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 مستخمص البحث
 

حياة الفرد  حظي موضوع األغتراب أىتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين لما لو من أىمية في     

ولكونو يمثل المحك إلستمتاع الفرد بصحة نفسية سميمة. وأن تداخل موضوع األغتراب مع 

الكثير من الجوانب النفسية واألجتماعية واألقتصادية والسياسية،جعل الباحثان ييتمان بدراسة ىذا 

كبيرة لدى ىذه الموضوع والتعرف عمى عالقتو بالشعور بالوحدة النفسية لما ليذه الظاىرة اىمية 

 الشريحة من المجتمع.

حيث ىدف البحث إلى الكشف عن العالقة بين االغتراب والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من 

قضاء الفموجة المركز، كما ىدف إلى معرفة  -طالب في المرحمة االعدادية في محافظة االنبار

الفرع العممي واألدبي .وقد تكونت  الفروق في درجتي االغتراب والوحدة النفسية بين الطالب في

( طالب  من المرحمة االعدادية الفرع العممي واألدبي  . وقد استخدما 5:عينة الدراسة من )

( و مقياس الشعور >755الباحثان مقياس االغتراب النفسي لصالح الدين الحمد الجماعي )

 تائج التالية :( ،وقد توصمت ىذه الدراسة إلى الن;<<6بالوحدة النفسية لراسيل )

وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية لدى طالب  -6

 المرحمة اإلعدادية

االغتراب النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من 
 طالب المرحمة اإلعدادية في قضاء الفموجة

 فرحان م.م صباح حسن        م.د منتهى محمد مخمف      

 كمية التربية المفتوحة   
 األنبار
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب والوحدة النفسية بين طالب في الفرع  -7

                                              العممي واألدبي.                                                      

وتوصل الباحثان في ضوء ىذه النتائج الى عدد من االستنتاجات والمقترحات والتوصيات لبحوث 

  مستقبمية في ىذا المجال.

Abstract 

Alienation and its relationship to psychological feeling 

of unity among a sample of students of preparatory 

school  of Fallujah city 

M.M Sabah Hassan Farhan &  A.D Muntaha Mohammed 

   

The topic of alienation considerable attention by researchers because 

of its importance in the life of the individual and because it represents 

a stake of the individual to enjoy sound mental health. And that the 

issue of overlap with a lot of alienation and psychological aspects of 

social, economic and political, to make The man researchers to study 

this issue and to identify the relationship of psychological feeling of 

unity of the phenomenon of great importance to this segment of society. 

 

Where the goal of research is to reveal the relationship between 

alienation and loneliness mental sample of  students of preparatory 

school  of Fallujah city, as the goal to know the differences in the 

degree of alienation and unity psychological among  students in 

scientific disciplines and humanity. The study sample consisted of 

(50) students from the dormitories at the Congregation for the Doctrine  

was pulled at random. The researchers used a measure of psychological 

alienation to Salah ALjamaay (2007) measure of loneliness and 

psychological Russell (1996), this study has found the following results: 

1 - A statistically significant correlation between psychological 
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alienation and unity of psychological preparatory stage. 

2- There is no statistically significant difference in psychological 

alienation and unity among students of scientific and literary branches 

The researchers concluded in the light of these results to a number of 

conclusions, proposals and recommendations for future research. 

 التعريف بالبحث-1

 مقدمة البحث وأهميته1-1

تعدددددد ظددددداىرة االغتدددددراب النفسدددددي ظددددداىرة اجتماعيدددددة نفسدددددية ومشدددددكمة انسدددددانية عامدددددة .شدددددائعة فدددددي 

كثيددددددددر مددددددددن المجتمعددددددددات منيددددددددا العددددددددالم الثالددددددددث بسددددددددبب ازمددددددددة االنسددددددددان المعاصددددددددر ومعاناتددددددددو 

راعاتو الناتجدددددة مدددددن تمدددددك الفجدددددوة الكبيدددددرة بدددددين تقددددددم مدددددادي يسدددددير بمعددددددل ىائدددددل السدددددرعة وصددددد

وتقددددددم قيمدددددي ومعندددددوي يسدددددير بمعددددددل بطيدددددي، ممدددددا جعدددددل االنسدددددان ينظدددددر الدددددى الحيددددداة وك نيدددددا 

غريبددددددة عنددددددو أو شددددددعوره بعدددددددم االنتمدددددداء الييددددددا. وليددددددذا ازداد اىتمددددددام البدددددداحثين خددددددالل النصددددددف 

ة االغتدددددددددراب الننفسدددددددددي  فدددددددددي المجتمعدددددددددات العاديدددددددددة أو الثددددددددداني مدددددددددن القدددددددددرن العشدددددددددرين بدراسددددددددد

المجتمعددددددات الطالبيدددددددة  حدددددددين اصدددددددبحت المدددددددادة بالنسددددددبة لمطالدددددددب غايدددددددة بددددددددال مدددددددن ان تكدددددددون 

وسدددديمة فيددددو يضددددحي بكددددل شدددديي مددددن اجددددل الحصددددول عميددددو ممددددا دفعددددو ذلددددك الددددى التندددداقض فددددي 

مثممدددددا  السدددددموك  تمامدددددا فدددددي مايدعيدددددو ومدددددا يقولدددددو وبفعدددددل ذلدددددك غددددددا الطالدددددب غريبدددددا عدددددن نفسدددددو

