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 الممخص
مف  لدل عينةو  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتيا بتقدير كعبلقتً اليكٌية الٌنفسٌية  إلىعرؼ التٌ  ىدفت الدراسةي 

التحميؿ لتحقيؽ  الكصفيٌ  المنيجً  اتباعي  ة، حيث تـ  طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ 
كمات كقد تـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا أىداؼ الدراسة كتـ استخداـ االستبياف كأداة لجمع المعم

 رؽ العممية.بالط  
كبمغ عددىا  ،جميع طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةمف مجتمع الدراسة  فى تككٌ 
ت عينة الدراسة مف ، كبشكؿ عاـ تككنٌ القصدية الميسرةبالطريقة  ىـتـ اختيار  طالب كطالبة (6341)
 .فسيٌ النٌ  كاالغتراب الٌذات تقديراليكٌية الٌنفسٌية ك مقياس بقت عمييـ ط ،طالبان كطالبةن ( 281)

 ، بينما أظيرتً الٌذاتكتقدير اليكٌية الٌنفسٌية بيف تحقيؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي كقد 
 عبلقةو  دى كجك  ككذلؾكاالغتراب النفسي، اليكٌية الٌنفسٌية النتائج كجكد عبلقة عكسية سالبة بيف تحقيؽ 

اليكٌية عبلقة عكسية سالبة بيف تعميؽ  كجكدى ك ، الٌذاتكتقدير اليكٌية الٌنفسٌية بيف تعميؽ  مكجبةو  طرديةو 
كبيف تقدير اليكٌية الٌنفسٌية كجكد عبلقة عكسية سالبة بيف انغبلؽ  أيضان ك كاالغتراب النفسي، الٌنفسٌية 
كجكد ك كبيف االغتراب النفسي، اليكٌية الٌنفسٌية كجكد عبلقة عكسية سالبة بيف انغبلؽ  كتبيف، الٌذات

كدرجتو الكمية، ما  الٌذاتكبيف جميع مجاالت تقدير اليكٌية الٌنفسٌية عبلقة عكسية سالبة بيف اضطراب 
 كبيف االغتراب النفسي.اليكٌية الٌنفسٌية كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف اضطراب ك عدا البعد األخبلقي، 

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية اليكٌية الٌنفسٌية  مستكل ف  أى  تبيفكما 
 متكسطة. كافمستكل االغتراب النفسي  ككذلؾ، ان متكسط أيضان  الٌذاتمستكل تقدير ك ، كانت متكسطةن 

كفي متكسطات درجات تقدير  ،ةفسيٌ ة النٌ نتائج كجكد فركؽ في متكسطات درجات اليكيٌ الكأظيرت 
ة في كفي متكسطات درجات االغتراب النفسي لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينيٌ  ،اتالذٌ 

 .عزل لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككرالمخيمات الفمسطينية تي 
كفي  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير اليكٌية الٌنفسٌية ككجكد فركؽ في متكسطات درجات  

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  فسيٌ النٌ  االغترابً  متكسطات درجاتً 



 ي
 

 ،لصالح جامعة الخميؿ مقابؿ جامعة بيت لحـ عزل لمتغير الجامعة، كقد كانت الفركؽي ة تي الفمسطينيٌ 
ة، كلصالح جامعة بكليتكنؾ فمسطيف في متكسطات درجات تقدير فسيٌ ة النٌ كفي متكسطات درجات اليكيٌ 

 مبة دار الكممة في متكسطات درجات االغتراب.، كلصالح طالٌذات
كفي متكسطات درجات  ،ةفسيٌ ة النٌ نتائج عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات اليكيٌ الكأظيرت 

عزل لمتغير مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تي  لدل عينةو  فسيٌ االغتراب النٌ 
عزل لمتغير تي  الٌذاتفي متكسطات درجات تقدير نتائج كجكد فركؽ ال التخصص، بينما أظيرتٍ 

 خصص عمـك طبيعية.خصص، لصالح ذكم التٌ التٌ 
كفي متكسطات درجات  ،ةفسيٌ ة النٌ عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات اليكيٌ  راسةً الدٌ  نتائجي  أظيرتٍ ك 

تغير السنة لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تعزل لم الٌذاتتقدير 
نة عزل لمتغير السٌ نتائج كجكد فركؽ في متكسطات درجات االغتراب النفسي تي ال الدراسية، بينما أظيرتٍ 

 راسية، لصالح طمبة )السنة الثانية كالثالثة(.الدٌ 
كفي متكسطات درجات  ،ةفسيٌ ة النٌ في متكسطات درجات اليكيٌ  فركؽو  كجكدً  راسة عدـى الدٌ  كأظيرت نتائجي 

مف طمبة الجامعات الفمسطينية في  لدل عينةو  كفي متكسطات درجات االغتراب النفسيٌ  ،اتالذٌ تقدير 
 المخيمات الفمسطينية تعزل لمتغير العمر.

كفي متكسطات درجات  ،ةفسيٌ ة النٌ في متكسطات درجات اليكيٌ  فركؽو  كجكدً  عدـى  راسةً الدٌ  نتائجي  أظيرتٍ 
 .تعزل لمتغير مكاف السكف النفسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب  ،الٌذاتتقدير 
كفي متكسطات درجات  ،ةفسيٌ ة النٌ كجكد فركؽ في متكسطات درجات اليكيٌ عدـ  راسةالدٌ  نتائجي  أظيرتٍ 
 تعزل لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف. كفي متكسطات درجات االغتراب النفسيٌ  ،الٌذاتتقدير 

ة، ة كالبلمنيجيٌ مف خبلؿ األنشطة المنيجيٌ  الٌذاتكتقدير اليكٌية الٌنفسٌية كتكصي الباحثة بتعزيز مستكل 
عكبات التي تكاجييـ األمر الذم غمب عمى مشاكميـ كالصٌ مبة الجامعييف كمساعدتيـ لمتٌ كاالىتماـ بالطٌ 

عمؿ  ككرشاتو  ، كعقد ندكاتو فسيٌ مف االغتراب النٌ  كالحدٌ  الٌذاتة كتقدير فسيٌ في تنمية ىكيتيـ النٌ  يسيـي 
 مستكل تقديرً  ، كتبصيرىـ بضركرة رفعً فسيٌ االغتراب النٌ  طمبة الجامعات بمخاطرً  كعيةى ت تستيدؼي 
جراء دراسات أكثر شي ة، ك فسيٌ كتعزيز اليكية النٌ  الٌذات ة، ككذلؾ لبلغتراب النفسي فسيٌ مكالن ليكية النٌ ا 

 .، كما يتصؿ بيما مف متغيراتو الٌذاتكتقدير 
 الفمسطينّية المخيمات، الفمسطينية الجامعات ،الّنفسيّ  االغتراب ،الّذات تقدير، ةالّنفسيّ  اليوّيةالكممات المفتاحية: 
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Psychological identity and its relationship to self-esteem and psychological alienation 

among a sample of Palestinian university students in the Palestinian camps. 
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Abstract  

The study aimed to identify the psychological identity and its relationship to self-esteem 

and psychological alienation among a sample of Palestinian university students in the 

Palestinian camps. 

The study population consisted of all Palestinian university students in the Palestinian 

camps, and their number reached (6341) male and female students who were chosen by 

random method. In general, the study sample consisted of (281) male and female students, 

who were applied to the measure of psychological identity, self-esteem and psychological 

alienation. 

The results showed a positive direct relationship between the achievement of psychological 

identity and self-esteem, while the results showed the existence of a negative inverse 

relationship between the achievement of psychological identity and psychological 

alienation, as well as a positive direct relationship between the suspension of psychological 

identity and self-esteem, and the presence of a negative inverse relationship between 

psychological identity and psychological alienation. , and also the existence of a negative 

inverse relationship between the closure of psychological identity and self-esteem, and the 

existence of a negative inverse relationship between the closure of psychological identity 

and psychological alienation, and the existence of a negative inverse relationship between 

psychological identity disorder and all areas of self-esteem and its total degree, except for 

the moral dimension, and the existence of a relationship Positive correlation between 

psychological identity disorder and psychological alienation. 

It was also found that the level of psychological identity among a sample of Palestinian 

university students in the Palestinian camps was medium, and the level of self-esteem was 

also medium, as well as the level of psychological alienation was medium. 

The results showed that there were differences in the average degrees of psychological 

identity, in the average degrees of self-esteem, and in the average degrees of psychological 

alienation among a sample of Palestinian university students in the Palestinian camps that 

were attributed to the variable of sex, and the differences were in favor of males. 

 And there are differences in the average degrees of psychological identity, in the mean 

scores of self-esteem, and in the average degrees of psychological alienation among a 

sample of Palestinian university students in the Palestinian camps that are attributed to the 

variable of the university. Palestine Polytechnic in the average degrees of self-esteem, and 

in favor of Dar Al-Kalima students in the average degrees of alienation. 



 ل
 

The results showed that there were no differences in the average degrees of psychological 

identity and in the average degrees of psychological alienation among a sample of 

Palestinian university students in the Palestinian camps that were due to the variable of 

specialization, while the results showed that there were differences in the average degrees 

of self-esteem due to the variable of specialization, in favor of those with specialization in 

natural sciences. 

The results of the study showed that there were no differences in the average degrees of 

psychological identity, and in the average degrees of self-esteem among a sample of 

Palestinian university students in the Palestinian camps, due to the variable of the school 

year, while the results showed that there were differences in the average degrees of 

psychological alienation due to the variable of the academic year, in favor of the (year) 

students. second and third). 

The results of the study showed that there were no differences in the average degrees of 

psychological identity, in the average degrees of self-esteem, and in the average degrees of 

psychological alienation among a sample of Palestinian university students in the 

Palestinian camps due to the age variable. 

The results of the study showed that there were no differences in the average degrees of 

psychological identity, in the average degrees of self-esteem, and in the average degrees of 

psychological alienation due to the variable of residence. 

The results of the study showed that there were no differences in the average degrees of 

psychological identity, in the average degrees of self-esteem, and in the average degrees of 

psychological alienation due to the variable of the educational level of the parents. 

The researcher recommends enhancing the level of psychological identity and self-esteem 

through systematic and extracurricular activities, taking care of university students and 

helping them to overcome their problems and difficulties they face, which contributes to 

the development of their psychological identity and self-esteem and reducing 

psychological alienation, and holding seminars on university students’ risks Informing 

them of the need to raise the level of self-esteem and enhance psychological identity, and 

conduct more comprehensive studies of psychological identity, as well as psychological 

alienation and self-esteem, and the related variables. 

Keywords: psychological identity, self-esteem, psychological alienation, Palestinian 

universities, Palestinian camps 
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 الفصؿ األوؿ

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

 المقدمة

 ىكيػػةي  عمػػى جكانػب شخصػػيتو حيػث تمثػػؿي  تظيػري  ،غيػرات فػػي حياتػو النمائيػػةلمعديػد مػػف التٌ  الفػػردي  يتعػرضي 

ة التػػي تعتبػػر أجػػؿ تحقيػػؽ اليكٌيػػمػػف  فػػي سػػعيوالتغيػػر الػػذم يػػربط الفػػرد فػػي أدكاره الحياتيػػة  األنػػا محػػكري 

 نتػػاجاليكيػػة  كتعػػداالنغػػبلؽ، حالػػة ، كفشػػؿ الفػػرد فػػي تحقيػػؽ ىكيتػو يػػؤدم إلػػى ى النمػػك السػػكمٌ مؤشػران عمػػ

ظريػة كفقػان لنكالعكامػؿ االجتماعيػة كالشخصػية  ،البيكلكجية المتمثمة فػي النضػج ف ىمايفي جانب التغيرات

 (.2013أريسككف )جبر، 

ة لمفػػػرد فػػػي ة كالثقافٌيػػػة كاالجتماعٌيػػػة كالنفسػػػيٌ مسػػػفيٌ ة كالفالمغكٌيػػػ الػػػٌذات منيػػػا األبعػػػادً  متعػػػددي  ة مفيػػػكـٍ كاليكٌيػػػ

بأنيػػػا  ، كقػػػد كصػػػؼ أريكسػػػكف اليكيػػػةى (2019)العياصػػػرة،  الػػػٌذاتك بػػػيف األنػػػا  تماثػػػؿه  كىنػػػاؾالمجتمػػػع، 

مػػف التأمػػؿ كاالسػػتمرارية الشخصػػية لمحفػػاظ عمػػى االتسػػاؽ الػػداخمي لمفػػرد  ان كتعتبػػر نكعػػ ،ذاتػػي   إحسػػاسه 

(Ghosh& Mukhopadhyay, 2016). 

، ر عمػػى خياراتػػو الدراسػػية كاسػػتعداده األكػػاديميٌ كتػػؤدم اليكيػػة دركان ىامػػان فػػي حيػػاة الطالػػب بحيػػث تػػؤثي 

مػػػف المعتقػػػدات كالقػػػيـ  ة خػػػبلؿ الحيػػػاة الجامعيػػػة، فاليكيػػػة مػػػزيجه كخاصػػػة عنػػػد دخػػػكؿ سػػػياقات اجتماعٌيػػػ

كتقػػػكده إلػػى تحديػػد اتجاىػػو فػػػي  ،زاىػػة كاالحتػػراـإلػػػى الشػػعكر بالنٌ  د المػػرءى مككيات التػػي تقػػكي كاألدكار كالٌسػػ

 (.2018المستقبؿ )السعدم، 

مع تطمعاتو أك تكجياتو نحػك المسػتقبؿ،  فرد عمى تحديد ما يتناسبي الأزمة اليكية في عدـ مقدرة كتتمثؿ 

لعػدـ قدرتػو  ؛التشػتت كاالرتبػاؾ ، فتظير لديػو عبلمػاتي لياإ يطمحي في تعاممو مع خصائص الحياة التي ك 

و عػف المػألكؼ فػي تعامبلتػو ًجػو أك خرك لػى انعزاًلػإخطػيط لممسػتقبؿ، كىػذا مػا يػؤدم لتٌ اعمى فيـ الكاقع ك 

 (.2017خريف)الزىراني، مع اآل
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 مفيكـي  يشكؿي  و بحيثي ذاتً  و إدراؾى الذم يمكنٌ  ىك الكحيدي  يميز الفرد عف غيره، فاإلنسافي  الٌذاتكمفيكـ 

في شخصية الفرد   كبيرو  ر بشكؿو يؤثي األساس لشخصية الفرد، كطبيعة ىذا المفيكـ  حجرى  الٌذات

و في استخدامي  يشيعي  معيف بؿ ىك كاسعه  ه في مجاؿو حصري  ال يمكفي  الٌذاتمفيـك  ف  كسمككو، كما أى 

 كيافو  كىك مصطمحي  ،فكير في الظكاىر التي يدرسياة عمـ النفس عمى التٌ التربية، كاليدؼ منو مساعدي 

 (.2013لسمكؾ )سميماف، ؿ عميو عف الطريؽ انستدى  فٍ داخمي يمكف أى 

السعي ي ى الٌذاتر تقديً  كظيفةى  ف  إً فرد، إذ ة في بناء شخصية الساسيٌ عامة األى ىك الدٌ  الٌذاتتقدير ك 

كالتي تجعمو  ،مع البيئة التي يعيش فييا ؼى يتكي   فٍ أى  الفردي  ، حتى يستطيعى ياكتكامم التساؽ الشخصية

كالتي يا، كترابطلى كحدة الشخصية إخريف، كىك بذلؾ يسعى اآله عف زي تميٌ  متميزةن  ىكيةن  و يمتمؾي أنيشعر 

 ،مكؾ اإلنسانيٌ عمى تجديد الس بأنيا تعمؿي  الٌذاتتقدير  أىميةي  فراد، كتبرزي غيره مف األ فٍ تميز الفرد عى 

 صو التي تميزه، كىك يعمؿي يتماشى مع صفاتو كخصائً  كي يسمككا سمككان  ريفاآلخؤثر في يكما أنو 

كفي نفس الكقت يكثر في أسمكب  ،خريفالمسار األكؿ تعامؿ الفرد مع اآل تكازييف،عمى مساريف م

، في الصحة النفسية كالتكافؽ )أبك شمالة جدان  ان ميم ان دكر  الٌذاتتقدير  يؤدم كلذلؾ ،تعامؿ االخريف معو

2016.) 

ركيزة أساسية  الذم يعد الٌذاتعف قيمة  باعتباره تعبيران  رلأىمية كب الٌذاتكيحظى مكضكع تقدير 

، كمف مككيٌ أك نشاطو السٌ  عمى مستكل كيانو الكجكدم أك مخزكنو المعرفيٌ  الب الجامعيٌ الطٌ لشخصية 

 (.2017)عمكم،  األكاديميدائو كعمى أى  البلمطٌ  النفسيةً  حةً ه عمى الصٌ تأثيري  ىنا يظيري 

 ،مف بقدراتوؤٍ يجعؿ الفرد يي  كمتطكرةو  مزدىرةو  دكران ميمان مف أجؿ العيش في حياةو  الٌذاتتقدير  يؤدمك 

 .(Ackerman ,2018لى تنفيذىا )إكيسعى 



4 
 

بػػيف الفػرد كالبيئػة االجتماعٌيػػة المحيطػة بػػو،  يفاعػؿ االجتمػاعٌ عمػى نتيجػػة التٌ  الػٌذاتنشػأة تقػػدير  كتتكقػؼي 

شػأة تقػدير الميمػة لن البيئػةى  األسػرةي  عػد  ه لذاتػو عػف طريػؽ التنشػئة االجتماعٌيػة، حيػث تي تقديرى  الفردي  فيكتسبي 

 (.   2004)الضيداف،  ىـكنمك  ألبنائيا الٌذات

 ف  كذلػػؾ ألى  ؛ةفسػػيٌ عػػامبلن ىامػػان كفعػػاالن فػػي تكافػػؽ الفػػرد كصػػحتو النٌ  الػػٌذاتر ( تقػػديٌ 2001متػػكلي ) كيعتبػػري 

مرتفػػع يػػدؿ ال الػػٌذاتذاتػػو. فتقػػدير  نحػػكيجابيػػة أك السػػمبية التجاىػػات الفػػرد اإل ىػػك انعكػػاسه  الػػٌذاتتقػػدير 

عمى عدـ رضا  و يدؿ  ن  إالمنخفض ف الٌذاتىمية، أما تقدير الفرد ذك قيمة كأ ف  أى ، ك الٌذاتضا عف عمى الر 

أك ابتعػاده  اقترابػوى  درجػة تقػدير الفػرد لذاتػو تقػيسي  ف  إً ، النفسػيٌ  كاالغتػرابالفرد عػف ذاتػو كشػعكره بالكحػدة 

مػػػف ك  ،تشػػػكؿ صػػػكرة سػػػمبية نحكىػػػاكت ،تقػػػديره لذاتػػػو الفػػػرد حينمػػػا يػػػنخفضي  ف  أل ؛عػػػف الشػػػعكر بػػػاالغتراب

في حالة ارتفاع تقديره لذاتو يصحبيا االيجابيػة كالمشػاركة ك الشعكر باالغتراب،  ويرتفع لدي فٌ المفترض أى 

 االغتػراب ىػك انسػبلخه  ف  ( أى 2013)شػاىيف كناصػر ، كقد اعتبػر  االجتماعية كانخفاض درجة االغتراب

 فس كاآلخريف.قة بالنٌ عدـ الثٌ كعف المجتمع كالشعكر بالعزلة ك  الٌذاتعف 

منيػػػا كيػػػتـ  الجػػػامعي،الطالػػػب  ىكيػػػةتشػػػكؿ فييػػػا تحيػػػث معيػػػة بدايػػػة الحيػػػاة لمشػػػباب الحيػػػاة الجاتعتبػػػر ك 

 (.2019)السيد،  أ في التكاصؿ مع البيئة الجديدةكيبد ،االنتقاؿ لمتكافؽ مع متطمبات الحياة الجامعية

، بسػػػبب سياسػػػة التيجيػػػر القسػػػرم التػػػػي اتبعتيػػػا ـ1948نشػػػأت مخيمػػػات المجػػػكء الفمسػػػطينية بعػػػد عػػػاـ 

سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي، كأصبح ىنالؾ مجمكعػة مختمفػة مػػف التجمعػػات السػػكانية تعػيش فػي بقعػة 

ضيقة كمحددة مف األرض، بدأ سكانيا بالخياـ كمف ثـ ألكاح )الزينكك(، كبعػدىا بناء بيكت مػف الطػكب 

ا بػدأ مشػكار طكيػؿ مػف المعانػاة بكافػة أشػكاليا التػي عػانى منيػا كمػف ىنػ .بحاجة إلى تطكيرىػا لؤلفضػؿ

سػػػكاف المخيمػػػات الفمسػػطينية، فاألعػػداد الكبيػػرة كالمتزايػػدة مػػف الميجػػريف، التػػي لػػـ تسػػتطع ككالػػة الغػػكث 

اسػتيعابيـ، كازدياد الضغط السكاني داخؿ المخيـ، كالضغط عمى الخدمات التي تقدميا الككالة لؤلىالي 



5 
 

يـ، كسكء الخدمات التعميمية كالصحية، زد عمى ذلؾ المشاكؿ االجتماعية التي ظيػرت عمػى داخؿ المخ

 .(2007)شتكم،  السطح كبدأت تطفك نتيجة لمظركؼ المحيطة بالمخيـ

 مشكمة الدراسة

مػػف خػػبلؿ الدراسػػات السػػابقة التػػي أجريػػت عمػػى البيئػػة الفمسػػطينية كجػػد أف ىنػػاؾ مسػػتكل مػػف االغتػػراب  

 ( التي أظيرت درجة متكسطة،2013) كناصر شاىيف دراسةك  (2006) ربعينت دراسة النفسي كما بي

ككػذلؾ أف ىنػاؾ مشػكمة  التػي طبقػت عمػى الشػباب الجػامعي فػي فمسػطيف، (Katalo, 2007)كدراسػة 

التػػي طبقػػت ( 2013) كناصػػر شػػاىيف دراسػػةفػػي مسػػتكل تقػػدير الػػذات لػػدل طمبػػة الجامعػػات كمػػا بينػػت 

أف االغتػػراب النفسػػي يػػػؤثر بشػػكؿ كاضػػح عمػػى اليكيػػػة ، المفتكحػػة كالقػػػدس سالقػػدعمػػى طمبػػة جػػامعتي 

 كأقميػػـ ليػػكيتيـ تحقيقػػان األكثػػر  الطمبػػةالتػػي بينػػت أف ( 2005) إغباريػػة دراسػػةالنفسػػية كمػػا بينػػت دراسػػة 

كجػػكد عبلقػة ارتبػاط عكسػية )سػمبية( بػيف درجػػة ( التػي أظيػرت 2013) كناصػر شػاىيف دراسػة، اغترابػان 

تكزيػػػع حػػػاالت اليكيػػػة ( أظيػػػرت أف 2010) أبػػػك فػػػارةكدراسػػػة ، نفسػػػي كدرجػػػة تقػػػدير الػػػذاتاالغتػػػراب ال

%، انغػػبلؽ اليكيػػة 24.3%، تشػػتت اليكيػػة بنسػػبة 40النفسػػية كػػاف عمػػى التػػكالي )تعميػػؽ اليكيػػة بنسػػبة 

 .%(15.2%، تحقيؽ اليكية بنسبة 20.6بنسبة 

طمبة الجامعييف الذيف يعيشكف في المخيمات العديد مف ال معى  مف خبلؿ الحكار الذم قامت بو الباحثةي 

مثميـ مثؿ بقية الطمبة مف المجتمع،  ةو نفسيٌ  معاناةو ب يمركفمنيـ  ان بعضىناؾ  ف  الفمسطينية كجدت أى 

ما ينعكس ذلؾ عمى ذات ليذه الفئة مف الطمبة، مٌ اليكٌية الٌنفسٌية تنعكس ىذه المعاناة عمى  ماكربٌ 

ينعكس ذلؾ عمى الشعكر باالغتراب  مما الٌذاتفيتأثر لديو تقدير في المخيـ  الطالب الذم يعيشي 

جريت عمى طمبة المخيمات، بحيث تنعكس كىذه الدراسة أي  ،عاناة التي يعانكف منياالنفسي بسبب الم
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، مما يسبب شعكران باالغتراب ان أك منخفض ان يككف مرتفع كقدعمى ىكيتيـ النفسية كتقديرىـ لذكاتيـ، 

 السؤاؿ الرئيس التالي: فجاءت ىذه الدراسة لتحاكؿ اإلجابة ع كقد النفسي أك عدمو،

مف طبلب الجامعات الفمسطينية  كاالغتراب النفسي لدل عينةو  الٌذاتبتقدير اليكٌية الٌنفسٌية عبلقة ما 

 ؟في المخيمات الفمسطينية

 :تيةاآلاألسئمة  عنوعمى سؤاؿ الدراسة الرئيس يتفرع  بناءُ و 

 ؟ ةطبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ لدل الٌنفسٌية اليكٌية  مستكلما  .1

 ؟ ةطبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ لدل  الٌذاتتقدير  مستكلما  .2

 ؟ ةطبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ ما مستكل االغتراب النفسي لدل  .3

مف طبلب الجامعات الفمسطينية في  لدل عينةو ٌنفسٌية اليكٌية الفي متكسطات ىؿ ىناؾ فركؽ  .4

 ؟(الدراسية صص، السنةخالتٌ )الجنس، العمر،  راسةالدٌ  لمتغيراتكفقان  المخيمات الفمسطينية

مف طبلب الجامعات الفمسطينية في  لدل عينةو  الٌذاتتقدير ىؿ ىناؾ فركؽ في متكسطات  .5

 خصص، السنة الدراسية(؟)الجنس، العمر، التٌ راسة كفقان لمتغيرات الدٌ  المخيمات الفمسطينية

مف طبلب الجامعات الفمسطينية  لدل عينةو  االغتراب النفسيٌ ىؿ ىناؾ فركؽ في متكسطات   .6

 خصص، السنة الدراسية(؟)الجنس، العمر، التٌ راسة كفقان لمتغيرات الدٌ  في المخيمات الفمسطينية

 فرضيات الدراسة

درجات بيف متكسطات (   ≥ 0.05اللة )ية عند مستكل الدٌ إحصائٌ  داللةو  ذاتي  ال تكجد عبلقةه  .1

عزل تي  مف طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية لدل عينةو اليكٌية الٌنفسٌية 

 .(السنة الدراسية، التخصص ، العمر،الجنس) اتممتغير ل
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يف متكسطات درجات (  ب ≥ 0.05اللة )ية عند مستكل الدٌ إحصائٌ  داللةو  ذاتي  ال تكجد عبلقةه  .2

 اتممتغير لعزل تي  مف طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية لدل عينةو  الٌذاتتقدير 

 .(السنة الدراسية، التخصص ، العمر،الجنس)

(  بيف متكسطات درجات  ≥ 0.05اللة )ية عند مستكل الدٌ إحصائٌ  داللةو  ذاتي  ال تكجد عبلقةه  .3

عزل تي  مف طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية االغتراب النفسي لدل عينةو 

 .لمتغير الجنس

 أىمية الدراسة:

 ة:ظريّ األىمية النّ 

 الٌذاتقدير كعبلقتيا بتاليكٌية الٌنفسٌية راسات التي تناكلت ندرة الدٌ تظير أىمية الدراسة النظرة مف خبلؿ 

تسيـ في استكماؿ  حيث في المخيمات الفمسطينية طبلب الجامعات الفمسطينية عمى فسيٌ كاالغتراب النٌ 

، كما تظير أىمية ىذه الدراسة كالعربي المعرفي عمى المستكل المحمي المجاؿالدراسات المتعمقة بيذا 

تفتح االغتراب النفسي، كما ك  الٌذاتتقدير ك اليكٌية الٌنفسٌية كىي  ،أىمية مفاىيـ سيككلكجية ذات بتناكؿ

 فسيٌ بيذه المفاىيـ ضمف السياؽ النٌ  ذات عبلقة ةو مستقبميٌ  ؿ أماـ أبحاثو ة المجايالدراسة الحال

 .االجتماعيٌ 

 األىمية التطبيقية:

كمستكل تقدير  ،ةفسيٌ ة النٌ حكؿ مستكل اليكيٌ  حديثةو  تظير أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ تكفير قراءةو 

 الجامعات.كمستكل االغتراب النفسي لدل طمبة المخيمات الفمسطينية في  ،الٌذات

لدل طمبة المخيمات الفمسطينية في  كاالغتراب النفسيٌ  الٌذاتتقدير باليكٌية الٌنفسٌية إظيار عبلقة 

 الجامعات.
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يمكف استخدامو في البيئة  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتاليكية كتقدير كؿ مف  بمقاييسالباحثيف د تزك 

كالمرشديف مف أجؿ التغمب  فدراسة األخصائيي، كما أنو يمكف أف يستفيد مف نتائج ىذه الالفمسطينية

عمى المشكبلت التي تؤثر في مستكل االغتراب النفسي كزيادة مستكل تقدير الذات لدل الطمبة في 

 المخيمات مف أجؿ تحقيؽ اليكية النفسية.

