السكف، التعميهي
  وهف اجؿ اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ تحويمً لمفرضية الصفرية اآلتية:

غتػػراب فػْ هتوسػػطات درجػة اٚ (α ≤ 0.05)عىػد هسػػتوى الدٚلػة  إحصػائٓةٚ توجػد فػروؽ ذات دٚلػػة 
ـ هػػػعالىفسػػػْ لمهسػػػىٓف الهقٓهػػػٓف  الهسػػػتوى ، تبعػػػا لهتغٓػػػرات جػػػىس الهسػػػف ،فػػػْ هحافظػػػة طػػػولكـر أسػػػٌر

  هكاف ا٘قاهة الحالْ.، الحالة اٚجتهاعٓة، هكاف السكف، التعمٓهْ
ػػػة لٛغتػػػرا ب هػػػف أجػػػؿ اختبػػػار ٌػػػذي الفرضػػػٓة تػػػـ اسػػػتخراج الهتوسػػػطات الحسػػػابٓة واٚىحرافػػػات الهعٓآر

ـ فْ هحافظة طولكـر هعالىفسْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓف  الهستوى ، جىس الهسف :حسب هتغٓرات ،أسٌر
  ( ٓوضح ذلؾ.4.7والجدوؿ ) .هكاف ا٘قاهة الحالْ، الحالة اٚجتهاعٓة، هكاف السكف، التعمٓهْ

 الهسىيف الهقيهيف هعلدى لالغتراب الىفسي  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية:  4.6 جدوؿ
ـ في هحافظة طولكـر حسب هتغيرات جىس الهسف الحالة ، هكاف السكف، الهستوى التعميهي، أسٌر

 هكاف اإلقاهة الحالي، االجتهاعية
 االىحراؼ الهتوسط هستويات الهتغير الهتغير

 الجىس
 0.64299 2.3996 ذكر
 0.63385 2.4907 أىثِ

ؿ العمهْ   الهٌؤ

 0.64299 2.3996 أهْ )ٚ ٓقرأ ٚو ٓكتب(         
 0.63385 2.4907 ابتدائْ
 0.64299 2.3996        إعدادي

ة عاهة  0.63385 2.4907 ثاىٓو
 0.64299 2.3996 دبمـو

 0.63385 2.4907 بكالوٓروس فأعمِ

 
هكاف ا٘قاهة 

 الحالْ

 0.66615 2.4059 فْ بٓت هستقؿ         
 0.62942 2.5365 بىائْ الهتزوجٓف       فْ بٓت أحد أ

فْ بٓت إحدى بىاتْ 
 الهتزوجات

2.3691 0.54778 

قٓـ هعْ أحد  فْ بٓتْ ٓو
دي                          اٚو

2.5118 0.59052 

 0.60514 2.4949 غٓر ذلؾ
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 الحالة اٚجتهاعٓة 
 0.61640 2.5290 هتزوج 
 0.64687 2.4084 أعزب 

 0.62431 2.5227 غٓر ذلؾ 

 هكاف السكف 
 0.58221 2.4678 هدٓىة 
 0.63729 2.5179 قٓرة 
 0.69955 2.3337 ٓـهخ

 
ًا فْ الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات 4.7)رقـ الجدوؿ  ىٛحظ هف خٛؿ اٚطٛع عمِ ( تبآىًا ظآٌر

ـ فػْ هحافظػة طػولكـر هعلدى الهسىٓف الهقٓهٓف  ،الهعٓآرة لٛغتراب الىفسْ  :هتغٓػراتالحسػب  ،أسػٌر
  هكاف ا٘قاهة الحالْ.و ، ٚجتهاعٓةالحالة او ، هكاف السكفو ، الهستوى التعمٓهْو ، جىس الهسف

تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف الهتعدد لٛغتػراب  ،بٓف الهتوسطات الحسابٓة حصائٓةولبٓاف دٚلة الفروؽ ا٘
ـ فْ هحافظة طولكـر ،الىفسْ  (.4.8وتوضحً ىتائج الجدوؿ ) ،لدى الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر

ـ في لدى لالغتراب الىفسي  يبيف ىتائج تحميؿ التبايف الهتعدد:  4.7 جدوؿ الهسىيف الهقيهيف في أسٌر
 بحسب هتغيرات الدراسة الديهغرافية هحافظة طولكـر

مصدرالتباٌن

هجوىع 

هربعاث 

 االنحرافاث

SS 

 درجاث الحريت

DF 

هتىسظ 

هجوىع 

هربعاث 

 االنحرافاث

MS 

 هستىي الذاللت قيوت )ف(

 0.835 0.043 0.017 1 0.017 الجنس

 0.006** 3.381 1.325 5 6.627 المؤهل العلمي

 0.601 0.687 0.269 4 1.077 هكاف اإلقاهة الحالي

 0.538 0.622 0.244 2 0.488 الحالة االجتهاعية

 0.041* 3.224 1.264 2 2.527 مكان السكن

  111.712285.3920 الخطأ

    299 122.088 الكلي

 (α≤0,05)دالة إحصائٓا عىد هستوى الدٚلة  *

 (α≤0,01) الة إحصائٓا عىد هستوى الدٚلةد **
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 ( أتْ:4.7ٓتبٓف هف الجدوؿ )
فػْ الهتوسػطات الحسػابٓة لٛغتػراب الىفسػْ  (α ≤ 0.05) إحصػائٓةعدـ وجود فػروؽ ذات دٚلػة  -1

 لدى الهسىٓف بحسب هتغٓر الجىس. 
الىفسػْ لػدى  فػْ الهتوسػطات الحسػابٓة لٛغتػراب (α ≤ 0.05) إحصػائٓةوجود فروؽ ذات دٚلػة  -2

ػػؿ العمهػػْ ولتحدٓػػد هصػػدر اٚخػػتٛؼ فػػْ درجػػة اٚغتػػراب الىفسػػْ تبعػػا . الهسػػىٓف بحسػػب هتغٓػػر الهٌؤ
ؿ العمهػْ تػـ اسػتخداـ اختبػار ) ( توضػح 4.9)وىتػائج الجػداوؿ ، ( لمهقارىػات البعدٓػةLSDلهتغٓر الهٌؤ

 ذلؾ:

ات الحسابية لالغتراب بيف الهتوسط ،( لمهقارىات البعديةLSDىتائج اختبار ):  4.8 جدوؿ رقـ
ؿ العمهي ،الىفسي  تبعا لهتغير الهٌؤ

 التعليمي المستوى (أ)
 المستوى (ب)

 التعليمي
(ب -أ)الفرق في المتوسط  

 
 مستوى الداللة

Sig.* 

 0.238 0.14096 - ابتدائً أمً)الٌقرأوالٌكتب(

عداديإ  0.19394 0.186 

 0.249 0.14836 ثانوي

 0.115 0.21611 دبلوم

 0.098 0.19567 بكالورٌوسفأعلى

أمً)الٌقرأوال ابتدائً
 ٌكتب(

0.14096 0.238 

عداديإ  0.33489* 0.016 

 0.016 *0.28931 ثانوي

 0.006 *0.35706 دبلوم

 0.002 *0.33663 بكالورٌوسفأعلى

عداديإ أمً)الٌقرأوال 
 ٌكتب(

- 0.19394 0.186 

 0.016 *0.33489 - ابتدائً

 0.756 0.04558 - ثانوي

 0.885 0.02217 دبلوم

 0.990 0.00173 بكالورٌوسفأعلى

أمً)الٌقرأوال ثانوي
 ٌكتب(

- 0.14836 0.249 

 0.016 *0.28931 - ابتدائً

عداديإ  0.04558 0.756 

 0.620 0.06775 دبلوم

 0.688 0.04731 بكالورٌوسفأعلى
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أمً)الٌقرأوال دبلوم
 ٌكتب(

- 0.21611 0.115 

 0.006 *0.35706 - ابتدائً

عداديإ  - 0.02217 0.885 

 0.620 0.06775 - ثانوي

 0.872 0.02044 - بكالورٌوسفأعلى

أمً)الٌقرأوال بكالورٌوسفأعلى
 ٌكتب(

- 0.19567 0.098 

 0.002 *0.33663 - ابتدائً

عداديإ  - 0.00173 0.990 

 0.688 0.04731 - ثانوي

 0.872 0.02044 دبلوم

 (α ≤ 0.05) داللة هستوى عىد إحصائيا داؿ*

بػػٓف  ،فػػْ درجػػة اٚغتػػراب الىفسػػْ إحصػػائٓة( أف ٌىػػاؾ فروقػػا ذات دٚلػػة 4.8ٓظٍػػر هػػف الجػػدوؿ رقػػـ )
ؿ العمهْ قٓهة ( حٓث بمغت وذلؾ بٓف فئة )ابتدائْ( وبٓف فئة )إعدادي، الهستجٓبٓف حسب هتغٓر الهٌؤ

ْ دالة  (0.33489) الفروؽ بػٓف فئػة  فػرؽ ظٍػرت الىتػائج وجػودأكها ، لصالح الفئة اٖولِحصائٓا إٌو
( وبػػٓف فئػػػة )ابتػػدائْ( وفئػػػة، ( وفئػػػة )ثػػاىوي( لصػػػالح الفئػػة اٖولػػػِ)ابتػػدائْ  (0.33489)بقٓهػػػة  )دبمػػـو

 ولِ.كالوٓروس فأعمِ( لصالح الفئة اٖ( وفئة )بلصالح فئة )ابتدائْ(. وبٓف فئة )ابتدائْ
ؿ العمهْ عمِ درجة اٚغتراب الىفسْوتستىت فكمها ، ج الباحثة هف خٛؿ الىتائج السابقة وجود أثر لمهٌؤ

ؿ العمهْ تزداد درجة اٚغتراب الىفسْ.  أىخفض الهٌؤ
فػػْ الهتوسػطات الحسػػابٓة لٛغتػػراب الىفسػػْ لػػدى  (α ≤ 0.05) إحصػػائٓةوجػود فػػروؽ ذات دٚلػػة  -3

تبعػػػا  ،دٓػػػد هصػػدر اٚخػػػتٛؼ فػػْ درجػػػة اٚغتػػراب الىفسػػػْولتح. هكػػػاف السػػكف الهسػػىٓف بحسػػػب هتغٓػػر
( توضػح 4.10وىتػائج الجػداوؿ )، ( لمهقارىات البعدٓةLSDتـ استخداـ اختبار )و  ،لهتغٓر هكاف السكف

 ذلؾ:
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( لمهقارىات البعدية بيف الهتوسطات الحسابية لالغتراب LSDىتائج اختبار ):  4.9 جدوؿ رقـ
 سكفالىفسي تبعا لهتغير هكاف ال

 

   الفرؽ في الهتوسط السكف)ب( هكاف السكف)أ( هكاف
 ب( -)أ

 هستوى الداللة
Sig.* 

 0.561 0.0501 - قرية هديىة
 0.134 0.1341 هخيـ

 0.561 0.0501 هديىة قرية
 0.045 0.1842* هخيـ

 0.134 0.1341 - هديىة هخيـ
 0.045 0.1842 -* قرية

 

بػػٓف  فػػْ درجػػة اٚغتػػراب الىفسػػْ إحصػػائٓةفروقػػا ذات دٚلػػة  ( أف ٌىػػاؾ4.9ٓظٍػػر هػػف الجػػدوؿ رقػػـ )
ْ دالػة  (0.1842)بٓف قٓرة وهخٓـ حٓث تبمغ قٓهة الفروؽ ، الهستجٓبٓف حسب هتغٓر هكاف السكف ٌو

 لصالح القٓرة.حصائٓا إ
 :الخاهس: الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ خاهسا

ـأ يف هعاالجتهاعي  لمهسىيف الهقيهدرجة التوافؽ الىفسي ٌؿ تختمؼ  ، باختالؼ جىس الهسف ،سٌر
 هكاف اإلقاهة الحالي ؟و ، الحالة االجتهاعيةو ، هكاف السكفو ، الهستوى التعميهيو 

مً لمفرضٓة الصفٓرة أتٓة:  وهف اجؿ ا٘جابة عف ٌذا السؤاؿ تـ تحٓو

التوافػػؽ فػػْ هتوسػػطات درجػػة  (α ≤ 0.05)عىػػد هسػػتوى الدٚلػػة  إحصػػائٓةٚ توجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػة 
ـ فْ هحافظة طولكـر هعلمهسىٓف الهقٓهٓف  ،لىفسْ واٚجتهاعْا ، الهسػف جػىس :اتهتغٓػر متبعػا ل ،أسٌر
  هكاف ا٘قاهة الحالْ.و ، اٚجتهاعٓة الحالةو ، هكاف السكفو ، التعمٓهْ الهستوىو 
ْ هف أجؿ اختبار ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لمتوافػؽ الىفسػو 

الحالػػة و ، هكػػاف السػػكفو ، الهسػػتوى التعمٓهػػْو ، جػػىس الهسػػف :هتغٓػػراتالحسػػب  ،واٚجتهػػاعْ لمهسػػىٓف
 ( ٓوضح ذلؾ.4.10والجدوؿ )، هكاف ا٘قاهة الحالْو ، اٚجتهاعٓة
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الهسىيف لدى  ،لمتوافؽ الىفسي واالجتهاعي الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية:  4.10 جدوؿ
ـالهقيهيف هع  هكاف و ، الهستوى التعميهيو ، جىس الهسف :حسب هتغيرات ،في هحافظة طولكـر أسٌر