اصددددددبا غريبددددددا عددددددن اىخددددددرين وىددددددذا يرجددددددع الددددددى التطددددددور اليائددددددل فددددددي المجتمعددددددات المتحضددددددرة 

والمشددددداكل والصدددددعاب التددددددي تعيشددددديا المجتمعدددددات المتخمفددددددة وليدددددذا بددددددأنا بدراسددددددة ىدددددذه الظدددددداىرة 

وت ثيرىددددا عمدددددى الطددددالب الدددددذين يدرسددددون فدددددي المرحمددددة االعداديدددددة  لمعرفددددة االغتدددددراب لدددددى ىدددددذه 

كدددددذلك التعدددددرف عمدددددى الشدددددعور بالوحددددددة النفسدددددية لددددددى الطدددددالب وىدددددي الشدددددريحة مدددددن الطدددددالب و 

مشددددكمة حقيقيددددة دائمددددة بالنسددددبة ليددددذه الفئددددة مددددن الندددداس حيددددث بدددددأ الشددددعور بالعزلددددة االجتماعيددددة 
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وشدددددعور الطالدددددب ب ندددددو غيدددددر سدددددعيد وتصددددداحبو بعدددددض الضددددد وط النفسدددددية وليدددددذا يبددددددأ الشدددددعور 

وليددددددذا ارتدددددد ى الباحثددددددان دراسددددددة ىددددددذه بددددددالقمق واالكتئدددددداب، احتقددددددار الددددددذات ،كراىيددددددة الجماعددددددة . 

 الظاىرة.

 مشكمة البحث  1-2

يعدددددد االغتددددددراب النفسددددددي مشددددددكمة نفسددددددية واجتماعيددددددة واقتصددددددادية ومينيددددددة ان التطددددددور اليائددددددل    

السدددددريع الدددددذي يعجدددددز الفدددددرد أو الطالدددددب العراقدددددي مالحقتدددددو نسدددددبة لمث دددددرات التدددددي لحقدددددت بدددددالقيم 

رت بدددددالعراق بسدددددبب الحدددددروب التدددددي تعدددددرض االنسدددددانية فضدددددال عدددددن التحدددددوالت السدددددريعة التدددددي مددددد

ليددددا ومددددا رافددددق مددددن عمميددددات تيجيددددر وتدددددمير وقتددددل ممددددا ادى الددددى اضددددرار نفسددددية كبيددددرة وظيددددور 

مشددددددداكل نفسدددددددية منيدددددددا مشددددددددكمة االغتدددددددراب النفسدددددددي بسدددددددبب االغتددددددددراب عدددددددن الدددددددوطن والعائمددددددددة 

أومكدددددان الدراسدددددة وعدددددن ظيدددددور مشدددددكمة أخدددددرى وىدددددي الشدددددعور بالوحددددددة النفسدددددية والتدددددي تعدددددد مدددددن 

المشدددداكل التددددي يعدددداني منيددددا اإلنسددددان المعاصددددر نتيجددددة صددددعوبات الحيدددداة فمددددم تعددددد بسدددديطة كمددددا 

كاندددددت فدددددي السدددددابق وتفددددداقم العدددددبء وتعددددددد المشددددداكل العائميدددددة واألسدددددرية وزادت األعبددددداء وأصدددددبا 

مددددددن الصددددددعب عمددددددى الطالددددددب تحقيددددددق معظددددددم حاجاتددددددو وطموحاتددددددو ممددددددا جعمددددددو يشددددددعر بالوحدددددددة 

وىدددددذه تعدددددد مشدددددكمة كبيدددددرة يعددددداني منيدددددا الطدددددالب وليدددددذا أراد  النفسدددددية ويعددددديش بددددداالغتراب دائمدددددا

 الباحثان دراسة ىذه المشكمة لما ليا من أىمية ليذه الشريحة .

 

 

 أهداف البحث 1-3
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 تيدف الدراسة الحالية إلى:

 التعرف عمى العالقة بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية لدى عينة البحث. -1

الوحدددددة النفسددددية بددددين طددددالب المرحمددددة اإلعداديددددة التعددددرف عمددددى الفددددروق فددددي االغتددددراب و  -2

 )الفرع العممي واألدبي(.

 فروض البحث 1-4

ىناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية لدى -6

 طالب المرحمة اإلعدادية.

مة ىناك فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب والوحدة النفسية بين  طالب المرح-7

 اإلعدادية)الفرع العممي واألدبي(

 مجاالت البحث 1-5

 مدارس إعدادية الفموجة في األنبار -المجال المكاني:  6-:-6

 75/67/7567ول اية  66/7567/:6من -المجال الزماني :  7-:-6

 عدد من طالب المرحمة اإلعدادية. -المجال البشري :  8-:-6

 تعريف المصطمحات 1-6

ىو عبارة عن شعور الفرد باالنفصال النسبي عن ذاتو، أو عن مجتمعو أو :  االغتراب النفسي-

كمييما ، وبمعنى آخر شعور الفرد ب ن ذاتو ليست واقعية أو تحويل طاقاتو وشعوره بعيدا عن ذاتو 

  (6)الواقعية.