 أىداؼ الدراسة:

 الدراسة إلى: ىدفت

ب النفسي لدل عينة مف طبلب الجامعات كاالغترا الٌذاتبتقدير اليكٌية الٌنفسٌية عبلقة التعرؼ عمى  -

 الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةلدل اليكٌية الٌنفسٌية  مستكلالتعرؼ عمى  -

 طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةلدل  الٌذاتتقدير  مستكل التعرؼ عمى -

 طبلب الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةلدل  فسيٌ الغتراب النٌ مستكل االتعرؼ عمى  -

لدل عينة مف طبلب الجامعات  كاالغتراب النفسيٌ  الٌذاتتقدير ك ة اليكيٌ  فركؽ في متكسطات معرفة -

، العمر، التخصص، السنة )الجنسراسة متغيرات الدٌ كفقان لً  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 (؟الدراسية

 حدود الدراسة:

كاالغتراب النفسي لدل عينة مف طبلب  الٌذاتكعبلقتيا بتقدير اليكٌية الٌنفسٌية ة: الحدود الموضوعيّ 

 .الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 جنكب الضفة الغربية.في المخيمات  الفمسطينية الجامعات في طمبةال  ة:الحدود البشريّ 

 ـ.2021/2022الدراسي الثاني مف العاـ الدراسيالفصؿ   الحدود الزمانية:
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 .جنكب الضفة الغربيةالمخيمات الفمسطينية في  الحدود المكانية:

 مصطمحات الدراسة:

 فردى التٌ  كامؿ بما يحقؽي كافؽ كالتٌ بالتٌ  حساسقدرة الفرد عمى إدراؾ ذاتو كاإلىي : ةفسيّ النّ  اليوية

بو في الماضي مف صراعات كتساؤالت تمثمت  بيف ما مرٌ أنو قادر عمى التكافؽ ، كيشعر كاالستقبللية

 (.178، 2019، كردةف؟ ما ىي قيمي كمعتقداتي؟ )أبك ككي أنا؟ مف أى  فٍ مى  :بسؤالو

عينة الدراسة عمى مقياس  دافر أالدرجات التي يحصؿ عمييا  متكسطاتىي  كتعرفو الباحثة إجرائيان 

 . المستخدـ في الدراسةاليكٌية الٌنفسٌية 

مرتفع يعتقدكف  ر ذاتو خصية، فاألشخاص الذيف لدييـ تقديي الفرد عمى أىميتو الشٌ  حكـي  ىك :الّذات تقدير

ذات منخفض  ا األشخاص الذيف لدييـ تقديري مٌ أى  ،كف باالحتراـ كالتقديرنيـ جدير نيـ ذك قيمة كأىمية، كأى أى 

 (.6، 2015و )سمكر، اآلخريف ال يقبمكن ف  كيعتقدكف أى  ،في أنفسيـ كأىميةن  كف قيمةن ر فبل ي

في المخيمات  الب الجامعيٌ الطٌ التي يحصؿ عمييا الدرجات  متكسطات إجرائيان بأنوالباحثة عرؼ كت

 .الٌذاتتقدير عمى مقياس  ـإجابتيمف خبلؿ الفمسطينية 

في  تتجسدي  كعي الفدر بالصراع القائـ بيف ذاتو كالبيئة المحيطة لو بصكرةو  ىك :االغتراب النفسي

عكر بفقداف المعنى أك الشٌ  كما يصاحب ذلؾ مف سمكؾ إيجابيٌ  ،بعدـ االنتماء كالسخط كالقمؽ عكرالشٌ 

، 2015كما يصاحبو مف أعراض اكمينيكية )كباجة،  ،كاالنعزاؿ االجتماعي الٌذاتكمركزية كالبلمباالة 

45.) 

ؿ إجاباتيـ عمى مبة مف خبللطٌ التي يحصؿ عمييا االدرجات  متكسطاتكتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو 

 .مقياس االغتراب النفسي
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 الفصؿ الثاني

 ابقةراسات السّ اإلطار النظري والدّ 

 اإلطار النظري

 ةفسيّ النّ  اليوية :أوالً 

 الّذاتتقدير  :ثانياً 

 فسيّ االغتراب النّ  :ثالثاً 

 ابقة:راسات السّ الدّ 

 ةراسات العربيّ الدّ 

 ةراسات األجنبيّ الدّ 
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 الفصؿ الثاني

 ظري والدراسات السابقةاإلطار الن

 مقدمة:

التي تتمحكر  مفاىيـ األساسيةلم الفصؿ مف الدراسة األدب النظرم الذم يقدـ تعريفان عامان تناكؿ ىذا 

لى ك  كتـ تقسيـ ىذه إلى المفاىيـ، كاالغتراب النفسي الٌذاتكعبلقتيا بتقدير اليكٌية الٌنفسٌية حكؿ  ا 

 المحكر األكؿك تقسيـ اإلطار النظرم إلى ثبلثة محاكر، تـ كذلؾ دراسات عربية كدراسات أجنبية، ك 

ثالث ما المحكر ال، كأالٌذاتالمادة النظرية تقدير  المحكر الثاني تناكؿك ، النفسية عف اليكية تحدث

، كينتيي بعرض أبرز الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات العبلقة االغتراب النفسيفتناكؿ 

 .بمكضكع الدراسة

 لنظري:اإلطار ا

 :النفسية اليويةأواًل 

باعتبارىا مفيكمان نفسيان اجتماعيان، يتضمف اليكٌية الٌنفسٌية مفيكـ ( Erikson, 1968)أريكسكف  قدـ

استقراران نسبيان إلحساس الفرد بذاتو، بالرغـ مف التغيرات التي تحدث عمى السمكؾ كاآلراء كاألفكار 

كاإلحساس بالتكافؽ  ،قدرة الفرد عمى إدراؾ ذاتو ثؿمكىي ت كالمشاعر بحيث يبدك الفرد مألكفان لنفسو،

بحيث يتـ تحقيؽ التفرد كاالستقبللية كالشعكر بالقدرة عمى التكافؽ بيف ما مر بو في الماضي  ،كالتكامؿ

 .، فاليكية تعبر عف مجمكع خبرات الفردمف صراعاتً 
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ف الصفات كاالتجاىات كالمعايير تمؾ المنظكمة مبأنيا اليكٌية الٌنفسٌية ( 2014ؼ صكالحة )كعرٌ 

كالقكانيف الشخصية، التي يطكرىا الفرد لنفسو مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة المحيطة بو، كالتي تميزه عف 

 .غيره، كما تعكس أنماط حمكلو لممشكبلت، كطريقة تعاممو مع ما يكاجو مف أزمات

كالتفرد كاالستقبللية، كأنو ذك  الٌذاتمف الكعي ب ( بأنيا مقدار ما يحققو الفردي 2011) مكدفيا حكعرٌ 

متميز عف اآلخريف، كاإلحساس بالتكامؿ الداخمي كالتماثؿ كاالستمرارية عبر الزمف، كالتمسؾ  كيافو 

 بالمثاليات، كالقيـ السائدة في ثقافتو.

 الذم االحساس تمثؿ ذلؾك  ،الٌذاتكالكعي ب كياف الفرد الذم يميزه عف اآلخريفاليكٌية الٌنفسٌية كتمثؿ 

 صرؼالتٌ  ثـٌ  ،نفسو الشيء ىك كككنو ،االستمرارية لو ئان شي بكصفو المرء ذات تجربة عمى يييئ القدرة

 .(2009)سمطاف،  لذلؾ بعناتً 

 ،ةخص المطمقة المشتممة عمى صفاتو الجكىريٌ أك الشٌ  يءً الش   يا حقيقةي ( بأنٌ 2012) شقراف كعرفيا ال

، كيشمؿ االمتياز عف الغير، المطابقة لمنفس، أم الٌذاتدة ى أيضان كحكالتي تميزه عف غيره، كتسمٌ 

 ، كما يميز الفرد أك المجتمع عف غيره مف خصائص كمميزات كمف قيـ كمقكمات.الٌذاتخصكصية 

لدل اليكٌية الٌنفسٌية ىناؾ عددان مف العكامؿ المتنكعة التي تؤثر في نمك  ف  إلى أى ( 2009) تشير شريـك 

 األفراد، كىي: 

 ائدة لدييـ، قاليد السٌ في التمسؾ بالقيـ كالعادات كالتٌ  الفرديات المعرفية: كتتضمف طريقة العمم

مف الفرد المركنة  ة. كىذا يتطمبي في اليكيٌ  بعد عف االضطرالبلتزاف كالبي  كيمنحو الفرصةى 

 مطمقة.  نياكعدـ الحكـ عمى الحقائؽ بأ ،كالتعميـ الجيد لمحقائؽ
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 :مما يعطي الفرد لؤلفراداألماف  قاعدةى  كتظير عندما يشكؿ األىؿي  ممارسات التنشئة الكالدية ،

 .مف األسرة لتطكير ىكيتو النفسية األكسع المجتمعنحك  ثقةي 

 اليوية مكونات

عديف ف مف بي التي تتككٌ لخبرات الفرد  الكمي   كعي المجمىي اليكٌية الٌنفسٌية  ف  أٌ  (1968) اريكسكف فى ي  بى 

 :ف، ىمارئيسي

  االت الدينية كالسياسية كالمينية، كاألىداؼ كالمبادئ لمجافي كالمتمثؿ يديكلكجي: ألى عد االبي

 .ف ىكية األنافي الحياة، كىك ما يسميو بمكك   كنيجو الفردعايير كالقيـ، كفمسفة كالم

  عد متمثؿ في إدراؾ كىذا البي  ،يسمى أيضان ب "ىكية العبلقات بيف الشخصية": عد االجتماعيٌ البي

كاختيار شريؾ كتشتمؿ عمى مجاالت مثؿ تككيف األصدقاء  ،ألدكارىـ االجتماعية األفراد

 .الحياة

 ة،يدلكجيٌ ة، اإلً األخبلقيٌ  ة،المينيٌ  ة،االجتماعيٌ  ة،ة، الجنسيٌ الجسديٌ  المككنات مف العديدى  اليكيةي  تتضمفي  قد

 مظيرىـ مف خبلؿ سيـأنف فراداألى  يعرؼ قد، ك الٌذات مجمؿى  تشكؿي  التيٌ  يككلكجيةالسٌ  كالخصائص

 كالسياسيٌ  كاالنتماء الدينيٌ  كعمميـ كمينيـ الجماعات في كعضكيتيـ االجتماعية كعبلقاتيـ الجسدمٌ 

 ذاتو بالفرد ألنيا تتعمؽ ؛شخصية فيي الكمي، الٌذات مفيـك بمصطمح اليكية تكصؼ كقد ،كااليديكلكجي

 .(2009)سمطاف،  باآلخريف صمةن  ليا ف  ألى  ،كاجتماعية

تمثمت ء اجز كتتألؼ مف عدد مف األٌ  ،عف صكرة لمذات عبارةه  اليكيةى  ف  أى  (San Truk) رل ساف تركؾكي

التكجو  أم ،اليكية السياسية، ك ويتبعى  فٍ كىي المينة أك مسار العمؿ الذم يكد الفرد أى  ،اليكية المينيةفي 

مدل دافعية  أم ،نجازمعرفية كاإلاليكية ال، ك اليكية الدينية، ك ليوإلمفرد كالحزب الذم ينتمي السياسي 
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اليكية ، ك الجنس الذم ينتمي إليو الفرد كتكجيو الجنسي مٍ أى  ،اليكية الجنسية، ك الفرد لئلنجاز كالمعرفة

 شياء التي يحب  نكعية األى  أماالىتمامات ، ك الفردإليو لى أم جزء مف العالـ ينتمي إتشير التي الثقافية 

خصائص الفرد  أمالشخصية ، كاليكية كاياتالرياضة كالمكسيقى كاليً ، فالتي تتضميا ممارستى  الفردي 

 أماليكية الجسدية ، ك أك عدكانيان كىكذا كدكدان  ،اىادئن  ،اقمقن  ،نطكائيناإً انبساطيا أك  يككفي  كافٍ  ،الشخصية

 (.2009)شريـ،  كما يراىا الفرد ،صكرة الجسد

 اليوية حاالت

 اؿ لميكية كىي: أربعة أشك ( Marcia, 1966)حدد مارشيا 

مركر الفرد بفترة  :عٌبر عف تكامؿ تطكر كنمك الشخصية في ىذه المرحمة، بما يعنيتي  تحقؽ اليوية -

 نكعنا مف االلتزاـ المحدد. ف يحقؽى و استطاع أى نٌ ؿ، كأى البدائً  استكشاؼً 

في فترة  المرحمة السابقة عمى تحقؽ اليكية؛ حيث يككف الفردٍ  توقُّؼ اليوية أو التأجيؿ المسبَّؽ -

 االستكشاؼ، مع غمكض تكٌكف االلتزاـ.

عمى االستكشاؼ،  ضئيمةو  كلك بدرجةو  ،تشير إلى عدـ قدرة الفرد إعاقة تكويف اليوية أو االنغالؽ -

 ىا.كمعايير  كاستمراره في االلتزاـ بقيـ الطفكلة

الممتـز بأٌم خص غير خصية في تمؾ الفترة، كتشير إلى الشٌ أقٌؿ مستكيات نمك الشٌ  ةتشتُّت اليويّ  -

 اتجاه محد د، سكاء حدث لو استكشاؼ لمبدائؿ أـ ال.

 العوامؿ المؤثرة في تطور اليوية
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 خصية بحيث يككفي في اكتساب الفرد ليكيتو الشٌ  ىذه العكامؿي  تؤثري : خصيةالعوامؿ ذات العالقة بالشّ 

حساس الكاضح باليكية، ، كاكتساب اإلةو مكضكعيٌ  عمى تحديد إمكانياتو كقدراتو بصكرةو  ان قادر  الفردي 

دكران في مساعدتو عمى  كالذم يؤدم ،الذم يحرزه الفرد قدـ المعرفيٌ ة كالتٌ كيعتمد عمى الميارات المعرفيٌ 

تخيؿ اليكيات المستقبمية ، كفي رؤية أفكاره بصكرة مكضكعية، كفي التخطيط لممستقبؿ التعميمي

 .(2009، شريـ) ياكتأمم الممكنة

كتحقيؽ اليكية لدييـ  ،لؤلسرة دكر كبير في تطكير شخصية األبناء: ى األسرةالعوامؿ التي تعود إل

كالقياـ بكاجباتيـ تجاه أنفسيـ، كمساعدتيـ في دعـ  ،كسابيـ األنماط اإليجابية في تحمؿ المسؤكليةا  ك 

بداء الرأم كالتعبير عف األفكار ىاكتعزيز  الٌذاتالتشاركية القائمة عمى تقبؿ  ؼ يٌ مما يؤدم إلى تك ،كا 

قة بالنفس كالقدرة عمى اتخاذ القرار كتحديد األىداؼ ثجتماعي يصؿ باألبناء إلى حالة تحقيؽ اليكية كالا

 (.2012)الشقراف، 

عامبلن مؤثران في اكتساب اليكية الشخصية ذلؾ ألنوي يحب  لمفردتعد القدرة المعرفية : العوامؿ المعرفية

عند بعضيـ ىذه القدرة ك  ،تو كقدراتوي بصكرة مكضكعيةقادران عمى تحديد إمكانا مف خبلليا أف يككف

تزيد مف صعكبة عممية البحث عف  الفردأف ىذه القيدرات عند ، ك عف ىكيتوً  البحثفي  تساعد الفرد 

، شريـأنكاع اإلمكانيات أك االحتماالت بالنسبة لميكية ) يصبح قادران عمى تخيؿ كيؿٌ  الفردألف  ؛اليكية

2009.) 

كخصكصان بعد المرحمة  ،لمفردفي تكفير فرص االحتكاؾ  دكره  لمكسط االجتماعيٌ : ةاعيّ العوامؿ االجتم

 ،االلتحاؽ بالجامعة يككف لوي فرصة التعرؼ عمى آراء متباينة الذم تيتاح لوي فرصةي  الفردالثانكية، 

امعة الفرصة ككثيران ما تكفر سنكات الدراسة بالج ،كيشجع عمى التفكير باستقبللية في القضايا المختمفة
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 فترةى  الدراسة تيمثؿي  أٌف سنكاتً  مٍ أٌ  ،لحدكث التأىيؿ عمى نحك يسمح بتككيف اليكية عمى أيسس متينة

 (.2010)كفافي،  ىكيتوي عمى النحك الذم يراه الفردالتأىيؿ بعدىا ييحدد 

 ة:أزمة اليويّ 

فكلة بسبب خبرات الطٌ باب في تنمية ىكية شخصية إخفاؽ الشٌ  ف  أى ( Erikson, 1968)يرل أريكسكف 

 باب الجامعيٌ كثيران في عجز الشٌ  ة، كتظيري ة الحاضرة يؤدم إلى أزمة اليكيٌ ركؼ االجتماعيٌ يئة كالظٌ السٌ 

اليكيًة  أزمةى  بي سبٌ باب في ىذا العصر العديد مف المشكبلت التي تي عاني الشٌ ، كما يي تعميميـ في مكاصمة 

كعدـ  ،خصينظيـ الشٌ كعدـ التٌ  ،فاىةحساسان عميقان بالتٌ ؾ إىنا ف  ، كما أالعصر ىناؾ صراعى  ف  حيث إً 

لميكية  ة مضادةً كأحيانان يبحثكف عف ىكية سمبيٌ  ،ىـ بالقصكر كالغرابةا يشعرٍ ممٌ  ،كجكد اىداؼ حياتية

ا يسبب االخفاؽ في ترسيخ ممٌ  ،ا يؤدم إلى ظيكر السمكؾ الجانحممٌ  ،التي حدد خطكاتيا الكالداف

الحياة في تغير مستمر، كما بيف  ف  أى ب( Erikson, 1968)ىذا ما يؤكده أريكسكف ك  ،اليكية الشخصية

مف عدـ معرفة الفرد ذاتو بكضكح في  عف حالةو  ري عبٌ و أزمة اليكية تي ن  أى  ( Erikson, 1968) أريكسكف

 (.2015)كباجة،  كما سيككف عميو مستقببلن  ،الكقت الحاضر

 كيظير في مرحمة الحؿ الصحيح ألزمةً  ،ىما القطب اإليجابيطبي اليكية ( أٌف قي 2019ضح السيد )ك ك 

أكثر إلى التمييع  تدفعي  معينةو  كعبلماتو  نظران لكجكد مؤشراتو  تحقيقو أكثر صعكبةن  عد  ة الذم يي اليكيٌ 

الحمكؿ الخاطئة ألزمة  نتيجةى  أٌما القطب السمبي كيظيري  ،كاإلخبلصي  الكالءي  ، كيمثؿٍ مبيٌ كالنمك السٌ 

كال سيما  ،اخمي مف مشتتي الدكرأكثر لذكم االضطراب الدٌ  إذ إٌف اليكية السمبية تككف مفضمةن اليكية؛ 

الناشئيف المشكميف الذيف لـ يتمكنكا مف حؿ أزمات النمك السابقة بصكرة ناجحة كالدارسيف الفاشميف 

كرة ما، أك التكيؼ ف م  منيج دراسي، أك الذيف ال يستطيعكف تبني أى  م  الذيف ال يستطيعكف استكماؿ أى 

 مع مينة مناسبة.
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بإشباع حاجاتو كرغباتو فيصاب  كال يحظى ،قد يتعرض الفرد إلى اإلحباط أك الفشؿ في إثبات كجكدهك 

، الٌذاتلديو حالو مف عدـ تفيـ  دي كلٌ بالقمؽ كالتكتر كالخكؼ كاالضطراب في سمككياتو؛ األمر الذم يي 

)صكالحة،  يقٌؿ مستكل أمنو النفسي كغمكض ىكيتو النفسيةغبات فكعدـ كضكح األىداؼ كالغايات كالرٌ 

2014). 

ة المبالغ ة أك الشخصيٌ كجييات االجتماعيٌ ة المنبثقة عف التٌ كرة االنفعاليٌ زمة اليكية بسبب الثٌ أى كقد تنشأ 

مناسب  ما مف حياة الفرد ال يككف باستطاعتو الحصكؿ عمى دكرو  في كقتو  معيفو  في شدتيا لتبني دكرو 

ر تكجيان في الحياة ال طكٌ يي  فٍ كتحقيؽ االحساس باليكية عمى الفرد أى  ،ليذه األزمة كلمكصكؿ إلى حؿ  لو، 

نما متسؽه  ،رة لمذاتة المتغيٌ ة كالسيككلكجيٌ فقط عمى تحقيؽ الخصائص البيكلكجيٌ  يعمؿي  مع تكقعات  كا 

 (.2009المجتمع منو )شريـ، 

 التماثؿ فييا لذاتو بصكرة لنفسو الفرد يحتفظ أفٍ  يتضمف ةالنفسي اليكيةتحقيؽ ب الشعكرترل الباحثة أف 

كيمكف القكؿ إٌف الفرد يمكف  عنو، اآلخركف يككنو الذم كاالستمرار التماثؿ مع تتطابؽ كالتي كاالستمرار

لتي يفكر فييا لنفسو، إال كال تيعبر عف ىكيتو ا ،أف يعيش ذاتان مزيفة تيرضي األخريفأف يضطر إلى 

، كىذا يسبب لو االضطراب في ىكيتو ىكيتو يشعر بالتناقض كفي أثناء بحثو عف انو بشكؿ عاـ

، إذا لـ تتكافر لدييـ الظركؼ التي تساعد في النفسيةأزمات في اليكية الطمبة كقد تحدث لدل النفسية، 

باالغتراب النفسي نحك ، كقد يؤدم ذلؾ الى الشعكر بحرية مطمقةتمكينيـ مف ممارسة معتقداتيـ في 

كقد ال تسمح ليـ، كقد يككف ىناؾ بعض القيكد عمى بعض النشاطات التي يمكف أف كيتيـ النفسية، ى

 كىذا يحد مستكل تقدير الذات لدييـ. يقكـ بيا الطمبة،
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 الّذاتتقدير ثانيًا 

خصٌية، كالتعبير عف الفرد عمى درجة كفاءتو الشٌ  بأنو حكـي  الٌذاتتقدير ( 2001الصايغ ) ؼعرٌ 

اإليجابٌية نحك نفسو كمعتقداتو عنيا، كشعكره بالرضا عف تقديره األكاديمٌي، كالجسمٌي، اتجاىاتو 

كاالجتماعٌي، كالثقة بالنفس، كاألمف النفسٌي مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو لمحصكؿ عمى تكازف يتضمف 

 معظـ حاجاتو كمكاجية متطمبات البيئة بالتعديؿ أك التغيير.

اممة نحػػك ذاتػػو سػػكاء بأٌنػػو اتجاىػػات الفػػرد الٌشػػ الػػٌذات( تقػػدير Rosenberg, 1965ؼ ركزنبيػػرغ )كعػػرٌ 

المرتفػػع عػػف رؤيتػػو لذاتػػو ككيػػاف ذم قيمػػة  الػػٌذاتكانػػت اتجاىػػات سػػالبة أك مكجبػػة، حيػػث يعبػػر تقػػدير 

 المػنخفض يعنػي عػدـ رضػا الفػرد عػف ذاتػو أك رفضػو لذاتػو أك احتقػاره لذاتػو الػٌذاتكأىمية، بينمػا تقػدير 

 ،  .(2008)األشـر

كقد يككف ىذا الحكـ  ،وعمى نفسً  خصي و الحكـ الذم يصدره الشٌ بأنٌ  الٌذات( تقدير 2017ممة )يعرؼ النٌ 

و مف أجؿ قياس اتجاىات الفرد نحك نفسو تصميمي  ، كقد تـٌ مبيٌ أك االتجاه السٌ  إما في االتجاه اإليجابيٌ 

لمتقديرات التي  ف اعتباره نتاجان سرية كاألكاديمية كاالجتماعية، كيمكفي مجاؿ الخبرات الشخصية كاألي 

نتيجة تقديرات  كما يعد أيضان  ،بالنسبة لو كبيرةو  استنتجيا الفرد مف األشخاص، كالذيف يحظكف بأىميةو 

ة الكظيفة الثانيٌ  درة كالكفاءة، كتمثؿ الكظيفة األكلى االستحساف االجتماعي، بينما تمثؿي الفرد بالقٌ 

 .اإلحساس بالقكة كالكفاءة

عامؿ مع تحديات يا الفرد عند التٌ الكفاية التي يعيشي  بأنو حالةي  الٌذات( تقدير 2008شي )ككصؼ بمك 

تقاف كتمثؿ الكفاية مدل النجاح كاإلً عادة، السٌ  سمكب ذم قيمة، كالشعكر بأنو يستحؽ  الحياة في أي 

ية في سمككو، كىما مدل تأكيد الفرد عمى القيـ اإلنسان ا القيمة فيي تمثؿي مٌ كاألصالة في سمكؾ الفرد، أى 
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ان، كما ر مغرك  صبحى مف أف يي  الفردى  القيمةي  ، حيث تمنعي الٌذاتتعمبلف معان لممحافظة عمى أصالة تقدير 

 .الٌذاتمف اإلنجاز لمشعكر الجيد نحك  د  كاألنانية، لذلؾ ال بي  الٌذاتؿ القيمة إلى حب تحكٌ  تمنع الكفايةى 

 :الّذاتمكونات تقدير 

 (Malhi&Reasons,2005) مككناتثبلثة  مف خبلؿً  الٌذاتف تقدير يتككٌ 

كجو لو كفي عماؿ التي تي كمف خبلؿ األى  ،بتقدير قدراتو العامة خصي الش   ، عندما يقكـي الجانب العقميٌ 

مف خبلؿ تقدير الفرد لذاتو كتقدير  فينعكسي  خريف، المجاؿ االجتماعيٌ ماـ اآلأا األفكار التي يطرحي

 .خريف لواآل

حساس قة التي يعطييا لنفسو كاإلً كالثٌ  ،خص لنفسو كميمو نحك ذاتوالشٌ  ىك تقبؿي  عاليٌ المجاؿ االنف

 .بالقيمة

 ( إلى المككنات السابقة ما يمي:2011كأضاؼ الحجرم )

و مف تغيرات في األجيزة ، كما يحدث لالنمك الفسيكلكجيٌ  :في مظيريف الذم يتمثؿي  الجانب الجسميٌ 

في األبعاد الخارجية كالطكؿ كالكزف  صماء، كالنمك العضكم الذم يتمثؿي الداخمية مف إفرازات لمغدد ال

 غير في مبلمح الكجو كغيرىا مف مظاىر النمك عند الفرد.كالتٌ 

 ،األخبلقي الذم يعني إدراؾ الفرد االلتزاـ بالمثؿ كالقيـ كالمبادئ كاألخبلقيات مف الديف كالثقافةالجانب 

 لمفرد. اتالذٌ ا يعكس ذلؾ في زيادة تقدير ممٌ 

 حؿ   ف  الكقت يدرؾ أى  و معى جريب؛ ألنٌ لمخبرة كالتٌ  كافيةن  عطي لمفرد فرصةن فس بحيث يي جانب الثقة بالنٌ 

إلى المحاكلة الخطأ، كتكقعات النجاح القريبة مف تكقعات الفشؿ كتفاعؿ الفرد مع  تحتاجي  المشاكؿً 
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 كما يشعر الٌذاتكتأكيد  ،قة بالنفسإلى الثٌ  ا يؤدالجماعات المحيطة بو تفاعبلن اجتماعيان ايجابيان ممٌ 

 لو كياف مستقؿ. ان فردباعتباره اآلخريف بأىميتو 

 الّذاتأنواع تقدير 

الحقيقػي، كيكجػد عنػد األفػراد  الػٌذاتتقػدير  الػٌذاتبيف نػكعيف مػف تقػدير  (Smith, 1976) يميز سميث

، كيكجػد عنػػد األفػراد الػػذيف يشػعركف أٌنيػػـ الػدفاعيٌ  الػػٌذاتالػذيف يشػعركف بالفعػػؿ أٌنيػـ ذكك قيمػػة، كتقػدير 

، كلكػػٌنيـ ال يسػػتطيعكف االعتػػراؼ بمثػػؿ ىػػذا الشػػعكر كالتعامػػؿ عمػػى أساسػػو مػػع أنفسػػيـ غيػػر ذكم قيمػػةو 

كىي  ،الٌذاتمحددات لتقدير باعتبارىا أربع مجمكعات مف المتغيرات تعمؿ كمع اآلخريف، ككقد افترض 

 (. 2010)محمد،  تفاعاالنجاحات، كالقيـ، كالطمكحات كالدٌ 

  :الّذاتأىمية تقدير 

خريف ككذلؾ اتجاىاتو نحك اآل ،تنبع مف خبلؿ ما يضعو الفرد لنفسو مف أىداؼ الٌذاتأىمية تقدير 

، عمكم) خريفكمشاعره كاتجاىاتو نحك اآل بيف تقدير الفرد لذاتو صريحةه  كىناؾ عبلقةه كاستجابتو ليـ، 

2017.) 