 هكاف اإلقاهة الحاليو ، الحالة االجتهاعيةو ، السكف
 االىحراؼ الهتوسط هستويات الهتغير الهتغير

 الجىس
 0.29022 3.1115 ذكر
 285270. 3.0870 أىثِ

ؿ العمهْ   الهٌؤ

 0.34166 3.1180 أهْ )ٚ ٓقرأ ٚو ٓكتب(         
 0.26559 3.1434 ابتدائْ

 0.28672 3.0471 إعدادي       
ة عاهة  0.29895 3.0884 ثاىٓو

 0.24911 3.0662 دبمـو
 282070. 3.0926 بكالوٓروس فأعمِ

 
 هكاف ا٘قاهة الحالْ

 0.30564 3.0897 فْ بٓت هستقؿ         
 0.25268 3.1344 فْ بٓت أحد ابىائْ الهتزوجٓف       

فْ بٓت إحدى بىاتْ 
 الهتزوجات

3.1265 0.32145 

دي                         قٓـ هعْ أحد اٚو  0.24549 3.1006 فْ بٓتْ ٓو
 309310. 3.1117 غٓر ذلؾ

 الحالة اٚجتهاعٓة 
 0.33601 3.0306 هتزوج 
 0.28104 3.1241 أعزب 

 253690. 3.0587 غٓر ذلؾ 

 هكاف السكف 
 0.24723 3.0345 ة هدٓى
 0.29420 3.1285 قٓرة 
 314380. 3.1484 هخٓـ

  

ػة لٛغتػراب الىفسػ4.10ْٓبٓف الجدوؿ ) ًا فْ الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآر  ،( تبآىًا ظآٌر
ـ فػػػْ هحافظػػػة طػػػولكـر هػػػعلػػػدى الهسػػػىٓف الهقٓهػػػٓف  الهسػػػتوى و ، جػػػىس الهسػػػف :حسػػػب هتغٓػػػرات ،أسػػػٌر

 هكاف ا٘قاهة الحالْ.و ، الحالة اٚجتهاعٓةو ، اف السكفهكو ، التعمٓهْ
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تػـ اسػتخداـ تحمٓػؿ التبػآف الهتعػدد لمتوافػؽ  ،بػٓف الهتوسػطات الحسػابٓة حصػائٓةولبٓاف دٚلػة الفػروؽ ا٘
ـ فػػْ هحافظػػة طػػولكـر هػػعالىفسػػْ واٚجتهػػاعْ لػػدى الهسػػىٓف الهقٓهػػٓف  وتوضػػحً ىتػػائج الجػػدوؿ  ،أسػػٌر

(4.11.) 

الهسىيف لدى ف ىتائج تحميؿ التبايف الهتعدد لمتوافؽ الىفسي واالجتهاعي يبي:  4.11 جدوؿ
ـ في هحافظة طولكـر هعالهقيهيف   بحسب هتغيرات الدراسة الديهغرافية أسٌر

 هصدر التبايف

هجهوع هربعات 
 االىحرافات

SS 

 درجات الحرية
DF 

هتوسط هجهوع 
هربعات 
 االىحرافات

MS 

 هستوى الداللة قيهة )ؼ(

 0.348 0.883 0.071 1 0.071 الجىس
ؿ العمهي  0.383 1.060 0.085 5 0.426 الهٌؤ

 0.802 0.409 0.033 4 0.132 هكاف اإلقاهة الحالي
 0.025 3.754 0.302 2 0.604 الحالة االجتهاعية

 0130. 4.410 3550. 2 7090. هكاف السكف
   0800. 285 22.926 الخطأ
    299 24.720 الكمي

 (α≤0,05)ٓا عىد هستوى الدٚلة دالة إحصائ *

 (α≤0,01) دالة إحصائٓا عىد هستوى الدٚلة **

 

 ( أتْ:4.11ٓتبٓف هف الجدوؿ )
فػػْ الهتوسػػطات الحسػػابٓة لمتوافػػؽ الىفسػػْ  (α ≤ 0.05) إحصػػائٓةعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة  -1

 واٚجتهاعْ لدى الهسىٓف بحسب هتغٓر الجىس. 
فػػْ الهتوسػػطات الحسػػابٓة لمتوافػػؽ الىفسػػْ  (α ≤ 0.05) إحصػػائٓةعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة  -2

ؿ العمهْ  . واٚجتهاعْ لدى الهسىٓف بحسب هتغٓر الهٌؤ
فػػْ الهتوسػػطات الحسػػابٓة لمتوافػػؽ الىفسػػْ  (α ≤ 0.05) إحصػػائٓةعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة  -3

 . واٚجتهاعْ لدى الهسىٓف بحسب هتغٓر هكاف ا٘قاهة الحالْ
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فػػػػػْ الهتوسػػػػػطات الحسػػػػػابٓة لمتوافػػػػػؽ الىفسػػػػػْ  (α ≤ 0.05) إحصػػػػػائٓةؽ ذات دٚلػػػػػة وجػػػػػود فػػػػػرو  -4
ولتحدٓػػػد هصػػػدر اٚخػػػتٛؼ فػػػْ درجػػػة . ٓف بحسػػػب هتغٓػػػر الحالػػػة اٚجتهاعٓػػػةواٚجتهػػػاعْ لػػػدى الهسػػػى

( لمهقارىػػػات LSDالتوافػػػؽ الىفسػػػْ اٚجتهػػػاعْ تبعػػػا لهتغٓػػػر الحالػػػة اٚجتهاعٓػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار )
 ( توضح ذلؾ:4.12الجداوؿ )وىتائج ، البعدٓة

( لمهقارىات البعدية بيف الهتوسطات الحسابية التوافؽ LSD( ىتائج اختبار )4.12جدوؿ رقـ )
 الحالة االجتهاعيةالىفسي االجتهاعي تبعا لهتغير 

 

 الحالة
 االجتهاعية)أ(

الفرؽ في  االجتهاعية)ب( الحالة
 ب( -الهتوسط)أ

هستوى 
 .الداللة

 0.046 0.09348 -* متزوج أعزب

 0.634 0.02811 - ؼٌرذلك

 0.046 0.09348* أعزب متزوج

 0.155 0.06537 ؼٌرذلك

 0.634 0.02811 أعزب غير ذلك

 0.155 0.06537 - متزوج

      ( α≤0,01) حصائٓةا٘ الدٚلة هستوى **داؿ إحصائٓا عىد

 (   α≤0,05) حصائٓةا٘ الدٚلة هستوى عىد إحصائٓا داؿ*

فػػػػْ درجػػػػة التوافػػػػؽ الىفسػػػػْ  إحصػػػػائٓة( أف ٌىػػػػاؾ فروقػػػػا ذات دٚلػػػػة 4.12ف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )ٓظٍػػػػر هػػػػ

 ،وذلػػؾ بػػٓف أعػػزب وهتػػزوج، بػػٓف الهسػػتجٓبٓف حسػػب هتغٓػػر الحالػػة اٚجتهاعٓػػة ،واٚجتهػػاعْ لمهسػػىٓف

ْ دالة  (0.09348) وؽحٓث بمغت قٓهة الفر   حصائٓا ولصالح الهتزوج.إٌو

فػػػػػْ الهتوسػػػػػطات الحسػػػػػابٓة لمتوافػػػػػؽ الىفسػػػػػْ  (α ≤ 0.05) إحصػػػػػائٓةوجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات دٚلػػػػػة  -5

ولتحدٓػد هصػػدر اٚخػتٛؼ فػػْ درجػة التوافػػؽ  بحسػب هتغٓػػر هكػاف السػػكف. ،واٚجتهػاعْ لػدى الهسػػىٓف
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وىتػػائج ، ( لمهقارىػػات البعدٓػػةLSDتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ) ،الىفسػػْ اٚجتهػػاعْ تبعػػا لهتغٓػػر هكػػاف السػػكف

 توضح ذلؾ: (4.13)الجداوؿ 

( لمهقارىات البعدية بيف الهتوسطات الحسابية لمتوافؽ LSDىتائج اختبار ): 4.13ـ جدوؿ رق
 الىفسي الجتهاعي تبعا لهتغير هكاف السكف

 

 
 

       
 
 
 
 
 

فػػػػْ درجػػػػة التوافػػػػؽ الىفسػػػػْ  إحصػػػػائٓة( أف ٌىػػػػاؾ فروقػػػػا ذات دٚلػػػػة 4.13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) فػػػػْ ٓظٍػػػػر
ػػة وهدٓىػػة، بػػٓف الهسػػتجٓبٓف حسػػب هتغٓػػر هكػػاف السػػكف ،واٚجتهػػاعْ ت قٓهػػة حٓػػث بمغػػ ،وذلػػؾ بػػٓف قٓر
ْ دالة 0.09403الفروؽ ) ػة. وبػٓف هخػٓـ وهدٓىػة لصػالح هدٓىػة حٓػث بمغػت حصائٓا إ( ٌو لصالح القٓر

 . (0.11387) قٓهة الفروؽ

ب( -الفرؽ فْ الهتوسط)أ هكاف السكف)ب( هكاف السكف)أ(  
 هستوى الدٚلة

Sig*. 
 0170. *0.09403 - قٓرة هدٓىة

 0050. *0.11387 - هخٓـ
 0170. 0*09403. هدٓىة قٓرة

 6330. 0.01984 - هخٓـ
 0050. 0*11387. هدٓىة هخٓـ

 6330. 019840. قٓرة
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 اىفظو اىخاٍس

 ٍْاقشح اىْرائح ٗاىر٘طٞاخ

 



 الدراسة أسئمة ىتائج هىاقشة 5.1            

 التوصيات  5.2             
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 :الفصؿ الخاهس
_____________________________________________________ 

 :هىاقشة الىتائج والتوصيات
وهىاقشػتٍا  ،عمػِ بٓاىػات البحػث الحػالْبىػاء لٍٓػا إؿ عرضًا لمىتػائج التػْ تػـ التوصػؿ ٓتضهف ٌذا الفص

التػػْ توصػػمت ا ٓمػػْ عػػرض لمىتػػائج هػػوفٓ، ووفقػػا لتسمسػػمٍا فػػْ الفصػػؿ الرابػػع ،أٌػػداؼ البحػػث وءفػػْ ضػػ
   :لٍٓا الدراسةإ

 :هىاقشة الىتائج 5.1
 :هىاقشة الىتائج الهتعمقة بسؤاؿ الدراسة األوؿأواًل: 

؟ هعب الىفسي لدى الهسىيف الهقيهيف ها درجة االغترا ـ في هحافظة طولكـر  أسٌر
ػػػو  (2.4452) قػػػد بمػػػغغتػػػراب الىفسػػػْ الهتوسػػػط الحسػػػابْ لٛف إ ٓػػػار حسػػػب الهع ،بدرجػػػة هتوسػػػطةٌو

 :وهىٍا، باحثة ٌذي الىتٓجة ٖسباب هتىوعةال وتعزو ،الهستخدـ فْ الدراسة الحالٓة

ة :التغٓرات الهجتهعٓة التْ طرأت فْ الهجتهع  .1 ت اٖسرة الههتدة إلِ ىوٓو  وخروج  ،كتحٚو
  إلِ الهدف لظروؼ هعٓشٓة. ىاء هف القرى اىتقاؿ اٖبو ، ٌجرة اٖبىاء بحثًا عف العهؿو  ،الهرأة لمعهؿ

 اٚستشٍاد.و ،كاٚعتقاؿ: تؿ كفقداف أحد أفراد اٖسرة بفعؿ الهح ؛التغٓرات السٓاسٓة  .2
عدًا فْ والتْ أحدثت بُ  ،بسبب حركة التطور الهعرفْ والتكىولوجْ الٍائؿ ؛تغٓرات فكٓرة  .3

 . التواصؿ الشخصْ بٓف اٖفراد وأضحِ التواصؿ عبر وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ

ء كػذلؾ فػْ هعظػـ الدراسػات السػابقة بىسػبة وهػا جػا، تتفؽ ٌذي الىتٓجة هع ها جاء فػْ ا٘طػار الىظػريو 
ولدى  ،ولكف ،الهرتبطة بًوالجواىب الىفسٓة ،فسْىا٘طار الىظري هفٍوـ اٚغتراب الحٓث تىاوؿ  ،عالٓة

هػػػا درجػػػة اٚغتػػػراب الىفسػػػْ لػػػدى  : ىتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فٓهػػػا ٓتعمػػػؽ فػػػْ عهقارىػػػة ٌػػػذي الىتٓجػػػة هػػػ
اختمفػت هػع دراسػة  ف دراسػتٍاأتبػٓف  ،ة اٚطٛع عمٍٓػا وهراجعتٍػاالباحث توالتْ أهكى؟الهسىٓف الهقٓهٓف

 ( حٓث كاىت درجة اٚغتراب لدى الهسىٓف هىخفضة.2007)أبو هعمٓؽ وعبد الحْ ,
 

 السؤال الثاني: النتائج المتعلقة بمناقشة ثانياً: 
 ؟"كرمأسرهم في محافظة طول معلدى المسنين المقيمين  االجتماعي النفسي درجة التوافقما 
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التوافػؽ بعػد  حٓػث جػاء، (3.29 -2.90الهتوسػطات الحسػابٓة تراوحػت بػٓف )أف  (4.2) ٓبػٓف الجػدوؿ
وفػْ الهرتبػة الثالثػة ، فػْ الهرتبػة الثاىٓػةالتوافػؽ الصػحْ  بٓىهػا جػاء بعػد ،فْ الهرتبة اٖولِ اٚجتهاعْ