 منعزالً  بالجموس واالستمتاع اىخرين عن االبتعاد في الرغبة ب نو : النفسية بالوحدة الشعور-

  (7).سبالنف الثقة وعدم بالنقص الشعور بجانب ، مبي التمسك وصعوبة التودد صعوبة مع عنيم
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 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

، 7557،الجزء االول: :  ،مطبعة القاىرة االرشاد النفسي العممي. رياض نايل العاسمي: 6
 6:7ص

، 7555: مكتبة النيضة العربية : القاىرة : الشخصية السوية والمضطربةمحمد شقير:  . زينب7
6;7. 

 

 الدراسات النظرية-2

 مفهوم االغتراب والوحدة النفسية 2-1
انَّ مصطما اإلغتراب في الم ة العربية يرجع في األصل الى كممة )غربة(، إذ يرد لفظ     

االغتراب بمعنى واحد في معاجم الم ة العربية، ففي معجم لسان العرب إنَّ مصطما ال ربة و 
، أما معجم محيط (6))ال رب( بمعنى الذىاب والتنحي عن الناس، وأغربو: نحاه وأبعده عنو 

ويعرف االغتراب ب نو  .(7)المحيط فيورد كممة )ت ريب الرجل( أي َبُعَد وَنَزَح عن الوطن والجماعة 
ة القطيعة واالنفصال أو المعارضة التي تقع بين الذات والعالم الموضوعي، أو بين الذات " عممي

، ويعرف ب نو " شعور الفرد بعدم (8)وأفعاليا ومنتجاتيا ومظاىرىا الخاصة أو بين الذات نفسيا " 
ة الرضا والرفض لكل من المجتمع والثقافة وشعوره بفقدان الذات وما يرتبط بو من شعور بالوحد

والخوف ونقص الشعور بتكامل الشخصية وأنو حتمية ض وط غامضة متصارعة يعيش لممجتمع 
من ىنا نجد ان ىناك عالقة بين االغتراب والشعور (  9)وال يجد من المجتمع ما يقدمو لُو " 

كما اتجو الباحثون إلى دراستيا باعتبارىا نتاجا لمعالقات االنفعالية  بالوحدة النفسية والتي
                                                           

 ,1555للطب عننو  الو،نن ,  بينن   , اا  بينن   ,الظجلننا ال   .لسنن م الب غ)بنن غ( :( ابننم ظورنن  1)
 .646–636ص

 .654ص, 1563بي   , ظكتبو لبو م,  ,ظحيط الظحيط )ب غ( :بط س البست وي (2)

(3) Gold J. of kolb, W., L.; A Dictionary of the social sciences:( London, 
Tacistock, Publication, 1964) P. 19. 

القن ه   , اا   ع يو الظسويم, ا اس   في علم وفنس الوظن االتج ه   الظستقبليو في   :( ح ظا زه ام4)
 .242ص  2663, للكتغ

ظ كننز الونن   للا اسنن   : ظفه ظهنن  ك،ننك له   كسننب به   ع جهنن ال،ننب   ب ل حننا  الوفسننيو فضننيلو ع فنن  : ( 5)
 2665,اال ام, اإلس ظيو
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جتماعية غير المرضية فضال عن اتساميا بخاصية اإلشباع الى جانب وصف بعض واال
الباحثين الوحدة النفسية ب نيا حالة تترسب تدريجيا في نفسية الفرد نتيجة تعرضو لظروف ذات 

 خاصية معينة .                                                                           

( مصطمحين  Aloneوِ Lonelyالنفسية كما ترى روكاتش انيا جاءت من كممتي ) فالوحدة      
( إال إنيما ليسا مترادفين فمن الممكن أن يكون All oneمشتقان من نفس الكممة االنكميزية )

( ومن الممكن أيضا أن يكون اإلنسان Aloneبدون أن ينفرد بنفسو ) ( Lonelyاإلنسان وحيدا )
( والذي يعني البعد عن Alonenessعر بالوحدة النفسية الن االنفراد بالنفس)منفردا بنفسو وال يش

( الذي يعاني منيا الفرد Lonelinessاىخرين واألىل واألصدقاء يختمف عن الوحدة النفسية )
 (:)حتى ولو كان بين أىمو وأصدقائو.

 لمواقف لتعرضو وفقاً  يخبرىا أن إنسان ألي يمكن عامة خبرة النفسية بالوحدة الشعور يمثل
 . مختمفة أوقات وفي معينة حياتية

 
 شبكة في خمل حدوث نتيجة ينش  النفسية بالوحدة الشعور ان(6) الدسوقي يرى حيث     

 أو األصدقاء( من كاف عدد يوجد )ال كمية صورة في ذلك كان سواء لمفرد االجتماعية العالقات
 اىخرين(. من والتواد واأللفة المحبة كيفية )افتقاد صورة في

 تجربة ونتاج شعور مؤلم النفسية ىو بالوحدة الشعور أن (7)(Rokach روكاتش ) ترى بينما     
 و ب نو الفرد وشعور الفجة الحساسية شدة من الشعور ناتج وىذا متفرد، وبشكل ذاتياً  مخبرة ذاتية

 باأللم ومقيور ، عن اىخرين ومنفصل فيو مرغوب غير ب نو والشعور ، الجميع عن حيد وبعيد
 وىو المشبعة االجتماعية لمعالقات المدرك ال ياب عن ناتج الشعور ىذا أن أيضاً  وترى ، الشديد