 ،كمشاعره نحك اآلخريف كيؤثر في نجاحوكطريقة تفكيره  في أسمكب حياتوً ر يؤثي  لذاتو خصً الشٌ  كتقديري 

نتاجيتو كفعاليتو في الحياة، بحيث إً كمدل انجازه ألىدافو في الحياة، فمع احتراـ الشخص لذاتو تزداد 

يا نٌ عمـ أى ي و بحؽو ذاتٌ  الفرد الذم يدرؾي  ف  ، كما أى لمفرد عمى تجاربو في الحياة الفردية الٌذاتتقدير  يعتمدي 

النقص  لديو مشاعري  فتتككف عنده عكامؿ االىتماـ أكثر بالمقارنة مع شخصو  ،التقدير كاالحتراـ تستحؽي 

 (.2013كالدكنية )ميزاب ، 
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يؤدم دكران ميمان في التحكـ في أنماط التفكير بحث ال تككف أفكاره مثيرة لمقمؽ مف  الٌذاتتقدير  ف  كما أى 

الفرد متكيفان مع بيئتو التي يعيش فييا،  ديدات المحتممة، مما يظير بأفخبلؿ التحكـ في مصادر التي

ليسمككا سمككان يتماشى مع خصائصو، فيك  ؛في اآلخريف و يؤثري نٌ إً عمو بيكية تميزه عف اآلخريف، إذ كج

ك كافؽ )أبة كالتٌ فسيٌ حة النٌ دكران كبيران في الصٌ  ؤدممع اآلخريف، فيك ي وسمكب تعاممأي  يحدد مف جيةً 

 (.2016 ةشمال

 اإليجابي الّذاتوتقدير  مبيّ السّ  الّذات تقدير

 :لمذات تتمثؿ في مبيٌ ؤدم إلى التقدير السٌ ىناؾ عدة عكامؿ تي  أف  إلى ( 2010أشارت محمكد )

 المؤسسات التعميمية.سرة كالتربية االستبدادٌية في عكامؿ ثقافٌية: كالنظاـ االستبدادم في األي 

بػػؿ الكالػػديف، لػػة المبكػػرة: مثػػؿ اإلسػػراؼ فػػي الحمايػػة القػػائـ عمػػى التسػػمط مػػف قً عكامػػؿ ترجػػع إلػػى الطفك 

 .التخكيؼك رامة المفرطة في النظاـ، كالعقاب، بؿ الغير، كالمنافسة مع األخكة، كالصٌ سمط مف قً كالتٌ 

خرل كالعيكب الجسمية، كضآلة فرص النجاح، كالفشؿ المتكرر، كالشعكر عكامؿ ناشئة عف المكاقؼ األي 

بؿ اآلخريف، كالعجز عف الكفػاء بمػا تتطمبػو أمػكر الحيػاة الختبلؼ عف الغير، كالترفع أك الرفض مف قً با

  .عكر باإلثـ كالذنب، كنظرة الغيرشٌ نكثة، كصرامة المثؿ، كالمف صفات الذككرة أك األي 

 تكافػؽال فػي فائقػة لديػو قػدرة يكػكف إيجػابي، ذات تقػدير يكػكف الػذم الفػرد ( أف  2007شكشػؾ ) كيبػيف

 بعيدان  كمركنة سيكلة بكؿ اآلخريف كالتفاعؿ مع االتصاؿ كيستطيع الظاىرم، كسمككو الداخمية لمشاعره

 كالثبات باالستقبللية مرتفع ذات تقديري  لديو يككف الفرد الذم يتسـ ذلؾ إلى إضافة التعقيد، مظاىر عف

 المسػؤكليات تحمػؿ عمػى قدرتػو ىإلػ باإلضػافة حياتػو، طػكاؿ التػي صػنعيا بانجازاتػو كيفتخػر كاالتػزاف،

 وأنٌ  يشعر حيث ،تحدثي  التي الجديدة حدياتكالتٌ  لممشكبلت ومي تقبٌ  ككذلؾ عميو، تفرضي  التي ةاالجتماعيٌ 



22 
 

 لػدييـ تقػدير الػذيف لؤلفػراد بالنسػبة أمػا حػدتيا، مف التخفيؼ أك حميا في اآلخريف عمى التأثير في قادر

 فٍ أى  يسػتطيعكف كرغبػاتيـ، كال كلمطػالبيـ ليػـ كاالنقيػاد ريفاآلخػ مكافقػة إلػى يميمػكف فيػـ مػنخفض ذات

 إلػى إضػافة كالتػكتر، اإلحػراج كالمخػاطرة ليػـ تسػبب التػي المكاقػؼ يتجنبػكف حيػث نظرىـ كجيات يبدكا

 فشػميـ بسػبب اآلخػريف بػؿقً  مػف قػديرالتٌ  يشعركف بعدـ ما غالبان  الٌذات تقدير منخفضي األفراد نجد ذلؾ

 .انفعاالتيـ عمى يطرةالسٌ  بعدـ حيث يشعركف اندفاعييف نيـكك  كذلؾ المتكاصؿ،

 :الّذاتالنظريات المفسرة لتقدير 

مػف أكائػؿ النظريػات التػي كضػعت أساسنػا لتفسػير تقػدير  (Rosenberg, 1965تعػد نظريػة ركزنبػرج )

بعػد ذلػؾ  ع دائػرة اىتمامػولػذكاتيـ، ككٌسػ األفػراد، كقػد اىػتـ بصػفة خاصػة بدراسػة تقيػيـ ياكتكضيح الٌذات

ـ بػو األسػرة فػي تقػدير الفػرد اإليجابية، كاىتـ بالدكر الذم تقػكي  الٌذاتحيث شممت ديناميات تطكر صكرة 

كأسػػاليب السػػمكؾ  ،سػػرةف فػػي إطػار األي الػػذم  يتكػػكٌ  الػٌذاتلذاتػو، كعمػػؿ عمػػى تكضػيح العبلقػػة بػػيف تقػػدير 

التػػي تكجػػد بػػيف الجماعػػات فػػي  ىار كتفسػػي البلحػػؽ لمفػػرد فيمػػا بعػػد. كمػػا اىػػتـ بشػػرح الفػػركؽ االجتمػػاعيٌ 

فػػي  الػػٌذاتالبػػيض، كالتغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي تقػػدير  كاألفػػرادالزنػػكج  األفػػرادبػػيف  المكجػػكدة الػػٌذاتتقػػدير 

 مختمؼ مراحؿ العمر. كالمنيج الذم استخدمو ركزنبػرغ ىػك االعتمػاد عمػى مفيػكـ  االتجػاه باعتبػاره أداةن 

 (2007األحداث كالسمكؾ)المعايطة،  ابؽ كالبلحؽ مفبيف السٌ  تربطي  محكريةن 

 الجكانػػب، يعتمػػدي  متعػددي  مفيػػكـه  الػػٌذاتتقػدير  ف  ( أكػػٌد أى 1976Cooper Smith ,نظرٌيػة كػػكبر سػميث)

 الػٌذاتمػف عمميػات تقيػيـ  ف كػبلن تتضػمي   ركرية. كىي ظػاىرةه عمى أىمية تجنب كضع الفركض غير الضٌ 

ىػػك الحكػػـ الػػذم  (1976Smith ,) عنػػد سػػميث لػػٌذاتاكردكد الفعػػؿ أك االسػػتجابة الدفاعٌيػػة. كتقػػدير 

 (.2010)محمكد، دقيؽو  عو عمى نحكو ٌنيا تصنى االتجاىات التي يرل أى  عمى نفسو متضمنان  يصدره الفردي 
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 الػذيف األفػراد عنػد كيكجػد الحقيقػي، الػٌذات تقػدير األكؿ: ،الػٌذات تقػدير مػف سػميث بػيف نػكعيف كيميػزي 

 قيمة ال يـن  أى  يشعركف الذيف األفراد عند كيكجد فاعي،الدٌ  الٌذات تقدير اني:كالث قيمة، ذكك بأنيـ نفكفصٌ يي 

كاآلخريف )أبك  أنفسيـ مع أساسو عمى كالتعامؿ ،الشعكر ىذا بمثؿ يستطيعكف االعتراؼى  ال يـكلكنٌ  ليـ،

 (. 2015جادك، 

في  بارزان  دكران  ؤدملفرد يالذم يعيش فيو ا االجتماعيٌ  الكاقعى  ف  أى  (Ziller, 1969)تعتقد نظرية زيمر 

ينمك كيتطكر  الٌذاتكأف تقدير  كقكانيف كمعايير، لديو إطاره  مجتمعو  كؿ   ف  بمعنى أى  ،تقدير الفرد لذاتو

 ف  أى كيجـز  مف زاكية المجاؿ، الٌذاتلى إنظر  (Ziller, 1969)أف زيمر  كمٌما يذكر كفؽ ىذه القكانيف،

ـ   ف  ال يمكف أى  الٌذاتير تقدى  الذم ينشأ فيو الفرد، كاعتقد  لى قكانيف الكاقع االجتماعيٌ إالرجكع  دكفى  يت

العالـ الكاقعي أك الكاقع ك  الٌذاتالكصؿ بيف  يشكؿ حمقةى  الٌذاتتقدير  ف  أى  (Ziller, 1969)زيمر

ىك  الٌذاتتقدير  ف  إث أم تغيير في الكاقع الخارجي، ففيو الفرد،  كعند حدك  االجتماعي الذم يعيشي 

 ز كثيران ركٌ  (Ziller, 1969)، كما أف زيمر وكأحكام في تقييـ الفرد عمى ذاتو مسؤكؿ عف أية تغيراتال

ىك التكامؿ بيف أجزاء الشخصية كبيف التعرض لممثيرات المتنكعة )الحميدم،  الٌذاتتقدير  ف  عمى أى 

2003.) 
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 االغتراب النفسيثالثًا 

 عف اغريبن  ليصبح إبعاد شيء أك نقؿ ( بمعنىalienatioني )نجميزية لبلسـ البلتيإً االغتراب ىك ترجمة 

 حدكث أك آخر، مع كدية عبلقة في الفتكر أك آخر، شخص لىإ ما شيء ممكية نقؿ كأ صاحبو،

 النفكر بمعنى صبحفأ الفرنسية لىإ االسـ البلتيني ىذا( 1961) "دكركايـ يميؿإ" ترجـ كقد ،انفصاؿ

 كما ،كمجتمعو الفرد بيف االنفصاؿ تعني بااغتر  كممة ف  أى  (Shaact,1970) شاخت كذكر ،ىيةاكالكر 

 اجتماعية لصبلت الفرد أك فقد االجتماعيٌ  كيؼالتٌ  سكءى  تعني ال كلكنيا ،ثقافة مف المجتمع يحممو

في مجتمعو )عبد المنعـ،  قبكالن  تمقى التي كالمعتقدات باألىداؼ يمافاإل الفرد فقد تعني ياكلكنٌ  ،متعددة

2010.) 

 عقمي   االغتراب ىك خمؿه  ف  ( في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي إلى أى 1994كما يشير الحفني )

مف قدرة الفرد عمى اكتشاؼ  كالحد ،عمى االنتماء لآلخريف الفردى  مف قدرةى  الحد  كاالغتراب النفسي ىك 

 نفسو.

 ةاالجتماعيٌ  كالمعايير القيـ كرفض قةلثٌ ا كفقداف االنتماء بعدـ الفردً  شعكري و ( بأنٌ 2015كيعرفو كباجة )

 ةالثقافيٌ  العمميات بتأثير االنييار ك لمضعؼ الشخصية كحدة كتعرض ،فسيةالنٌ  غكطمف الضٌ  كالمعاناة

ـ   التي ةكاالجتماعيٌ   المجتمع. داخؿ تت

حساس بالعجز كانعداـ الم بعدـً  الفردً  شعكري  ( بأنو2010فو حماـ كاليكيش )كيعرٌ  عنى كفقداف االنتماء كا 

عؼ كاالنييار بتأثير اليدؼ في الحياة، كالمعاناة مف الضغكط النفسية، كتعرض كحدة الشخصية لمضٌ 

 .العمميات الثقافية كاالجتماعية التي تتـ داخؿ المجتمع
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 بنفسو، الثقة كفقداف كعدـ االنتماء، كالكحدة، باالنعزاؿ الفردً  شعكري  بأنو فعرفتو ( 2005شقير ) أما

 كالمعاناة سرية،األي  الحياة عف كاالبتعاد كالمعايير االجتماعية، القيـ كرفض كالتكتر، بالقمؽ سكاإلحسا

 االجتماعية العزلة: يى ،األبعاد مف مجمكعةو  في االغتراب حيث يتمثؿ النفسية، الضغكط مف

عة المتنك  المظاىر مف مجمكعة خبلؿ مف يتشكؿ الذم كالتمرد كالبلمعنى، كالبلمعيارية كالعجز

 .كالثقافيٌ  كالدينيٌ  كالسياسيٌ  كاالجتماعيٌ  يالٌذات لبلغتراب

 ىما: ،عمى جانبيف العاـ لبلغتراب يشتمؿي  عريؼى التٌ  ف  ( أى 2007كترل زامؿ )

  االغتراب االجتماعيSocial-Alienation  كيعرؼ بأنو الشعكر بنقص االستقرار كاالطمئناف

مكانية قياـ عبلقات حميمة بيف بلقات اإلنسانيٌ إلى الغد نتيجة لسرعة التغيير كالشؾ في الع ة كا 

الناس، كعدـ الثقة في األخبلقيات كالقكاعد التي تحكـ السمكؾ كاالعتقاد باف القيـ المادية ىي 

 المسيطرة عمى المجتمع.

  ي الٌذاتاالغترابSelf-Alienation  ٌؼ بأنو الحالة التي يجد فييا اإلنساف نفسو كحياتو كيعر

 كأف كجكده ببل قيمو. ،غرض ببل معنى أك

 أسباب االغتراب النفسي

 راعاتالصٌ  في تتمثؿ أسباب نفسية إلى ( 2004زىراف ) قسمتيا حيث األسباب، مف العديد كلبلغتراب

 كاألساسية ةالرئيس الحاجاتك  البعض، بعضيا المتعارضة مع ةاإلنسانيٌ  غباتكالرٌ  الدكافع بيف ائرةالدٌ 

 االنفعاليٌ  التكتر حدكث إلى يؤدم مما كاحد، كقت في إشباعيا ال يمكف تيكال ،الفردي  يحتاجيا التي

تنفيذ  مف الحد إلى يؤدم الذم باإلحباط فيتمثؿ الثاني بالسبٌ  أما الشخصية، غكط كاضطرابكالضٌ 

 الكبير ىنا بالشعكر اإلحباط كيرتبط باألفراد، الخاصة المصالح أك الحكافز أك األساسية غباتالرٌ 
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 حيث االجتماعي، فيتمثؿ بالحرماف الثالث السبب أما ،الٌذات كتحقير كالقير التاـ لعجزكا بالفشؿ

 الكالدية الرعاية مف الفرد يحـر اإلنسانية، حيث الحاجات إشباع عمى تعمؿ التي الفرص تتبلشى

 االقتصادية، باألزمات تتمثؿ كالتي بالخبرات الصادمة، فيتمثؿ الرابع السبب أما كاالجتماعية،

 .كالحركب كالككارث كالبيئية كاالجتماعية

 األفراد، بيف كاأللفة نقص المكدة في ،(2005شقير ) تشير كما ،تتمثؿ لبلغتراب خرلأي  أسباب كىناؾ

 لدل كقيمتيا الحياة معنى كغياب أفراد المجتمع، مف كثير بؿقً  مف االجتماعية رغبةال بعدـ كالشعكر

 كما كالقمؽ، التكتر زيادة ذلؾ إلى إضافة اآلخريف، اعية معاالجتم الركابط كضعؼ المغترب، الفرد

 في كالعجز يكركالتٌ  مبكالسٌ  كالسرقة كاإلجراـ العدكاف إلى كالمجكء استجابات سمبية مف عنيما يترتب

 حياتو كأف ،األىمية كعدـ القيمة بعدـ الفرد كشعكر لمحياة، شاؤميةكالتٌ  السمبية كالنظرة تحمؿ المسئكلية،

 يؤدم حيث كعف اآلخريف، الٌذات عف سٌبيالنٌ  باالنفصاؿ الشعكر إلى إضافة ليا، معنى ال أصبحت

 .اجتماعيان  مبلئمة غير أمكر كاستخداـ عمميات الغش خبلؿ مف أىدافيـ بتحقيؽ األفراد قياـ إلى ذلؾ

 :ومظاىرة االغتراب النفسي بعادأَ 

اغتراب اإلنساف عف ذاتو كعف مجتمعو، مف مظاىرىا فكضكحان، اكؿ المشمشكمة االغتراب مف أكثر 

كالنظرة  ،فقداف الثقة باآلخريف كبالتاليلديو،  مف االضطرابات النفسية مزيدو أيضان إلى  مديؤ مما 

مشكبلت ترجع إلى  ةً ممشكبلت دكف االلتفات إلى أيل ان التشاؤمية لمظركؼ اإلنسانية باعتبارىا سبب

كظيكر مشاعر  ،طكيمة المدل كاالفتقار إلى أىداؼو أسباب شخصية مثؿ غياب الشعكر بالمسئكلية 

 .(2012)نعيسة،  كاالحتكار لممخادعيف ،عدـ الرضا
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 ،البعد أحاديةى  ، ليست ظاىرةن نفسيةن  اجتماعيةن  االغتراب باعتباره ظاىرةن  ف  إلى أى ( 2018) العتيبييشير ك 

نما   أعراض. كفيما يمي أبعاد االغتراب: جممةكا 

ر، كالتي تجعمو ييرب مف حريتو التي المعاصي  جدكل التي يحيا فييا اإلنسافي : ىك حالة البلزالعج

ا جعمو ينتمي إلى كيانات أكبر منو ىذه الحرية نتج عنيا شعكره بالحقارة ممٌ  ف  ألى  ؛منحيا لو العصر

 تشعره باألمف. 

كما يعرفيا  ةي الجتماعيٌ ا ، كالعزلةي مف أنماط االغتراب األكثر شيكعان  العزلةي  : تعد  العزلة االجتماعية

كما  ،الفرد باالنفصاؿ عف المعايير االجتماعية كثقافة مجتمعو السائدة عف شعكرً  سيماف ىي تعبيره 

 غبة عمى تحقيؽ التكافؽ االجتماعييترتب عميو مف عدـ الر 

اإلحباط بالعداء كاالزدراء كالكراىية كالشعكر باالستياء، ك  يتسـي  رافضو  سمكؾو  في شكؿً  يظيري : مردالتّ 

في االنسحاب مف المجتمع  ما تعارؼ عميو المجتمع مف قيـ كمعايير، كيظيري  كاليأس مف كؿٌ 

 كاالحتماء فييا.  الٌذاتكااللتصاؽ ب

و نأى ف إليو عمى يتمثؿ في إحساس الفرد بالنبذ كاإلىماؿ مف قبؿ اآلخريف، كبأنيـ ينظرك : الرفض

 ا يؤدم إلىكيـ أنشطتيـ أك تفاعبلتيـ أك أفكارىـ، ممٌ فبل يشار  ،كليس كفئان ليـ فيبتعدكف عنو ،عاجز

 .اإلحساس بالدكنية

 ظريات المفسرة لالغترابالنّ 

في  المشكبلت السمككية بأنيا أنماطه  ف  ة أى ة السمككيٌ ظريٌ ( في النٌ Skinner, 1904-1990يرل سكنر )

كيحتفظ بيا الفرد لفاعميتيا في  ،االسػتجابات الخاطئػة أك غير السكية المتعممة بارتباطيا بمثيرات منفرة

فقان ليذه النظرية يشعر باالغتراب عف ذاتػو عندما ك ك  ،تجنػب مكاقؼ أك خبرات غير المرغكبة كالفرد
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كبدالن مف ذلؾ يفقد  ،يـكاصؿ معى ى ال يفقد التٌ حتٌ  ينصاع كيندمج بيف اآلخريف ببل رأم أك فكر محددو 

 (.2012)نعيسة،  تكاصمو مع اآلخريف

ر بعدـ تعييف اليكية، أك ما يسميو "أزمة االغتراب ىك الشعكي  ف  أى  (Erikson, 1968) ريكسكفأيرل 

كبذلؾ يدخؿ في فئة األشخاص  ،و بكضكحد ىكيتى كحدٌ  ،في فيـ ذاتو نجحى  المرءى  ف  اليكية ": يعني أى 

ني مف عدـ كضكح عايي  كأنوٌ  ،الفرد فشؿ في فيـ نفسو ف  يعني أى فمنجزم اليكية. أما الجانب السمبي: 

كبذلؾ يدخؿ في فئة مشتتي  ،يككف عميو في المستقبؿ فٍ فيك ال يعرؼ حاضره أك ما يمكف أى  ،اليكية

 (1997اليكية )عبد الرحمف، 

 :(2012)نعيسة،  االغتراب تمثمت في إلى العديد مف الحقائؽ حكؿى  يصؿى  فٍ كاستطاع فركيد أى 

 صعبه  كلذلؾ فإف تػذكرىا أمره  ،أللـ الناتج منيااغتراب الشعكر: فالخبرات يتـ كبتيا لتقميؿ ا 

ىذه الخبرات إلى  ظيػكر كؿ دكفى لمتغمب عمى المقاكمة التي تحي  كبيرو  إلى مجيكدو  يحتاجي 

كالمقاكمػة ىنا مظير مف مظاىر  ،عكر عف الخبرات المكبكتةالشٌ  كبذلؾ يغتربي  ،الشعكر

 .اغتراب الشعكر

  الخبرات المكبكتة تبدأ حياة جديدة شاذة فػي البلشعكر ف  اغتراب البلشعكر: كيشير فركيد إلى أى، 

 ؛أسباب الكبػت ال زالت قائمةن  ف  كطالما أى  ،لمخركج بطاقتيا تتحيف فرصةن  كتبقى ىناؾ محتفظةن 

كما محاكلػة األنا في التكفيؽ بيف  ،عف الشعكر فإف البلشعكر يظؿ مغتربان عمى شكؿ انفصاؿو 

مػف اغتراب الفرد عف الكاقع  األعمى إال ىركبه كأكامر األنا ضغط الكاقع كمتطمبات اليك 

 .ياالجتماع
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ىي  الٌذات ف  عمى رفض الفرد لذاتو، كأى  قػائـه  يككف االغتراب (Keniston, 1965)في نظرية كينستكفك 

كمف ىنا لمشعكر باالغتراب،  امؿ الرئيسعمى بقية العكامػؿ األخػرل باعتبارىا الع المسيطري  العامؿي 

 ة لمفردفسيٌ عكػس ذلػؾ يؤدم إلى االغتراب كعدـ الطمأنينة النٌ  ألف   ؛كاحتراـ ذاتو الٌذات تقديري  جبي ي

 (.2004)العقيمي، 

باعتباره  نفسو اإلنساف فييا يعيش التجربة مف نمطه  االغترابى  ف  أى ( Fromm, 1973فركـ ) كيرل

 خالؽك  لعالمو ان مركز بكصفو  نفسو يعيش يعد لـ ون  كأى  نفسو، عف غريبان  أصبح أنو القكؿ ، كيمكنناان غريب

تتعدد أشكاؿ يعبدىـ، ك  قد الذيف أك يطيعيـ، الذيف سادتو تصبح كنتائجيا أفعالو بؿ إف ألفعالو،

 كتمثمت في: ،االغتراب عند فركـ تبعان لمطرؼ اآلخر في عبلقتو باإلنساف

  :األشػياء المحيطػة بػو كالػكعي  كعػف ة،يكمف في انفصالو عف الطبيعػك عبلقة اإلنساف بالطبيعة

 .بذاتو ككياف منفصؿ، مشيران بذلؾ إلى عممية التفرد 

  :بالنسبة لئلنساف كاالغتراب مف حيث  يصبح اآلخركف غرباءى  فٍ ىك أى ك عبلقة اإلنساف باآلخريف

  أنماط مختمفة ىي: اإلنساف باآلخريف يتخذ أربعةى  عبلقةي 

 .صبح كاعيان بككنو كيانان منفصبلن عف اآلخريفء يي المرى  ف  االغتراب كالتميز عف اآلخريف: أى  .1

 يكػػػكفى  فٍ كاعيػػػان بانفصػػػالو عػػػف اآلخػػػريف، يسػػػتطيع أى  يصػػػبحى  ف  االغتػػػراب كاالرتبػػػاط بػػػاآلخريف: أى  .2

 الركابط القديمة  محؿ   لتحؿ   ؛ركابط جديدة مع اآلخريف

يػػػـ مجػػػرد نٌ أمػػػى اآلخػػػريف فػػػي عبلقتػػػو معيػػػـ عاالغتػػػراب كاسػػػتغبلؿ اآلخػػػريف: ينظػػػر الفػػػرد إلػػػى  .3

كسػػػائؿ لتحقيػػػؽ أىدافػػػو الشخصػػػية، فيػػػي عبلقػػػة اسػػػتغبللية تػػػؤدم إلػػػى اغتػػػراب اإلنسػػػاف عػػػف 

  .اإلنساف
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فػؽ يصػبح فمػف خػبلؿ التكا ،كافػؽجنبػان إلػى جنػب مػع التٌ  االغتػراب يسػيري  ف  إً االغتراب كالتكافؽ:  .4

 .اإلنساف مغتربان عف ذاتو

  :قػػد يف فحػيفف ذاتػػو ىػك مػف أىػـ صػكر االنفصػاؿ انفصػاؿ اإلنسػاف عػ ف  إعبلقػة اإلنسػاف بذاتػو

التكفيػؽ بػيف  يػواإلنساف األلفة كالمكدة مع مشاعره كتصرفاتو كالتي تبدك غريبة عنػو يصػعب عم

 متطمبات ذاتو كالعبلقات كاالرتباطات باآلخريف.