وجػاء فػْ الهرتبػة  ،ىفعػالْفػْ حػٓف جػاء فػْ الهرتبػة الرابعػة بعػد التوافػؽ اٚ، جاء بعد التوافؽ الشخصْ
أهػا الدرجػة الكمٓػة  ،اٖخٓػرة بعػد التوافػؽ اٚقتصػاديوجػاء فػْ الهرتبػة  ،قبؿ اٖخٓرة بعػد التوافػؽ اٖسػري

  .( وبدرجة هتوسطة3.09ْ فقد بمغت )لهقٓاس التوافؽ الىفس

بٍػا الهسػف  والهكاىػة التػْ ٓحظػِ ،رتبطػة بالوضػع اٚجتهػاع8ْفلعدة أهور هتعزو الباحثة ٌذي الىتائج 
ػػػذا بسػػػبب قمػػػة اٌٚتهػػػاـ  ،حٓػػػث لػػػوحظ أف التوافػػػؽ اٖسػػػري حظػػػْ بالهرتبػػػة شػػػبً اٖخٓػػػرة ؛فػػػْ أسػػػرتً ٌو
ٚحظػػت فػػْ حػػٓف ، عػػدة ظػػروؼ هرتبطػػة بالوضػػع الهعٓشػػْ لػػً ضػػهف أسػػرتًلهسػػف، ىتٓجػػة بااٖسػػري 
الجٓػػدة التػػْ بسػػبب العٛقػػات اٚجتهاعٓػػة  ، وذلػػؾفػػْ الهرتبػػة اٖولػػِ هجْء التوافػػؽ اٚجتهػػاعْ،الباحثػػة

والتْ ٓتهسػؾ بٍػا الػبعض فػْ هجتهعىػا  ،وبسبب العادات والتقالٓد الهجتهعٓة السائدة ،تربط الهسف بغٓري
  .الفمسطٓىْ

وجػود توافػؽ إف ، حٓػث خرهعػًا بشػكؿ أو بػآ طتتػراب دقػ ف أىػواع التوافػؽى ٓهكىىػا القػوؿ :إوهف جٍػة أخػر 
ػػػذا الت ،ٓتػػػٓح فرصػػػة أكثػػػر لمتواصػػػؿ اٚجتهػػػاعْ  صػػػحْ  ،الهسػػػف بالرضػػػا  شػػػعورواصػػػؿ ٓػػػؤدي إلػػػِ ٌو

ػػذا التوافػػؽ؛، أٓضػػاً   اوتوافقػػ ،اىفسػػٓ آحقػػؽ رضػػا اىفعالٓػػوبالتػػالْ ٌػػذا الرضػػا  ٓػػدفع الهسػػف لمتوافػػؽ هػػع  ٌو
  .بغض الىظر عف الظروؼ الهحٓطة بً ،ذاتً وأسرتً ووضعً

ِ تػدىْ  ٌػذا الىػوع هػف بهعىػ ،الذي جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة ،بد هف التىوًٓ حوؿ التوافؽ اٚقتصادي ٚو 
ػادة هعػدٚت الفقػر ،ارتفػاع هعػدٚت البطالػة إلػِ:وتعػزو الباحثػة ذلػؾ  ،التوافػؽ وتػدٌور فػْ هسػتوى  ،وٓز

  ْ.وتراجع حاد فْ أداء اٚقتصاد الوطى ،الهعٓشة لمهواطىٓف

كػػذا لعػػدة أسػػباب  ٓعٓشػػٍا  أف ىسػػبة التوافػػؽ الىفسػػْ بشػػكؿ عػػاـ جػػاءت بىسػػبة هتوسػػطة؛ وذلػػؾىجػػد  ٌو
ىتػػائج الدراسػات السػػابقة فٓهػا ٓتعمػػؽ فػػْ  عولػدى هقارىػػة ٌػذي الىتٓجػػة هػ، هسػف فػػْ الهجتهػع الفمسػػطٓىْال

 تبٓف ،الباحثة اٚطٛع عمٍٓا وهراجعتٍا توالتْ أهكى ،وارتباطٍا بهتغٓرات أخرى ،درجة التوافؽ الىفسْ
ودراسػػة  (2006 ،)حهٓػػدودراسػػة ، (2010، هقبػؿ)ودراسػػة ، (2013، جهػػاعْ) دراسػة :ىٍػا تتفػػؽ هػػع أ

ىج وآرؿ,  .    Pinquart& Sorensen, 2000))ودراسة  (2009)ٓو
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 السؤاؿ الثالثهىاقشة الىتائج الهتعمقة بثالثًا: 

بػػيف االغتػػراب  (α ≤ 0.05)عىػػد هسػػتوى الداللػػة   إحصػػائيةٌػػؿ توجػػد عالقػػة ارتبػػاط  ذات داللػػة 
ـ في هحافظة طولكـر هعيف لدى الهسىيف الهقيه  ،والتوافؽ الىفسي االجتهاعي ،الىفسي  ؟ أسٌر

ري في درجة تػأثير االغتػراب الىفسػي فػي أبعػاد التوافػؽ الىفسػي االجتهػاعي و   ٌؿ يوجد اختالؼ جٌو
؟ ـ في هحافظة طولكـر  لدى الهسىيف الهقيهيف هع أسٌر

–لػػة ودا ،وجػػود عٛقػػة ارتبػػاط عكسػػٓة سػػالبة -الهػػرتبط بىتػػائج ٌػػذا السػػؤاؿ-( 3.4)ٓتبػػٓف هػػف الجػػدوؿ 
أبعػػػاد وبػػػٓف اٚغتػػػراب الىفسػػػْ و  ،والتوافؽ الىفسػػػْ اٚجتهػػػاعْ ككػػػؿ،بػػػٓف اٚغتػػػراب الىفسػػػْ -صػػػائٓاً إح

بػٓف  _إحصػائٓاً  _د عٛقػة ارتبػاط دالػةوجػت ٚو .الصػحْو ، اٚىفعػالْو ، اٚجتهػاعْو ، الشخصْ :التوافؽ
  .قتصاديعد التوافؽ اٚبٓف اٚغتراب الىفسْ وبُ ٚو  ،عد التوافؽ اٖسرياٚغتراب الىفسْ وبُ 

وضح الجدوؿ رقـ ) إذ ، ( تأثٓر اٚغتراب الىفسْ عمِ أبعاد التوافػؽ الىفسػْ اٚجتهػاعْ لمهسػىٓف3.5ٓو
ػػػة إحصػػػائٓةدٚلػػػة  يوجػػػود تػػػأثٓر ذ :أظٍػػػرت ىتػػػائج التحمٓػػػؿ ا٘حصػػػائْ غتػػػراب اٚ عىػػػد هسػػػتوى هعىٓو

بٓىهػا ، الصػحْ (و ، الْاٚىفعػو ، اٚجتهػاعْو ، )الشخصػْ :الىفسْ فْ أبعاد التوافؽ الىفسػْ اٚجتهػاعْ
  .واٚقتصادي(،)اٖسري :ٖبعاد التوافؽ _إحصائٓا_لـ تكف ٌىاؾ فروؽ دالة 

كاىػت عكسػػٓة  ،والتوافؽ الىفسػْ اٚجتهػػاعْ،وأخٓػرًا  أشػارت الىتػػائج  بػأف العٛقػػة بػٓف اٚغتػراب الىفسػػْ
لىفسػػْ اٚجتهػػاعْ تػػزداد هعػػً درجػػة التوافػػؽ ا ،مهػػا اىخفضػػت درجػػة اٚغتػػراب الىفسػػْبهعىػػْ ك ؛سػػالبة

 :أو هػػا ٓهسػػِ ،تكوىػػت لدٓػػً هشػػاعر سػػمبٓة ىػػً كمهػػا شػػعر الهسػػف بػػاٚغتراب،حٓػػث إ، لمهسػػىٓف وترتفػػع
ػػػة التحمٓػػػؿ الىفسػػْ ،بػػاغتراب الشػػػعور بعػػػدـ الرضػػػا  شػػػعور ، وبالتػػػالْ ٓصػػػبح لدٓػػػًوفقػػػًا لهػػػا أوردتػػػً ىظٓر

  .لدًٓهستوى التوافؽ الىفسْ  ةقم؛ هها ٓؤدي إلِ واٚرتٓاح

وفػػْ ضػػوء ، الىفسػػْ لتوافػػؽوهفٍػػـو ا ،عرضػػً فػػْ ا٘طػػار الىظػػري لهفٍػػـو اٚغتػراب الىفسػػْ وههػا سػػبؽ
وعمػِ الػرغـ هػف الهآخػذ العدٓػدة ، واٚغتػراب الىفسػْ ،الىفسْالتوافؽ الىظٓرات الىفسٓة الهعالجة لهفٍوـ 

طر الىظٓرة ٖف كؿ ىظٓرة تىطمؽ وفقًا لٗ- الىفسْالتوافؽ و  ،عمِ الىظٓرات الىفسٓة لكؿ هف اٚغتراب
ػػػػة، وأٓضػػػػًا هجػػػػاؿ دراسػػػػػة الباحػػػػث، والخمفٓػػػػة العمهٓػػػػة لمباحػػػػث والخمفٓػػػػة الثقافٓػػػػة ، ووقػػػػت ظٍػػػػور الىظٓر

، إذ إىٍها هرتبطاف بشخصٓة الفرد ،الىفسْ لتوافؽاإٚ أىً توجد عٛقة وطٓػدة بٓف اٚغتراب و  -لمهجتهع
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الػػذات ا٘ىسػػاىٓة  أف :ىسػػتىتجو ، كػػؿههػػا ٓػػؤثر بالتػػالْ عمػػِ الهجتهػػع ك، وتػػؤثراف عمػػِ سػػموكً فػػْ الحٓػػاة
ري فْ اٚثىٓف هعًا.، الىفسْ التوافؽوأٓضًا  ،هرتبطة بكؿ هف اٚغتراب ػو الهحور الجٌو  ٌو

ػػة  ىػرى أفو  الػػذات ٌػػْ العاهػػؿ  وأف، رفػػض الفػػرد لذاتػػً :أىػػػً قػػػائـ عمػِ (كٓىسػػتوف)اٚغتػػراب فػػْ ىظٓر
ػػػا العاهػػػؿ ،الهسػػػٓطر عمػػػِ بقٓػػػة العواهػػػػؿ اٖخػػػػرى توافػػػؽ وىػػػرى ال، الرئٓسػػػْ لمشػػػعور بػػػاٚغتراب باعتباٌر

ػػة ا٘ىسػاىٓة  ،وذات صػػبغتٓف ،ذات أسػاس بٓولػوجْ ،كػؿ فػرد لػً طبٓعػة داخمٓػة أف ،الىفػػسْ فػػْ الىظٓر
ٖف عكػػػػس ذلػػػػؾ ٓػػػؤدي إلػػػِ ، وذلػػػؾ الهقصػػػود بػػػً الػػػذات. وهػػػف ٌىػػػا ٓجػػػب تقػػػدٓر الػػػذات واحتػػػراـ ذاتػػػً

والتػػْ تٓجػػة هػػف ىتػػائج الدراسػػات السػػابقة هقارىػػة ٌػػذي الى ولػػدى اٚغتػػراب وعػػدـ الطهأىٓىػػة الىفسػػٓة لمفػػرد
ودراسػػة   (2007 ،الهحهػػداوي)  ىٍػػا تتفػػؽ هػػع  دراسػػةأ أهكػػف الباحثػػة اٚطػػٛع عمٍٓػػا وهراجعتٍػػا تبػػٓف

 (.2000( ودراسة )الكولْ, 2000( ودراسة )أحهد, 2003, )خمٓفة

 هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الرابع: رابعًا: 

ـ هعلىفسي لمهسىيف الهقيهيف درجة االغتراب اٌؿ تختمؼ    جىس الهسف؟ :باختالؼ أسٌر

بٓف الجدوؿ ـ  ،ىتائج تحمٓؿ التبآف الهتعدد لٛغتراب الىفسْ( 4.7) ٓو لػدى الهسػىٓف الهقٓهػٓف فػْ أسػٌر
 :بحسب هتغٓرات الدراسة الدٓهغرافٓة ،فْ هحافظة طولكـر

عمػػِ ، لىفسػػْ لػػدى الهسػػىٓف بحسػػب هتغٓػػر الجػػىسلٛغتػػراب ا إحصػػائٓةعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة 
 هف كٛ الجىسٓف ٓتعرضوف لػىفس أف الهسىٓف :إلِوتعزو الباحثة ٌذي الىتائج  ،درجة اٚغتراب الىفسْ

الباحثة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج هقارىة ولدى  ،وف ضهف  ىفس الظروؼ الهعٓشٓةعٓشوٓ ،هثٓرات الىفسٓةلا
ودراسػػػػػػػة )هػػػػػػػاٌوىْ ( 2000 ،عمػػػػػػػْ وأحهػػػػػػػد)دارسػػػػػػػة  هػػػػػػػع ؽ ىٍػػػػػػػا تتفػػػػػػػأ توجػػػػػػػد ،الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة

ػػؾ, , واختمفػػت هػػع فػػْ عػػدـ وجػػود  فػػروؽ تعػػزى لهتغٓػػر الجػػىس( 2003ودراسػػة ) خمٓفػػة, ( 2001وكٓو
ْ هتغٓر الجىس تعزى لصػالح ( فْ وجود فروؽ ف2013( و دراسة )أبو سٛهة,2014دراسة )بوفمجة, 

 وجود فروؽ تعزى لصالح الذكور. ( ف2007ْا٘ىاث, واختمفت هع دراسة )الهحهداوي,
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 : الخاهس: هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ خاهسا

ـ هعلىفسي لمهسىيف الهقيهيف ٌؿ تختمؼ درجة االغتراب ا ؿ العمهي باختالؼ أسٌر  ؟: الهٌؤ

ؿ العمهْاأثر إلِ ووجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعزى  ػؿ العمهػْ افكمها  ،لهٌؤ  تزداداىخفض الهٌؤ
ُٓعٓف الفػرد الهسػف  إلِ :أف الهستوى العمهْ الهرتفعوتعزو الباحثة ٌذي الىتٓجة , اٚغتراب الىفسْ درجة

وأف ارتفػػاع كهػػا  ،لتطػػورات الهعرفٓػػة فػػْ أىهػػاط الحٓػػاة؛ بسػػبب اعمػػِ إدراؾ  وفٍػػـ الهتغٓػػرات الهجتهعٓػػة
ػد  ثقتػً  ة بػٓف الىػاس؛الجٓػدجتهاعٓػة اٚهكاىػة الهػف الثقافػة و  اً كافٓػ رالػً قػد الهستوى العمهْ ٓتػٓح ههػا تٓز

 تولػدى هقارىػػة الباحثػػة ٌػػذي الىتٓجػػة هػع ىتػػائج الدراسػػات السػػابقة وجػػد ، وتقمػػؿ شػػعوري بػػاٚغتراب،بىفسػً
 .(2000، عمْ وأحهد)ودراسة  ،(2007 ،الهحهداوي)أىٍا تتفؽ هع دراسة 

 : السادس: هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ سادسا

ـ هعلىفسي لمهسىيف الهقيهيف اٌؿ تختمؼ درجة االغتراب   : هكاف السكف؟ باختالؼ أسٌر

ػة، ذات دٚلة إحصائٓة فْ درجة اٚغتراب الىفسْ فروؽوجود  هتغٓػر هكػاف السػكف، ل تبعػا لصػالح القٓر
ػة حالٓػًا وقػدٓهًا،وتعزو الباحثػة  لػِ و  ٌػذي الىتٓجػة إلػِ الفروقػات اٚجتهاعٓػة بػٓف القٓر الىظػرة الهجتهعٓػة ا 

ػػػذا لمهسػػػف ػػػة الفمسػػػطٓىٓة الٓػػػوـ ؛ حٓػػػث إفشػػػعوري بػػػاٚغتراب التفػػػاوت أثػػػر عمػػػِ هػػػدى، ٌو بفعػػػؿ و  ،القٓر
قبػؿ عمٓػً  تعها كاىػ ىهاط اٖسٓرة   تختمؼ تهاهاً التطورات التْ شٍدتٍا الحٓاة، والتغٓرات الفكٓرة  لٗ

هػػػر هركػػػز السػػػمطة؛ حٓػػػث كػػػاف الهسػػػف أهػػػف حٓػػػث الهكاىػػػة اٚجتهاعٓػػػة و عقػػد أو عقػػػدٓف هػػػف الػػػزهف، 
بػد هػف  ٚو ،لضػهاف حٓػاة كٓرهػة ،ٓتمقػِ العػوف والرعآػة الٓػوـ، فٍػو هجػرد كبٓػر فػْ العائمػةأهػا  ،لىاٌْا

 .قد تغٓر ،وىظاـ العٛقات اٖسٓرة ،البىٓة اٚجتهاعٓةا٘شارة إلِ أف 

والبٓػػوت والعػػائٛت  ،العٛقػػات اٚجتهاعٓػػة فٓػػً ٚ زالػػت هتهاسػػكةإىىػػا ىجػػد أف الهخػػٓـ ف وباٚىتقػػاؿ إلػػِ
واٖفكػار الهرتبطػة بػأف  ،وأٌالْ الهخٓـ هتهسكوف بالعادات والتقالٓػد القدٓهػةٛصقة ببعضٍا البعض، هت

اٖسػرة رعآتػً  أفػرادٓفػرض عمػِ هػا ٓهتمػؾ هػف السػمطة والٍٓبػة  ىػً؛ حٓػث إالهسف ٌو الكبٓر دائهًا وأبػداً 
 .واٌٚتهاـ بً
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 ،عمػػْ وأحهػػػد)أىٍػػا تتفػػؽ هػػع  تبقة وجػػػدولػػدى هقارىػػة الباحثػػة ٌػػذي الىتٓجػػػة هػػع ىتػػائج الدراسػػات السػػا 
فٓػػػة توصػػػمت ىتائجٍػػػا  حٓػػػث ؛(2000 وجػػػود الفػػػروؽ فػػػْ اٚغتػػػراب بػػػٓف أفػػػراد البٓئػػػات الحضػػػٓرة والٓر
 .لمهسىٓف

 

 : السابع: هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ سابعا

ـ هعلىفسي لمهسىيف الهقيهيف ٌؿ تختمؼ درجة االغتراب ا  عية؟ : الحالة االجتها باختالؼ أسٌر

، الحالة اٚجتهاعٓةعدـ وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة لٛغتراب الىفسْ لدى الهسىٓف بحسب هتغٓر 
أف الهسػىٓف بػاختٛؼ حػالتٍـ اٚجتهاعٓػة  إلػِوتعزو الباحثة ٌذي الىتػائج  ،عمِ درجة اٚغتراب الىفسْ

عٓشػػوا ىفػػس الظػػروؼ البٓئٓػػة, فػػت ٌػػذي الدراسػػة هػػع دراسػػة وقػػد اختم ٓتعرضػػوا لػػىفس الهثٓػػرات الىفسػػٓة, ٓو
( حٓػػث توصػػمت ىتائجٍػػا فػػْ وجػػود فػػروؽ فػػْ اٚغتػػراب لهتغٓػػر الحالػػة اٚجتهاعٓػػة 2007)الهحهػػداوي,

 تعزى لصالح اٚعزب.

 : الثاهف: هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ثاهىا

ـ هعلىفسي لمهسىيف الهقيهيف ٌؿ تختمؼ درجة االغتراب ا  لحالي؟: هكاف اإلقاهة ا باختالؼ أسٌر

هكػػاف ا٘قاهػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة لٛغتػػراب الىفسػػْ لػػدى الهسػػىٓف بحسػػب هتغٓػػر 
تػػائج الدراسػػات السػػابقة مػػدى هقارىػػة الباحثػػة ٌػػذي الىتٓجػػة هػػع ىىو  ،، عمػػِ درجػػة اٚغتػػراب الىفسػػْالحػػالْ
راسػػػػات السػػػػابقة الدفػػػػْ ف دراسػػػػتٍا أتػػػػت بهتغٓػػػػرات جدٓػػػػدة هختمفػػػػة عػػػػف الهتغٓػػػػرات التػػػػْ وردت :أتبػػػػٓف 

 .حٓث أىً لـ ٓرد فْ أي دراسة تىاوؿ هتغٓر هكاف ا٘قاهة الحالْ  الهذكورة بالدراسة

 :التاسعالهتعمقة بالسؤاؿ  ج: الىتائتاسعا
ـ هعلمهسىيف الهقيهيف  ؼ درجة التوافؽ الىفسي االجتهاعيٌؿ تختم  ؟ جىس الهسف :باختالؼ أسٌر

 :ةالسؤاؿ الخاهس أتٓ الهرتبط بىتائج (4.11ٓتبٓف هف الجدوؿ )
بحسػػػب هتغٓػػػػر  ،لمتوافػػػؽ الىفسػػػْ واٚجتهػػػػاعْ لػػػدى الهسػػػػىٓف إحصػػػػائٓةعػػػدـ وجػػػود فػػػػروؽ ذات دٚلػػػة 

أف الهسػػىٓف ٓقٓهػػوف هعػػًا ضػػهف ىفػػس الظػػروؼ الهعٓشػػٓة، : إلػػِ  وتعػػزو الباحثػػة ٌػػذي الىتٓجػػة، الجػػىس
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ـ بالتوافؽ الىفسْ أو عدهػً والتْ تكفؿ  دى هقارىػة الباحثػة ٌػذي الىتٓجػة ولػ ،لكػٛ الجىسػٓفتحقٓؽ شعوٌر
,  (2006 ،حهٓػػد)ودراسػػة ، (2010، هقبػػؿ)دراسػػة  أىٍػػا تتفػػؽ هػػع تهػػع ىتػػائج الدراسػػات السػػابقة وجػػد

, ( فػػْ وجػػود فػػروؽ فػػْ هتغٓػػر الجػػىس تعػػزى لصػػالح الٛىػػاث2004واختمفػػت هػػع دراسػػة )عػػٛء الػػدٓف, 
 .ذكور( فْ وجود فروؽ تعزى لصالح ال2003واختمفت هع دراسة )خمٓفة,

 :العاشرالهتعمقة بالسؤاؿ  ج: الىتائعاشرا
ـ هػػعلمهسػػىيف الهقيهػػيف  ؼ درجػػة التوافػػؽ الىفسػػي االجتهػػاعيٌػػؿ تختمػػ ػػؿ : بػػاختالؼ أسػػٌر الهٌؤ

 ؟العمهي

بحسػب  ،عدـ وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة لمتوافػؽ الىفسػْ واٚجتهػاعْ لػدى الهسػىٓف ،وتبٓف أٓضاً 
ؿ العمهْ، وتعزو  هػٓف هػع ٓالهسىٓف الهقهف  إلِ تدىْ ىسبة الهتعمهٓف  ثة ٌذي الىتٓجةالباحهتغٓر الهٌؤ

ـ فْ هحافظة طولكـر ؿ العمهْ أف ر حٓث أشا ؛أسٌر هف (%64)ت خصائص العٓىٓة تبعا لهتغٓر الهٌؤ
ػػػة عاهػػػة فهػػػا دوف أفػػػراد  وأف هػػػف ٓحهمػػػوف درجػػػة البكػػػالوٓروس لػػػـ ٓتعػػػدوا ،العٓىػػػة ٌػػػـ هػػػف هسػػػتوى ثاىٓو

ذا ٓفسر ،(22%)  ،ىتػائج الدراسػات السػابقة عٍػذي الىتٓجػة هػلولدى هقارىة الباحثػة  ،وجود فروؽعدـ  ٌو
ػػػذيت أف ٌػػػذي الدراسػػػة أتػػػت بهتغٓػػػرات جدٓػػػدة ىتٓجػػػة لػػػذلؾوجػػػد الىتٓجػػػة تختمػػػؼ هػػػع ىتػػػائج دراسػػػة  ، ٌو
لِ و  ،طبٓعة الهجتهع( وُٓعزى ٌذا اٚختٛؼ إلِ 2007 الهحهداوي،)  ىظاـ التفكٓر لدى اٖفراد.ا 

 :الحادي عشرالهتعمقة بالسؤاؿ  جىتائ: الحادي عشر
ـ هعلمهسىيف الهقيهيف  ؼ درجة التوافؽ الىفسي االجتهاعيٌؿ تختم  هكاف السكف؟ :باختالؼ أسٌر

( أف ٌىاؾ فروقا ذات دٚلة إحصائٓة فْ درجة التوافؽ الىفسْ 4.14الجدوؿ رقـ ) الىتائج فْ  ظٍرتُ 
حٓث بمغت قٓهة  ،سكف، وذلؾ بٓف قٓرة وهدٓىةبٓف الهستجٓبٓف حسب هتغٓر هكاف ال ،واٚجتهاعْ
ْ دالة 0.094الفروؽ ) وبٓف هخٓـ وهدٓىة لصالح هدٓىة حٓث بمغت قٓهة  ،لصالح القٓرةحصائٓا إ( ٌو
وتعزو الباحثة ٌذي الىتٓجة لطبٓعة العٛقات اٖسٓرة واٖىظهة ا٘جتهاعٓة الفكٓرة  ،(0.113)الفروؽ

والهخٓـ حٓث طبٓعة العٛقات اٖسرة أكثر هتاىًة فْ القرى عىٍا فْ  السائدة تختمؼ بٓف الهدٓىة والقٓرة
ىفسْ  أكثر، فْ الهدف وىظاـ اٖسر الههتدة ٚزاؿ قائهًا  فْ  القرى هها ٓعىْ ٓؤدي إلِ وجود توافؽ 

حٓف  وجود عدـ استقرار هعٓشْ وصعوبات فْ ىظاـ الحٓاة فْ الهخٓـ ٓولد صعوبات ىفسٓة 
ولدى هقارىة الباحثة  ،إلِ عدـ اىسجاـ ىفسْ وبالتالْ  ٓكوف التوافؽ الىفسْ أقؿ واجتهاعٓة هها ٓؤدي 
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 (2000دراسة )عمي وأحهد،  دراسة أىٍا تتفؽ هع تٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة وجد
فروؽ دالة إحصائًٓا فْ اٚغتراب بٓف هسىْ الٓرؼ وهسىْ الحضر فْ هحافظة   والتي أشارت لوجود

 الٓرؼ.