 .النفسي الض ط ب عراض شعور مصحوب
 مع عنيم منعزالً  بالجموس واالستمتاع اىخرين عن االبتعاد في الرغبة فعرفتيا ب نيا (8)شقير اما

 بالنفس. الثقة وعدم بالنقص الشعور بجانب م،بي التمسك وصعوبة التودد صعوبة
-        (9)ىما:  النفسية بالوحدة لمشعور رئيسين شكمين) وآخرون Russell راسيل  قدم كما (
 العالقات في اإلشباع عدم نتيجة ويحدث المنش ة داخمي ويعتبر : العاطفية النفسية الوحدة 1
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 مع االندماج خالل من الدافئة الحميمة قاتالعال تمك عن لمبحث يدفعو مما لمفرد العاطفية
 . اىخرين

 العالقات كفاية نتيجة عدم وتحدث المنش  خارجية وتعتبر : االجتماعية النفسية الوحدة 2-
 واألفكار واالىتمامات الميول تشاركو مجموعات عن لمبحث يدفعو مما لمفرد االجتماعية

 
 

____________________________________ 
 
المصرية:  األنجمو مكتبة القاىرة: : النفسية بالوحدة الشعور مقياس محمد الدسوقي: مجدي (6)

 .>ص ،  =<<6
               Rokach , A .(1988 ) . “ The Experience of Loneliness : Atri 

– Level (7) 
6- Model” , The Journal of Psychology , Vol . 122 ,              

 :7555العربية القاىرة، النيضة ،مكتبة : والمضطربة السوية الشخصية شقير : ( زينب محمد8)
  المصرية، القاىرة، األنجمو مكتبة :نفس المصدر أعاله محمد الدسوقي: مجدي (9)  .7;6ص

 =6، ص=<<6
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات المشابهة 2-2
 )سيكولوجية االغتراب لدى طمبة الجامعة ((1)دراسة حافظ  2-2-1
ىذه الدراسة لمكشف عن مدى انتشار ظاىرة االغتراب بين الطالب الجامعيين في ىدفت      

 –مصر وعالقتو ببعض المت يرات ومنيا )العمر الزمني ، الجنس ، المستوى االجتماعي 
( طالبًا 75:االقتصادي ، المستوى التعميمي ، نوع الدراسة ، الديانة( وكانت عينة البحث قواميا )

لدراسة فقد استعمل الباحث مقياسًا لالغتراب قام بإعداده ويضم ثمانية أبعاد ىي وطالبة أما اداة ا
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)فقدان المعنى ، مركزية الذات ، الالمباالة ، االنعزال االجتماعي ، عدم االنتماء ، العدوانية ، 
القمق ، السخط( وقام الباحث بحساب صدقو باستعمال أسموب الصدق المنطقي أو صدق 

التجريبي والصدق العاممي ، أما ثباتو فقد استعمل طريقة اعادة االختبار المضمون والصدق 
وطريقة التجزئة النصفية ، أما الوسائل االحصائية فقد استعمل الباحث التحميل العاممي واالختبار 
التائي ومربع كاي واختبار الوسيط وقد اظيرت النتائج انتشار االغتراب بين أفراد العينة عمومًا 

متفاوتة من كمية الى أخرى ومن قسم الى آخر وتمثل اغترابيم في شعورىم بالسخط  وبدرجات
وعدم االنتماء والقمق والعدوانية ، أكثر من بقية األبعاد المتضمنة في المقياس المستعمل وان 

–االغتراب يزداد بين ص ار السن عنو لدى كبار السن كما يزداد بين ذوي المستوى االقتصادي 
المنخفض وان االناث أكثر شعورًا باالغتراب من الذكور وتبين أيضًا أن األقل مستوى االجتماعي 

تعميميًا أكثر اغترابًا من أقرانيم األعمى مستوى تعميمي وان طمبة الكميات االنسانية أكثر شعورًا 
 باالغتراب من طمبة الكميات العممية 

يرات الشخصية لدى شباب ) االغتراب وعالقته ببعض متغ (2)دراسة المتولي 2-2-2
 الجامعة (.

كدددان ال دددرض منيدددا دراسدددة العالقدددة بدددين االغتدددراب وبعدددض مت يدددرات الشخصدددية لددددى شدددباب       
جامعددددة دميدددداط وىددددي االنقبدددداض ، والييسددددتيريا ، واالنحددددراف السددددايكوباتي ، والفصددددام، واالنطددددواء 

التربيددددة بدددددمياط مددددن  ( طالبددددًا وطالبددددة مددددن كميددددة967االجتمدددداعي . تكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )
االختصاصدددات العمميدددة واالدبيدددة ثدددم اختبارىدددا بطريقدددة عشدددوائية أمدددا األداة المسدددتعممة فدددي الدراسدددة 
فكاندددت مقيددداس االغتدددراب مدددن اعدددداد عدددادل االشدددول وآخدددرون الدددذي يقددديس االغتدددراب لددددى شدددباب 