االغتراب ىك فقداف أك غياب عبلقة مرغكبة أك سابقة،  ف  ( أى Keniston, 1965كيرل كينستكف )

 يتناكؿ كينستكف ىذه العبلقة مف خبلؿ أربعة جكانب تتمثؿ في:ك 

 أك المكضكع الٌذاتيا اتجاه الشعكر نحك من: كيقصد Focusبؤرة االغتراب  .5

 محؿ العبلقة القديمة المفتقدة عند الشعكر باالغتراب : كىك ما يحؿ  Replacementاإلحبلؿ  .6

 كىي الرفض كالثكرة ،عكر باالغترابو الصكرة التي يظير عمييا الشمن: يقصد Shapeالشكؿ  .7

  .: كتشير إلى مصادر الشعكر باالغتراب Agentاألداة )الكسيمة( .8

الذم يعيش فيو أف االغتراب النفسي يتضمف الشعكر باالنفصاؿ عف المجتمع  ا سبؽمٌ م ترل الباحثة

الشيكر باليكية  كعدـ القدرة عمى التأثير، كافتقار ،كاإلحساس بالعجز ،بو كعف الطبيعة التي تحيطي 

نياؾ الجسـ مف الناحية الصحية كالعقمية ا  مسؾ بالمعايير كالقيـ السائدة في المجتمع، ك كعدـ التٌ  ،فسيةالنٌ 

 .الٌذاتا يؤدم إلى فقداف تقدير ممٌ 
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 الدراسات السابقة:

 :أربع محاكر تمثمت كىيتـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى 

 :أواًل دراسات تتعمؽ باليوية النفسية

الدراسة  تىدف، "سريةوالتنشئة األُ اليوّية الّنفسّية " :( عنوانيا2020قامت عيطات وعبد الواحد )
 سريةاألي  التنشئة أنماط ضكء ة، فيفسيٌ ة النٌ اليكيٌ  حاالتالتعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم في تعزيز 

ؼ أنماط بلختال بعان ت فسٌية اليكٌية النٌ  حاالتالثانكم، كالتعرؼ عمى  األكؿ الصؼ ببللدل ط المدركة
 ة، مفبالطريقة العشكائية العنقكديٌ  يركاختي ، كاطالباي  (347). تككنت عينة الدراسة مف األسريةالتنشئة 

كأنماط  اضطراب اليكية حاالتممف أظيركا اختير الطبلب ثانكية في مدينة الدماـ، مدارس  )8)
كضابطة  طالبان  (17)لى مجمكعتيف؛ تجريبية إ سمكا، قطالبان ( 34) ىـعددتنشئة أسرية تسمطية، ك 

، ةاألسريٌ كمقياس أنماط التنشئة اليكٌية الٌنفسٌية  حاالتكتككنت أدكات الدراسة مف مقياس  ،طالبان ( 17)
ة، اشتمؿ فسيٌ ة النٌ كيٌ ياضطراب ال حاالتلتحسيف  ؛التحقؽ مف صدقيما كثباتيما، كبرنامج إرشادم تـٌ 

لدل عينة الدراسة كانت  تكراران  اليكية حاالتأكثر  ف  النتائج أى  أظيرت كقدجمسة إرشادية. ) 12)عمى 
 ف  ؛ عمى التكالي، كما أظيرت أى كتعميؽ اليكية كاضطراب اليكية كانغبلؽ اليكية : تحقيؽ اليكيةحاالت

، كالمشتت، كالمتساىؿ، كالديمقراطي، الميمؿأنماط:  ىي شيكعان  المدركة األسريةأكثر أنماط التنشئة 
 حالة تحسيف في اإلرشادملمبرنامج  إحصائيان  ؿأثر دا كجكد كالتسمطي؛ عمى التكالي. كما أظيرت

رشادم لمبرنامج اإلكعدـ كجكد أثر داؿ اليكية كاضطراب اليكية،  انغبلؽكية، كخفض حالتي اليتحقيؽ 
 في خفض تعميؽ اليكية.

ة المرحمة بجودة الحياة لدى طمب اوعالقتي أزمة اليوية" :دراسة عنوانيا (2019الكتناني )وأجرت 

التعرؼ عمى العبلقة بيف أزمة اليكية بجكدة الحياة لدل طمبة  دراسةىدفت ال، "الثانوية في مدارس رىط

االرتباطي، كتـ  استخداـ المنيج الكصفيٌ  تـٌ  ذلؾالمرحمة الثانكية في مدارس رىط، كمف أجؿ تحقيؽ 

استخداـ مقياس أزمة  ( طالب كطالبة، كتـٌ 300ية حيث بمغت )ريقة العشكائالدراسة بالطٌ  عينةً  اختياري 

أزمة اليكية لدل طمبة المرحمة لى أٌف مستكل إتكصمت نتائج الدراسة  كقداليكية، كمقياس جكدة الحياة. 
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مستكل جكدة الحياة لدل ٌف أى  إلى ، كما أشارت النتائجخفضةو من جاءت بدرجةو  الثانكية في مدارس رىط

لى كجكد عبلقة عكسية إ، كما تكصمت النتائج عاليةو  جاء بدرجةو  لثانكية في مدارس رىططمبة المرحمة ا

في  ف عدـ كجكد فركؽو د مستكل جكدة الحياة، كما تبيٌ مستكل أزمة اليكية يزيي  ما قؿ  كمٌ  مٍ سالبة، أى 

ات عزل لمتغير كدة الحياة لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدارس رىط تي مستكل أزمة اليكية كجٍ 

 ـ(.ب، المستكل التعميمي لؤلي الدراسة)الجنس، الصؼ، المستكل التعميمي لؤلى 

 الّذات بتقدير وعالقتيااليوّية الّنفسّية  أنماط(، التي عنوانيا: "2017ف )يوآخر  ممحـ وىدفت دراسة
ل ، كالعبلقة بينيا لدالٌذاتالكشؼ عف نمط اليكية السائد، كمستكل تقدير "، الطمبة المتميزيف لدى

ىـ اختياري  طالبا كطالبة، تـٌ ( 65نت عينة الدراسة مف )كتككٌ  يز،لمتمي يالثان اللطمبة مدارس الممؾ عبد 
ـي  قصدية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـٌ بالطريقة ال ره بيرزكنسكي نمط اليكية الذم طكٌ  قائمةً  استخدا

(1982 K(Berzonsky,  لركزنبرغ الٌذاتكمقياس تقدير ( K(Rosenberg, 1965  أظيرت نتائج
 ، ككاف مستكل تقدير، كتجنبيٌ ، كمعيارمٌ كانت عمى التكالي: معمكماتيٌ اليكٌية الٌنفسٌية  أنماطى  ف  الدراسة أى 
بيف أنماط  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  ظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽو كما أى  لدل الطمبة متكسطا،  الٌذات

 الٌذاتجككد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تقدير عزل لمتغير الجنس، كعدـ ك تي اليكٌية الٌنفسٌية 
 .يعزل لمتغير الجنس

لدى طمبة اليوّية الّنفسّية و  يةالّذات االستقاللية" :التي عنوانيا(، 2017دراسة الفالحي والعكيدي )و 
 كداللة ،األنبارية لدل طمبة جامعة الٌذات االستقبلليةالتعرؼ عمى مستكل فت دى، "األنبارجامعة 

عممي/ )خصص التٌ  لمتغيرات البحث تبعان  لدل عينوً  االستقبلليةفي مستكل  اإلحصائيةلفركؽ ا
ة اإلحصائيالفركؽ  كداللةالجامعة  لدل طمبةاليكٌية الٌنفسٌية كمستكل  ،(ذككر/ إناث)كالنكع  ،(إنساني
اليكٌية ية ك الٌذات يةاالستقبللبيف  قةبلكالع ،(ذككر/إناث)النكع  ،(عممي/إنساني)التخصص لمتغيرات تبعا 

 البحث، كتـٌ  لتحقيؽ أىداؼً  ؛الكصفيٌ  المنيجلدل طمبة الجامعة .اعتمد الباحثاف خطكات الٌنفسٌية 
 ،األنبار مف طمبة جامعة كطالبةن  ان طالب (120)بمغت  ذإً  ؛ريقة العشكائية الطبقيةاختيار العينة بالطٌ 

بيف طمبة  إحصائية داللة تكجد فركؽ ذات الك  ذاتية   استقبلليةلدييـ  الجامعة طمبة ف  النتائج أى  أظيرت
 لدييـ ىكية الجامعة طمبةى  ف  أى ك  كالنكع، التخصص لمتغيرعزل تي  يةالٌذات االستقبلليةمستكل  في الجامعة
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 لمتغيرعزل تي اليكٌية الٌنفسٌية مستكل  في الجامعة بيف طمبة إحصائيةو  داللةو  ذاتي  فركؽه  تكجدي  الك  ،نفسية
 .ةفسيٌ النٌ  ةكاليكيٌ  ةيو الٌذات االستقبلليةبيف  ةو ارتباطي قةو بلعدـ كجكد ع كأظيرت النتائجي  النكع ك  ،خصصالتٌ 

العافية ودور  ،مبة الجامعييفىوية األنا لدى الطّ " :دراسة عنوانيا( 2016عالء الديف ) وأجرى

 ،مبة الجامعييفالطٌ حاالت ىكية األنا لدل ىدفت التعرؼ عمى ، "سريالنفسية واألداء الوظيفي األُ 

كيؼ األسرم( في استكشاؼ كااللتزاـ بقضايا ، االكتئاب، كالتماسؾ كالتٌ الٌذاتكدكر متغيرات )تقدير 

مف الجامعة  ( طالبان كطالبةن 394قت الدراسة عمى عينة قكاميا )بٌ ، كطي ةحاالت ىكية األنا األربع

 Ego Identity Process الياشمية باألردف، كاستخدـ مقياس حاالت ىكية األنا المطكر

Questionnaire EIPQ)لركزنبرغ الٌذات، كمقياس تقدير (1995) ( مف إعداد بالسترم كزمبلئيا، 

(. ككشفت الدراسة أف 2006بؿ )الذكيب، ب مف قً كمقياس مركز الدراسات الكبائية لبلكتئاب المعرٌ 

 الٌذاتكتقدير  التماسؾً  متغيراتً  ف  ا، كأى كاف المتنبئ الداؿ الكحيد باستكشاؼ مياـ ىكية األن الٌذاتتقدير 

 ف  ف أى كيؼ العائمي كنكع الجنس )اإلناث( كانت المتنبئات الدالة بااللتزاـ بقضايا ىكية األنا. كتبيٌ كالتٌ 

ككر الذٌ  ف  يصنفف في حالتي تحقيؽ اليكية كانغبلؽ اليكية، كأى  ف  ألى  ؛بمعدالت أكبر فى اإلناث يممٍ 

متغيرات العافية  ف  أى  كتعميؽ اليكية. ككشفت النتائج في حالتي تشتت اليكية يصنفكف بمعدالت أكثر

ككؿ  ،ما بيف مجمكعة اليكية المحققة فركؽو  ف كجكدي النفسية ميٌزت بيف حاالت اليكية األربع، فقد تبيٌ 

يضان . كما أشارت النتائج أالٌذاتمف مجمكعة اليكية المعمقة كالمشتتة عمى مقياسي االكتئاب كتقدير 

ارتباط كؿ مف اليكية المشتتة كالمعمقة بالمستكيات األدنى مف تقارير الطمبة الجامعييف عف أىف  إلى 

بلن مف اليكية المحققة كالمعمقة ارتبطت بالمستكيات كي  ف  سرم في أسرىـ، في حيف أى كيؼ األي ماسؾ كالتٌ التٌ 

 .سرمٌ كيؼ األي ماسؾ كالتٌ مبة عف التٌ األعمى مف تصكرات الطٌ 

والمرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة اليوّية الّنفسّية حاالت في  (2016دراسة العارضة )وبحثت 
كالمركنة المعرفية لدل طمبة اليكٌية الٌنفسٌية العبلقة بيف حاالت  معرفةىدفت إلى ، حيث "الثانوية
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لتشكؿ ىكية  لمكضكعيٌ باستخداـ المقياس ا المرحمة الثانكية، كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قاـ الباحثي 
 كطالبة، تـٌ  ان ( طالب231األنا، كمقياس المركنة المعرفية كتطبيقيما عمى عينة الدراسة المككنة مف )

(، كقد 2012/2013، خبلؿ الفصؿ االكؿ مف العاـ الدراسي )عشكائيةو  عنقكديةو  ىـ بطريقةو اختياري 
 ،ة لدل الطمبة كانت حالة تشتت اليكيةيديكلكجيٌ حاالت تشكؿ اليكية األي  أكثرى  ف  أظيرت نتائج الدراسة أى 

ا أكثر حاالت تشكؿ اليكية مٌ انغبلؽ اليكية، أى  حالة تحقيؽ اليكية، ثـ حالة تعميؽ اليكية، كأخيران  ثـٌ 
عميؽ اليكية كانغبلؽ اليكية، ثـ ثـ ت ،تشتت اليكية ثـٌ  ،االجتماعية لدل الطمبة فكانت تحقيؽ اليكية

 يجابيٌ إً  لمركنة التمقائية لدل لطمبة كاف متكسطا بشكؿ عاـ، كتبيف كجكد ارتباطو مستكل ا ف  ظيرت أى أى 
تحقؽ تشكؿ اليكية في مجالي اليكية االيديكلكجية كاالجتماعية ككؿ مف المركنة التكيفية كالتمقائية 

رتباط بينيما لـ اال ف  جتماعي كالمركنة التمقائية، حيث إً باستثناء االرتباط بيف تعميؽ اليكية في البعد اال
ربع )التشتت، د فركؽ في أم مف حاالت اليكية األى ، كما بينت النتائج عدـ كجك حصائيان إ يكف داالن 
عزل ة تي ككذلؾ المركنة التكيفية كالتمقائيٌ  ،كاالجتماعيٌ  يديكلكجيٌ ؽ، التعميؽ، التحقيؽ( ببعدييا األى االنغبل

 اديمي.كخصص األى لمتغيرات الجنس كالمستكل الدراسي كالتٌ 

عصب لدى وعالقتيا بكؿ مف الحكمة والتّ اليوّية الّنفسّية " :عنونيا (2014دراسة زايد والزغموؿ )و 

عصب في مف الحكمة كالتٌ  كعبلقتيا بكؿٌ اليكٌية الٌنفسٌية ىدفت الكشؼ عف عبلقة ، "بة الجامعييفمالط

( طالبان، 328، منيـ )البةن كط ( طالبان 694نت عينة الدراسة مف )خصص، تككٌ ضكء متغيرم الجنس كالتٌ 

ريقة العشكائية مف جميع كميات جامعة الممؾ سعكد، استخدـ في الدراسة اختيركا بالطٌ  ( طالبةن 366ك)

( كمقياس الحكمة 1994المعد مف قبؿ آدمز، كبنيكف، كىو كالمعرب مف ربابعة )اليكٌية الٌنفسٌية مقياس 

الة إنجاز اليكية جاءت في المرتبة األكلى، تمتيا حالة ح ف  ظيرت نتائج الدراسة أى عصب، أى كمقياس التٌ 

تشتت باليكية بالمرتبة األخيرة، كأظيرت  ، في حيف جاءت حالةي ةانغبلؽ اليكي حالةي  ـ  اليكية ثي  تعميؽً 

اليكية النفسية، كفي  تعزل ألثر التخصص في جميع حاالتي  حصائيةو إً  ذات داللةو  النتائج كجكد فركؽو 

نسانية في حيف جاءت الفركؽ في الحكمة خصصات اإلكجاءت الفركؽ لصالح التٌ عصب، مستكل التٌ 

عزل ألثر الجنس تي  إحصائيةو  ذات داللةو  تائج عدـ كجكد فركؽو لصالح التخصصات العممية، كأظيرت النٌ 



35 
 

عزل تي  حصائيةو إً  ذات داللةو  عصب، كالحكمة، كعدـ كجكد فركؽو ة، كالتٌ فسيٌ ة النٌ في جميع حاالت اليكيٌ 

ة، فسيٌ ة النٌ عصب كجميع حاالت اليكيٌ خصص في مستكل الحكمة كالتٌ ثر التفاعؿ بيف الجنس كالتٌ أل

 نسانية مف الجنسيف، كـ أظيرت النتائجي خصصات اإلكجاءت لصالح التٌ  ،باستثناء حالة تشتت اليكية

نجاز اليكيٌ بيف التٌ  سمبيةو  عبلقةو  كجكدى   ،مف تعميؽ اليكية عصب ككؿ  يجابية بيف التٌ إ ة كعبلقةو عصب كا 

كتعميؽ  ،يجابية بيف الحكمة ككؿ مف إنجاز اليكية، ككجكد عبلقة إكانغبلؽ اليكية ،كتشتت اليكية

 كتشتت اليكية كانغبلؽ اليكية. ،كعبلقة سمبية بيف الحكمة ،اليكية

العالقة بيف أنماط اليوية " في (,Payne and Seabi 2013سيبي وبايف ) بحث دراسة 

ىدفت إلى فحص العبلقة ، "كاديمي لدى طمبة الجامعة السنة األولى في جنوب أفريقياحصيؿ األ والتّ 

لدل طمبة الجامعة السنة األكلى في جنكب أفريقيا، كتككنت  حصيؿ األكاديميٌ اليكية كالتٌ  بيف أنماطً 

ذات  ةو ارتباطي كجكد عبلقةو  أظيرت نتائج الدراسة عدـى  كقد ،( طالبان كطالبةن 430عينة الدراسة مف )

الطمبة  ف  بينما لكحظ أى  ،حصيؿ األكاديميكالتٌ  ،ة )المعيارية، المتشتت(داللة إحصائية بيف نمطي اليكيٌ 

 في مستكل تحصيميـ األكاديمي. ذكم نمط اليكية المعمكماتي كانكا أفضؿى 

المرحمة وأزمة اليوية لدى طمبة  الّذاتاألفكار الالعقالنية بتقدير " :عنوانيا (2011دراسة قزمور )
كأزمة اليكية لدل طمبة  ،الٌذاتالتعرؼ عمى األفكار البلعقبلنية بتقدير  ىدفت، "الثانوية في فمسطيف

في المدارس الثانكية في  ( طالبان كطالبةن 294المرحمة الثانكية في فمسطيف، كتككنت عينة الدراسة مف )
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـٌ ـ، ك 2010/2011كؿ مف العاـ ينة الناصرة في الفصؿ الدراسي األمد

ـي  ( بتقنية لمبيئة 1985ف الريحاني )ر : مقياس االفكار البلعقبلنية الذم يقا، كىيمقاييس ثبلثةً  استخدا
بمظاىر  جاالت: مجاؿ البلعقبلنية المرتبطعمى أربعة م مكزعةن  ( فقرةن 52كالذم يتككف مف ) ،العربية

بالحب  المرتبط المثالية كالكماؿ، كمجاؿ البلعقبلنيةب حباط، كمجاؿ البلعقبلنية المرتبطالقمؽ كاال
الذم يتككف مف  الٌذاتبالعبلقات الشخصية، كمقياس تقدير  تماء، كمجاؿ البلعقبلنية المرتبطكاالن
كتقبميا، كمجاؿ  قيمة العبلقة مع  الٌذاتمجاالت ىي مجاؿ قيمة  ةً عمى اربع مكزعةن  ( فقرةن 44)
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، كمقياس اليكية النفسية، كقد كشفت كالمجاؿ المعرفيٌ  ظير الجسميٌ خريف، كمجاؿ قيمة تقبؿ الماآل
 ف  كأى  ،فكار البلعقبلنيةالعينة لدييـ مستكل متكسط مف األى  %( مف أفراد61.22نسبة ) ف  النتائج أى 

أعمى متكسط حسابي جاء لمجاؿ قيمة  جاء ضمف المستكل المرتفع، حيث إف   الٌذاتمستكل تقدير 
ترتيب أنكاع اليكية لدل طمبة  ف  أقؿ متكسط حسابي كاف لمجاؿ المظير الجسمي، كما أى  ف  ، كأى الٌذات

جاء لمعمؽ اليكية كبعدىا لمضطرب اليكية  ثـٌ  ،المرحمة الثانكية في الناصرة جاء أكال تحقيؽ اليكية
ىناؾ  ف  كأى  ،ٌذاتالبيف أبعاد تقدير  كضعيفان  يجابيان إ ىناؾ ارتباطان  ف  لمنغمؽ اليكية، كتبيف أى  كاخيران 
بيف أحد اشكاؿ اليكية )مغمؽ اليكية( كاالفكار البلعقبلنية، كتبيف عدـ كجكد اختبلؼ في  ان ارتباط

االفكار البلعقبلني باختبلؼ الجنس كبينت كجكد ركؽ بيف االفكار البلعقبلني كأحد اشكاؿ أزمة 
يو انتباه المرشديف كالمختصيف ناث، كتكصي الباحثة بتكج، ككانت لصالح اإلاليكية )مغمؽ اليكية(

في نمك الطمبة النفسي  كبيران  دكران  المختمفة تؤدمالنفسييف في المدارس لمفاىيـ الصحة النفسية 
 كتحقيؽ اليكية النفسية. الٌذاتكاالجتماعي مثؿ االفكار البلعقبلنية كتقدير 

اليوّية جتماعية وحاالت العالقة بيف أنماط التنشئة اال" :عنوانيا دراسة (2011السرحاني ) أجرى

ىدفت ، "لدى عينة مف طمبة جامعة الجوؼ في المممكة العربية السعودية الّذاتومفيـو الّنفسّية 

الكشؼ عف العبلقة بيف أنماط التنشئة االجتماعية كحاالت اليكية النفسية)تشتت، تعميؽ، انغبلؽ، 

لمممكة العربية السعكدية، حيث لدل عينة مف طمبة جامعة الجكؼ في ا الٌذاتكمفيكـ  ،تحقيؽ(

كاستخدـ  ،عبةريقة العنقكدية عمى مستكل الش  ىـ بالطٌ اختياري  تـٌ  ،( طالبان 198اشتممت العينة عمى )

مقياس أنماط التنشئة االجتماعية مف إعداد الينداكم كالزغكؿ كالبككر كمقياس بيرس ىارس لمفيـك 

 ،أكثر أنماط التنشئة االجتماعية انتشاران  ف  ت الدراسة إلى أى آلدمز، كتكصماليكٌية الٌنفسٌية كمقياس  الٌذات

لى أى  %( 58) ف  كما يدركيا أفراد العينة كاف النمط الديمقراطي تبله النمط التسمطي فالنمط التسيبي، كا 

 ،%( منيـ فقط كانكا محققي اليكية5كأنو ) ،مف أفراد العينة كانكا غير مميزيف لحاالت اليكية

%( كانكا معمقي اليكية. كفيما يتعمؽ 7%( كانكا مشتتي اليكية، ك)6منغمقي اليكية، ك) %( كانكا24ك)

مستكل ىذا المفيكـ كاف ضمف المتكسط لدل أفراد العينة حيث  ف  فقد أظيرت النتائج أى  الٌذاتبمفيـك 
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أنماط  ف  (، كيبلحظ مف النتائج أى 4.308%( بانحراؼ معيارم مقداره )59.31بمغ المتكسط الحسابي )

اليكٌية الٌنفسٌية %( مف مجمكع التبايف في حالة تحقيؽ 5.60التنشئة االجتماعية فسرت ما مقداره )

%( مف حالة 42%( مف حالة انغبلؽ اليكية، ك)6.15%( مف التبايف في حالة تعميؽ اليكية ك)28ك)

 .الٌذاتـ %( مف التبايف في األداء عمى مقياس مفيك 32يا فسرت )نٌ اضطراب اليكية، كما أى 

لدى اليوّية الّنفسّية ية وعالقتو بحاالت الّذاتسموؾ المراقبة  في( 2010) أبو فارةدراسة ثت بح

اليكٌية ية كعبلقتو بحاالت الٌذاتتطكر سمكؾ المراقبة دراسة الىدفت ، المراىقيف في محافظة الخميؿ

( مراىقان 428عينة بمغ قكاميا ) دراستيا عمى قتٍ لدل المراىقيف في محافظة الخميؿ، كقد طبٌ الٌنفسٌية 

( سنة ممف ىـ عمى مقاعد الدراسة 19-18ك) ،( سنة14-12ف ىـ في الفئات العمرية )ممٌ  كمراىقةن 

اليكٌية الٌنفسٌية حاالت  في الدراسة مقياسى  في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ. كاستخدمتٍ 

كالتي قامت الباحثة  ،يةالٌذاتلممراقبة  1974، كمقياس سنايدر 2008آلدمز زمبلؤه، تعريب العمرم 

كاف اليكٌية الٌنفسٌية العاـ ألفراد عينة الدراسة عمى حاالت  التكزيعى  ف  بترجمتو كتعريبو، كأظيرت النتائج أى 

%، انغبلؽ اليكية بنسبة 24.3%، تشتت اليكية بنسبة 40عمى التكالي )تعميؽ اليكية بنسبة 

تعزل اليكٌية الٌنفسٌية ف كجكد فركؽ في حاالت %(. كقد تبيٌ 15.2%، تحقيؽ اليكية بنسبة 20.6

لمتغير الجنس كالعمر، حيث كانت نسبة الذككر معمقي اليكية أعمى مف اإلناث في الفئات العمرية 

(، فيما كانت نسبة اإلناث عمى حالة تحقيؽ اليكية أعمى مف نسبة الذككر في 19-18( ك)12-14)

ناث عمى حالة انغبلؽ اليكية أعمى مف نسبة الذككر في كبل الفئتيف (، كنسبة اإل19-18األعمار )

 العمريتيف.

تطور اليوية وعالقتيا بالعمر والجنس " :ياعنواندراسة  (Staretmater, 2007سريتماتر )أجرى 

لتعرؼ عمى تطكر اليكية اىدفت ، "لدى الطمبة المراىقيف في الجنوب الغربي مف والية إريزونا
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 74) كطالبةن  ( طالبان 126عمر كالجنس لدل الطمبة المراىقيف، حيث تككنت العينة مف )كعبلقتيا بال

مف طمبة الصؼ الثامف( مف المدارس المتكسطة في الجنكب الغربي  52طالبا مف الصؼ السابع، ك

( لقياس نمط اليكية، كخمصت الدراسة 1948مف كالية إريزكنا، كاعتمد الباحث عمى مقياس ادفر عاـ )

بيف الجنسيف في تحقيؽ اليكية، حيث كاف أفراد العينة  إحصائيان  دالةن  ان ىناؾ فركق نتيجة مفادىا بأف  إلى 

 ؼ الثامف األعمى في تحقيؽ اليكية مف طمبة الصؼ السابع.المستجيبيف مف الصٌ 

وتوافقيا مع مركز الضبط لدى طمبة اليوّية الّنفسّية " :عنوانيادراسة ( 1999أجرى الحباشنة )
 مع مركز الضبط ربعألبحالتيا االيكٌية الٌنفسٌية ىدفت ىذه الدراسة بحث التكافؽ بيف ، "معة مؤتةجا

ف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة مؤتة المسجميف لمفصؿ كقد تككٌ  لدل طمبة جامعة مؤتة بنكعيو
فقد تككنت  ،ةا عينة الدراسمٌ ، أى كطالبةن  ( طالبان 9592، البالغ عددىـ )(1999-1998)الدراسي االكؿ 

ـ   كطالبة ان ب( طال958مف ) ىـ باستخداـ الطريقة العشكائية الطبقية مع مراعاة الكميات، أشارت اختياري  ت
حقيؽ ثـ التٌ  ،يمييا االضطراب ،عميؽأف أعمى نسبة لتكزيع الطمبة كانت في حالة التٌ  إلى نتائج الدراسة

في المجاؿ االيديكلكجي اليكٌية الٌنفسٌية حقيؽ بيف حالة ت فاالنغبلؽ، كما بيت النتائج كجكد تكافؽو 
كمركز الضبط الداخمي كعد التكافؽ بيف حالة تحقيؽ اليكية في المجاؿ االجتماع كمركز الضبط، كما 

يديكلكجي كاالجتماعي كمركز في المجاليف األى اليكٌية الٌنفسٌية عدـ كجكد تكافؽ بيف حالة تعميؽ  ظيرتٍ أى 
ج الدراسة عدـ كجكد تكافؽ انغبلؽ اليكية في المجاليف االيديكلكجي نتائ ظيرتٍ أى الضبط، كما 

بيف حالة  تبيف كجكد تكافؽو فاليكٌية الٌنفسٌية بة لحالة اضطراب كاالجتماعي كمركز الضب، أما بالنسٌ 
في المجاليف االيديكلكجي كاالجتماعي كمركز الضبط، كتبيف كجكد اثر لجنس اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب 

 عمى مركز الضبط كلصالح الذككر. الطمبة
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 :الّذاتثانيًا دراسات تتعمؽ بتقدير 

في جامعة  لدى الطالب الجامعي الّذاتتقدير لتعرؼ عمى ا (2019زيوي وأيت )ىدفت دراسة 

 لدل الطالب الجامعي مف بيف المكاضيع الياٌمة التي تخص   الٌذات تقديرى  بر مكضكعي عتي يي  الجزائر، حيث

ينتقؿ الطالب مف مرحمة المراىقة إلى مرحمة الرشد  حيث مياديف. أثناء الفترة الجامعيةالعديد مف ال

 الطمبةى  ف  عدة دراسات حكؿ الصحة النفسية لدل الطالب الجامعي أكدت عمى أى  ف  أى  كالنضج، إال

المسؤكليات تجة عف صعكبات التكيؼ بالجامعة ك ف يخضعكف لعدة ضغكطات خاصة تمؾ النايالجامعي

لدل مجمكعة طمبة  الٌذاتخاصة بالشاب الراشد. كتيدؼ ىذه الدراسة المقارنة التعرؼ عمى تقدير ال

ـ   الٌذاتكذلؾ باستعماؿ اختبار تقدير  الجامعية،السنة األكلى كالسنة الثانية  تطبيؽ ىذا  لككبر سميث. ت

تقدير  ف  أى دراسة ال تكصمتك ، يدرسكف بجامعة الجزائر طالبان  (138)مف  مككنةو  المقياس عمى عينةو 