 

 :الثاىي عشرالهتعمقة بالسؤاؿ  ج: الىتائثاىي عشر
ـهػػػع لمهسػػػىيف الهقيهػػػيف  ؼ درجػػػة التوافػػػؽ الىفسػػػي االجتهػػػاعيٌػػػؿ تختمػػػ الحالػػػة  :بػػػاختالؼ أسػػػٌر

 االجتهاعية؟

بحسػب هتغٓػر الحالػة  ،لتوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لدى الهسىٓففْ درجة ا وجود فروؽوأظٍرت الىتائج 
 :الىتٓجػة إلػِتعػزو الباحثػة ٌػذي و  ،لصػالح الهتػزوج (0.09348)الفروؽ  قٓهةحٓث كاىت  ؛اٚجتهاعٓة

هكػػف أف تعػػود ٌػػذي  ،( لػػً أثػػر كبٓػػر فػػْ تحقٓػػؽ التوافػػؽ الىفسػػْأو الزوجػػةالػػزوج، ف وجػػود الشػػٓرؾ )أ ٓو
أو ههػػف فقػػد اب، بػػالعزّ  قٓاسػػا ،لحاجػػاتٍـ اٖساسػػٓة اً أكثػػر إشػػباع فف الهتػػزوجٓف قػػد ٓكوىػػو أالىتٓجػػة إلػػِ 

ػػؽ  ،ولػػوجْ والىفسػػْٓأف إشػػباع حاجػػات الفػػرد عمػػِ الصػػعٓد البحػػف ىػػدرؾ وى شػػٓركً،  إلػػِٓهٍػػد لػػً الطٓر
ػػػْ تحقٓػػػؽ الػػػذات،  :سػػػهِالحاجػػػة اٖ إلػػػِالوصػػػوؿ  ػػػذي الحاجػػػة تعبػػػر بشػػػكؿ أو بػػػٌو خر عػػػف كهػػػاؿ آٌو

  . وتٓزد هف التوافؽ الىفسْ ،غتراب لدًٓىٍا تقمؿ هف هشاعر اٚإوبالتالْ ف ،الصحة الىفسٓة لمفرد

 تبػٓف، عمٍٓػا التػْ أهكػف الباحثػة اٚطػٛع السػابقة هقارىة الباحثػة ٌػذي الىتٓجػة هػع ىتػائج الدراسػاتوعىد 
ىج وآرؿ  ف دراستٍاأ  ( .2009اتفقت هع دراسة )ٓو

 :الثالث عشرالهتعمقة بالسؤاؿ  ج: الىتائثالث عشر
ـ هػعلمهسىيف الهقيهػيف  ؼ درجة التوافؽ الىفسي االجتهاعيٌؿ تختم هكػاف اإلقاهػة  :بػاختالؼ أسػٌر
 الحالي؟

لمتوافػػػػؽ الىفسػػػػْ  ،فػػػػْ الهتوسػػػػطات الحسػػػػابٓة (α ≤ 0.05)عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات دٚلػػػػة إحصػػػػائٓة 
ولػدى هقارىػة الباحثػة ٌػذي الىتٓجػة هػع  ،بحسب هتغٓػر هكػاف ا٘قاهػة الحػالْ ،واٚجتهاعْ لدى الهسىٓف

فػْ تمفػة عػف الهتغٓػرات التػْ وردت ف دراسػتٍا أتػت بهتغٓػرات جدٓػدة هخ:أتبػٓف تائج الدراسػات السػابقة ى
 .الدراسات السابقة الهذكورة بالدراسة
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 التوصيات: 5.2

 توصِ الباحثة وبىاًء عمِ ها توصمت إليً ىتائج ٌذي الدراسة بها يمي:

 :وتقدٓـ الدعـ لً هف خٛؿ ،إلِ كٓفٓة التعاهؿ هع الهسف الزوجٓفإرشاد اٖسرة وخصوصًا  .1

ـ ٓف الهقٓهٓف هعالهسى لهساعدة ؛اعٓةوجه فردٓةرشادٓة إ براهج وضع( أ  الهشكٛت حؿ عمِ أسٌر

 .اٖسٓرة ـبٓئتٍ فْ ـتواجٍٍ التْ ،الىفسٓة واٚجتهاعٓة

، وها تتضهىً هف عمِ فٍـ عهمٓة التقدـ فْ العهر سرةاٖ ةساعدله ؛رشادٓةإبراهج  ب( تصهٓـ

احتٓاجاتً  الهسف وتمبْتتهكف هف التعاهؿ هع حتِ  ؛تغٓرات فسٓولوجٓة وسٓكولوجٓة واجتهاعٓة

 .الىفسٓة واٚجتهاعٓة

 اٖسرةلتهكٓف  ؛واٚجتهاعٓة التربوٓة الهفآٌـ تدعٓـعمِ  سرة التْ تعهؿج( تقدٓـ البراهج التوعوٓة لٗ

ا هواصمة هف  .الهعاصرة الهجتهعٓة الهتغٓرات ضوء فْ ،الهسىٓف فْ رعآة دوٌر

اٚتٍـ الصحٓة ,وضرورة سف قواىٓف تتٓح لٍـ ضرورة توفٓر الرعآة الطبٓة لمهسىٓف وهتابعة ح .2

 العٛج الهجاىْ.

تقدٓـ براهج ارشادٓة هضاعفة فْ توصْ الباحثة بضرورة هف خٛؿ ىتائج الدراسة الحالٓة   .3

ة, لتهكٓف اٚسرة هف فٍـ أكبر لٍذي الهرحمة واحتٓاجاتٍا فْ ضوء التغٓرات التْ  الهىاطؽ القرٓو

 الهاضْ.طرأت عمِ القٓرة فْ الحاضر عف 

، وذلؾ هف أفراد الهجتهع ، هف قبؿ كافةضرورة توفٓر الرعآة الىفسِٓة واٚجتهاعٓة لمهسىٓف  .4

 :خٛؿ

سف التشٓرعات الهىظهة  هف خٛؿ احتٓاجاتٍـ الهعٓشٓة الٓوهٓة تٓسٓر حصوؿ الهسىٓف عمِ(أ 
 .ؾفْ تحقٓؽ ذل ساعدالهشروعات اٚجتهاعٓة التْ ت أو التىظٓهات أو ،لذلؾ

عمِ إعداد وتدٓرب أخصائٓٓف  ،هراكز الرعآة الصحٓة:هثؿ ،الهسئولةت الجٍاحث (ب 
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وذلؾ لمتعرؼ عمِ اٖسالٓب  ؛فْ هجاؿ رعآة الهسىٓف فْ بٓئتٍـ الطبٓعٓة اجتهاعٓٓف

  .الهعاصرة فْ هجاؿ رعآة الهسىٓف ،والهٍىٓة ،العمهٓة

جاتٍـ الىفسٓة حتٓاوتمبْ ا ،تخرجٍـ هف عزلتٍـ ،العهؿ عمِ إىشاء ىوادي ىٍآرة لمهسىٓف(ج 

 .واٚجتهاعٓة، وتعزز هكاىتٍـ فْ الهجتهع
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  اىَظادس ٗاىَشاخغ

 أواًل: الهراجع العربية 

عالقة االتجاٌات ىحو الهشكالت االجتهاعية الهعاصرة بهظاٌر ( 0997ابو العٓىٓف، عطٓات فتحْ)
، رسالة هاجستٓر  االغتراب الىفسي لدى طالب الجاهعة عمِ ضوء الهستوى االجتهاعي االقتصادي

 غٓر هىشورة ، كمٓة اٚداب ، جاهعة عٓف شهس ،هصر.
ج هرواف, الصفدي عصاـ, )  1ط) ,الهدخؿ الِ الصحة الىفسية. (2009أبو حٓو

 .دار الهسٓةعهاف: , )
راـ ، االغتراب السياسي واالجتهاعي لدى سكاف الهخيهات الفمسطيىية .(2010) ،أبو زاٌر، ىادٓة

 مدراسات الحضآرة واٚستراتٓجٓة، وهركز الٓزتوىة لٗبحاث.هركز الشرؽ لاهلل: 
الطمبة الهكفَفيو  ىغتراب الىفسي َعالقتً باالتزاو االىفعالي لدالا .(2013)، هاجد، أبَ سٛهة

الفمسطٓىْ َتحدٓات القرو الحادّ ؿ "الطف، دراسة هقدهة لهؤتهر ةالغَث بغز كالةفي هدارس َ
 فتوحة. جاهعة القدس الهغزة: ، َالعشرٓو"
االغتراب الىفسي لدى الهسىيف الذيف يعهموف في  .(2007) ،عبد الحْعدىاف،  ،ٌدٓؿأبو هعٓمؽ، 

كمٓة جاهعة دهشؽ: بحث هٓداىْ ٓدرس فئة الهسىٓف الذٓف لـ ٓتعرضوا لخبرة التقاعد " " أعهاؿ خاصة
 فالتربٓة. 

الىفسي واالجتهاعي لدى  العالقة بيف االغتراب الىفسي والتوافؽ .(2000أحهد، صٛح الدٓف )
 جاهعة عدف.الٓهف: غٓر هىشوري،  ةرسالة دكتورا، الطالب اليهىييف والعرب في الجاهعات اليهىية

(. التفاؤؿ والتشاـؤ وبعض الهتغيرات الىفسية لدى عيىة هف طمبة 2001إسهاعٓؿ, أحهد السٓد، )
ة, هجمد جاهعة أـ القرى  اٌرة., هصر: الق60, العدد15, الهجمة التربٓو
جتهاعي عمِ الطفؿ الهصدـو أثر الكفالة الىفسية عمِ التوافؽ الىفسي اال .(2002أوزآد, ىاجٓة, )

ابي  جاهعة الجزائر.الجزائر: رسالة هاجستٓر,  ,جراء العىؼ اإلٌر
الشعور باالغتراب وعالقتً بالتوافؽ الىفسي لدى الهعمهيف التربوييف  .(2008) بدٓر, هحهد ىبًٓ,

 .2, العدد14كمٓة التربٓة, الهجمة العمهٓة, الهجمد :جاهعة الهىصورة ,ييفوغير التربو 
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, القاٌرة: االغتراب في الثقافة العربية: هتاٌات االىساف بيف الحمـ والواقع(. 2006بركات, حمٓـ، )
 هركز دراسات الوحدة العربٓة.
 . 122صعات اٖهـ الهتحدة، ، هطبو تقرير التىهية البشرية (.2008، )برىاهج اٖهـ الهتحدة ا٘ىهائْ

 ءاالتجاي ىحو العىؼ وعالقتً باالغتراب لدى الشباب في ضو (. 2014-2013بوفمجة, غٓاث، )
ة, جاهعة.هتغيري الثقافة والجىس داف: كمٓة العمـو التربٓو  , رسالة دكتوراي, جاهعة ٌو

ي االجتهاعي لدى القيـ االجتهاعية وعالقتٍا بالتوافؽ الىفس(. 2013الجهاعْ, صٛح الدٓف، )
 , دراسة هٓداىٓة, جاهعة الوادي.الطالب الجاهعي

الجزائر: رسالة هاجستٓر,  ر,التوافؽ الىفسي اإلجتهاعي لمتمهيذ الهبؾ .(2001جهعوف, ىفٓسة, )
 جاهعة الجزائر.
التوافؽ الىفسي لدى هريضات سرطاف الثدي بهحافظات غزة وعالقتً  .(2003)، الحجار، بشٓر
 الجاهعة ا٘سٛهٓة.غزة: رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، ، اتببعض الهتغير 

، تجاٌات الهرشد التربوي ىحو هٍىتًاالعالقة بيف تحقيؽ الذات و  (.1991) ،برآٌـإحسف حسف، 
 .الجاهعة الهسىتصٓرة ،كمٓة التربٓة، رسالة هاجستٓر

 ر الهعارؼ.القاٌرة: دا ،لقيـ الخاصة لدى الهبدعيفا(. 1989) ،هحْ الدٓف أحهدحسٓف، 
 .هكتبة هتولْالقاٌرة: , (1هجمد), هوسوعة عمـ ىفس التحميؿ الىفسي .(1975)، الحفىْ, عبد الهىعـ

سوٓرا: جاهعة ، ظاٌرة االغتراب الىفسي لدى طالب الجاهعات السورية. (2003) ،حهادي، عمْ
 .ةكمٓة التربٓدهشؽ، 

أكتوبر  7لىفسي لدى طمبة جاهعة القيـ السائدة وعالقتٍا بالتوافؽ ا(, 2006حهٓد, فاطهة )
, قسـ التربٓة وعمـ الىفس.بهصراتً  , جاهعة الهرقب: كمٓة أداب والعمـو

ج, صالح، ) هشاعر االغتراب واضطراب الٍوية وعالقتً بالسموؾ االجراهي لدى عيىة (, 2004الحٓو
 أكتوبر, لٓبٓا: هصراتً. 7جاهعة , هف الشباب العاطميف عف العهؿ

 .العربٓة لمىشر والتوٓزع دارلٓبٓا: , (2ط), الهرجع في الصحة الىفسية .(2002) خالدي, أدٓب,
 . عالـ الكتب :القاٌرة (2، )طالتقوى وقٍر االغتراب .(2011)، برآٌـإخضر, لطٓفة 