العجددددز ، الجامعددددة فددددي ضددددوء خمسددددة أبعدددداد أساسددددية ىددددي : العزلددددة االجتماعيددددة ، الالمعياريددددة ، و 
الالمعنددى ، واألىددداف ، والتمددرد ، والتشدداؤم والددرفض  أمددا ثبددات المقيدداس فددتم عددن طريددق التجزئددة 
النصفية فضاًل عن أن حساب االتساق الداخمي لممقياس تم عن طريق حساب معامالت االرتبداط 

ات بددين الدددرجات عمددى بعددد مددن أبعدداد المقيدداس الخمسددة والدرجددة الكميددة لممقيدداس عمددى عينددة الثبدد
 نفسيا وأشارت نتائج الدراسة الى أن شباب الجامعة يعانون من الشعور باالغتراب ويتصفون

( أحمد خيري حدافظ : سديكولوجية األغتدراب لددى طدالب الجامعدة ، اطروحدة دكتدوراه ، جامعدة 7)
 ;65.ص5=<عين شمس ، كمية اىداب، القاىرة، 

مت يرات الشخصية لدى شباب الجامعدة ،  ( عباس ابراىيم المتولي : االغتراب وعالقتو ببعض7)
 6<7،ص 5<<6كمية التربية، جامعة المنصورة ،
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بانخفدددددددداض الددددددددروح المعنويددددددددة والشددددددددعور باليدددددددد س وعدددددددددم الثقددددددددة بددددددددالنفس وميددددددددل الددددددددى القمددددددددق  
واالنطدددددددددددددددواء ، واختتمدددددددددددددددت بالددددددددددددددددعوة الدددددددددددددددى االىتمدددددددددددددددام باألنشدددددددددددددددطة الجامعيدددددددددددددددة إذ تصدددددددددددددددبا 

بددددددددددددين الطدددددددددددالب واألسدددددددددددداتذة ممدددددددددددا ينمددددددددددددي مجدددددددددددااًل حقيقيددددددددددددًا لنمدددددددددددو العالقددددددددددددات االجتماعيدددددددددددة 
شخصدددددددددددددديتيم ويسدددددددددددددداعد عمددددددددددددددى التوافددددددددددددددق النفسددددددددددددددي واالجتمدددددددددددددداعي ليددددددددددددددم ، فضدددددددددددددداًل عددددددددددددددن 

 االىتمام بتخطيط برامج التوجيو واإلرشاد  
 (Brown,2000)(1)دراسة براون 2-2-3

فكانددددددددددت الشددددددددددعور بدددددددددداالغتراب وعالقتددددددددددو بالحاجددددددددددة إلددددددددددى االتصددددددددددال مددددددددددع اىخددددددددددرين والتددددددددددي 
دف منيددددددددددا معرفددددددددددة العالقدددددددددة بددددددددددين مسددددددددددتويات االغتددددددددددراب أجريدددددددددت فددددددددددي أميركددددددددددا وكدددددددددان اليدددددددددد

وت لفدددددددددددت عيندددددددددددة .ومدددددددددددا يقابميدددددددددددا مدددددددددددن مسدددددددددددتويات الحاجدددددددددددة إلدددددددددددى االتصدددددددددددال مدددددددددددع اىخدددددددددددرين
طالبدددددددا ،وقدددددددد أسدددددددتخدم الباحدددددددث مقيددددددداس االغتدددددددراب بمسدددددددتوياتو   (1739)الدراسدددددددة مدددددددن

المختمفدددددددددددددددة الدددددددددددددددذي تددددددددددددددد لف مدددددددددددددددن ثالثدددددددددددددددة مقددددددددددددددداييس فرعيدددددددددددددددة وأعدددددددددددددددده مجموعدددددددددددددددة مدددددددددددددددن 
تدددددددددددددراب وقدددددددددددددداموا بتطبيقددددددددددددددو عمدددددددددددددى عينددددددددددددددات واسددددددددددددددعة المتخصصدددددددددددددين فددددددددددددددي موضددددددددددددددوع االغ

وحسددددددددددبوا لددددددددددو الصدددددددددددق والثبددددددددددات، أمددددددددددا مقيدددددددددداس الحاجددددددددددة إلددددددددددى االتصددددددددددال مددددددددددع اىخددددددددددرين 
والدددددددددددددذي يتددددددددددددد لف مدددددددددددددن ثدددددددددددددالث مقددددددددددددداييس فرعيدددددددددددددة أيضدددددددددددددا فقدددددددددددددد أعدددددددددددددده مجموعدددددددددددددة مدددددددددددددن 
المتخصصددددددددددين فددددددددددي موضددددددددددوع الحاجددددددددددة إلدددددددددددى االنتمدددددددددداء وقدددددددددداموا بتطبيقددددددددددو عمددددددددددى عيندددددددددددات 

وا لددددددددو الثبددددددددات بطريقددددددددة أعددددددددادة االختبددددددددار، واسددددددددعة أيضددددددددا وحسددددددددبوا لددددددددو الصدددددددددق كمددددددددا حسددددددددب
وتوصددددددددددددل الباحددددددددددددث إلددددددددددددى إن العالقددددددددددددة كانددددددددددددت طرديددددددددددددة بددددددددددددين االغتددددددددددددراب والحاجددددددددددددة إلددددددددددددى 
االتصددددددددددددال مددددددددددددع اىخددددددددددددرين أي كممددددددددددددا زادت الحاجددددددددددددة إلددددددددددددى االتصددددددددددددال مددددددددددددع اىخددددددددددددرين زاد 

 _________________________________الشعور باالغتراب.

  onnetion and alienationSchoole  e(1)Browen , Randy,( 2000) ,  
university of Nevada ,VoL.2 p.377 

. 