 .لدل طمبة السنة األكلى منخفضه الثانية ك لدل طمبة السنة  مرتفعه  الٌذات

لدى طمبة جامعة  الّذاتجودة الحياة وعالقيا بتقدير " :دراسة عنوانيا( 2018مراكشي ) أجرى

ؼ لدل طمبة جامعة سطي الٌذاتجكدة الحياة كعبلقيا بتقدير  مىعىدفت الدراسة التعرؼ ، "سطيؼ

لدل أفراد  الٌذاتبيف جكدة الحياة كتقدير  عبلقةو  كجكدى  الدارسةي  حسب متغير الجنس، حيث تفترضي 

ـ   كذلؾ باستخداـ مقياس جكدة الحياة،  ؛المنيج الكصفيٌ  اعتمادي  عينة البحث، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ ت

طريقة عشكائية. كتكصمت ىـ باختياري  ، تـٌ ةن كطالب ان ( طالب90عمى عينة قكاميا ) الٌذاتكمقياس تقدير 

 لدل الطمبة الجامعييف. كال تكجدي  الٌذاتبيف جكدة الحياة كتقدير  رتباطيةو ا عبلقةو  كجكدالدراسة إلى 

 لمتغير الجنس. كال تكجدي  لعز الحياة لدل الطمبة الجامعييف تي في جكدة  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽه 

 .لمتغير الجنس لعز ل أفراد العينة تي لد الٌذاتقدير في ت إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽه 
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 الّذاتالعالقة ما بيف تقدير  بدراسة تناولت (Sowislo and Orth , 2012)سويسمو وأورث  قاـ

( 77قاـ سكيسمك كأكرث بمراجعة )كقد كاالكتئاب،  الٌذاتعبلقة ما بيف تقدير إيجاد  ىدفت، واالكتئاب

تحميؿ  سمكبى . كاستخدـ الباحثاف أي الٌذاتبتقدير متعمقة  دراسةن  (18ك)تتعمؽ باالكتئاب  دراسةن 

 المضمكف، كقد قامكا بعمؿ نماذج عشكائية ما بيف المتغيرات في تمؾ الدراسات، كتكصمكا لكجكد تأثيرو 

الدراسة إلى عدـ كجكد أم تأثير لمتغير الجنس  يضان أ عمى االكتئاب. كتكصمتٍ  الٌذاتلتقدير  كاضحو 

تؤدم إلى تقميؿ  فٍ ممكف أى  الٌذاترفع حالة تقدير  ف  أى إلى أشار الباحثاف . ك الٌذاتكالعمر عمى تقدير 

 فراد.مف فرص حدكث القمؽ عند األى  تقمؿي  الٌذاتتقدير  حالةً  رفعى  ف  الفرص باإلصابة باالكتئاب. كأى 

والنتائج  الّذاتالعالقة بيف تقدير "بعنواف: (   ,.2009Vonk and et alدراسة فونؾ وآخريف )

كقد أشارت تجربتيف: ، كالنتائج األكاديمية الٌذاتىدفت إلى فحص العبلقة بيف تقدير "، اديميةاألك

إلى كجكد  أشارتكىذه التجربة الجامعات األمريكية  طبلب( طالبان مف 419جريت عمى )األكلى: أي 

ار كتقدير فارتبط عدـ استقر  ،كضعؼ األداء األكاديمي لمطالب ،الٌذاتعبلقة بيف عدـ استقرار تقدير 

(  176جريت عمى )المرتفع، كفي التجربة الثانية: أي  الٌذاتبارتفاع األداء األكاديمي لدل تقدير  الٌذات

 الٌذاتكقد خمصت التجربة الثانية إلى كجكد عبلقة بيف عدـ تقدير  ،( طالبان صيني178طالبان أمريكيان )

المرتفع، كما أشارت  الٌذاتاألفراد ذكم تقدير كارتفاع التقييـ األكاديمي لدل  ،كضعؼ األداء األكاديمي

كضعؼ مكاصمة المرحمة التعميمية )التسرب  ،الٌذاتالدراسة إلى كجكد عبلقة بيف عدـ استقرار تقدير 

 الجامعات األمريكية. طبلبمف التعميـ الجامعي( لدل 

الذكور  ( الفروؽ الفردية بيف,.Cortina and et al 2013ف )يكورتنا وآخر  تناولت دراسة

 ف  كقد انطمقت الدراسة مف مبلحظة أى  ،إكسفورد جامعةفي  الّذاتوتقدير  واإلناث في األداء األكاديميّ 

الطالب الذككر يتفكقكف عمى أقرانيـ مف اإلناث لعدة سنكات داخؿ جامعة إكسفكرد، كىك خبلؼ ما 
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انكية مف تساكم الذككر بباقي الجامعات البريطانية، ككذلؾ خالؼ ما كاف في المرحمة الث يحدثي 

(  مف 1929جريت الدراسة عمى)كاإلناث في التحصيؿ األكاديمي أك تفكؽ اإلناث عمى الذككر، كقد أي 

 ف  ث سنكات دراسية متتالية، كأشارت النتائج إلى أى بلعبر ث ، كاستخدمت المنيج الطكليٌ جامعة إكسفكرد

 اسي األكؿ بارتفاع فعميان  األداء األكاديميٌ ارتفاع التنبؤ بالحصكؿ عمى درجات أعمى في الفصؿ الدر 

 ارتبط بانخفاض األداء األكاديمي لدل الذككر كاإلناث. الٌذاتلدل الذككر، كارتفاع مستكيات تقدير 

 ثالثًا دراسات تتعمؽ باالغتراب النفسي:

 اباالغتر مستوى جودة الحياة الجامعية كعامؿ وسيط بيف  لتعرؼ عمىا( 2019) ددراسة السيىفت 
استخدـ الباحث ، طالبان  ) 136)، بعينة قدرىا ممؾ سعودلا لدى طالب جامعة الّذاتالنفسي وتقدير 

تقدير ك ي النفس االغترابك جكدة الحياة الجامعية )مف مقياسا لكؿ . كأعد حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  المنيج
جكدة الحياة الجامعية  يف مقياسب حصائيان إً  دالةن  ارتباطو  قةي بلع و تكجدي نٌ . كتكصمت النتائج إلى أى (الٌذات

 قةه بلع بيف لدل أفراد الدراسة، كما تكجدي  المعنىي كأبعاده دكف بعد غياب النفس االغترابكمقياس 
عد جكدة الحياة كمقياس جكدة الحياة الجامعية كأبعادىا دكف بي  الٌذاتمقياس تقدير  حصائيان إً  ارتباط دالةن 

بيف جكدة الحياة الجامعية  مكجبةه  قةه بلع و تكجدي ن  إلى أى  مت أيضان لدل أفراد الدراسة، كما تكص ةالجامعي
جكدة الحياة  ف  ي، كأى النفس كاالغترابقة دالة مكجبة بيف جكدة الحياة الجامعية بل، ككجكد عالٌذاتكتقدير 

في  ئيان حصاإً  تكجد فركؽ غير دالة ي، كأخيران النفس كاالغتراب الٌذاتبيف تقدير  كسيطه  الجامعية ليا دكره 
القياـ ببناء برنامج تأىيمي كع كميتيـ العممية. كأكصت لن لعز أفراد الدراسة تي لدل الجامعية جكدة الحياة 

 ي،النفس باالغترابكيقمؿ مف إحساسيـ  ،يزيد مف تقديرىـ لذاتيـمما بالجامعة  المغتربيفب بللمط
 تحسيف جكدةى لإ تيدؼ بيةدكرات تدري لسمسمة المياراتضركرة تبني عمادة تطكير  إلىكأشارت 

 .الجامعة الحياة لدل طالب

 مف عينةٍ  أنماط السموؾ السمبي لدىعالقتو بالنفسي و  ( االغتراب2019دراسة ابو زيد )تناولت 
 االغترابقة بيف بللتعرؼ عمى العاىدفت ىذه الدراسة ، بمحافظة العقيؽ طالبات المرحمة الثانوية

 طالبة (403)راسة مف الدٌ  عينةي  نتٍ ل طالبات المرحمة الثانكية، كتككٌ لد مكؾ السمبيٌ النفسي كأنماط السٌ 
استخداـ المنيج  بالطريقة العشكائية، كتـٌ  فنكية بمحافظة العقيؽ، تـ اختيارىمف طالبات المرحمة الثا
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النفسي مف إعداد  االغتراب: مقياس األكؿ ،كتككنت أداتي الدراسة مف مقياسيف ،االرتباطيٌ  الكصفيٌ 
مف إعداد كماؿ تنيره  : مقياس أنماط السمكؾ السمبيٌ األخركالمقياس  ،(2012)ي كريمة يكنس

ت الحسابية المتكسطا ف  أى أظيرت نتائج الدراسة ، مف صدؽ المقياسيف كثباتيما التأكدي  كتـٌ  ،(2010)
الدراسة  كجاءت أبعاد، قميمةو  النفسي لدل أفراد عينة الدراسة جاء بدرجةو  باالغترابلمستكل الشعكر 

بالمعايير، فقداف اليدؼ، عدـ  االلتزاـ، العجز، عدـ الٌذاتمركزية ): اآلتيعمى النحك  يان مرتبة تنازل
المتكسطات الحسابية  ف  كما أظيرت نتائج الدراسة أى (، باالنتماءقداف الشعكر فبالقيمة،  اإلحساس

عمى النحك  يان الدراسة مرتبة تنازل جاءت أبعاد لمستكل أنماط السمكؾ السمبي جاءت بدرجة قميمة جدنا،
ت النتائج إلى عدـ كأظير ، )تبلقة بالزميبلالع ،قة بالمعمماتبل، العالمدرسية باإلدارةقة بلالع): اآلتي

 ،عزل لمتغيرم التخصص الدراسييي  مكؾ السمبيٌ النفسي، كأنماط السٌ  االغترابكجكد فركؽ عمى أبعاد 
النفسي كلصالح الطالبات  االغترابيف مرتفعي كمنخفضي ب إلى كجكد فركؽو  بينما دلت النتائجي 

 كاألنماطالنفسي  االغترابكأظيرت نتائج الدراسة كجكد ارتباط طردم بيف  .االغترابمنخفضات 
السمككية السمبية لدل  األنماطمف  (590)سيـ بالتنبؤ بنسبة النفسي يي  االغترابالسمككية السمبية، كأف 

بمشاكؿ  االىتماـالبات عمى كصيات أىميا تشجيع الطٌ الدراسة بعدد مف التٌ  كأكصت، عينة أفراد الدراسة
يجاد حؿ لتمؾ االجتماعية المشكبلتطرح بعض  خبلؿمف  اآلخريف باستخداـ التفكير  المشكبلت، كا 
، عقد برامج كدكرات ككرش عمؿ لمطالبات تتضمف أنشطة عممية تتعمؽ بالتخطيط لممستقبؿ، ك العممي

السمكؾ الصادر عنيف  يككفى  فٍ كأى  ،االجتماعيةفي الحياة  اإليجابيةالطالبات لمقيـ ضركرة مراعاة ك 
 .مع تمؾ القيـ متكافؽه 

التعرؼ  الدراسة ىدفت، "الجامعة طمبة لدى النفسي االغتراب" :دراسة عنوانيا( 2014عمواف ) أجرى

 ، كاعتمدتكطالبةو  البو ( ط100العينة مككنة مف ) ككانت الجامعة، طمبة لدل النفسي االغترابعمى 

 ىناؾ أىف   البحث نتائج الطمبة، كأكضحت لدل النفسي االغتراب مفيـك لقياس الكبيسي مقياس الباحثة

 ذات فركؽ كجكد عف النتائج اظيرت %(، كقد9ككانت بنسبة ) ة،الجامع في الطمبة عند غترابو ا نسبة

 اإلناث مف اغترابان  أكثر الذككر ف  أى  كجد حيث س،الجن لمتغير بعان ٌي تً فسالنٌ  االغتراب في إحصائية داللة

 درجة. كأعمى
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 في األردف السورييف الالجئيف مف عينة لدى النفسي االغتراب (2014) عقيؿ تناولت دراسة

 البلجئيف مف عينة لدل النفسي االغتراب معرفة إلى ىدفت، الديمغرافية المتغيرات ببعض وعالقتو

 كتككنت جريبي،التٌ  المنيج استخداـ كتـٌ  الديمغرافية، المتغيرات ببعض كعبلقتو في األردف السكرييف

ـ   ئان الج ( 251مف ) الدراسة عينة  الحالة الجنس، )العمر،  لمتغيرات كفقان  المتاحة بالطريقة ىـاختياري  ت

 مانيةث عمى مكزعةن  فقرةن  ( 96 ) مف مككنة ستبانةا الباحث كاستخدـ ،(التعميميٌ  المستكل  اإلجتماعية،

 العجز، البلىدؼ، التشيؤ، التمرد، اإلجتماعي، األنعزاؿ البلمعنى، )البلمعيارية أساسية ىي مجاالت

 العجز االجتماعية، العزلة البلمعيارية، مستكل أف إلى النتائج كأشارت (،الٌذاتعف  االغتراب

 ،بكالكريكس مؤىبلت يحممكف بمف مقارنة ثانكية مف أقؿ تعميميـ كاف مف أعمى لدل كانت كالبلمعنى،

 ككاف المتزكجيف، بغير مقارنة لدل المتزكجيف أعمى كانت الكمية كالدرجة االغتراب بأبعاده مستكل كأف

 .مف الذككر ناثاإل لدل أكبر النفسي باالغتراب عكرالشٌ  مستكل

الفمسطيني  االغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي" :دراسة بعنواف( Katalo, 2007)كتمو  أجرى

ىدفت إلى معرفة درجة االغتراب النفسي لدل الشباب ، "وعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية

عزل لمجنس كالعمر، كالجامعة، كبمغت عينة الدراسة الفركؽ في االغتراب التي تي  مف أجؿالجامعي، 

طيف، كطالبة مف الجامعات الفمسطينية اآلتية: جامعة الخميؿ، كجامعة بكلتيكنيؾ فمس الب( ط401)

قد الشاب الفمسطيني يعانكف االغتراب بدرجة متكسطة، ك  ف  كجامعة بيت لحـ. ككاف مف أىـ النتائج أى 

الذككر أكثر شعكران باالغتراب مف  ف  أى  كقد كيًجدى عزل لمتغير الجنس، فركؽ في ظاىرة االغتراب تي  كجدت

 اإلناث.
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 واالغتراب النفسي: اتالذّ وتقدير اليوّية الّنفسّية دراسات تربط بيف  :رابعاً 

لدى  الّذاتاالغتراب النفسي وتقدير ب وعالقتياجودة الحياة الجامعية  (2019دراسة السيد )تناولت 

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستكل جكدة الحياة الجامعية كعامؿ كسيط ، طالب جامعة الممؾ سعود

( 136) ، ككانت عينة الدراسة لدل طبلب جامعة الممؾ سعكد الٌذاتبيف االغتراب النفسي كتقدير 

، كأعد مقياسان لكؿ مف جكدة الحياة كاالغتراب حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  ، استخدـ الباحث المنيجٌ طالبان كطالبةن 

بيف مقياس جكدة الحياة الجامعية  مكجبةو  ، كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقةو الٌذاتالنفسي كتقدير 

كمقياس جكدة  الٌذاتمقياس تقدير  عبلقةي  د الغياب، كما تكجدي كمقياس االغتراب النفسي بأبعاده دكف بع

 الٌذاتبيف تقدير  الحياة الجامعية ليا دكر كسيطه  جكدةى  ف  الحياة الجامعية، كما تكصمت الدراسة إلى أى 

 عزل لنكع كميتيـ العممية.في جكدة الحياة الجامعية لدل أفراد الدراسة تي  كاالغتراب النفسي، كتكجد فركؽه 

 النفسي واالغتراب الّذات وىوية التغير القيمي بيف العالقة" :دراسة عنوانيا( 2015كباجة ) جرىأ

 بيف العبلقة كمعرفة ،القيمي التغير مكضكع عمى الضكء إلقاء ىدفت، "العامة الثانوية طمبة لدى

 لتحقيؽ الباحثة العامة، كاستخدمت الثانكية طمبة لدل النفسي كاالغتراب الٌذات كىكية التغير القيمي

 في الدراسة أدكات كتمثمت ،كالمتكسطات الحسابية راراتكالت عمى القائـ الكصفي المنيج الدراسة أىداؼ

 . عمرة يألب النفسي االغتراب لمكحيدم كمقياس الٌذات ىكية كمقياس ،الباحثة إعداد مف القيـ مقياس

ثانكية، كأظيرت النتائج أف ىناؾ ( طالب كطالبة مف المرحمة ال1002كتككنت عينة الدراسة مف )

كما انو ال تكجد عبلقة بيف االغتراب النفسي كالتغير  ،الٌذاتبيف التغير القيمي كىكية  ضعيفةن  عبلقةن 

عزل كاالغتراب النفسي لدل طمبة الثانكية تي  الٌذاتالقيمي، كما تبيف أنو ال تكجد فركؽ في القيـ كىكية 

 ي، التخصص(.إلى متغير )الجنس، المكاف الجغراف
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لدى الطمبة  الّذات( مظاىر االغتراب النفسي وعالقتو بتقدير 2015عصفور ) تناولت دراسة

ىدفت التعرؼ عمى مظاىر االغتراب النفسي ، المتفوقيف في مدرسة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز

تميز بمحافظة اربد، لدل الطمبة المتفكقيف في مدرسة الممؾ عبد الل الثاني لم الٌذاتكعبلقتو بتقدير 

لبلغتراب النفسي مف إعداد الباحث، كمقياس  ، كاستخدـ مقياسان كطالبةن  ( طالبان 83كتككنت العينة مف )

مظاىر االغتراب النفسي  ف  كأشارت النتائج إلى أى  ،(Rosenberg,1979لركزنبرغ ) الٌذاتتقدير 

في مظاىر االغتراب  داللة إحصائيان ت ذا جدت فركؽه ، ككي لمطمبة المتفكقيف أكاديميان كانت متكسطةن 

 ،ككانت لصالح الذككر في مجاالت العزلة االجتماعية كالعجز كالبلىدؼ كالمجاؿ الكمي فسيٌ النٌ 

لدل الطمبة المتفكقيف أكاديميا  الٌذاتتقدير  ف  أى كلصالح اإلناث في مجالي البلمعيارية كالبلمعنى، كما 

ككانت لصالح الذككر.  ،الٌذاتداللة إحصائيا في درجات تقدير ذات  جدت فركؽه كاف مرتفعان، كأيضا كي 

 . الٌذاتكذلؾ كجدت عبلقة ارتباطية مكجبة بيف مظاىر االغتراب النفسي كتقدير 

 لدل الٌذاتكتقدير  النفسي االغتراب مف كؿ مستكل معرفة الى( 2013دراسة شاىيف وناصر )ىدفت 

ـ   ةن،( طالبان كطالب950الدراسة مف ) ت عينةالمفتكحة، كتككن كالقدس القدس جامعتي طمبة  كقد ت

ة حسب متغيرم الجنس كالجامعة، كتكصمت النتائج إلى كجكد ة العشكائيٌ بقيٌ ريقة الطٌ ىـ بالطٌ اختياري 

لدل طمبة الجامعات،  الٌذاتعكسية )سمبية( بيف درجة االغتراب النفسي كدرجة تقدير  ارتباطو  عبلقةً 

درجة الكمية لبلغتراب النفسي لدل جامعتي القدس كالقدس المفتكحة متكسطة،  ال ف  كأظيرت النتائج أى 

بعان لمتغير المستكل تً  الٌذاتكتقدير  فسيٌ االغتراب النٌ  في متكسطاتً  فركؽو  كبينت النتائج عدـ كجكدً 

الدراسي كمكاف اإلقامة، كما تبيف كجكد فركؽ في متكسطات االغتراب النفسي كلصالح الذككر، كما 

 جد فركؽ في مستكل االغتراب النفسي لصالح ذكم التقديريف جيد كممتاز.تك 
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لدى خريجات  الّذاتواقع االغتراب النفسي وتقدير  في( 2010) دراسة حماـ واليويشبحثت 

ىدفت  ، السعودية العربية المممكة في االحساء بمنطقة الجامعة العامالت والعاطالت عف العمؿ

لدل خريجات الجامعة العامبلت كالعاطبلت عف  الٌذاتالنفسي كتقدير الكقكؼ عمى كاقع االغتراب 

كاختيرت العينة بطريقة  ،المقارنة( -العمؿ اتبعت الباحثتاف في  ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي

جامعية غير عاممة  ( خريجةن 182( خريجة جامعية عاممة ك)405عشكائية منتظمة كتككنت مف)

كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف  المممكة العربية السعكدية. أظيرت النتائجي بمنطقة االحساء في 

 انخفض العكر باالغتراب النفسي. الٌذاتأم كمما ارتفع تقدير  ،الٌذاتاالغتراب النفسي كتقدير 

لدى طمبة عمـ  الّذاتالعالقة بيف أنماط اليوية وتقدير " :يابعنوان( ,Seabi 2009دراسة سيبي )و 

لدل طمبة عمـ  الٌذاتىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف أنماط اليكية كتقدير ، "جنوب أفريقيا النفس في

ـي  ( طالبان كطالبة، كتـ  122النفس في جنكب أفريقيا، تألفت عينة الدراسة مف ) مقياس بيزكنسكي  استخدا

نتائج  بينتكقد ، الٌذاتلتقدير  (Rosenberg,1979) لتحديد أنماط  اليكية، كمقياس ركزنبيرغ

أنماط اليكية كانت عمى التكالي )نمط اليكية المعيارم، كالمتشتت، كالمعمكماتي(، كبينت  ف  الدراسة أى 

 كنمط اليكية. الٌذاتارتباطية دالة إحصائي بيف تقدير  عبلقةالنتائج عدـ كجكد 

( العالقة بيف حاالت ىوية األنا Basak and Ghosh, 2008دراسة باساؾ وغوش )تناولت 

ىدفت إلى تبياف العبلقة بيف ، لدى طمبة الجامعات في والية البنغاؿ الغربية في اليند الّذاتقدير وت

لدل مجمكعة مف المراىقيف في مرحمة المراىقة المتأخرة، كطبقت  الٌذاتحاالت ىكية األنا كتقدير 

الغربية في اليند.  ( طالبان كطالبة مف طمبة الجامعات في كالية البنغاؿ590الدراسة عمى عينة بمغت )

. كأشارت نتائج الٌذاتاألنا آلدمز، كمقياس ركزنبرغ لتقدير  ىكيةً  حاالتً  خدـ في الدراسة مقياسي كاستي 

األنا لدل أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس كمتغير  ىكيةً  حاالتً في  الدراسة إلى كجكد فركؽو 
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بيف حاالت ىكية  ارتباطيةن  ىناؾ عبلقةن  ف  ة إلى أى منطقة السكف )ريؼ، مدينة(. كما أشارت نتائج الدراس

، فيما كاف مشتتك الٌذات، حيث كاف محققك اليكية يتمتعكف بنسبة عالية مف تقدير الٌذاتاألنا كتقدير 

 المنخفض. الٌذاتاليكية كمعمقك اليكية يتسمكف بتقدير 

ض المتغيرات النفسية ظاىرة االغتراب ببععالقة ( Delfabbro et al., 2006دراسة )تناولت 

في إلى بحث ىدفت الدراسة ، سترالياإوالتمرد والتوافؽ لدى طالب المدرسة الثانوية ب الّذاتكتقدير 

كالتمرد كالتكافؽ لدل طبلب المدرسة  الٌذاتة كتقدير فسيٌ االغتراب ببعض المتغيرات النٌ  ظاىرةو  عبلقةو 

كأسفرت نتائج الدراسة عف انتشار ظاىرة  ،طالبان  (1284)ستراليا كتككنت عينة الدراسة مف إالثانكية ب

 نسبةن  ف  كأى  ،كالتكيؼ النفسي الٌذاتلدل الطبلب، كتدني مستكل تقدير  كاالجتماعيٌ  فسيٌ االغتراب النٌ 

 .مرد عمى الكاقع االجتماعيـ بالتٌ مف الطبلب يتسـ سمككي  مرتفعةن 

لدى طمبة الحادي عشر في جنوب  تالّذا( االغتراب وعالقتو بتقدير 2006دراسة ربعي)تناولت 

عرؼ عمى الفركؽ تبعان ككذلؾ التٌ  ،الٌذاتعرؼ إلى مستكل االغتراب كعبلقتو بتقدير ىدفت التٌ ، الخميؿ

لمتغيرات الدراسة )الجنس، كالتخصص، كالترتيب الكالدم( لدل طمبة الحادم عشر في جنكب الخميؿ. 

، كطبؽ مقياسي كاألدبيٌ  الحادم عشر بفرعية العمميٌ  طالبان كطالبة مف طمبة (327بمغت عينة الدراسة)

درجة  ف  الدراسة أى  ظيرت نتائجي األغراض جمع بيانات الدراسة. أى  المذيف طكرا الٌذاتكتقدير  االغترابً 

 ىناؾ فركقان دالةن  ف  أى ، ك االغتراب لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في جنكب الخميؿ كانت متكسطةن 

 ،عزل لمتغير الجنسراب لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في جنكب  الخميؿ تي في درجة االغت إحصائيةن 

في درجة  احصائيةو  داللةو  فركقان ذاتى  ظير النتائجي ككانت الفركؽ لصالح الطمبة الذككر، بينما لـ تي 

كما بينت النتائج  ،خصصلمتغير التٌ  لعز الخميؿ تي ؼ الحادم عشر جنكب االغتراب لدل طمبة الصٌ 
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لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في  الٌذاتعكسية ذات داللة احصائية بيف درجة تقدير كجكد عبلقة 

 الخميؿ.