لمطباعة دار غٓرب القاٌرة: , دراسات في سيكولوجية االغتراب .(2003خمٓفة, عبد المطٓؼ هحهد, )
 .والىشر والتوٓزع
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(. التوافؽ الىفسي الهدرسي وعالقتً بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الهرحمة 1996دخاف, ىبٓؿ، )
 , رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة, غزة: الجاهعة ا٘سٛهٓة.االعدادية في هحافظات قطاع غزة

 , القاٌرة: الدار الدولٓة لمىشر والتوٓزع.ذخيرة عمـو الىفس(. 1988دسوقْ, كهاؿ هحهد، )
 (3)ة التربٓة الجدٓدة, الهجمد , هجمالتوافؽ الشخصي واالجتهاعي لمراشديف. (1988)، عمْ الدٓب,
 .(11)العدد 

التوافؽ الىفسي واالجتهاعي وعالقتً بالسموؾ الديىي لدى  .(2010) ، الحاج، سموى،رفٓدةرزؽ اهلل، 
ٓة الخرطوـ ,الهعتديف جىسيا عمِ األطفاؿ : جاهعة السوداف لمعمـو الخرطوـ، دراسة هٓداىٓة بسجوف ٚو

 والتكىولوجٓا، التربٓة. 
هجمة الحوار ، االغتراب –تهثؿ الهغتربيف لبمد اإلقاهة وعالقتً باالىدهاج . (2006) ،رشٓد، رفٓؼ
 .2006\4\27تآرخ ، 1533عدد الهتهدف، 
بعض سهات الشخصية وعالقتٍا باالغتراب الىفسي لدى . (1989) عاطؼ رشاد، هحهدزعتر، 
 .قسـ الصحة الىفسٓةالقاٌرة: جاهعة عٓف شهس، ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، الجاهعي الشباب

راف, حاهد عبد السٛـ,)  .باعالـ الكتالقاٌرة:  (2ط), الصحة الىفسية والعالج الىفسي .(1997ٌز
راف, حاهد عبد السٛـ  .باعالـ الكتالقاٌرة:  (3ط) ,رشاد الىفسيالتوجيً واإل  .(1998) ،ٌز

را   .باعالـ الكتالقاٌرة:  ,عمـ ىفس الىهو )الطفولة والهراٌقة( .(2004) ف, حاهد,ٌز
 .هكتبة اٖىجمو الهصٓرةالقاٌرة: , (2ط), عمـ الىفس اإلكميىيكي .(1969) الٓزادي, هحهود ساهْ, 
شر إٓترؾ لمىهصر: , (1ط), الهختصر في الشخصية واالرشاد الىفسي .(2004) سفٓاف, ىبٓؿ, 

 .والتوٓزع
كر دار الفاٖردف: , هحاضرات في التوجيً واالرشاد الىفسي .(1991)ىهر،  عصاـ, سهاري, عٓزز, 

 .العربْ لمتوٓزع والىشر
هستوى اإلحساس بالصدهة وعالقتً بالقيـ الشخصية  .(1997)، حىورة, هصريالسٍؿ, راشد, 

الدولْ الخاهس لهركز  الهؤتهرجاهعة عٓف شهس: دراسة هٓداىٓة, , غتراب واالضطرابات الىفسيةواال
 .سْ, كمٓة التربٓةا٘رشاد الىف

قياس التوافؽ الىفسي االجتهاعي ألبىاء الشٍداء في الهرحمة  .(1990, )السوداىْ, ٓحِٓ
 .كمٓة التربٓةبغداد: رسالة دكتوراي,  ,الهتوسطة

 .الهكتبة الجاهعٓةا٘سكىدٓرة: , التوافؽ الىفسي لمهسىيف .(2001) شاذلْ, عبد الحهٓد 
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دار عالـ الكتب لمىشر  :الٓراض ,ىظرية االغتراب هف هىظور االجتهاع، (1998) ،شتا, السٓد عمْ 
 والتوٓزع.

هجمة : هكتب اليوىسكو اإلقميهي لمتربيةالتوافؽ الىفسي عىد الهعاؽ،  .(1989)، عبد اهللالشحوهْ، 
 .19ص، 48العدد ، التربٓة الجدٓدة

الغتراب وعالقتً ببعض الهتغيرات العقمية وغير العقمية لدى الشعور با .(1988) ,الشعراوي, عٛء
 كمٓة التربٓة. ،جاهعة هىصورة هاجستٓر, رسالة ,طمبة الجاهعة

ببعض الهتغيرات العقمية وغير العقمية لدى  تًغتراب وعالقالشعور باال. (1988ء )لشعراوي، عٛا
 .ٓةكمٓة الترب، جاهعة الهىصورة: رسالة هاجستٓر ،طالب الجاهعة
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الحاليت الذراست في الوستخذم الوقياس تحكين لجنت أعضاء بأسواء قائوت(: 1) هلحق 



الحالية الوظيفية التخصص  الراتبة العمهية االسـ الرقـ  

اد بركاتأ. د ٓز  .0 عضو ٌٓئة تدٓرس القدس  عمـ ىفس تربوي أستاذ دكتور.  
 الهفتوحة

عهٓد شؤوف الطمبة فْ  ارشاد ىفسْ تربوي أستاذ هشارؾ  د. هحهد شآٌف  .2
 جاهعة القدس الهفتوحة

ٓةأصوؿ الترب أستاذ هشارؾ  د. هجدي زاهؿ  .3 عهٓد كمٓة التربٓة القدس  
 الهفتوحة

اجتهاعٓةخدهة  أستاذ هساعد  د. إٓاد أبوبكر  .4 هساعد عهٓد كمٓة التىهٓة  
اٚجتهاعٓة جاهعة القدس 

 الهفتوحة
عضو ٌٓئة تدٓرس القدس  لغة عربٓة أستاذ هساعد  د. هحهود صبري  .5

 الهفتوحة

تدٓرسعضو ٌٓئة  تربٓة وعمـ ىفس أستاذ هساعد  د. كفاح حسف  .6  
رئٓس قسـ عمـ الىفس  ارشاد ىفسْ  أستاذ هساعد د. فآز هحاهٓد  .7

واٚرشاد التربوي جاهعة 
 الىجاح

عضو ٌٓئة تدٓرس جاهعة  عمـ ىفس اكمٓىٓكْ أستاذ هساعد د. فاخر الخمٓمْ  .8
 الىجاح

عضو ٌٓئة تدٓرس جاهعة  عمـ ىفس  أستاذ دكتور أ .د تٓسٓر عبداهلل  .9
 القدس

ٍاديد. ىبٓؿ عبد ال  .00 عضو ٌٓئة تدٓرس جاهعة  عمـ ىفس تربوي  هساعدأستاذ  
 القدس

عضو ٌٓئة تدٓرس جاهعة  عمـ ىفس  أستاذ هشارؾ د. عهر الٓرهاوي  .00
 القدس

عضو ٌٓئة تدٓرس جاهعة  هىاٌج واسالٓب تدٓرس أستاذ هساعد د. عفٓؼ ٓزداف  .02
 القدس
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(2رقن ) هلحق

االستبانت في صىرتها األوليت

 

 . اطٛقا ،ىادرا ،احٓاىا ،غالبا ،بة الهقترحة ٌْ: دائهابدائؿ اٚجا

الر

 قن 

غير  صالحت  العبارة  )الفقرة (

 صالحت 

 التعذيل 

احيٌ تَا سٞنُ٘ ػَيٜ ػيٞٔ فٜ اىَسرقثو  1

 ٗىنْْٜ تاىحقٞقح ىٌ اخراس ٍْٖح حرٚ االُ .

   

ال اػشف ارا ماُ ٍسرقثيٜ اىَْٖٜ ٝدؼو ٍْٜ  2

 ذٓ. اُ امُ٘ اىشخض اىزٛ اسٝ

   

اػشف فقظ اىقيٞو ػَا ٍطي٘ب ٍِ اىَْٖح اىرٜ  3

 اطَح اىٖٞا.

   

ارا ماُ ْٕاك ٍداه ىٜ تاخرٞاس ذخظظٜ  4

اىَذسسٜ ,فئّْٜ ال اػشف أٛ اىرخظظاخ 

 سأخراس.  

   

    إّْٜ اقً٘ تاسرَشاس ترغٞش اخرٞاسٛ اىَْٖٜ.  5

ىِ افنش مثٞشا فٜ اخرٞاس ٍْٖٔ ىٜ, حرٚ اّٖٜ  6

 اىَذسسح. 

   

ٍؼشفرٜ ػِ اىَْٖح اىرٜ اخراسٕا ٝقيو ٍِ  7

 ٗق٘ػٜ تاىخطأ.

   

    افنش فٜ ٍْٖرٜ اىَسرقثيٞح.  8

    ػيٜ اُ اخراس تْفسٜ اىَْٖح اىَْاسثح ىٜ. 9

ٍؼشفرٜ ىيَِٖ اىَر٘فشج ٌٍٖ مَؼشفرٜ تاىَْٖح  11

 اىرٜ ذْاسثْٜ.

   

    اشؼش تاىسؼادج ػْذ ٍساػذج االخشِٝ. 11

و اُ اّدح فٜ ٍْٖح ٍؼْٞح, مَا ٕ٘ ٍِ اىَحرَ 12

 اىحاه فٜ أٛ ٍْٖح اخشٙ. 

   

اػرقذ اّْٜ سأىرحق تَْٖح اىَسرقثو تذُٗ  13

 ذخطٞظ ٍِ قثيٜ ٗتاىظذفح.
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    ساخذ اىَْٖح اىرٜ ذْاسثْٜ ػاخال اٗ اخال. 14

    احاٗه اخرٞاس اىَْٖح اىرٜ سردؼيْٜ ٍشٖ٘سا. 15

    اىٞح خذا.اُ إذافٜ اىَسرقثيٞح ىيَْٖح ػ 16

َٕٜ اى٘حٞذ فٜ اخرٞاس ٍْٖح ٍؼْٞح ٕ٘  17

 اىَنسة اىَادٛ اٗال.

   

    َٕٜ اى٘حٞذ اخرٞاس ٍْٖح ذْاسة قذساذٜ . 18

اُ اىرخطٞظ الخرٞاس ٍْٖح ٍا ٝدة اُ ذْاسة  19

 قذساذٜ ٍٗٞ٘ىٜ .

   

    اخز ّظٞحح االخشْٝؼْذ اخرٞاسٛ ىَْٖح ٍؼْٞٔ. 21

خثشّٜٗ ػِ اىَِٖ مثشج االشخاص اىزِٝ ٝ 21

ٝدؼيْٜ فٜ حٞشج ٍِ اٍشٛ تاخرٞاس ٍْٖح 

 ٍْاسثح ىٜ.

   

    اّْٜ اخراس اىَْٖح اىرٜ ٝقرشحٖا ػيٜ ٗاىذٛ . 22

اقشس تْفسٜ ح٘ه طثٞؼح اىؼَو اىزٛ اسٝذٓ فٜ  23

 اىَسرقثو.

   

    ألطذقائٜ دٗس فٜ اخرٞاسٛ ىَْٖٔ ٍا. 24

اس اّا طاحة اىقشاس االٗه ٗاالخٞش فٜ اخرٞ 25

 ٍْٖٔ ٍا.

   

    اػرَذ ػيٚ شخض ٍا فٜ اُ ٝخراس ٍْٖح ىٜ . 26

    ال إرٌ مثٞشا تَسرقثيٜ اىَْٖٜ . 27

ال اسغة ٍِ ٗاىذٛ تاُ ٝفشضا ػيٜ ٍْٖرٜ  28

 اىَسرقثيٞح .

   

اى٘اىذاُ ٌٕ االفضو فٜ اخرٞاس اىَْٖح  29

 اىَْاسثح ىٜ .

   

ػَو ٗاىذٛ َٕا اىزِٝ ٝقشسُ ٍا اىَْٖح اىرٜ ا 31

 تٖا.

   

ػْذ اخرٞاسٛ ىَْٖح ٝدة ٍشاػاخ االخرالف  31

 تْٖا ٗتِٞ اىَِٖ االخشٙ.

   

    ىنو شخض ٍْٖح ٗاحذج . 32

   فٜ مثٞش ٍِ االحٞاُ قذ اخراس ٍْٖح ىٞسد  33
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 اخرٞاسٛ االٗه اىزٛ ْٝاسثْٜ .

فٜ مثٞش ٍِ االحٞاُ قذ اقثو تَْٖح اقو ٍَا  34

 مْد اطَح اىٖٞا.

   

    ظؼ٘تح اُ اذخٞو ّفسٜ فٜ أٛ ٍْٖح .ٍِ اى 35

ٍسرقثيٜ اىَْٖٜ ٍشن٘ك فٞٔ ىزىل ال دػٜ  36

 الخرٞاس ٍْٖح.

   

اىٌَٖ ػْذ اخرٞاس اىَْٖح ٕ٘ ٍا اػشفٔ ػِ  37

 اىَْٖح ٗىٞسٜ االشخاص اىزِٝ ٝؼَيُ٘ تٖا.

   

    ىذٛ ٍؼيٍ٘اخ قيٞيح ػِ ػاىٌ اىَِٖ. 38

    ٍا. افضو اىيؼة مثٞشا ػِ اىؼَو فٜ ٍْٖح 39

ال َٝنْْٜ اُ افٌٖ مٞف ٝرَنِ االشخاص اُ  41

 ٝظثح٘ا ٍرأمذِٝ ٍَا ٝشدُٗ ػَئ. 