  (1)(1988دراسة كل من خضر والشناوي ، ) 2-2-4
الكشددددددددددف عددددددددددن العالقددددددددددة بددددددددددين الشددددددددددعور بالوحدددددددددددة النفسددددددددددية وبعددددددددددض مت يددددددددددرات الشخصددددددددددية 

( فدددددددددددردًا ، 855األخدددددددددددرى . وقدددددددددددد طبقدددددددددددت ىدددددددددددذه الدراسدددددددددددة عمدددددددددددى مجموعدددددددددددة مكوندددددددددددو مدددددددددددن )
( طالبدددددددددددًا جامعيدددددددددددًا . وكدددددددددددان أىدددددددددددم مدددددددددددا 6:5رحمدددددددددددة الثانويدددددددددددة و )( طالبدددددددددددًا بالم6:5مدددددددددددنيم )

أظيرتدددددددددو نتدددددددددائج دراسدددددددددتيما ، أندددددددددو توجدددددددددد عالقدددددددددة ارتباطيدددددددددة موجبدددددددددة دالدددددددددة إحصدددددددددائيًا بدددددددددين 
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درجدددددددددددات أفدددددددددددراد عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة عمدددددددددددى مقيددددددددددداس الشدددددددددددعور بالوحددددددددددددة النفسدددددددددددية ودرجددددددددددداتيم 
 عمى مقياس العصابية .

 

  (2)(1994دراسة عبدالحميد ، ) 2-2-5
القدددددددددددة بددددددددددين الشدددددددددددعور بالوحددددددددددددة النفسددددددددددية وبعدددددددددددض السددددددددددمات الشخصدددددددددددية وىدددددددددددي معرفددددددددددة الع

السددددددددديطرة واالجتماعيدددددددددة واإلتدددددددددزان اإلنفعدددددددددالي ، ىدددددددددذا باإلضدددددددددافة إلدددددددددى معرفدددددددددة أييمدددددددددا أكثدددددددددر 
شدددددددددددعورًا بالوحددددددددددددة النفسدددددددددددية مدددددددددددن الجنسدددددددددددين . وتكوندددددددددددت عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة مدددددددددددن مجموعدددددددددددة 

ث ، ( إنددددددددددا5<( طالبددددددددددًا وطالبددددددددددة مددددددددددن جامعددددددددددة عددددددددددين شددددددددددمس مددددددددددنيم )7=6مكونددددددددددة مددددددددددن )
 ( ذكور. وقد توصمت نتائج تمك الدراسة إلى مايمي :7<)

وجووووووووود عالقووووووووة ارتباطيووووووووة سووووووووالبة دالووووووووة  حصووووووووا يًا بووووووووين الشووووووووعور بالوحوووووووودة  -
النفسوووووووية مووووووون جانوووووووب وسووووووومات الشخصوووووووية االجتماعيوووووووة واالتوووووووزان االنفعوووووووالي 

 والسيطرة لدى كل من الذكور واإلناث
دة النفسوووووووية مووووووون أظهووووووورت نتوووووووا إل الدراسوووووووة أن اإلنووووووواث أك ووووووور شوووووووعورًا بالوحووووووو  -

 الذكور .
  

   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
، عمي خضر و محمد الشناوي:الكشف عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وبعض  (6)

(:مكتب :7( ،العدد)=: السنة )مجمة رسالة الخميج العربيألخرى: ):مت يرات الشخصية ا

 . 6:5 – <66، ص ==<6التربية العربي لدول الخميج ، الرياض ،

عبدالحميد محمد نبيل  : الوحدة النفسية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية : دراسة  (7)
خصائيين ، رابطة األ مجمة دراسات نفسيةميدانية عمى الجنسين من طمبة الجامعة::

 . =76 – <=6(، ص 9<<6( ، )7( ، العدد )9النفسيين المصرية ،المجمد )

  منهإل البحث واجراءاته-3
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 منهإل البحث 3-1
ال شك أن أية مشكمة في البحوث العممية تمزم الباحث اختيار المنيج المالئم والمنسجم مع 

 عة البحث.طبيعتيا عميو استخدم المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو طبي
 عينة البحث: 

تم اختيار مجموعة من طالب المرحمة اإلعدادية  في قضاء الفموجة بمحافظة االنبار حيث     
 طالب من )الفرع العممي واالدبي( 5:بمغ مجموع العينة 

 وسا ل جمع المعمومات 3-2
واألدوات  لمحصول عمى المعمومات والبيانات الالزمة لحل المشكمة يتم اختيار األجيزة     

بعناية فائقة ب سموب عممي دقيق يتوافق ونوع الدراسة والمنيج المتبع، إذ استعان الباحثان 
 بالوسائل االتية:

 .المصادر العربية واالجنبية 
 .مقياس اإلغتراب النفسي 
 .مقياس الشعور بالوحدة النفسية 
 اجراءات البحث 3-3

 :مقياس االغتراب النفسي 
االغتراب النفسي المعد من قبل )صالح الدين احمد الجماعي  ( ألنة استخدم الباحثان مقياس  