العالقة بيف متغيرات اليوية واالغتراب والتحصيؿ والجنس لدى  في( 2005إغبارية ) دراسةبحثت 

اب ىدفت استقراء العبلقة بيف متغيرات اليكية كاالغتر ، المراىقيف الفمسطينييف في مدينة أـ الفحـ

 ( طالب304لفحـ، عمى عينة بمغت )حصيؿ كالجنس لدل المراىقيف الفمسطينييف في مدينة أـ اكالتٌ 

آلدمز تعريب اليكٌية الٌنفسٌية ( سنة. كاستخدمت الباحثة مقياس 18-17كطالبة تراكحت أعمارىـ )

ليكٌية الٌنفسٌية احاالت  ف  (، كمقياس االغتراب مف إعدادىا. ككشفت نتائج الدراسة أى 1994الربابعة )

لدل العينة جاءت عمى التكالي )تحقيؽ اليكية، تعميؽ اليكية، تشتت اليكية، انغبلؽ اليكية(، مع عدـ 

عزل لمتغير الجنس. فيما ترتبت أبعاد االغتراب عمى التكالي تي اليكٌية الٌنفسٌية كجكد فركؽ في حاالت 

البلمعنى، العجز(، مع عدـ كجكد فركؽ في درجة ، الٌذات)البلمعيارية، االنعزاؿ االجتماعي، العمة عف 

عزل لمتغير الجنس. ككاف أكثر الطمبة تحقيقان ليكيتيـ كأقميـ اغترابان ىـ ذكك االغتراب أك ترتيبو تي 

 ف  التحصيؿ الدراسي الممتاز، كأكثرىـ اغترابان كتأجيبلن كاضطرابان ىـ ذكك التحصيؿ المنخفض. ككجد أى 

 حصيؿ الدراسي.كأبعاد االغتراب كالتٌ اليكٌية الٌنفسٌية د بيف أبعا ان ىناؾ ارتباط
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 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

بلع الباحثة عمى الدراسات السابقة في الدراسة الحالية تكصؿ إلى مؤشرات عامة مف خبلؿ اطٌ 
أفادت الباحثة في إعداد دراستيا كتنظيميا مف حيث األىداؼ كالمنيجية كالعينات كاألساليب 

 حصائية المستخدمة كالنتائج التي تكصمت إلييا، كيمكف لمباحثة استعراض ذلؾ عمى النحك اآلتي:اإل
 األىداؼ:

عممت الباحثة عمى تقسيـ الدراسات السابقة حسب أىدافيا إلى أربعة أقساـ منيا ما تناكؿ اليكية مثؿ 
، (,Payne and Seabi 2013)( كدراسة 2016( كدراسة عبلء الديف )2019دراسة الكتناني )

، كبعض (Staretmater, 2007)(، كدراسة 2010( كدراسة أبك فارة )2011كدراسة السرحاني )
 Sowislo and)( كدراسة 2018مثؿ دراسة مراكشي ) الٌذاتالدراسات تمحكر ىدفيا حكؿ تقدير 

Orth , 2012)  كدراسة(2009Vonk and et al,  )  كدراسة(2013 Cortina and et al,) ،
دراسة (، 2014( كدراسة عقيؿ )2014مثؿ دراسة عمكاف ) فسيٌ ض الدراسات تناكلت االغتراب النٌ كبع
(Katalo, 2007) كاالغتراب النفسي كما  الٌذات، كبعض الدراسات التي تناكلت المتغير اليكية كتقدير

صر (، كدراسة شاىيف كنا2015( كدراسة عصفكر )2015( كدراسة كباجة )2019في دراسة السيد )
 Basak and)كدراسة  (,Seabi 2009)( كدراسة 2010( كدراسة حماـ كاليكيش )2013)

Ghosh, 2008) كدراسة ، (Delfabbro and et al, 2006)( كدراسة 2006، كدراسة ربعي )
 (.2005إغبارية )
 العينة

فقد متعددة، فمف حيث الحجـ  اختمفت كتباينت الدراسات السابقة فيما يخص العينة في جكانبو 
مثؿ دراسة  تباينت العينات التي طبقت عمييا الدراسات السابقة بيف ككنيا صغيرة في بعض الدراسات

 ككبيرة في أخرل ،(2015) عصفكر دراسةك  (2014) عمكافكدراسة  (2020عيطات كعبد الكاحد )
 ،(2013) كناصر شاىيف دراسةك ( 1999) الحباشنة دراسةك  (2014) كالزغمكؿ زايد كدراسةمثؿ 

عبلء الديف  دراسةككتباينت أيضان مف حيث الفئة المستيدفة فمنيا ما استيدؼ طمبة الجامعات 
كمنيا ما استيدؼ  ،(2011السرحاني ) دراسة، ك (,Payne and Seabi 2013) دراسةك ، (2016)

دراسة ك ، (Delfabbro and et al, 2006دراسة )ك  (2015دراسة عصفكر )ك طمبة المدارس
  .(2006ربعي)
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 ألدوات:ا
التي استخدمتيا الدراسات السابقة  فجميع الدراسات استخدمت  ي األدكاتلـ يكف ىناؾ تبايف ف

 االستبانة كأداة لجمع البيانات.
 :النتائج

 اختمفت نتائج الدراسات السابقة في نتائجيا فكانت كما يمي:
أٌف مستكل  (2019سة الكتناني )درافقد بينت اليكٌية الٌنفسٌية فيما يتعمؽ بالدراسات التي تتمحكر حكؿ 

عدـ كجكد  أظيرت( ,Payne and Seabi 2013دراسة )ك جاءت بدرجة منخفضة، أزمة اليكية 
بينت ( 2011السرحاني ) دراسة، ك حصيؿ األكاديميٌ عبلقة بيف نمطي اليكية )المعيارية، المتشتت( كالتٌ 

 ف  ( أظيرت أى 2010) أبك فارةدراسة ك ة %( مف أفراد العينة كانكا غير مميزيف لحاالت اليكي58) ف  أى 
كاف عمى التكالي )تعميؽ اليكية بنسبة اليكٌية الٌنفسٌية التكزيع العاـ ألفراد عينة الدراسة عمى حاالت 

 .%(15.2%، تحقيؽ اليكية بنسبة 20.6%، انغبلؽ اليكية بنسبة 24.3%، تشتت اليكية بنسبة 40
( إلى أنو تكجد 2018مراكشي ) فتكصمت دراسة الٌذاتير كبالنسبة لمدراسات التي تتمحكر حكؿ تقد
 Sowislo and Orth) ، كدراسةلدل الطمبة الجامعييف الٌذاتعبلقة ارتباطية بيف جكدة الحياة كتقدير 

، تؤدم إلى تقميؿ الفرص باإلصابة باالكتئاب فٍ ممكف أى  الٌذاترفع حالة تقدير  أفتكصمت  (2012 ,
ارتبط بانخفاض  الٌذاتارتفاع مستكيات تقدير  ف  ( أشارت إلى أى ,Cortina and et al 2013دراسة )ك 

 .اء األكاديمي لدل الذككر كاإلناثاألد
 أكثر الذككر ف  أى  إلى( 2014عمكاف ) دراسةأما الدراسات التي تتعمؽ باالغتراب النفسي فقد تكصمت 

 باالغتراب الشعكر مستكل ف  أى إلى  أشارت (2014) عقيؿ دراسة، ك درجة كأعمى اإلناث مف اغترابان 
الشاب الفمسطيني يعانكف  ف  ( أى Katalo, 2007دراسة )ك  ،مف الذككر ناثاإل لدل أكبر فسيٌ النٌ 

 الذككر أكثر شعكران باالغتراب مف اإلناث. ف  أى ك االغتراب بدرجة متكسطة، 
 بيفعبلقة  كجكد (2019السيد )أما فيما يتعمؽ بالعبلقات بيف متغيرات الدراسة فقد أظيرت دراسة 

ال تكجد فركؽ في القيـ كىكية أنو ( 2015دراسة كباجة )كما كجدت  ،فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتتقدير 
( كجدت عبلقة ارتباطية مكجبة بيف مظاىر 2015دراسة عصفكر )ك  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذات

كجكد عبلقة ارتباط عكسية رت أظي( 2013دراسة شاىيف كناصر )، ك الٌذاتكتقدير  فسيٌ النٌ االغتراب 
دراسة حماـ ك لدل طمبة الجامعات،  الٌذاتكدرجة تقدير  فسيٌ )سمبية( بيف درجة االغتراب النٌ 

أم  الٌذاتكتقدير  فسيٌ النٌ ( أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف االغتراب 2010كاليكيش)
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( بينت النتائج عدـ كجكد ,Seabi 2009دراسة )، ك فسيٌ النٌ باالغتراب انخفض  الٌذاتكمما ارتفع تقدير 
فقد ( Basak and Ghosh, 2008دراسة )، أما كنمط اليكية الٌذاتبيف تقدير ارتباطية  عبلقة
( 2005إغبارية ) دراسةك ، الٌذاتأف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف حاالت ىكية األنا كتقدير  أظيرت
 حصيؿ الدراسي.كأبعاد االغتراب كالتٌ فسٌية اليكٌية النٌ بيف أبعاد  ان أف ىناؾ ارتباط تكجد

كقد تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء أدكات الدراسة ككذلؾ االطبلع عمى الجيكد السابقة 
حكؿ مكضكع اليكية النفسية كاالغتراب النفسي كتقدير الذات كما تكافؽ منيا مع نتائج ىذه الدراسة كما 

 يعارضو.
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 الفصل الثالث

 قة واالجراءاتالطري

 مقدمة 

دكاتيا، ككذلؾ المجتمع الذم أجرت عميو الدراسة، كعينة أعرض ىذا الفصؿ منيجية الدراسة، ك يست

، كاألساليب اإلحصائية لمقاييس الدراسة الدراسة كخصائصيا، كأداة الدراسة، كالخصائص السيككمترية

 المستخدمة. 

 أواًل: منيج الدراسة

الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة في االرتباطي  دراسة المنيج الكصفيٌ استخدمت الباحثة في ىذه ال

كعبلقتيا بتقدير اليكٌية الٌنفسٌية قياس للكاقع، كىك المنيج المناسب ككما ىي في ا ،الكقت الحاضر

 .لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية فسيٌ النٌ كاالغتراب  الٌذات

  الدراسةثانيًا: مجتمع 

كالبالغ عددىـ ، طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية يشمؿ مجتمع الدراسة جميع

، أم ما نسبة حصائيات الجامعات الفمسطينية في جنكب الضفة الغربيةإً كفؽ  طالب كطالبة (6341)

 يكضح ذلؾ:( 1كالجدكؿ ) ،عدد الطمبة في الجامعات الفمسطينية% مف 21.0
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 حسب الجنس (: توزيع مجتمع الدراسة1جدوؿ )

 المجموع إناث ذكور الجامعات

 3166 1861 1305 الخميؿ

 2334 1273 1061 ؾالبوليتكن

 667 454 213 بيت لحـ

 174 98 76 دار الكممة

 6341 3686 2655 المجموع

 ثالثًا: عينة الدراسة

مقيمػػػيف فػػػي  عينػػػة الدراسػػػة مػػػف خػػػارج كطالبػػػةن  ان طالبػػػ( 50: تػػػـ اختيػػػار )العينػػػة االسػػػتطالعية - أ

اليكٌية دكات الدراسة )مقياس أل الخصائص السيككمتريةالمخيمات الفمسطينية، كذلؾ لمتأكد مف 

لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف طمبػػػػة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي  الٌنفسػػػػيٌ كاالغتػػػػراب  الػػػػٌذاتتقػػػػدير ك الٌنفسػػػػٌية 

 دالالت صدقيا كثباتيا.ك  ،(المخيمات الفمسطينية

: تـ اختيار عينة الدراسة بحيث تككف ممثمة لمجتمعيا باالعتماد عمى دراسةالعينة األساسية لم - ب

ت عينػػػة ، كبشػػػكؿ عػػػاـ تككٌنػػػالقصػػػدية الميسػػػرةاألسػػػس اإلحصػػػائية الختيػػػار العينػػػات بالطريقػػػة 

ىػػك  ا، كمػػالدراسػػة مػػف مجتمػػعتقريبػػان %( 4.4نسػػبة )ب أم، كطالبػػةن  ان طالبػػ( 281الدراسػػة مػػف )

 اآلتي يكضح خصائص العينة الديمكغرافية. (، كالجدكؿ2كاضح في جدكؿ )
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 والنسب المئوية لخصائص العينة الديموغرافية األعداد(: 2جدوؿ )

 النسبة المئكية العدد المتغيرات
 الجنس

 %39.9 112 ذكر
 %60.1 169 أنثى

 %100 281 المجموع
 العمر

 %63.0 177 سنة فأقؿ 20
 %37.0 104 سنة 20أكثر مف 
 %100 281 المجموع

 الجامعة
 %35.2 99 جامعة الخميؿ

 %48.4 136 جامعة بيت لحـ
 %11.7 33 بكليتكنؾ 
 %4.6 13 دار الكممة
 %100 281 المجموع

 التخصص
 %44.8 126 عمـك طبيعية
 %53.4 150 عمـك إنسانية

 %100 281 المجمكع
 السنة الدراسية

 %33.1 93 أكلى
 %26.7 75 ثانية
 %26.3 74 ثالثة
 %12.1 34 رابعة

 %1.8 5 خامسة
 %100 281 المجموع

 العمؿ
 %23.1 65 يعمؿ

 %76.9 216 ال يعمؿ
 %100 281 المجموع

 مكاف السكف
 %27.3 77 مخيـ العركب
 %13.2 37 مخيـ الفكار

 %37.0 104 مخيـ الدىيشة
 %10.0 28 مخيـ العزة
 %5.0 14 مخيـ عايدة
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 %7.5 21 أخرل
 %100 281 المجموع

 المستوى التعميمي لموالديف
 %31.0 87 ثانكم
 %69.0 194 جامعي
 %100 281 المجموع

%( مف اإلناث، كتشير 60.1%( مف أفراد العينة ذككر مقابؿ )39.9) ف  ( أى 2تضح مف الجدكؿ )

 20ذكم األعمار أقؿ مف %( مف أفراد العينة مف 63) ف  أى إلى ( 2المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

 ف  أى إلى ( 2، كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )سنة 20ذكم األعمار أكثر مف %( مف 37، ك)سنة

، جامعة بيت لحـ%( مف 48.4، ك)طمبة في جامعة الخميؿ%( مف أفراد العينة 2=35.3)

كتشير في كمية دار الكممة،  ىـ طمبةه %( 4.6، ك)جامعة بكليتكنؾ فمسطيف%( مف 11.7ك)

، تخصصيـ عمكـ طبيعية%( مف أفراد العينة 44.8) ف  أى  إلى (2ردة في الجدكؿ )المعطيات الكا

 ف  أى  إلى (2، كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )يدرسكف في كميات عمكـ إنسانية%( مف 53.4ك)

ىـ %( 26.3، ك)طمبة في السنة الثانية%( 26.7، ك)طمبة سنة أكلى%( مف أفراد العينة 33.1)

 ،ىـ طمبة في السنة الخامسة%( 1.8، ك)طمبة في السنة الرابعة%( 12.1، ك)ة الثالثةطمبة في السن

%( مف 76.9، ك)يعممكف%( مف أفراد العينة 23.1) ف  أى إلى ( 2كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

العينة %( مف أفراد 27.3) ف  أى إلى ( 2، كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )أفراد العينة ال يعممكف

%( مف 10.0، ك)الدىيشة%( مف مخيـ 37، ك)الفكار%( مف مخيـ 13.2، ك)العركبمف مخيـ 

مات أخرل يدرسكف في الجامعات محؿ %( مف مخي7.5%( مف مخيـ عايدة، ك)5.0، ك)العزةمخيـ 

 متكسط المستكل%( مف أفراد العينة 31) ف  أى إلى ( 2كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )الدراسة، 

 .يحممكف درجة دراسة جامعية%( 69، ك)التعميمي لكالديف ىك ثانكية
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 رابعًا: أدوات الدراسة

 اليوية النفسيةمقياس ( 1)

ة لدل عينة مف طمبة الجامعات اليكيٌ ( فقرة، تقيس 26يتككف المقياس مف )وصؼ المقياس: 

 6" تحقيؽ اليكية) كىي:أبعاد  أربعةحيث تككف المقياس مف  ،الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

ـ  فقرات" 8" اضطراب اليكية، فقرات" 5" انغبلؽ اليكية، فقرات" 8" تعميؽ اليكية، فقرات"  (، حيث ت

لمجاالت باالفقرات الخاصة ف ع تـ اإلجابةي ك (، 2019تطكير المقياس باالعتماد عمى دراسة الظفيرم )

كرت الخماسي، حيث تككف سمـ االستجابة سمـ كفؽ تدريج لي فعف طريؽ اختيار المستجيب لئلجابة ع

( 2( درجات، قميمة )3( درجات، متكسطة)4( درجات، كبيرة )5( درجات، ىي: كبيرة جدان )5مف )

( أما الدرجة العميا بمغت 26=1×26( درجة، حيث بمغت الدرجة الدنيا )1درجة، قميمة جدان )

(26×5=130.) 

 ّية اليوّية الّنفسالخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدؽ المقياس

 صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىري( 

ة  عمى مجمكعة مف السادة المحكميف مف ذكم االختصاص في عمـ المقياس بصكرتو األكليٌ  عرضي  تـٌ 

 ، كعمـ النفس التربكم، كالقياس كالتقكيـ،ة، كعمـ النفس اإلرشادمٌ فسيٌ فس اإلكمينيكي كالصحة النٌ النٌ 

كذلؾ لتحديد مدل كضكح  ؛(2كمحكمة، انظر الممحؽ ) ان ( محكم11دىـ )كالبالغ عد الٌنفسيٌ ب كالطٌ 

بداء المبلحظات حكؿ الفقرات بالحذؼ كالتعديؿ،  الفقرات، كدقة الصياغة المغكية كانتمائيا لممجاؿ، كا 

حسب %( مف المحكميف 82بالمبلحظات التي اتفؽ عمييا ) األخذي  أك المكافقة عمى صحتيا، كتـٌ 

 .المعادلة
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 %100× عدد الفقرات التي االختبلؼ عمييا(/ مجمكع الفقرات الكمي  –ات التي تـ االتفاؽ عمييا )الفقر 

، 20، 14، 11كىي ) ،فقرات 4ديؿ (، كتع25، 22، 16، 4، 2كىي ) ،فقرات 5 حذؼي  حيث تـٌ  

 .( حتى خرجت في صكرتيا النيائية21

 االتساؽ الداخمي الصدؽ 

تككنػت  ،صػدؽ المقيػاس بتطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطبلعية كألغراض التكصػؿ إلػى قامت الباحثةي 

 ، حيػػث تػػـٌ مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة األصػػمية المخيمػػات الفمسػػطينية مػػف طمبػػة كطالبػػةن  ان طالبػػ( 50مػػف )

( لفقػرات األداة، Factor  Analysis) دؽ االتسػاؽ الػداخميٌصػىػذا المقيػاس بحسػاب ال صػدؽً  حسػابي 

 (.3كما ىك كاضح في الجدكؿ )

لمعينة اليوّية الّنفسّية ( لفقرات مقياس Factorial  Analysis) االتساؽ الداخمي(: نتائج 3جدوؿ )
 .االستطالعية

 الرقـ
 الفقرات

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف )ر(

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

1.  

مررت بفترة تساؤالت جدية حكؿ فمسفة الحياة كيمكنني القكؿ أنني اآلف أفيـ ما 
 .أؤمف بو

0.381 0.000 

2.  

لقد طكرت كجية نظرم الشخصية المتعمقة )بأسمكب الحياة( المثالي بالنسبة لي 
 كذلؾ بعد تفكير عميؽ كال أعتقد أف أحدان يستطيع تغيير كجية نظرم.

0.388 0.000 

 0.000 0.322 .لـ أجد كجية نظر أقبميا لنمط الحياة عمى الرغـ مف بحثي المستمر  .3

 0.000 0.219 .أعمؿ عند تخرجي مف الجامعةكثيران في ماذا س أفكري   .4

 0.001 0.191 .إذا تعمؽ األمر باختيار أصدقائي فإني أستشير كالدم في ذلؾ  .5

6.  

لست متأكدان مف معتقداتي السياسية لكنني أحاكؿ أف أتعرؼ عمى ما يمكنني 
 .االعتقاد بو حقان 

0.333 0.000 

 0.000 0.338 .يقارف بأعماؿ اآلخريفإنني أعمؿ بشكؿ أفضؿ عندما أعرؼ بأف عممي سكؼ   .7

 0.000 0.345 .أعرؼ ماذا أريد فعمو في المستقبؿ  .8

 0.000 0.358بعد ممارستي لنشاطات ترفييية عديدة، كجدت نشاطان كاحدان أك أكثر مف   .9



58 
 

 .النشاطات التي استمتع في ممارستيا فعبلن مع األصدقاء

10.  

ة أجد نفسي مشتركان في مف أجؿ الكصكؿ إلى كجية نظر مقبكلة عف الحيا
نقاشات عديدة مع اآلخريف في الذم أجرم فيو كثيران مف محكالت االكتشافات 

 .يةالٌذات
0.306 0.000 

11.  

لقد اخترت نشاطان أك أكثر مف بيف كثير مف النشاطات الترفييية كي أمارسيا 
 .بانتظاـ كأنا مقتنع باختيارم

0.421 0.000 

12.  

كشخص، كما زلت أحاكؿ تحديد األعماؿ أحاكؿ اكتشاؼ قدراتي  ما زلتي 
 .كالكظائؼ التي تناسبني

0.384 0.000 

13.  

ية فقد أسست كجية نظر محددة عف أسمكب حياتي الٌذاتبعد الكثير مف المراجعة 
 .في المستقبؿ

0.267 0.000 

14.  

فكرت مميان بمعتقداتي السياسية، فأدركت أنني أتفؽ فقط مع بعض معتقدات 
 .ؼ مع بعضيا اآلخركالدم السياسية كأختم

0.374 0.000 

15.  

ما زلت أبحث عف فمسفتي كنظرتي الركحية إلى األمكر محاكالن الكصكؿ إلى 
 .كلكنني لـ أنتو مف مرحمة البحث بعد ،رؤية كاضحة

0.360 0.000 

16.  

أظف أنني أشبو كالدٌم فيما يتعمؽ بالسياسة أقـك بما يقكماف بو مف أمكر 
 .كالتصكيت كما شابيما

0.324 0.000 

17.  

لـ أمارس فعميان أنشطة سياسية تكفي لتشكيؿ مكقؼ سياسي ثابت نحك اتجاه أك 
 .آخر

0.400 0.000 

 0.000 0.405 .أخذت جميع نشاطاتي الترفييية عف كالدم كلـ أحاكؿ ممارسة أم نشاط آخر  .18

19.  

قد أخذ التفكير في المينة المناسبة لي كثيران مف كقتي حتى أصبحت أعرؼ اآلف 
 .التي أريدىا فعبلن المينة 

0.492 0.000 

20.  

ال ييمني التفكير بنكع الكظيفة التي تناسبني فظام كظيفة بالنسبة لي تفي 
 .بالغرض كيبدك أنني أقبؿ بما ىك متيسر

0.435 0.000 

21.  

لـ أفكر جديان بدكر الرجؿ كالنساء في حياتيـ الزكجية فيذا األمر يبدك أنو ال 
 .ييمني

0.237 0.000 

 0.000 0.405 .مؽ بفمسفتي كنظرتي إلى الجانب الركحي فأني لـ أبحث عما ألتـزفيما يتع  .22

 0.000 0.424 .لـ أفكر بفمسفتي إلى الجانب الركحي كأنا اآلف منشغؿ عنيا بقضايا أخرل  .23

 0.000 0.474 .لـ أفكر بالسياسة فيي ال تجذبني إلييا  .24

 0.000 0.69 .ؽ مقرب اآلفليس لدم أصدقاء مقربيف كال أعتقد أنني أبحث عف صدي  .25

 0.000 0.433 الناس أنماط كثيرة كمختمفة لذلؾ ما زلت أبحث عمف يناسبني مف األصدقاء.  .26
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أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات ( إلى 3تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ) 

معان  ، كانيا تشترؾي تساؽ الداخميا يشير إلى قكة االكؿ بعد مع الدرجة الكمية لمبعد دالة إحصائيان، ممٌ 

 .مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية لدل عينةو اليكٌية الٌنفسٌية في قياس 

 الثبات

تككنت مف  ،قامت الباحثة ألغراض التكصؿ إلى ثبات المقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية

، مف خارج عينة الدراسة األصمية في المخيمات الفمسطينيةالجامعات الفمسطينية  البان مف طمبةط( 50)

 Cronbachلمقياس الدراسة بطريقة االتساؽ الداخمي معامؿ ألفا كركنباخ ) الثباتً  حسابي  كتـٌ 

Alpha)، ( 4كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ.) 

 ألداة الدراسة (Cronbach Alphaمعامؿ الثبات )(: نتائج 4جدوؿ )
 قيمة ألفا عدد الفقرات عاداألب

 0.836 6 تحقيؽ اليوية
 0.828 7 تعميؽ اليوية
 0.799 5 انغالؽ اليوية
 0.852 8 اضطراب اليوية
 0.863 26 الدرجة الكمية 

أداة الدراسة  تتمتع بدرجة عالية مف الثبات، كبيذا  ف  أى إلى ( 4تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )

، حيث بمغت قيمة الثبات لمعينة (1لمتطبيؽ بصكرتو النيائي، انظر ممحؽ ) أصبح المقياس جاىزان 

 (.0.863االستطبلعية )
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  الّذاتتقدير مقياس ( 2)

 وصؼ المقياس: 

ـ    خمسةمف  ف المقياسي مف المقاييس حيث تككٌ  باالعتماد عمى مجمكعةو  الٌذاتتقدير مقياس  تطكيري  ت

عد ، البي فقرات" 8" االنفعاليٌ  البيعد فقرات"، 7" الجسميٌ  البيعد، رات"فق 9" االجتماعيٌ  البيعدكىي: ) ،أبعاد

يتككف (، ك 1979) لركزنبرغباالعتماد عمى دراسة  (فقرات" 8" المعرفيٌ  البيعد، فقرات" 7" األخبلقيٌ 

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  الٌذاتتقدير ، تقيس ( فقرةن 39المقياس مف )

طريؽ اختيار المستجيب لئلجابة ، كيتـ اإلجابة عمى الفقرات الخاصة بيذه المجاالت عف ينيةالفمسط

( درجات، ىي: 5ف سمـ االستجابة مف )سمـ االستجابة كفؽ تدريج ليكرت الخماسي، حيث تككٌ  فع

( 1( درجة، قميمة جدان )2( درجات، قميمة )3( درجات، متكسطة)4( درجات، كبيرة )5كبيرة جدان )

 (.195=5×39بمغت )ف( أما الدرجة العميا 39=1×39حيث بمغت الدرجة الدنيا ) رجة،د

  الّذاتتقدير الخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدؽ المقياس

 صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىري(

عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف مف ذكم االختصاص في عمـ  تـٌ 

 قكيـ،، كالقياس كالتٌ ربكمٌ ، كعمـ النفس التٌ ة، كعمـ النفس اإلرشادمٌ فسيٌ حة النٌ كالصٌ  النفس اإلكمينيكيٌ 

كذلؾ لتحديد مدل كضكح  ؛(2، انظر الممحؽ )كمحكمةن  ان ( محكم11كالبالغ عددىـ ) ،فسيٌ كالطب النٌ 

بداء المبلحظات حكؿ الفقرات بالحذؼ كالتعديؿ،  الفقرات، كدقة الصياغة المغكية كانتمائيا لممجاؿ، كا 

ـ    %( مف المحكميف حيث تـٌ 87بالمبلحظات التي اتفؽ عمييا ) األخذي  أك المكافقة عمى صحتيا، كت
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فقرات حتى خرجت في صكرتيا  6(، كتعديؿ 37، 34، 31، 28، 26، 21، 12، 8)فقرات 8حذؼ 

 (.1انظر الممحؽ ) (32، 29، 18، 14، 13، 5كىي ) ،النيائية

 االتساؽ الداخميالصدؽ 

نػت تككٌ  ،امت الباحثة كألغراض التكصػؿ إلػى صػدؽ المقيػاس بتطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطبلعيةق

، حيػػػث تػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ ىػػػذا طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي المخيمػػػات الفمسػػػطينيةمػػػف ( 50مػػػف )

 ( لفقرات األداة، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػحه Factor  Analysis) صدؽ االتساؽ الداخمي المقياس بحساب 

 (.5لجدكؿ )في ا

لمعينة  الّذاتتقدير ( لفقرات مقياس Factor  Analysis) صدؽ االتساؽ الداخمي (: نتائج 5جدوؿ )
 .االستطالعية

 الرقـ
 الفقرات

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف )ر(

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000 0.372 .أحاكؿ أف أعطي األشخاص الذيف أقابميـ بحياتي انطباعان إيجابيان   .1

 0.000 0.476 .كاإلخبلصميز عبلقاتي مع الناس بالمحبة تت  .2

 0.000 0.347 .أسعى أف أككف مبادران في حؿ مشكبلت اآلخريف أحاكؿ  .3

 0.000 0.425 .أككف قادران عمى اتخاذ القرار بعد المناقشة مع اآلخريف  .4

 0.000 0.511 .أبادر بالحديث مع غيرم مف الناس حتى يبػدأ ىػك بالحديث معي   .5

 0.000 0.434 .أك خكؼأطرح عمى أساتذتي أم أسئمة دكف حرج   .6

 0.000 0.283 أشعر بالراحة عندما أككف مع الجماعة.  .7

 0.000 0.365 يصعب عمي االندماج بسيكلة في المجتمع.  .8

 0.000 0.337 .أشعر أف اآلخريف قادركف عمى التكاصؿ مػع غيػرىـ أفضؿ مني  .9

 0.000 0.447 .أنا راضو عف صفاتي الجسمية  .10

 0.000 0.425 .أشعر أف حركاتي الجسمية متزنة   .11

 0.000 0.511 تكحي صبلبة جسمي بشخصية قكية.  .12

 0.000 0.434 عند بذؿ أم جيد عضمي.  بالراحةأشعر   .13

 0.000 0.283 أتمتع بالمياقة البدنية العالية.  .14
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 0.000 0.365 . مشدكدةكعضبلتي  مناسبشعر أف كزني   .15