   

اشؼش ت٘خ٘د اخرالف حقٞقٜ تِٞ قذساذٜ  41

 ٗذطيؼاذٜ اىَْٖٞح.

   

ال اػشف أٛ ّ٘ع ٍِ اىؼَو اخراس, الُ مو  42

 شخض ٝؼطْٜٞ ٗخٖح ّظش ٍخريفح.

   

ٍِ اىظؼة ػيٚ اىشخض اُ ٝرخز قشاسا  43

ٍْٖٞا, الُ ْٕاك اىنثٞش ٍِ االٍ٘س ٝدة اُ 

 ذؤخز تؼِٞ االػرثاس .

   

    اىؼَو طؼة ٍَٗو. 44

    ال ٝ٘خذ أٛ ٍْٖح اّدزب اىٖٞا. 45

إرٌ مثٞشا تدَغ اىَؼيٍ٘اخ حرٚ اسرطٞغ  46

 ٗضغ تذائو ػْذ اخرٞاسٛ اىَْٖٜ.

   

احشص ػيٚ اقْاع االخشِٝ تأسثاب اخرٞاسٛ  47

 اىَْٖٜ.

   

ٛ اىقذسج ػيٚ ذحذٝذ ٍْٖح ٍؼْٞح ىٜ فٜ ىذ 48

 اىَسرقثو.

   

ىذٛ ٍقذسج ػيٚ ٗضغ تذائو ذساػذّٜ فٜ  49

 ذحقٞق إذافٜ اىَْٖٞح.

   

    ذؼيَٜٞ  ٝؤثش فٜ ػَيٞح االخرٞاس اىَْٖٜ. 51
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 النهائيت (: االستبانت في صىرتها 3) رقن هلحق

 

 

 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

/ة هسىةأختي ال /والدي الهسف الهحتـر  

وبعد، طيبة تحية  

االغتراب الىفسي وعالقتً بالتوافؽ الىفسي االجتهاعي  " بعىواف هيداىية دراسة بإجراء الباحثة تقـو
ـ لدى الهسىيف الهقيهيف في  ."في هحافظة طولكـر أسٌر  

 الهعموهات لجهع أقساـ ثالثة هف تتكوف استباىً يديكـ بيف الدراسة، أضع أٌداؼ ولتحقيؽ   
آهؿ هىكـ تعبئة ٌذا االستبياف بها يتوافؽ هع وجٍة ىظركـ باٌتهاـ  لمدراسة. زهةالال 

حتِ يتسىِ تحقيؽ األٌداؼ الهرجوة هف ٌذي الدراسة، وشاكرًا حسف تعاوىؾ سمفًا ،وهوضوعية
هع اإلشارة إلِ أف ٌذي البياىات ستستخدـ ألغراض البحث ،واإلجابة عف كافة الفقرات دوف استثىاء

ذي الدراسة فقط.العمهي لٍ  

تعاوىكـ حسف لكـ شاكراً   

                                                                                              
 الباحثة: سعاد ىبيؿ 

حسىي عوض. إشراؼ: د   
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األولية: والبياىات الهعموهاتاألوؿ:  القسـ  

 أىثِ            ذكر          الجىس:     -1

 عاهةثاىوية ابتدائي        إعدادي         أهي )ال يقرأ وال يكتب( (    : التعميهي الهستوى-2

 دبمـو      بكالوريوس فأعمِ                     

     في بيت هستقؿ   :  هكاف اإلقاهة الحالي-3

                    تزوجاتفي بيت أحد ابىائي الهتزوجيف       في بيت إحدى بىاتي اله  

 غير ذلؾ: حدد:.....................                         في بيتي ويقيـ هعي أحد اوالدي

         حدد:.............. غير ذلؾ         هتزوج           أعزب:  االجتهاعية الحالة-4

 هخيـ              قرية            هديىة     هكاف السكف: -5
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االغتراب الىفسي: هقياس الثاىي:  القسـ  

( في xِ اإلجابة عمِ فقرات الهقياس اآلتي بوضع إشارة )ج، ير والدي الهسف، والدتي الهسىة
 العهود الهىاسب بجاىب كؿ فقرة.

 ال تىطبؽ عمي ىادرا أحياىا غالبا دائها العبارات الرقـ
.أشعر بأىي وحيد في ٌذا الكوف  1.       
      أشعر بأىي هىبوذ هف اآلخريف. 2.
      ليس ٌىاؾ جديد في حياتي. 3.
      قرار تجاي بعض الهواقؼ الصعبة   أشعر بالعجز عف اتخاذ 4.
      أشعر بالفراغ . 5.
      أشعر بأف حياتي عقيهة بال ٌدؼ. 6.
      أرى أىىي ال اعاهؿ هعاهمة اىساىية . 7.
ف الهوت أفضؿ هف الحياة . أعتقد أ 8.       
أشعر أف سعادتي تتحقؽ باالىتهاء ألسرة أخرى غير  9.

 أسرتي
     

      ال اٌتـ بههتمكاتي الخاصة هٍها كاىت ثهيىة . 10.

      فقدت االٌتهاـ بكؿ شيء حتِ ىفسي . 11.

      أشعر بأىي غير هرغوب بً في أسرتي . 12.

      أشعر بالهمؿ . 13.
      آرائي ليس لٍا قيهة في الوسط الذي اعيش فيً . .14
      أشعر باستغالؿ هف حولي لي . .15
      أشعر بأىىي هسموب اإلرادة  .  .16
      أعتقد أىً ال هعىِ لسعي الىاس وكدٌـ في الحياة . .17
      أعتقد أىً ال اٌهية هف وجودي عمِ قيد الحياة . .18
االخريف في قضاء حوائجٍـ . أتعاطؼ هع .19       
ريف بوجٍة ىظري هٍها كاىت صحيحة أفشؿ في اقىاع االخ .20       
      أستغرؽ في التفكير بهشاكمي. .21
      أشعر اف لي فائدة في هجتهعي. .22
      أعجز عف إيجاد وسيمة تذٌب الضيؽ عىي . .23
      أفضؿ عدـ التحدث هع اآلخريف في ٌهوهي . .24
      أىا غير قادر عمِ التحكـ في اىفعاالتي . .25
أفضؿ أف أعيش ها بقي هف حياتي في هكاف آخر غير  .26

 الذي أعيش فيً
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 ال تىطبؽ عمي ىادرا أحياىا غالبا دائها العبارات الرقـ
اذا وجدت بيف هجهوعة هف الىاس أشعر اىي لست غريب  .27

 عىٍـ. 
     

28.       احب اف اشارؾ االخريف في الخير الذي احصؿ عميً . 
29. االرتياح عىدها أخمو بىفسي أكثر عها أكوف هع أشعر ب 

 اآلخريف
     

30.       أشعر باالغتراب عىدها أكوف هع اآلخريف  
31.       أشعر بأىىي ال أىتهي لٍذا الزهاف 
32.       أشعر بخطر دائـ يٍددىي 
33.       أخشِ عىدها أفارؽ ٌذي الحياة أف ال أجد هف يدعو لي . 

ياسهق: لثالثا القسـ    التوافؽ الىفسي االجتهاعي: 

( في xِ اإلجابة عمِ فقرات الهقياس اآلتي بوضع إشارة )جوالدي الهسف، والدتي الهسىة، ير 
 .، حسب درجة الهوافقةالعهود الهىاسب بجاىب كؿ فقرة

 الرقـ الفقرات درجة الهوافقة
 هىخفضة

جداً    

هىخف
 ضة

هتوسط
 ة

 كبيرة جدا   كبيرة

فؽ الشخصي أوال: بعد التوا   

 ثاىيا:بعد التوافؽ االجتهاعي
  .1 أشعر بأىىي أعيش حياة أفضؿ هف غيري .     
  .2 أشعر بالوحدة .     
  .3 .شيء أي لعهؿ الدافعية أهمؾ ال بأىي أشعر     
  .4 أشعر باالرتياح والرضِ عف ظروفي الحياتية.     
أرى أف حياتي الحالية أفضؿ بكثير هف حياة هف      

ؿ سىي سىي .ٌـ في هث  
5.  

أشعر بالحزف والىدـ عىدها أفكر في حياتي      
 الهاضية.

6.  
  .7 أشعر بأف الحياة لـ يعد فيٍا ها يثير اٌتهاهي.     
  .8 أعتهد عمِ ىفسي في كؿ اهور حياتي.     
  .9 أىا إىساف غير سعيد .     
  .10 أستطيع أف اتفٍـ ذاتي وأدرؾ حاجاتي .     
هؿ واليأس دوف أي سبب .تتقمب حياتي بيف األ       11.  

بعد التوافؽ االجتهاعي ثاىيا:  
  .12 أشعر بالتقدير واالحتراـ هف قبؿ اآلخريف .     
  .13 أرى بأف هف يجمس هعي ال يهؿ هىي .     
أشعر بأف جيؿ الشباب ال يرغب بالجموس      

 واالستهاع لحديثي .
14.  

  .15 ال أحب الخروج هف الهىزؿ وزيارة الىاس .     
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 الرقـ الفقرات درجة الهوافقة
 هىخفضة

جداً    

هىخف
 ضة

هتوسط
 ة

 كبيرة جدا   كبيرة

عالقاتي هع جيراىي قوية ويسودٌا الحب واالحتراـ       
. 

16.  
  .17 أحظِ برعاية اآلخريف واٌتهاهٍـ.     
  .18 أىا راض عف عالقاتي االجتهاعية .     

 ثالثا: بعد التوافؽ األسري
  .19 أشعر بالسعادة عىد زيارة أحد ابىائي لي .     
  .20 يوفر لي أفراد اسرتي عف كؿ ها يىقصىي.     
أف افراد اسرتي غير هٍتهيف ألهري .أشعر ب       21.  
  .22 أشعر بأىي عبء عمِ أبىائي .     
  .23 أفضؿ أف يبقِ ابىي هعي في الهىزؿ بعد زواجً .     
  .24 ىجتهع بشكؿ دائـ لمتشاور في أهورىا االسرية.     
  .25 أعتقد أف عالقاتي هع أفراد اسرتي ضعيفة.     
ي وبيف أفراد أعتقد اف الهحبة الهتبادلة تسود بيى     

 أسرتي.
26.  

  .27 أشعر بإٌهاؿ أسرتي لي بسبب تقدهي بالسف .     
بعد التوافؽ االقتصادي رابعا:  

  .28 وضعي الهادي أكثر ها يقمقىي ٌذي األياـ.     
يٍهىي أف أحصؿ عمِ ها يكفي هستمزهاتي وال      

 أسعِ لطمب الهزيد هف االهواؿ.
29.  

والدوىية .تىتابىي هشاعر هف العوز والعجز        30.  
أشعر أف الىاس تحتـر الشخص وفؽ ها يهتمكً هف      

 هاؿ .
31.  

أشعر باالستياء ألف ابىائي ٌـ الهتكمفوف بأهوري      
 الهالية .

32.  
 خاهسا: بعد التوافؽ االىفعالي

  .33 أشعر بالسعادة في حياتي الحالية .     
  .34 أشعر أف هٍهتي في الحياة قد اىتٍت .     
ف تعود أياـ الشباب .أتهىِ أ       35.  
  .36 يىفذ صبري بسٍولة هع اآلخريف .      
أعتقد اف لدي القدرة عمِ تحهؿ الصعوبات  التي      

 قد تواجٍىي .
37.  

  .38 أشعر اىىي لـ أعش حياتي كها يجب.     
  .39 أشعر باألسِ كمها ىظرت في الهرأة .     
.برغـ كؿ الظروؼ الصعبة إال أىىي ها زلت هتفائال        40.  
أىظر لىفسي بحزف وأسِ لها أعاىيً هف ضعؼ      

 وقمة حيمة .
41.  

 سادسا: بعد الصحة الجسهية
  .42 أىاـ جيدا دوف تهمهؿ.     
  .43 أشعر بالرضا عف هظٍري الجسهي .     
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 الرقـ الفقرات درجة الهوافقة
 هىخفضة

جداً    

هىخف
 ضة

هتوسط
 ة

 كبيرة جدا   كبيرة

  .44 أشعر بأف قواي تضعؼ وتىٍار يوها بعد يـو .      
  .45 ألتـز بىظاـ غذائي هتوازف .     
لعىاية بشكؿ كبير.أشعر بحاجة الِ ا       46.  