مطبق عمى طمبة ليذا يمكن االستفادة منو في دراستنا  وبعد ذلك قام الباحث بعرض محاور 
% ( وفي ضوء ذلك   5<وفقرات مقياس االغتراب عمى المختصين وتم اخذ نسبت اتفاق) 

العزلة –الالمعنى  –ور  ىي ) الشعور بالعجز استخدم ىذه المقياس وت لف من  ستة   محا
( فقرة، 5=االغتراب عن الذات ( وكان عدد فقراتو ) -العزلة الفكرية  –الالمعيارية  –االجتماعية 

، ووضعت خمسة بدائل لإلجابة ىي :)موافق تماما ، موافق ، موافق إلى حد ما ، غير موافق ، 
(  لمفقرات االيجابية وبالعكس لمفقرات 9,8,7,6,:غير موافق إطالقا (تعطى عمى التوالي)

 السمبية.
 

 :مقياس الشعور بالوحدة النفسية 
تعريب وتقنين الدكتور /مجدي ( ;<<6استعان الباحثان بمقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسيل)

(فقرات <( فقرة منيا )75محمد الدسوقي والمطبق عمة طمبة الجامعات ويت لف المقياس من )
-66-=->-9-8-7فقرة سمبية )( 66( و)75-<6-;6-:6-65-<-;-:-6وىي ) ايجابية
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( وكانت االجابة عمى الفقرات وفق اربع بنود)ابدا ،نادرا،احيانا،دائما( =6->67-68-69-6
( وبالترتيب التنازلي لمفقرات 9،8،7،6وكان التصحيا لمفقرات السمبية بالترتيب التصاعدي )

المرتفعة تشير الى شعور شديد بالوحدة النفسية ، والمنخفضة (. والدرجة 6،7،8،9االيجابية )
 تشير لشعور منخفض بالوحده النفسية.

     
 الوسا ل االحصا ية  3-4

 معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام الوسائل اإلحصائية التالية لمتوصل إلى نتائج البحث ، تمت
:  
 . الحسابي الوسط - 
 . االنحراف المعياري - 
   لبيرسون. عامل االرتباطم - 

 T.test.اختبار -

 عرض النتا إل ومناقشتها -4

( يوضا قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالغتراب النفسي والوحدة 6جدول ) -6
( وبانحراف :797,5النفسية لعينة البحث ،حيث بمغ الوسط الحسابي لالغتراب النفسي )

 (.:,>( وبانحراف معياري)8;سط الحسابي )( اما الوحدة النفسية فبمغ الو <9معياري)
 

 

 

 (1جدول )

يوضح االوساط الحسابية واالنحراف المعياري لالغتراب النفسي والوحدة                
 النفسية

 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المت يرات

 <9 :797,5 االغتراب النفسي
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 :,> 8; الوحدة النفسية
االرتباط بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية حيث بم ت  ( يمثل قيمة معامل7جدول ) -7

( ، بدرجة حرية ==5,7( وبمقارنتيا بالقيمة الجدولية )5=,5قيمة معامل االرتباط )
( ،وجد ان القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية مما :5,5( ومستوى الثقة )=9)

لوحدة النفسية لدى طمبة الدراسة يدل عمى وجود ارتباط معنوي بين االغتراب النفسي وا
 اإلعدادية . 

 (2جدول)

 يوضح قيمة معامل االرتباط بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية 

 

 المتغيرات

 

قيمة معامل 
 االرتباط المحتسبة

 

قيمة معامل 
 االرتباط الجدولية

 

مستوى 
 ال قة

 

درجة 
 الحرية

 

 الداللة

االغتراب             
 النفسي 

 

 دة النفسيةالوح 

 

5,=5 

 

5,7<8 

 

5,5: 

 

9= 

ارتباط 
 معنوي

إن الشعور باالغتراب والوحدة النفسية ي تي نتيجة الض وط التي يواجييا الطالب في الدراسية 
بسبب فقدان األمان نتيجة الظروف التي يمر بيا المجتمع العراقي ألنو ىذه الظروف  أثرت 

السابقة وعدم االىتمام بيم في  يم في المراحل بشكل مباشر عمى ىوالء الطمبة إثناء دراسات
المرحمة يساعد عمى شعورىم باالغتراب من خالل عدم حل مشاكميم وخاصة في ىذه المرحمة 
الحرجة من الدراسة التي تسبق الدراسة في الكمية التي لدية الشعور الوصول إلييا وبسبب ىذه 

 كمة يتنامى لدية الشعور بالوحدة النفسية

لالغتراب النفسي   T.test( يمثل قيم االوساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة 8) جدول رقم
 Tوالوحدة النفسية بين كل من االختصاصات العممية واإلنسانية لعينة البحث حيث بم ت قيمة 
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( وبدرجة حرية 7,576( وىي اقل من القيمة الجدولية ) ><,5المحتسبة لالغتراب النفسي )
( مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية في درجة االغتراب بين :5,5الثقة )( ومستوى =9)

( وىي أقل من >>,5المحتسبة لموحدة النفسية )Tاالختصاصات العممية واالنسانية ، وبم ت قيمة 
( وىذا يدل عمى عدم وجود :5,5( ومستوى الثقة )=9( وبدرجة حرية )7,576القيمة الجدولية ) 

الوحدة النفسية بين الفرع العممي واالدبي ويرى الباحثان ان جميع الطالب  فروق معنوية في درجة
في الدراسة االعداديةا)العممي واألدبي (يواجيون نفس األسباب والمشاكل التي أدت إلى زيادة 

 االغتراب والوحدة النفسية لدييم  وبنفس المستوى . 