 0.000 0.337 .مظيرم الخارجي  اضي عفبأني ر أشعر   .16

 0.000 0.447  عند الحديث مع أشخاص ال أعرفيـ. بالجرأةأشعر   .17

 0.000 0.383 .قمػؽ أك خكؼ أك تردد)غيػر المألكفػة( دكف  الجديدةأكاجو المكاقؼ   .18

 0.000 0.228 .اشعر أف لكجكدم أىمية  .19

 0.000 0.207 .كتشجيعيا لي دائمااشعر بمحبة اآلخريف   .20

 0.000 0.188 أشعر بالضيؽ في المكاقؼ االجتماعية الجديدة.  .21

 0.000 0.372 .اشعر أنني غير قادر عمى آف أدع اآلخريف يعػاممكني بمطؼ  .22

 0.000 0.439 أشعر باالرتياح عند عكدتي إلى المنزؿ.  .23

 0.000 0.437 .اشعر بضيؽ عندما أتعرض لمكاقؼ ضاغطة  .24

 0.000 0.384 في كؿ المكاقؼ. أفرض احترامي عمى اآلخريف  .25

 0.000 0.477 أتنازؿ لآلخريف إذا تعارضت مصالحي معيـ.  .26

 0.000 0.474 أميؿ إلى احتراـ اإلنساف كإنساف.  .27

 0.000 0.477 أفكارم ال تتكافؽ مع سمككي. أف  .28

 0.000 0.471  اآلخريف. تقديرأميؿ إلى   .29

 0.000 0.475 .أتصرؼ بأمانة ميما كانت المغريات  .30

 0.000 0.376 .أتصرؼ بحكمة في مكاجية المكاقؼ الحرجة  .31

 0.000 0.349 .أحاكؿ بنفسي حؿ مشكبلتي الشخصية  .32

 0.000 0.403 .أشعر بأف ذكائي مختمؼ عف اآلخريف  .33

 0.000 0.455 .استخداـ قدراتي العقمية فػي مكاجيػة مشػاكؿ الحيػاة  .34

 0.000 0.381 أغير مف أفكارم بما يتناسب مع المكاقؼ.  .35

 0.000 0.302 في الحياة. كالتفكؽتساعدني قدراتي العقمية في النجاح   .36

 0.000 0.435 تساعدني قدراتي العقمية عمى القياـ بالمياـ المككمة لي.  .37

 0.000 0.268 أحاكؿ أف أغير مف أفكارم بما يفيد مصالحي.  .38

 0.000 0.326 أجد صعكبة في اتخاذ قراراتي بنفسي. ال  .39

بعد  فقرة مف فقرات كؿٌ  جميع قيـ مصفكفة ارتباط كؿٌ  ف  أى ( إلى 5عطيات الكاردة في الجدكؿ )تشير الم

، كانيا تشترؾ معان في قكة االتساؽ الداخمي أىف   مع الدرجة الكمية لمبعد دالة إحصائيان، مما يشير إلى

 .سطينيةلدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفم الٌذاتتقدير قياس 
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 الثبات

قامت الباحثة ألغراض التكصؿ إلى ثبات المقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية تككنت مف 

حساب الثبات لمقياس الدراسة  ، كتـٌ طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةمف ( 50)

كما ىي  ،اءت النتائجكقد ج ،(Cronbach Alphaبطريقة االتساؽ الداخمي معامؿ ألفا كركنباخ )

 (.6كاضحة في الجدكؿ )

 ألداة الدراسة (Cronbach Alphaمعامؿ الثبات )(: نتائج 6جدوؿ )
 قيمة ألفا عدد الفقرات األبعاد

 0.82 8 البعد االجتماعي

 0.85 7 البعد الجسمي

 0.80 8 البعد االنفعالي

 0.80 7 البعد األخبلقي

 0.81 8 البعد المعرفي

 0.88 38 مية الدرجة الك

جدان  عاليةو  بدرجةو  راسة بأبعادىا المختمفة تتمتعي الدٌ  أداةى  ف  أى إلى ( 6تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )

حيث بمغت قيمة الثبات لمعينة جاىزان لمتطبيؽ بصكرتو النيائية،  يذا أصبح المقياسي لك  ،مف الثبات

 (.1انظر ممحؽ )(.0.88لمعينة الكمية )بات الثٌ  قيمةي  (، بينما بمغتٍ 0.88االستطبلعية )

 االغتراب النفسيمقياس ( 3)

 وصؼ المقياس: 

مف المقاييس حيث تككف المقياس مف  باالعتماد عمى مجمكعةو  فسيٌ النٌ االغتراب مقياس  تطكيري  ـٌ ت

، عدـ االحساس بالقيمة، العجز، عدـ االلتزاـ بالمعايير، فقداف الشعكر باالنتماءكىي ) ،سبعة أبعاد
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يتككف المقياس (، ك 2004) العقيمي( باالعتماد عمى دراسة الٌذاتمركزية ، فقداف المعنى، فقداف اليدؼ

مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  االغتراب النفسي لدل عينةو  ، تقيس( فقرةن 42مف )

ستجيب لئلجابة الفقرات الخاصة بيذه المجاالت عف طريؽ اختيار الم ف، كيتـ اإلجابة عالفمسطينية

( درجات، ىي: 5ف سمـ االستجابة مف )سمـ االستجابة كفؽ تدريج ليكرت الخماسي، حيث تككٌ  فع

( 1( درجة، قميمة جدان )2( درجات، قميمة )3( درجات، متكسطة)4( درجات، كبيرة )5كبيرة جدان )

 (.210=5×42( أما الدرجة العميا بمغت )42=1×42حيث بمغت الدرجة الدنيا ) درجة،

 االغتراب النفسيالخصائص السيكومترية لمقياس 

 أ. صدؽ المقياس

 . صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىري(1

مف السادة المحكميف مف ذكم االختصاص في عمـ  المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعةو  عرضي  تـٌ 

 قكيـ،كالقياس كالتٌ  ،ربكمٌ ، كعمـ النفس التٌ كالصحة النفسية، كعمـ النفس اإلرشادمٌ  النفس اإلكمينيكيٌ 

( كذلؾ لتحديد مدل كضكح 2، انظر الممحؽ )كمحكمةن  ان ( محكم11كالبالغ عددىـ ) ،فسيٌ ب النٌ كالطٌ 

بداء المبلحظات حكؿ الفقرات بالحذؼ كالتعديؿ،  الفقرات، كدقة الصياغة المغكية كانتمائيا لممجاؿ، كا 

 %( مف المحكميف حيث تـٌ 87عمييا ) أك المكافقة عمى صحتيا، كتـ األخذ بالمبلحظات التي اتفؽ

، 32، 27، 23، 14، 9)فقرات  7(، كتعديؿ 37، 34، 31، 28، 26، 21، 12، 8ت)فقرا 8حذؼ 

 (.1انظر الممحؽ ) حتى خرجت في صكرتيا النيائية( 39، 35

 االتساؽ الداخميالصدؽ 

سػػتطبلعية تككنػػت قامػػت الباحثػػة كألغػػراض التكصػػؿ إلػػى صػػدؽ المقيػػاس بتطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة ا

حسػػػاب صػػػدؽ ىػػػذا  ، حيػػػث تػػػـٌ طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي المخيمػػػات الفمسػػػطينيةمػػػف ( 50مػػػف )
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( لفقػرات األداة، كمػا ىػك كاضػح فػي Factor  Analysis) صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي المقيػاس بحسػاب 

 (.7الجدكؿ )

 االغتراب النفسيقياس ( لفقرات مFactor  Analysis) صدؽ االتساؽ الداخمي (: نتائج 7جدوؿ )
 .لمعينة االستطالعية

 الرقـ
 الفقرات

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف )ر(

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000 0.476 .أشعر بالكحدة حتى عندما أككف بيف أسرتي  .1

 0.000 0.372 .أشعر انني منعزؿ عف الناس مف حكلي  .2

 0.000 0.476 .أشعر بالغربة عندما أككف بيف زمبلئي  .3

 0.000 0.347 .أجد أنو ليس مف السيؿ التخمي عف المجتمع الذم نشأت فيو  .4

 0.000 0.425 .أشعر شعكران قكيان باالنتماء لمكمية التي أدرس بيا   .5

 0.000 0.511 .الكالء لمكمية التي أدرس بيا بأشعر شعكران قكيان   .6

 0.000 0.434 .أفضؿ أف اعيش في أم بمد أخر غير الذم أعيش فيو  .7

 0.000 0.283 .كاألشخاص تمسكي بالقيـ يعتمد عمى طبيعة المكاقؼ  .8

 0.000 0.365 .أفضؿ الحرية التي تخضع لممعايير االجتماعية  .9

 0.000 0.337 .أنفذ قراراتي دكف اإلىتماـ بالمعايير االجتماعية  .10

 0.000 0.447 .ييـ مخالفة المعايير إذا كنت سأفكز برضا اآلخريف ال  .11

 0.000 0.425 .اص الذيف يخالفكف القيـأنقد األشخ  .12

 0.000 0.511 .أعتقد أف المجتمعات التي ال تخضع لمقيـ تنعـ بالحرية  .13

 0.000 0.434 .أفضؿ مراعاة القيـ في أم سمكؾ يصدر عني  .14

 0.000 0.283 .ألنني ال أستطيع حسـ األمكر ؛غالبان تفكتني الفرصة   .15

 0.000 0.365 .رادةأشعر انني مسمكب اإل  .16

 0.000 0.337 .أفشؿ في إقناع اآلخريف بكجية نظرم ميما كانت صحيحة  .17

 0.000 0.447 .أجد في نفسي قدرة في الدفاع عف حقكقيغالبان   .18

 0.000 0.383 .يمكنني مكاجية أم مكقؼ ميما كاف صعبان   .19

 0.000 0.228 .أشعر أنني مقيد في الحياة  .20

 0.000 0.207 .أشعر بقيمة ما أعممو ميما كاف بسيطان   .21

 0.000 0.188 .أشعر أف ما أتعممو في الجامعة ليس بو فائدة لمستقبمي  .22
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 0.000 0.372 .أحس بقيمة األشياء التي تحيط بي  .23

 0.000 0.439 .أشعر بقيمتي كإنساف  .24

 0.000 0.437 .أشعر أنني ال أعامؿ معاممة إنسانية  .25

 0.000 0.384 .أىتـ بممتمكاتي الخاصة ميما كانت ثمينة ال  .26

 0.000 0.477 .أعتقد أنو ال أىمية لكجكدم عمى قيد الحياة  .27

 0.000 0.474 .يكجد في حياتي جديد أسعى لتحقيقو ال  .28

 0.000 0.477 .ىتمامياأشعر أف الحياة مميئة بما يثير   .29

 0.000 0.471 .أعيش دكف معرفة اليدؼ مف ىذه الحياة  .30

 0.000 0.475 .لي ىدؼ بعد التخرج في الجامعة ليس  .31

 0.000 0.376 .أعيش دكف التخطيط لمستقبمي  .32

 0.000 0.349 .معرفتي لميدؼ تساعدني عمى مكاجية الصعاب  .33

 0.000 0.403 .مف السيؿ أف أفيـ معنى الحياة  .34

 0.000 0.455 .في الحياة ككدىـأعتقد أنو ال معنى لسعي الناس   .35

 0.000 0.381 .أجد معنى لكؿ عمؿ أقـك بو  .36

 0.000 0.302 .ت أـ فشمت فاألمر عندم سكاءسكاء نجح  .37

 0.000 0.435 .أشعر أف الحياة ال داعي ليا  .38

 0.000 0.268 .أستغرؽ في التفكير بنفسي كبمشاكمي  .39

 0.000 0.326 .أعتقد أف االخريف يشعركف أنني ال أحب ليـ ما أحب لنفسي  .40

 0.000 0.455 .أعتقد أف ال شيء يستحؽ التفكير فيو أكثر مف ذاتي  .41

 0.000 0.333 .مصمحتي فكؽ كؿ اعتبار  .42

 عدو بي  جميع قيـ مصفكفة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات كؿٌ  ف  أى ( إلى 7تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

نيا تشترؾ معان في أى ، ك قكة االتساؽ الداخمي أىف   مع الدرجة الكمية لمبعد دالة إحصائيان، مما يشير إلى

 .لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية يٌ فساالغتراب النٌ  قياس

 الثبات

تككنت مف  ،استطبلعيةو  قامت الباحثة ألغراض التكصؿ إلى ثبات المقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينةو 

الثبات لمقياس الدراسة  حسابي  ، كتـٌ مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية( 50)
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كقد جاءت النتائج كما ىي  ،(Cronbach Alphaة االتساؽ الداخمي معامؿ ألفا كركنباخ )بطريق

 (.8كاضحة في الجدكؿ )

 ألداة الدراسة (Cronbach Alphaمعامؿ الثبات )(: نتائج 8جدوؿ )
 قيمة ألفا عدد الفقرات األبعاد

 0.82 7 فقداف الشعور باالنتماء
 0.81 7 عدـ االلتزاـ بالمعايير

 0.80 6 جزالع
 0.80 7 عدـ االحساس بالقيمة

 0.81 6 فقداف اليدؼ
 0.78 5 فقداف المعنى

 0.77 4 الّذاتمركزية 
 0.84 42 الدرجة الكمية 

أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة عالية جدان  أىف  إلى ( 8تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )

حيث بمغت قيمة الثبات لمعينة ة، جاىزان لمتطبيؽ بصكرتو النيائيٌ يذا أصبح المقياس لك  ،مف الثبات

 (.1انظر ممحؽ )(.0.84(، بينما بمغت قيمة الثبات لمعينة الكمية )0.84االستطبلعية )

(، كلفيـ نتائج الدراسة يمكف SPSSة )ذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيٌ  تـٌ كقد 

 (9كما ىك مكاضح في الجدكؿ ) ،تكسطات الحسابيةاالستعانة بمفتاح الم

االغتراب مقياس و  الّذاتتقدير ومقياس اليوّية الّنفسّية (: مفتاح المتوسطات الحسابي لتصحيح مقياس 9جدوؿ )
 النفسي

 الّذاتتقدير و اليوّية الّنفسّية درجة  )%( النسّبيالوزف  المتوسط الحسابي
 االغتراب النفسيو 

 منخفضة % 46.6 -% 20.0  1.00-2.33
 متكسطة % 73.3 -%  46.7 2.34-3.67
 عالية % 100 -%  73.4 3.68-5.00
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كمقياس تقدير اليكٌية الٌنفسٌية  مقياسً  فئاتً  حسابي  ، تـ  مف سمـ استجابة خماسيٌ  في المقياس يتككٌ  أىف  بما 

أـ  راسة، ىؿ ىي مرتفعةي لتحديد مستكل الحكـ عمى متغيرات الد ؛فسيٌ كمقياس االغتراب النٌ  الٌذات

 ؟ كفؽ المعادلة التالية:، أـ متكسطةه منخفضةه 

 4( = 5-1الحد األدنى لممقياس = )-مدل المقياس = الحد األعمى لممقياس

 0.80=  5|4قسمة المدل عمى الحد األعمى = 

 النسٌبي)قميمة جدان( يككف كزنيا  أىف  %(، بمعنى 20.0لكؿ درجة ) النسٌبيكيككف الكزف 

ليصار بعد ذلؾ إلى حساب المتكسط  ؛%(100)النسٌبي%(، بينما )كبيرة جدان( يككف كزنيا 20.0)

يتـ تحديد االتجاه حسب  كبالتالي( 0.80طكؿ الفترة يساكم ) أىف   يذكرالحسابي )المتكسط المرجح(، ك 

االستجابة (، ك 1.80-1.00) ان مرجح ان قيـ المتكسط المرجح حيث تأخذ االستجابة )قميمة جدان( متكسط

(، 3.42-2.62) ان مرجح ان متكسط(، كاالستجابة )متكسطة( 2.61-1.81) ان مرجح ان متكسط)قميمة( 

-4.24) ان مرجح ان متكسط(، كاالستجابة )كبيرة جدان( 4.23-3.43) ان مرجح ان متكسط)كبيرة(  كاالستجابة

كمقياس  الٌذاتتقدير كمقياس اليكٌية الٌنفسٌية مفتاح التصحيح لمقياس  عميو يككفي  ( كبناءن 5.00

 .االغتراب النفسي

 إجراءات الدراسة :خامساً 

ـ    كفؽ عدد مف المراحؿ، كىي: الدراسةً  إجراءي  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت

 .لبلضطرابات السيككسكماتيةأدكات الدراسة باالعتماد عمى الدراسات السابقة كمقاييس  تطكيري  تـٌ  .1
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مف اختصاصات عمـ النفس، كعمـ النفس  حكمةن كم ان ( محكم11تـ تحكيـ المقياس مف قبؿ ) .2

ة، ، كقياس كتقكيـ، كالخدمة االجتماعيٌ كالتربكمٌ  فسيٌ ، كاإلرشاد النٌ فس اإلكمينيكيٌ التربكم، كعمـ النٌ 

ة، كعمـ فسيٌ حة النٌ كالصٌ  عمـ النفس اإلكمينيكيٌ كىي  ،كالصحة النفسية يعممكف في مجاالت متعددة

 .فسيٌ ب النٌ كالطٌ  ، كالقياس كالتقكيـ،س التربكمٌ ف، كعمـ النٌ فس اإلرشادمٌ النٌ 

 تـ التأكد مف مدل مبلئمة الفقرات لمكضكع الدراسة كمناسبتيا لمكاقع. .3

تطبيؽ  مف أجؿالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف عمادة البحث العممي في جامعة الخميؿ  .4

 (3مكضع الدراسة ممحؽ ) ،الطمبةالدراسة عمى 

مف طمبة الجامعات الفمسطينية في  ستطبلعيةو إ نةو ة، كتطبيقيا عمى عيٌ تجييز مقاييس الدراستـ  .5

، بيدؼ معرفة مف خارج عينة الدراسة كطالبةن  ان طالب( 50المخيمات الفمسطينية، بمغ عددىا )

 الصدؽ كالثبات ألدكات الدراسة.

، يؿ)جامعة الخم في الجامعات اآلتية في المخيمات الفمسطينية الطمبةالحصكؿ عمى أعداد  .6

لمعرفة حجـ مجتمع  ؛دار الكممة( في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، بكليتكنؾ، جامعة بيت لحـ

 كبالتالي حساب عينة الدراسة. ،الدراسة

كىي  طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةمف المقاييس عمى أفراد العينة  تطبيؽ .7

في محافظتي الخميؿ  (مخيـ عايدة، العزةمخيـ ، مخيـ الدىيشة، مخيـ الفكار، )مخيـ العركب

(، أنظر الممحؽ فسيٌ االغتراب النٌ  كمقياس الٌذاتتقدير  كمقياساليكٌية الٌنفسٌية  كبيت لحـ )مقياس

)جامعة  ، كقامت الباحثة بزيارة الجامعات اآلتيةكاحدة حزمةن باعتبارىا كزعت المقاييس  كقد(، 1)

 . الكممة( دار، بكليتكنؾ، جامعة بيت لحـ، الخميؿ
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طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات ( استبانة عمى 300جمع البيانات؛ حيث تـ تكزيع ) .8

، حيث (مخيـ عايدة، مخيـ العزة، مخيـ الدىيشة، مخيـ الفكار، )مخيـ العركب كىي ،الفمسطينية

 .لمتحميؿ صالحةن  ( استبانةن 281تـ استرجاع )

دخالياقامت الباحثة بترقيـ االستمارات كمتغ .9 تمييدان إلجراء المعالجات  إلى الحاسكب يراتيا، كا 

 اإلحصائية عمييا باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـك االجتماعية:

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences), Version 

(25). 

 متغيرات الدراسة :سادساً 

راسية، العمؿ، نة الدٌ خصص، السٌ الجامعة، التٌ  العمر، الجنس،المتغيرات التصنيفية)المستقمة(:

 لمكالديف. عميميٌ ، المستكل التٌ السكف مكاف

 :فسيٌ االغتراب النٌ ك  الٌذاتتقدير ك اليكٌية الٌنفسٌية  المتغيرات التابعة. 

 ةاألساليب اإلحصائيّ  :سابعاً 

 ة اآلتية:استخدـ في ىذه الدراسة األساليب اإلحصائيٌ 

 ية لمعرفة خصائص العينة الديمكغرافية.التكرارات كالنسب المئك 

 خدمت الباحثة االختبارات اآلتية:لفحص صدؽ أدكات الدراسة كثباتيا استك 

 ( لمعرفة صدؽ أداة الدراسة.Factor  Analysisالتحميؿ العاممي )
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 ( لمعرفة ثبات فقرات المقاييس.Cronbach Alphaألفا كركنباخ ) معامؿ

لدل عينة مف طمبة الجامعات  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتقتيا بتقدير كعبلاليكٌية الٌنفسٌية لمعرفة 

ارية، استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي ،الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 .النسٌبيكالكزف 

ت الدراسية فقد تـ كفقان لمتغيرا فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتتقدير ك اليكٌية الٌنفسٌية معرفة الفركؽ في لك 

 اآلتية: األساليب اإلحصائيةاستخداـ 

لدل عينة  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتتقدير ك اليكٌية الٌنفسٌية لمعرفة الفركؽ في متكسطات درجات  -1

 ، العمر، التخصص، كفقان لمتغير الجنسمف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية 

)ت( لمعينات المستقمة  اختبارى  استخدمت الباحثةي مكالديف العمؿ، المستكل التعميمي ل

(Independent samples t test كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ) 

 كاالغتراب الٌذات تقديرك اليكٌية الٌنفسٌية نة عمى مقياس لمعرفة الفركؽ في متكسطات أفراد العيٌ  -2

تحميؿ  اختبارى  ( استخدمت الباحثةي نة الدراسية، مكاف السكفالجامعة، السكفقان لممتغيرات: ) فسيٌ النٌ 

 (.One Way Anovaحادم )التبايف األي 

  ، لمعرفة مصدر الفركؽ.( لممقارنات المتعددةً Tukey Testاستخدمت الباحثة اختبار تككي ) -3
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة:

كاالغتراب النفسي لدل عينة مف  الٌذاتكعبلقتيا بتقدير اليكٌية الٌنفسٌية رفة ىدفت الدراسة مع

اليكٌية ، كمعرفة الفركؽ في متكسطات درجات ةطمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ 

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتكعبلقتيا بتقدير الٌنفسٌية 

 كفقان لمتغيرات الدراسة، كفيما يأتي عرض لمنتائج:لمخيمات الفمسطينية ا

 سؤاؿ الدراسة الرئيس:

لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية  فسيّ واالغتراب النّ  الّذاتبتقدير اليوّية الّنفسّية ما عالقة 
 ؟ في المخيمات الفمسطينية

ـ    فرية التالية كالتي تنص عمى أنو:ة الصٌ و إلى الفرضيتحكيمي  لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ت

 لمقياسبيف متكسطات الدرجات (   ≥ 1015)عند مستكل الداللة  إحصائيةو  داللةو  ذاتي  عبلقةه  ال تكجدي 
لدل عينة مف طمبة الجامعات  فسيٌ كاالغتراب النٌ  الٌذاتتقدير كمتكسطات درجات اليكٌية الٌنفسٌية 

 .الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

بيف (   ≥ 0.0.)عند مستوى الداللة  إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  عالقةٌ  توجدُ ال ة األولى: يالفرضية الفرع
لدى عينة مف طمبة  الّذاتومتوسطات درجات تقدير اليوّية الّنفسّية لمقياس متوسطات الدرجات 

 خيمات الفمسطينية.الجامعات الفمسطينية في الم

متكسطات درجات تقدير ة كبيف فسيٌ ة النٌ ىكيٌ مقياس ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف  معامؿي خدـ استي 

 كدرجتو الكمية. الٌذات
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 ودرجتو الكمية الّذاتومجاالت تقدير اليوّية الّنفسّية (: يبيف العالقة بيف 10جدوؿ )

اليوية 
 النفسية

سميالبعد الج البعد االجتماعي لبعد األخالقيا البعد االنفعالي  لبعد المعرفيا   
تقدير الدرجة الكمية 
 الّذات

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

تحقيؽ 
 اليوية

0.15** 0.008 0.26** 0.000 0.17** 0.000 0.18** 0.000 0.13* 0.02 0.297 0.000 

تعميؽ 
 اليوية

0.35** 0.000 0.42** 0.000 0.30** 0.000 0.09 0.103 0.14* 0.01 0.431 0.000 

انغالؽ 
 اليوية

-0.24** 0.000 -0.30** 0.000 -0.23** 0.000 0.02 0.665 -0.121* 0.042 -0.21 0.000 

اضطراب 
 اليوية

0.09 0.127 -0.15* 0.010 -0.19** 0.001 -0.02 0.662 -0.07 0.194 -0.17 0.000 

الدرجة 
الكمية 
لميوية 
 النفسية

0.292** 0.000 0.397** 0.000 0.317** 0.000 0.084 0.281 0.058 0.336 0.374 0.000 

 (، 0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى ) (، 0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى ) ، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون

 :ودرجتو الكمية الّذاتتقدير  مجاالتوبيف  ةفسيّ النّ ة ة بيف ىويّ أواًل: العالق

اليكٌية الٌنفسٌية بيف تحقيؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  ظيرت النتائجي أى  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  تحقيؽ -
لدل اليكٌية الٌنفسٌية  زاد تحقيؽي  الٌذات كمما زاد تقديري فكدرجتو الكمية،  الٌذاتجميع مجاالت تقدير ك 

  كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةطمبة الجامعات الفمسطينية 

جميع ك اليكٌية الٌنفسٌية بيف تعميؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  ة:فسيّ ة النّ تعميؽ اليويّ  -
 زاد تعميؽ الٌذاتكمما زاد تقدير ف ،عد األخبلقيٌ كدرجتو الكمية، ما عدا البي  الٌذاتمجاالت تقدير 
  كالعكس صحيح. في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية اليكٌية الٌنفسٌية 

اليكٌية الٌنفسٌية سالبة بيف انغبلؽ  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  انغالؽ -
 قؿ الٌذاتزاد تقدير  كمماف ،عد األخبلقيٌ كدرجتو الكمية، ما عدا البي  الٌذاتكبيف جميع مجاالت تقدير 
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  كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية اليكٌية الٌنفسٌية انغبلؽ 

اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب سالبة بيف  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  ة:فسيّ ة النّ اضطراب اليويّ  -
زاد  الٌذاتكمما زاد تقدير ، فعد األخبلقيٌ البي  كدرجتو الكمية، ما عدا الٌذاتكجميع مجاالت تقدير 

كالعكس  ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب 
  صحيح.