 

 
ٌرجىالتأكدمناإلجابةعنفقراتاالستبٌان

كافة

معبالػشكريوتقدٌري

 الباحثة



 

119 

 

(4ملحقرقم)

 الوتىسطاث الحسابيت واالنحرافاث الوعياريت لوقياس االغتراب النفسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مقياس االغتراب النفسي الرقم

 1.39646 3.4200.احباناشاركاالخرٌنفًالخٌرالذياحصلعلٌه .0

 1.40609 3.0533جتمعً.أشعرانلًفائدةفًم .2

 1.30678 3.0367اذاوجدتبٌنمجموعةمنالناسأشعرانًلستؼرٌبعنهم. .3

 1.31768 2.9467أستؽرقفًالتفكٌربمشاكلً. .4

 1.20117 2.8033أشعرباالرتٌاحعندماأخلوبنفسًأكثرعماأكونمعاآلخرٌن .5

 1.27874 2.7833.أفضلعدمالتحدثمعاآلخرٌنفًهمومً .6

 1.28767 2.7100.أشعربالفراغ .7

 1.16525 2.6733لٌسهناكجدٌدفًحٌاتً. .8

 1.40429 2.6567.أتعاطؾمعاالخرٌنفًقضاءحوائجهم .9

 1.27811 2.6233.أشعربالملل .00

 1.15472 2.6200.أعجزعنإٌجادوسٌلةتذهبالضٌقعنً .00

 1.21754 2.5767.تًأناؼٌرقادرعلىالتحكمفًانفعاال .02

 1.26790 2.5333.أشعربأنًوحٌدفًهذاالكون .03

 1.20594 2.5233أشعرباالؼترابعندماأكونمعاآلخرٌن .04

 1.10928 2.4400.أفشلفًاقناعاالخرٌنبوجهةنظريمهماكانتصحٌحة .05

 1.09981 2.4333.أشعربالعجزعناتخاذقرارتجاهبعضالمواقؾالصعبة .06

 1.27150 2.3633أشعربأننًالأنتمًلهذاالزمان .07

 1.13461 2.2833أشعربخطردائمٌهددنً .08

 1.20545 2.2800.أعتقدأنهالمعنىلسعًالناسوكدهمفًالحٌاة .09

 1.28624 2.2667.أخشىعندماأفارقهذهالحٌاةأنالأجدمنٌدعولً .20

 1.19957 2.2500أشعربأنحٌاتًعقٌمةبالهدؾ. .20

 1.28233 2.2333أفضلأنأعٌشمابقًمنحٌاتًفًمكانآخرؼٌرالذيأعٌشفٌه .22

 1.19050 2.2100.أشعرباستؽاللمنحولًلً .23

 1.27199 2.2100.فقدتاالهتمامبكلشًءحتىنفسً .24

 1.25331 2.1667.أعتقدأنالموتأفضلمنالحٌاة .25

 1.16376 2.1533.الوسطالذياعٌشفٌهآرائًلٌسلهاقٌمةفً .26

 1.25099 2.1300.أعتقدأنهالاهمٌةمنوجوديعلىقٌدالحٌاة .27

 1.21329 2.1133.الاهتمبممتلكاتًالخاصةمهماكانتثمٌنة .28

 1.19834 2.1100.أشعربأننًمسلوباإلرادة .29

 1.12574 2.0600.أرىأننًالاعاملمعاملةانسانٌة .30

 1.02044 2.0467أشعربأنًمنبوذمناآلخرٌن. .30

 1.24302 1.9933أشعرأنسعادتًتتحققباالنتماءألسرةأخرىؼٌرأسرتً .32

 1.14784 1.9867.أشعربأنًؼٌرمرؼوببهفًأسرتً .33

 ..0.093 254452 الدرجة الكلية لالغتراب النفسي
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التوافق النفسي االجتماعي فات المعيارية لمقياس المتوسطات الحسابية واالنحرا( 5ملحق رقم )

 التوافق النفسي االجتماعيلكل بعد  والدرجة الكلية لمقياس  والدرجة الكلية

 

 االنحراف المتوسط الفقرات رقم الفقرة
 

 البعد األول: بعد التوافق الشخصي

 1.15374 3.6111أشعرباالرتٌاحوالرضىعنظروفًالحٌاتٌة.0

 1.16345 3.5533.حٌاتًالحالٌةأفضلبكثٌرمنحٌاةمنهمفًمثلسنًأرىأن2

 1.13413 3.5411.أستطٌعأناتفهمذاتًوأدركحاجات3ً

 1.11919 3.4611أعتمدعلىنفسًفًكلامورحٌاتً.4

 1.16623 3.1333أشعربالحزنوالندمعندماأفكرفًحٌاتًالماضٌة.5

 1.21644 3.1233.أشعربالوحدة6

 1.17243 3.1111.تتقلبحٌاتًبٌناألملوالٌأسدونأيسبب7

 1.19648 3.1567أشعربأنًالأملكالدافعٌةلعملأيشًء.8

 1.16313 2.9567أشعربأنالحٌاةلمٌعدفٌهاماٌثٌراهتمامً.9

 1.19864 2.6167.أناإنسانؼٌرسعٌد00

 1.89852 2.1367 .حٌاةأفضلمنؼٌريأشعربأننًأعٌش00

 1.28361 2.1143 بعد التوافق الشخصيالدرجة الكلية ل

   التوافق االجتماعي البعد الثاني: 

 1.974391 4.1211.أشعربالتقدٌرواالحتراممنقبلاآلخرٌن02

 1.16471 3.8467.بواالحترامعالقاتًمعجٌرانًقوٌةوٌسودهاالح03

 1.19618 3.6811أحظىبرعاٌةاآلخرٌنواهتمامهم.04

 1.98561 3.6433.أرىبأنمنٌجلسمعًالٌملمن05ً

 1.18541 2.8867.أشعربأنجٌلالشبابالٌرؼببالجلوسواالستماعلحدٌث06ً

 1.23176 2.8167.الأحبالخروجمنالمنزلوزٌارةالناس07

 1.13264 2.1433 .أناراضعنعالقاتًاالجتماعٌة08

 .0.4453 352210 بعد التوافق االجتماعيالدرجة الكلية ل

 البعد الثالث: التوافق األسري

 1.16113 3.7767ٌوفرلًأفراداسرتًعنكلماٌنقصنً.09

 1.14116 3.6111أعتقدانالمحبةالمتبادلةتسودبٌنًوبٌنأفرادأسرتً.20

 3.15229 3.3867نجتمعبشكلدائمللتشاورفًأمورنااالسرٌة.20

 1.26712 3.1111.أفضلأنٌبقىابنًمعًفًالمنزلبعدزواجه22

 1.26323 2.7311.أشعربأنًعبءعلىأبنائ23ً

 1.23174 2.6767.أشعربأنافراداسرتًؼٌرمهتمٌنألمري24

 1.21281 2.5911عالقاتًمعأفراداسرتًضعٌفة.أعتقدأن25

 1.21115 2.4633.أشعربإهمالأسرتًلًبسببتقدمًبالسن26

 1.21411 2.1667 .أشعربالسعادةعندزٌارةأحدابنائًل27ً

 1.48817 3.8333 بعد التوافق األسريالدرجة الكلية ل

 اديالبعد الرابع: التوافق االقتص

3.50000.03078.أشعرأنالناستحترمالشخصوفقماٌمتلكهمنمال28

2.92000.06539.وضعًالماديأكثرماٌقلقنًهذهاألٌام29

2.79330.23925.تنتابنًمشاعرمنالعوزوالعجزوالدونٌة30

2.75670.27392.متكلفونبأموريالمالٌةأشعرباالستٌاءألنابنائًهمال30

 2.56000.05043 ٌهمنًأنأحصلعلىماٌكفًمستلزماتًوالأسعىلطلبالمزٌدمناالموال.32
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 االنحراف المتوسط الفقرات رقم الفقرة
 

 0.44.53 252060 بعد التوافق االقتصاديالدرجة الكلية ل

 البعد الخامس: التوافق االنفعالي

3.68670.04084.أشعربالسعادةفًحٌاتًالحالٌة33

3.54520.09320.برؼمكلالظروؾالصعبةإالأننًمازلتمتفائال34

3.36330.08707.أعتقدانلديالقدرةعلىتحملالصعوباتالتًقدتواجهن35ً

3.09000.09204.ٌنفذصبريبسهولةمعاآلخرٌن36

3.03000.09839اٌجب.أشعراننًلمأعشحٌاتًكم37

2.88000.07624.أنظرلنفسًبحزنوأسىلماأعانٌهمنضعؾوقلةحٌلة38

2.86330.20776.أشعرأنمهمتًفًالحٌاةقدانتهت39

2.80000.22429.أشعرباألسىكلمانظرتفًالمرأة40

 2.48000.04629 .أتمنىأنتعودأٌامالشباب40

 0.55503 350032 بعد التوافق االنفعاليكلية لالدرجة ال

 الصحي )الجسمي(: التوافق سادسالبعد ال

 1.11697 3.4167.أنامجٌدادونتململ42

 1.17329 3.3767.أشعربالرضاعنمظهريالجسم43ً

 1.12621 3.2433أشعربحاجةالىالعناٌةبشكلكبٌر.44

 1.14615 3.1933.مؼذائًمتوازنألتزمبنظا45

 1.13515 3.1711 .أشعربأنقوايتضعؾوتنهارٌومابعدٌوم46

 1.46365 2.3671 بعد التوافق الصحيالدرجة الكلية ل


 الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي االجتماعي 

3.0993 .287531 
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 فٍرس الجداوؿ: 

 الصفحة عىواف الجدوؿ الرقـ
ٓىة الدراسة تبعا لهتغٓراتٍا الهستقمة عمِ كاهؿ أفراد عٓىة الدراسة توٓزع ع 3.1

 (300)ف=
51 

 52 توٓزع فقرات اٚستباىة الرئٓسة عمِ أقساهٍا الرئٓسة 3.2
 53 ككؿ قٓـ هعاهٛت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تىتهْ إلًٓ، وارتباطٍا بالهقٓاس 3.3
 55 الهقآٓس هف اٖقدـ إلِ اٖحدث 3.4
قٓـ هعاهٛت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تىتهْ إلًٓ وقٓـ هعاهٛت ارتباط الفقرة  3.5

 بالهقٓاس ككؿ
57 

 59 هعاهٛت اٚرتباط بٓف اٖبعاد ببعضٍا والدرجة الكمٓة 3.6
 60 هعاهؿ ثبات ا٘عادة لكؿ بعد هف أبعاد الهقٓاس ولمدرجة الكمٓة لمهقٓاس 3.7
 60 افؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لمهسىٓفهعاهٛت ثبات هقٓاس التو  3.8
الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لدرجة اٚغتراب الىفسْ، لدى  4.1

ـ هع هحافظة طولكـر  الهسىٓف الهقٓهٓف فْ أسٌر
66 

الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة ٖبعاد التوافؽ الىفسْ  4.2
، هرتبة اٚجتهاعْ، لدى الهسىٓف الهقٓهٓف هع أ ـ فْ هحافظة طولكـر سٌر

 تىازلًٓا حسب الهتوسطات الحسابٓة

67 

هعاهؿ ارتباط بٓرسوف لمعٛقة بٓف اٚغتراب الىفسْ وأبعاد التوافؽ الىفسْ  4.3
اٚجتهاعْ والتوافؽ الىفسْ اٚجتهاعْ ككؿ، لدى الهسىٓف الهقٓهٓف هع 

ـ فْ هحافظة طولكـر  أسٌر

68 

ىحدار الهتعدد ٖثر اٚغتراب الىفسْ فْ أبعاد التوافؽ ىتائج اختبار تحمٓؿ اٚ 4.4
 الىفسْ اٚجتهاعْ

69 

 69 ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادي لىهوذج اٚىحدار الخطْ الهتعدد 4.5
الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لٛغتراب الىفسْ لدى الهسىٓف  4.6

ـ فْ هحافظة طولكـر ح سب هتغٓرات جىس الهسف، الهقٓهٓف هع أسٌر
71 
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 الهستوى التعمٓهْ، هكاف السكف، الحالة اٚجتهاعٓة، هكاف ا٘قاهة الحالْ
ٓبٓف ىتائج تحمٓؿ التبآف الهتعدد لٛغتراب الىفسْ لدى الهسىٓف الهقٓهٓف فْ  4.7

ـ فْ هحافظة طولكـر بحسب هتغٓرات الدراسة الدٓهغرافٓة  أسٌر
72 

مهقارىات البعدٓة، بٓف الهتوسطات الحسابٓة لٛغتراب ( لLSDىتائج اختبار ) 4.8
ؿ العمهْ  الىفسْ، تبعا لهتغٓر الهٌؤ

73 

( لمهقارىات البعدٓة بٓف الهتوسطات الحسابٓة لٛغتراب LSDىتائج اختبار ) 4.9
 الىفسْ تبعا لهتغٓر هكاف السكف

75 

واٚجتهاعْ، لدى الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لمتوافؽ الىفسْ  4.10
، حسب هتغٓرات: جىس  ـ فْ هحافظة طولكـر الهسىٓف الهقٓهٓف هع أسٌر
الهسف، والهستوى التعمٓهْ، وهكاف السكف، والحالة اٚجتهاعٓة، وهكاف 

 ا٘قاهة الحالْ

76 

ٓبٓف ىتائج تحمٓؿ التبآف الهتعدد لمتوافؽ الىفسْ واٚجتهاعْ لدى الهسىٓف  4.11
ـ ف  ْ هحافظة طولكـر بحسب هتغٓرات الدراسة الدٓهغرافٓةالهقٓهٓف هع أسٌر

77 

( لمهقارىات البعدٓة بٓف الهتوسطات الحسابٓة التوافؽ LSDىتائج اختبار ) 4.12
 الىفسْ اٚجتهاعْ تبعا لهتغٓر الحالة اٚجتهاعٓة

78 

( لمهقارىات البعدٓة بٓف الهتوسطات الحسابٓة لمتوافؽ LSDىتائج اختبار ) 4.13
 ٚجتهاعْ تبعا لهتغٓر هكاف السكف الىفسْ

79 

 