 (3)جدول                                               
المحتسبة والجدولية عند درجة حرية  tيوضح قيم األوساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيم 

 ( لالختصاصات العممية واإلنسانية في االغتراب والوحدة النفسية5...( ومستوى ال قة )48)
 

الداللة عند 

مستوى 

(0.05) 

القيمة 

التا ية 

 الجدوليه

القيمة 

التا ية 

المحسو 

 بة

االنحراف 

 لمعياريا

الوسط 

 الحسابي

 

 االختصاص

 

 المتغيرات

 97.. 22.21 غير معنوي

 

85. ،

51 

23528

7 

االختصاصات 

 العممية

 

االغتراب 

23623 53.481 النفسي

. 

االختصاصات 

 اإلنسانية

االختصاصات  .6125 8217 277. 22.21 غير معنوي

 العممية

 

 الوحدة النفسية
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 الستنتاجاتا-5

 في ضوء النتائج أعاله توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:

وجود عالقة ارتباط معنوي بين االغتراب النفسي والوحدة النفسية بين طالب الدراسة  -6
 اإلعدادية

 عدم وجود فروق معنوية في درجة االغتراب النفسي بين )الفرع العممي واألدبي( -7
 وية في درجة الوحدة النفسية بين )الفرع العممي واألدبي(عدم وجود فروق معن -3

 
  التوصيات 5-1

ضرورة وجود مرشد نفسي لتقديم اإلرشادات النفسية لمطالب ومساعدتيم لتخطي  -6

المشكالت التي يتعرضوا إلييا في المدرسة سواء كانت مع االمدرسي أو الطالب وذلك 

عمى البرامج اإلرشادية الكفيمة من خالل فتا قنوات مع األىل من أجل إطالعيم 

 بمساعدة أبنائيم لتدعيم ذاتيم وسموكيم البناء.

االىتمام إجراء ندوات ومحاضرات تربوية ) ثقافية ودينية( لطالب والت كيد عمى  -7

 بالعالقات اإلنسانية في مختمف صورىا وأشكاليا داخل المدرسة

ب في حد ذاتيا المزيد من تكثيف األنشطة االجتماعية الحرة المتنوعة ، التي تتطم -8
االندماج وروح التعاون والمنافسة واألخذ والعطاء والتفاعل القوي المستمر بين الطالب 

 لمت مب عمى شعورىم باالغتراب والوحدة النفسية .

 المصووووووووادر

االختصاصات  .6224 8245

 انيةاإلنس
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. المجمد األول،بيروت، دار بيروت لمطباعة والنشر، لسان العرب)غرب(ابن منظور:  (6)
 .95;–=8;، ص::<6

 .9:;، ص8=<6، بيروت، مكتبة لبنان، محيط المحيط )غرب(بطرس البستاني:  (7)
حافظ ، أحمد خيري: سيكولوجية األغتراب لدى طالب الجامعة  اطروحة دكتوراه ،    (8)

 ;65.ص5=<جامعة عين شمس ، كمية اىداب، القاىرة، 
،  النمو االتجاىات المستقبمية في رعاية المسنين، دراسات في عمم نفسحامد زىران:  (9)

 .>79ص  7558دار القاىرة ،الكتب، 
،مطبعة القاىرة ،الجزء االول:   االرشاد النفسي العممي،رياض نايل العاسمي:  (:)

 6:7،    ص7557
العربية  النيضة ،مكتبة : والمضطربة السوية الشخصية زينب محمد شقير : (;)

   .7;6ص :7555القاىرة،
: مكتبة النيضة العربية : القاىرة  الشخصية السوية والمضطربةمحمد شقير:  زينب (>)

:7555 ،6;7. 
عباس إبراىيم المتولي : االغتراب وعالقتو ببعض مت يرات الشخصية لدى شباب  (=)

 6<7،ص 5<<6الجامعة ، كمية التربية، جامعة المنصورة ،
عبد الحميد محمد نبيل  : الوحدة النفسية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية ،دراسة  (<)

، رابطة األخصائيين  مجمة دراسات نفسيةين من طمبة الجامعة،ميدانية عمى الجنس
 =76 – <=6(، ص 9<<6( ، )7( ، العدد )9النفسيين المصرية ،المجمد )

عمي خضر و محمد الشناوي:الكشف عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية  (65)
( =، السنة )مجمة رسالة الخميج العربيوبعض مت يرات الشخصية األخرى،

 6:5 – <66، ص ==<6(،مكتب التربية العربي لدول الخميج ، الرياض ،:7)،العدد
. 

: مفيوميا أشكاليا وأسبابيا وعالجياالشعور بالوحدة النفسية فضيمة عرفات:  (66)
 <755مركز النور لمدراسات اإلسالمية،االردن، 

 األنجمو مكتبة القاىرة: : النفسية بالوحدة الشعور مقياس محمد الدسوقي: (مجدي67)
 .>ص ، =<<6المصرية:
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