بيف (   ≥ 0.0.)عند مستوى الداللة  إحصائيةو  داللةو  ذاتي  عبلقةه  تكجدي ال : الثانيةة يالفرضية الفرع
لدى عينة مف طمبة  فسيّ ومتوسطات درجات االغتراب النّ يوّية الّنفسّية ال مقياس درجاتمتوسطات 

 الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية.
االغتراب درجات تكسطات مة ك فسيٌ ة النٌ مقياس ىكيٌ إليجاد العبلقة بيف  ؛معامؿ ارتباط بيرسكفخدـ استي 

 كدرجتو الكمية. النفسي

 ودرجتو الكمية فسيّ ومجاالت االغتراب النّ يوّية الّنفسّية ال(: يبيف العالقة بيف 11جدوؿ )

اليوية 
 النفسية

فقداف الشعور 
 باالنتماء

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 عجز
عدـ اإلحساس 

 بالقيمة
 الّذاتمركزية  فقداف المعنى فقداف اليدؼ

 الدرجة الكمية
 لالغتراب النفسي

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
ى مستو 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

تحقيؽ 
 اليوية

0.32**- 0.00 0.19**- 0.00 0.22**- 0.00 0.27**- 0.000 0.26**- 0.00 039**- 0.00 0.31**- 0.00 0.41**- 0.00 

تعميؽ 
 اليوية

-0.03 0.53 0.29**- 0.00 0.14*- 0.01 0.72- 0.22 0.04- 0.43 **0.18- 0.00 **0.36- 0.00 0.23**- 0.00 

انغالؽ 
 اليوية

0.23** 0.00 0.31** 0.00 0.31** 0.00 0.24** 0.00 0.34** 0.00 0.40** 0.00 0.28** 0.00 0.44** 0.00 

اضطراب 
 اليوية

0.37** 0.00 0.33** 0.00 0.26** 0.00 0.23** 0.00 0.29** 0.00 0.36** 0.00 0.34** 0.00 0.46** 0.00 

الدرجة 
الكمية 
لميوية 
 النفسية

0.35** 0.00 0.40** 0.00 0.34** 0.00 0.30** 0.00 0.36** 0.00 0.49** 0.00 0.45** 0.00 **0.56 0.00 

 (، 0.0.ى )* دالة إحصائياً عند مستو (، 0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى ) ، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون

اليكٌية الٌنفسٌية سالبة بيف تحقيؽ  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  ة:فسيّ ة النّ تحقيؽ اليويّ  -
اليكٌية كمما زاد االغتراب النفسي قؿ تحقيؽ االغتراب الٌنفسٌي كدرجتو الكمية، فكجميع مجاالت 

  كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية الٌنفسٌية 

جميع ك اليكٌية الٌنفسٌية بيف تعميؽ سالبة  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  تعميؽ -
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كمما زاد فكدرجتو الكمية، ما عدا فقداف الشعكر باالنتماء كفقداف اليدؼ  فسيٌ مجاالت االغتراب النٌ 
في المخيمات طمبة الجامعات الفمسطينية  لدلاليكٌية الٌنفسٌية تعميؽ  قؿ فسيٌ االغتراب النٌ 
  كالعكس صحيح. ،الفمسطينية

اليكٌية الٌنفسٌية بيف انغبلؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  ة:فسيّ ة النّ انغالؽ اليويّ  -
اليكٌية انغبلؽ  زاد فسيٌ كمما زاد االغتراب النٌ فكدرجتو الكمية،  فسيٌ جميع مجاالت االغتراب النٌ ك 
  كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية ٌنفسٌية ال

اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب بيف  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  اضطراب -
اليكٌية  اضطرابزاد  فسيٌ كمما زاد االغتراب النٌ فكدرجتو الكمية،  فسيٌ جميع مجاالت االغتراب النٌ ك 

  كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية الٌنفسٌية 

 :األوؿسؤاؿ الدراسة 

 ؟لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةاليوّية الّنفسّية  مستوى ما

حرافات المعيارية، كالنسب المئكية ، كالمتكسطات الحسابية، كاالناألعدادخرجت لئلجابة عف السؤاؿ استي 

في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى في المخيمات الفمسطينية  طمبة الجامعات الفمسطينيةالستجابات 

 (12المستخدـ في الدراسة كالجدكؿ )اليكٌية الٌنفسٌية مقياس 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 12جدوؿ )
اليوّية الّنفسّية الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى مقياس 

 المستخدـ في الدراسة

المتوسط  المقياس
 النسّبيالوزف  االنحراؼ المعياري الحسابي

 المستوى )%(

 متكسطة 65.8 0.62 3.29 تحقيؽ اليوية
 مرتفعة 73.8 0.56 3.69 تعميؽ اليوية
 متكسطة 59.8 0.86 2.99 انغالؽ اليوية
 متكسطة 56.8 0.74 2.84 اضطراب اليوية

 متوسطة 64 0.49 3.20 الدرجة الكمية لمقياس اليوية النفسية
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مف طمبة الجامعات  لدل عينةو اليكٌية الٌنفسٌية مستكل  ف  ( أى 12يتضح مف المعطيات في الجدكؿ )

(، 3.20ليذه الدرجة ) المتكسط الحسابيٌ  ذ بمغى إً  ؛كانت متكسطةخيمات الفمسطينية الفمسطينية في الم

حسب اليكٌية الٌنفسٌية رتب %(، أم بدرجة متكسطة، ككاف ترتيب ىذه 64.0لو ) النسٌبيكبمغ الكزف 

%( أم 73.8بمغ ) ( كبكزف نسبيٌ 3.69بمتكسط حسابي ) ةتعميؽ اليكيٌ النسبة كاألىمية كالتالي: 

%( أم بدرجة 65.8بمغ ) ( كبكزف نسبيٌ 3.29بمتكسط حسابي )ة تحقيؽ اليكيٌ ، كتبله مرتفعة بدرجة

%( أم بدرجة 59.8بمغ ) ( كبكزف نسبيٌ 2.99بمتكسط حسابي )ة اليكيٌ  انغبلؽكتبله  ،متكسطة

%( أم بدرجة 56.8بمغ ) ( كبكزف نسبيٌ 2.84بمتكسط حسابي )ة اضطراب اليكيٌ كتبله  متكسطة

 متكسطة.

 ةفسيّ ة النّ تحقيؽ اليويّ : أوالً 

ـ   المئكية الستجابات  سبً ، كالنٌ المعياريةً  ات الحسابية، كاالنحرافاتً ، كالمتكسطً األعدادً  استخراجي  ت

الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (13كالجدكؿ )لدراسة المستخدـ في االيكٌية الٌنفسٌية  تحقيؽ بعد

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 13جدوؿ )
المستخدـ في اليوّية الّنفسّية  قيؽالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى بعد تح

 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 81.4 1.08 4.07 أفكر كثيران في ماذا سأعمؿ عند تخرجي مف الجامعة

2.  

مررت بفترة تساؤالت جدية حكؿ فمسفة الحياة 
 .كيمكنني القكؿ أنني اآلف أفيـ ما أؤمف بو

 مرتفعة 76.8 1.11 3.84

3.  

لقد طكرت كجية نظرم الشخصية المتعمقة )بأسمكب 
الحياة( المثالي بالنسبة لي كذلؾ بعد تفكير عميؽ كال 

 متكسطة 72.2 1.13 3.61
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 أعتقد أف أحدان يستطيع تغيير كجية نظرم.

4.  

لـ أجد كجية نظر أقبميا لنمط الحياة عمى الرغـ مف 
 .بحثي المستمر

 متكسطة 60.2 1.02 3.01

5.  

مف معتقداتي السياسية لكنني أحاكؿ أف لست متأكدان 
 .أتعرؼ عمى ما يمكنني االعتقاد بو حقان 

 متكسطة 56.6 1.08 2.83

6.  

كالدم  إذا تعمؽ األمر باختيار أصدقائي فإني أستشيري 
 .في ذلؾ

 متكسطة 48.4 1.04 2.42

 متكسطة 65.8 0.62 3.29 الدرجة الكمية 

 

مػػف طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي  لػػدل عينػػةو  ة الٌنفسػػٌية اليكٌيػػتحقيػػؽ  ف  ( أى 13يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

( التػػػي جػػػاءت فػػػي 4كانػػػت متكسػػػطة، حيػػػث كانػػػت أكثػػػر الفقػػػرات أىميػػػة الفقػػػرة ) المخيمػػػات الفمسػػػطينية

(، بمتكسػط حسػابي أفكر كثيران في ماذا سػأعمؿ عنػد تخرجػي مػف الجامعػةالمرتبة األكلى، كالتي نصيا )

إذا تعمػػػؽ ( التػػػي نصػػػيا )5%( كحمػػػت فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة الفقػػػرة )81.4(، كبػػػكزف نسػػػبي )4.07بمػػػغ )

( كبػػكزف نسػػبي 2.42(، كبمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )األمػػر باختيػػار أصػػدقائي فػػإني أستشػػير كالػػدم فػػي ذلػػؾ

(48.4.)% 

 ةفسيّ ة النّ تعميؽ اليويّ : ثانياً 

ـ   سب المئكية الستجابات ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالناألعداد استخراجي  ت

الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (14كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة اليكٌية الٌنفسٌية تعميؽ  بعد
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طمبة الجامعات ات الستجاب النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 14جدوؿ )
المستخدـ في اليوّية الّنفسّية تعميؽ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى بعد 

 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  

تي كشخص، كما زلت قدرا اكتشاؼى  ما زلت أحاكؿي 
  .أحاكؿ تحديد األعماؿ كالكظائؼ التي تناسبني

 مرتفعة 77.4 1.17 3.87

2.  

ية فقد أسست كجية نظر الٌذاتبعد الكثير مف المراجعة 
 .محددة عف أسمكب حياتي في المستقبؿ

 مرتفعة 76.2 1.03 3.81

3.  

رستي لنشاطات ترفييية عديدة، كجدت نشاطان بعد مما
كاحدان أك أكثر مف النشاطات التي استمتع في 

 .ممارستيا فعبلن مع األصدقاء
 مرتفعة 74.4 0.96 3.72

4.  

عممي  ف  أى  إنني أعمؿ بشكؿ أفضؿ عندما أعرؼي 
 .سكؼ يقارف بأعماؿ اآلخريف

 مرتفعة 74.2 1.02 3.71

5.  

بكلة عف الحياة مف أجؿ الكصكؿ إلى كجية نظر مق
أجد نفسي مشتركان في نقاشات عديدة مع اآلخريف في 

 .يةالٌذاتالذم أجرم فيو كثيران مف محكالت االكتشافات 
 مرتفعة 74.0 0.93 3.70

6.  
 متكسطة 72.4 1.11 3.62 .أعرؼ ماذا أريد فعمو في المستقبؿ

7.  

لقد اخترت نشاطان أك أكثر مف بيف كثير مف 
كأنا مقتنع  ،يا بانتظاـأمارسى  النشاطات الترفييية كي

 .باختيارم
 متكسطة 68.6 1.15 3.43

 مرتفعة 73.8 0.56 3.69 الدرجة الكمية 

 

لػػػدل عينػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي  اليكٌيػػػة الٌنفسػػػٌية تعميػػػؽ  ف  ( أى 14يتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
( التػػػي جػػػاءت فػػػي 12فقػػػرة )، حيػػػث كانػػػت أكثػػػر الفقػػػرات أىميػػػة المرتفعػػػةكانػػػت  المخيمػػػات الفمسػػػطينية

ما زلت أحاكؿ اكتشاؼ قدراتي كشخص، كما زلت أحاكؿ تحديد األعمػاؿ المرتبة األكلى، كالتي نصيا )
%( كحمػت فػي المرتبػػة 77.4(، كبػكزف نسػبي )3.87(، بمتكسػط حسػابي بمػغ )كالكظػائؼ التػي تناسػبني
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يف كثيػر مػف النشػاطات الترفيييػة كػي لقد اخترت نشاطان أك أكثر مػف بػ( التي نصيا )11األخيرة الفقرة )
 %(.68.6( كبكزف نسبي )3.43(، كبمتكسط حسابي بمغ )كأنا مقتنع باختيارم ،مارسيا بانتظاـأي 

 انغالؽ اليوية النفسية: ثالثاً 

ـ   الستجابات طمبة ة سب المئكيٌ ة، كالنٌ ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعياريٌ األعدادى  استخراجي  ت

اليكٌية  انغبلؽً  عدً بي ت الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى الجامعا

 (15كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة الٌنفسٌية 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 15جدوؿ )
المستخدـ في اليوّية الّنفسّية انغالؽ الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى بعد  الفمسطينية في المخيمات

 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  

عف فمسفتي كنظرتي الركحية إلى  أبحثي  ما زلتي 
كلكنني لـ  ،كاضحةو  إلى رؤيةو  األمكر محاكالن الكصكؿ

 .أنتو مف مرحمة البحث بعد
 متكسطة 72.8 1.14 3.64

2.  

أنني أتفؽ  فكرت مميان بمعتقداتي السياسية، فأدركتي 
كأختمؼ مع  ،فقط مع بعض معتقدات كالدم السياسية

 .بعضيا اآلخر
 متكسطة 65 1.07 3.25

3.  

لـ أمارس فعميان أنشطة سياسية تكفي لتشكيؿ مكقؼ 
 .سي ثابت نحك اتجاه أك آخرسيا

 متكسطة 59.4 1.06 2.97

4.  

أظف أنني أشبو كالدٌم فيما يتعمؽ بالسياسة أقـك بما 
 .يقكماف بو مف أمكر كالتصكيت كما شابيما

 متكسطة 57.6 1.04 2.88

5.  

أخذت جميع نشاطاتي الترفييية عف كالدم كلـ أحاكؿ 
 .ممارسة أم نشاط آخر

 متكسطة 43.8 1.04 2.19

 متوسطة 59.8 0.86 2.99 درجة الكميةال 
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مػػف طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي  لػػدل عينػػةو  اليكٌيػػة الٌنفسػػٌية انغػػبلؽ  ف  ( أى 15يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
( التػػي جػػاءت فػػي 15الفقػػرة ) أىميػػةن  الفقػػراتً  ، حيػػث كانػػت أكثػػرى كانػػت متكسػػطةن  المخيمػػات الفمسػػطينية

محاكالن الكصػكؿ  ،عف فمسفتي كنظرتي الركحية إلى األمكر أبحثي  ما زلتي كلى، كالتي نصيا )المرتبة األي 
(، كبػكزف نسػبي 4.64(، بمتكسػط حسػابي بمػغ )إلى رؤية كاضحة كلكنني لـ أنتو مف مرحمة البحث بعد

ة عػػف نشػاطاتي الترفييٌيػ جميػعى  أخػذتي ) :( التػي نصػيا18%( كحمػت فػي المرتبػة األخيػرة الفقػرة )72.8)
 %(.43.8( كبكزف نسبي )2.19(، كبمتكسط حسابي بمغ )آخر نشاطو  م  أى  رسةى مما كلـ أحاكؿي  ،كالدم

 اضطراب اليوية النفسية: ثالثاً 

طمبة ة الستجابات سب المئكيٌ ة، كالنٌ ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعياريٌ األعدادً  استخراجي  تـٌ 

اضطراب  بعدميؿ كبيت لحـ عمى ة في محافظتي الخالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيٌ 

 (16كالجدكؿ )تخدـ في الدراسة المسي اليكٌية الٌنفسٌية 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 16جدوؿ )
المستخدـ اليوّية الّنفسّية ب اضطراالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى بعد 

 ، وترتيبيا حسب األىميةفي الدراسة
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  

قد أخذ التفكير في المينة المناسبة لي كثيران مف كقتي 
 .التي أريدىا فعبلن  اآلف المينةى  أعرؼي  حتى أصبحتي 

 متكسطة 68.4 1.09 3.42

2.  

الناس أنماط كثيرة كمختمفة لذلؾ ما زلت أبحث عمف 
 يناسبني مف األصدقاء.

 متكسطة 64.2 1.05 3.21

3.  
 متكسطة 57 1.04 2.85 .لـ أفكر بالسياسة فيي ال تجذبني إلييا

4.  

 ،فيما يتعمؽ بفمسفتي كنظرتي إلى الجانب الركحي
 .عما ألتـز فأني لـ أبحثٍ 

 متكسطة 56.8 1.01 2.84

5.  
 متكسطة 55.8 1.01 2.79 اـ أفكر جديان بدكر الرجؿ كالنساء في حياتيمل
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 .فيذا األمر يبدك أنو ال ييمني ،الزكجية

6.  

كأنا اآلف  ،لـ أفكر بفمسفتي إلى الجانب الركحي
 .خرلمنشغؿ عنيا بقضايا أي 

 متكسطة 55.2 1.03 2.76

7.  

ال ييمني التفكير بنكع الكظيفة التي تناسبني فظام 
لنسبة لي تفي بالغرض كيبدك أنني أقبؿ بما كظيفة با
 .ىك متيسر

 متكسطة 51.2 1.04 2.56

8.  

عف  كال أعتقد أنني أبحثي  ،أصدقاء مقربيف ليس لدمٌ 
 .اآلف مقربو  صديؽو 

 متكسطة 46.6 1.05 2.33

 متوسطة 56.8 0.74 2.84 الدرجة الكمية 

 

ل عينػة مػف طمبػة الجامعػات الفمسػطينية فػي لػد اليكٌيػة الٌنفسػٌية اضػطراب  ف  ( أى 16يتضح مف الجػدكؿ )
( التػػي جػػاءت فػػي 19، حيػػث كانػػت أكثػػر الفقػػرات أىميػػة الفقػػرة )كانػػت متكسػػطةن  المخيمػػات الفمسػػطينية

قػػد أخػذ التفكيػػر فػػي المينػػة المناسػػبة لػي كثيػػران مػػف كقتػػي حتػػى أصػػبحت ) :المرتبػة األكلػػى، كالتػػي نصػػيا
%( كحمػت 68.4(، كبػكزف نسػبي )4.42كسػط حسػابي بمػغ )(، بمتأعرؼ اآلف المينة التي أريػدىا فعػبلن 

عػػف  كال أعتقػػد أننػػي أبحػػثي  ،أصػػدقاء مقػػربيف لػػيس لػػدمٌ ) :( التػػي نصػػيا25فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة )
 %(.46.6( كبكزف نسبي )2.33(، كبمتكسط حسابي بمغ )اآلف مقربو  صديؽو 

 :الثانيسؤاؿ الدراسة 

لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  تمفةبأبعاده المخ الّذاتتقدير  مستوى ما

 ؟الفمسطينية

، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية األعداد لئلجابة عف السؤاؿ استخرجتي 

في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى في المخيمات الفمسطينية  طمبة الجامعات الفمسطينيةالستجابات 

 (17المستخدـ في الدراسة كالجدكؿ ) الٌذاتتقدير مقياس 
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الستجابات طمبة الجامعات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 17جدوؿ )
 المستخدـ في الدراسة الّذاتالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى مقياس تقدير 

 ياسالمق
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري
 النسّبيالوزف 

)%( 
 المستوى

 متكسطة 72.8 0.54 3.64 البعد االجتماعي
 متكسطة 71 0.70 3.55 البعد الجسمي
 متكسطة 72.8 0.54 3.64 البعد االنفعالي
 مرتفعة 74.2 0.48 3.71 البعد األخالقي
 مرتفعة 74 0.63 3.70 البعد المعرفي

 متوسطة 73 0.36 3.65 الّذاتالكمية لمقياس تقدير  الدرجة

مف طمبة الجامعات  لدل عينةو  الٌذاتتقدير مستكل  ف  ( أى 17عطيات في الجدكؿ )يتضح مف المي 
(، 3.65إذ بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة ) ؛كانت متكسطةالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية 

حسب النسبة  الٌذاتتقدير أبعاد م بدرجة متكسطة، ككاف ترتيب أ%(، 73.0لو ) النسٌبيكبمغ الكزف 
أم بدرجة  ،%(74.2كبكزف نسبي بمغ ) ،(3.71بمتكسط حسابي ) عد األخبلقيٌ البي كاألىمية كالتالي: 

أم بدرجة  ،%(74.0كبكزف نسبي بمغ ) ،(3.70بمتكسط حسابي ) البيعد المعرفيٌ ، كتبله مرتفعة
كبكزف نسبي بمغ  ،(3.64بمتكسط حسابي ) عد االنفعاليٌ كالبي  ماعيٌ عد االجتلبي اكتبله  مرتفعة،

كبكزف نسبي بمغ  ،(3.55بمتكسط حسابي ) عد الجسميٌ البي كتبله  ،أم بدرجة متكسطة ،%(72.8)
 أم بدرجة متكسطة. ،%(71.0)

 عد االجتماعيّ البُ : أوالً 

ارية، كالنسب المئكية الستجابات ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعياألعدادً  استخراجي  تـٌ 
الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (18كالجدكؿ )ستخدـ في الدراسة المي  االجتماعيٌ  عدالبي 
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طمبة الجامعات جابات الست سّبيالنّ والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 18جدوؿ )
، المستخدـ في الدراسة عد االجتماعيّ البُ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 وترتيبيا حسب األىمية
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 87.6 0.81 4.38 .إلخبلصكاتتميز عبلقاتي مع الناس بالمحبة 

2.  

الذيف أقابميـ بحياتي  األشخاصى  أعطيى  فٍ أحاكؿ أى 
 87.4 0.91 4.37 .انطباعان إيجابيان 

 مرتفعة

3.  

أككف مبادران في حؿ مشكبلت  فٍ أسعى أى  أحاكؿي 
 78.6 0.97 3.93 .اآلخريف

 مرتفعة

4.  

أككف قادران عمى اتخاذ القرار بعد المناقشة مع 
 75.8 99 3.79 .اآلخريف

 مرتفعة

5.  
 متكسطة 70.8 1.16 3.54 .أك خكؼعمى أساتذتي أم أسئمة دكف حرج  أطرحي 

6.  
 متكسطة 65 1.08 3.25 بالراحة عندما أككف مع الجماعة. أشعري 

7.  

أبادر بالحديث مع غيرم مف الناس حتى يبػدأ ىػك 
 63.2 1.11 3.16 .بالحديث معي 

 متكسطة

8.  

التكاصؿ مػع غيػرىـ اآلخريف قادركف عمى  فٍ أشعر أى 
 55.8 104 2.79 .أفضؿ مني

 متكسطة

9.  
 متكسطة 54.8 1.01 2.74 .المجتمع في بسيكلةو  االندماجي  عمي   يصعبي 

 متوسطة 72.8 0.54 3.64 الدرجة الكمية 

 

مػػػػف طمبػػػػة الجامعػػػػات  لػػػػدل عينػػػػةو  الػػػػٌذاتفػػػػي تقػػػػدير  عػػػػد االجتمػػػػاعيٌ البي  ف  ( أى 18يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
( التػي 2الفقػرة ) الفقػرات أىميػةن  كانػت متكسػطة، حيػث كانػت أكثػرى  المخيمػات الفمسػطينية الفمسطينية في

(، بمتكسػػط تتميػػز عبلقػػاتي مػػع النػػاس بالمحبػػة كاإلخػػبلص) :فػػي المرتبػػة األكلػػى، كالتػػي نصػػيا جػػاءت
 :( التػػػي نصػػػيا8كحمػػػت فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة الفقػػػرة ) ،%(87.6(، كبػػػكزف نسػػػبي )4.38حسػػػابي بمػػػغ )
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( كبػػػػػكزف نسػػػػػبي 2.74(، كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػغ )فػػػػػي المجتمػػػػػع بسػػػػػيكلةو  االنػػػػػدماجي  عمػػػػػي   يصػػػػػعبي )
(54.8.)% 

 عد الجسميّ البُ : ثانياً 

، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعدادً  استخراجي  تـٌ 
في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية 

 (19كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة  الجسميٌ  عدالبي 

طمبة الجامعات الستجابات  سّبيالنّ والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 19جدوؿ )
، المستخدـ في الدراسة جسميّ العد البُ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 وترتيبيا حسب األىمية
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 81.2 1.05 4.06 .أنا راضو عف صفاتي الجسمية

2.  
 مرتفعة 81 1.03 4.05 .أشعر أف حركاتي الجسمية متزنة 

3.  
 مرتفعة 78.8 1.07 3.94 .ارجيمظيرم الخ عف أني راضو أشعر 

4.  
 مرتفعة 77.6 1.08 3.88 تكحي صبلبة جسمي بشخصية قكية.

5.  
 متكسطة 67.6 1.07 3.38 أتمتع بالمياقة البدنية العالية.

6.  
 متكسطة 67.4 1.09 3.37 . مشدكدةكعضبلتي  مناسبشعر أف كزني 

7.  
 متكسطة 67 1.11 3.35 عضمي.  جيدو  أمٌ  بذؿ عندى  بالراحة أشعري 

 متوسطة 71 0.70 3.55 الدرجة الكمية 

 

لدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات الفمسػطينية  الٌذاتفي تقدير  الجسميٌ عد البي  فٌ ( أى 19يتضح مف الجدكؿ )
فػي  ( التػي جػاءت10الفقػرة ) كانت متكسطة، حيث كانت أكثر الفقرات أىميةن  في المخيمات الفمسطينية

(، كبػكزف 4.06(، بمتكسػط حسػابي بمػغ )اضو عف صػفاتي الجسػميةأنا ر ) :المرتبة األكلى، كالتي نصيا
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 جيدو  بذؿ أمٌ  بالراحة عندى  شعري أ) :( التي نصيا13كحمت في المرتبة األخيرة الفقرة ) ،%(81.2نسبي )
 %(.67.0كبكزف نسبي ) ،(3.35(، كبمتكسط حسابي بمغ )عضمي

 عد االنفعاليّ البُ : ثالثاً 

ات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات ، كالمتكسطاألعداد استخراج تـٌ 

الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (20كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة  االنفعاليٌ  عدالبي 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيعيارية، والوزف والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات الم األعداد(: 20جدوؿ )
، ستخدـ في الدراسةالمُ  االنفعاليّ عد البُ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 وترتيبيا حسب األىمية
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 83.2 1.06 4.16 باالرتياح عند عكدتي إلى المنزؿ.أشعر 

2.  
 مرتفعة 77.2 1.01 3.86 .اشعر أف لكجكدم أىمية

3.  
 مرتفعة 76.6 1.05 3.83  عند الحديث مع أشخاص ال أعرفيـ. بالجرأةأشعر 

4.  
 مرتفعة 75.6 1.02 3.78 .لمكاقؼ ضاغطة اشعر بضيؽ عندما أتعرضي 

5.  

قمػؽ أك يػر المألكفػة( دكف )غ الجديدةأكاجو المكاقؼ 
 74.6 1.05 3.73 .خكؼ أك تردد

 مرتفعة

6.  
 متكسطة 73.4 1.01 3.67 .لي دائما ـكتشجيعياشعر بمحبة اآلخريف 

7.  
 متكسطة 61.8 1.04 3.09 أشعر بالضيؽ في المكاقؼ االجتماعية الجديدة.

8.  

اشعر أنني غير قادر عمى آف أدع اآلخريف يعػاممكني 
 56.4 1.06 2.82 .بمطؼ

 متكسطة

 متوسطة 72.8 0.54 3.64 الدرجة الكمية 
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مف طمبة الجامعات الفمسػطينية  لدل عينةو  الٌذاتفي تقدير  االنفعاليٌ عد البي  ف  ( أى 20يتضح مف الجدكؿ )
فػي  ( التػي جػاءت23الفقػرة ) كانت متكسطة، حيث كانت أكثر الفقرات أىميةن  في المخيمات الفمسطينية

(، 4.16(، بمتكسط حسابي بمغ )باالرتياح عند عكدتي إلى المنزؿ أشعري ) :كالتي نصيا المرتبة األكلى،
 قػػادرو  أننػػي غيػػري  شػػعري أ) :( التػػي نصػػيا22%( كحمػػت فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة )83.2كبػػكزف نسػػبي )

 %(.56.4( كبكزف نسبي )2.82(، كبمتكسط حسابي بمغ )أدع اآلخريف يعػاممكني بمطؼ فٍ أعمى 

 عد األخالقيّ البُ  :رابعاً 

، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد استخراج تـٌ 

الستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (21كالجدكؿ )راسة المستخدـ في الدٌ  األخبلقيٌ  عدالبي 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 21جدوؿ )
، ستخدـ في الدراسةالمُ  األخالقيّ عد البُ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 وترتيبيا حسب األىمية
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 82.6 1.04 4.13 إلى احتراـ اإلنساف كإنساف. أميؿي 

2.  
 مرتفعة 81.8 1.02 4.09 .بأمانة ميما كانت المغريات أتصرؼي 

3.  
 مرتفعة 77 1.05 3.85  اآلخريف. تقديرإلى  أميؿي 

4.  
 مرتفعة 76.6 1.01 3.83 احترامي عمى اآلخريف في كؿ المكاقؼ. أفرضي 

5.  
 مرتفعة 76.2 1.09 3.81 .في مكاجية المكاقؼ الحرجة بحكمةو  أتصرؼي 

6.  
 متكسطة 67 1.05 3.35 أتنازؿ لآلخريف إذا تعارضت مصالحي معيـ.

7.  
 متكسطة 57.2 1.04 2.86 أفكارم ال تتكافؽ مع سمككي. أفٌ 

 مرتفعة 74.2 0.48 3.71 الدرجة الكمية 
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مف طمبة الجامعات الفمسطينية  لدل عينةو  الٌذاتفي تقدير  األخبلقيٌ عد البي  ف  ( أى 21يتضح مف الجدكؿ )
فػي  ( التػي جػاءت27الفقػرة ) ، حيػث كانػت أكثػر الفقػرات أىميػةن مرتفعػةن كانػت  في المخيمات الفمسطينية

(، 4.13(، بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػغ )إلػػػى احتػػػراـ اإلنسػػػاف كإنسػػػاف أميػػػؿي ) :المرتبػػػة األكلػػػى، كالتػػػي نصػػػيا
أف أفكارم ال تتكافؽ مػع ) :( التي نصيا28كحمت في المرتبة األخيرة الفقرة ) ،%(82.6نسبي ) كبكزف
 %(.57.2كبكزف نسبي ) ،(2.86(، كبمتكسط حسابي بمغ )سمككي

 عد المعرفيّ البُ : خامساً 

، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد استخراج تـٌ 

ستجابات طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى ال

 (22كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة  المعرفيٌ  عدالبي 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 22جدوؿ )
، ستخدـ في الدراسةالمُ  المعرفيّ عد البُ يمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى الفمسطينية في المخ

 وترتيبيا حسب األىمية
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

 مرتفعة 78.8 1.07 3.94 استخداـ قدراتي العقمية فػي مكاجيػة مشػاكؿ الحيػاة  .1

 مرتفعة 78.4 1.07 3.92 .أحاكؿ بنفسي حؿ مشكبلتي الشخصية  .2

3.  

تساعدني قدراتي العقمية عمى القياـ بالمياـ المككمة 
 77.6 1.04 3.88 لي.

 مرتفعة

4.  

في  كالتفكؽتساعدني قدراتي العقمية في النجاح 
 74.8 1.04 3.74 الحياة.

 مرتفعة

 متكسطة 72.2 1.03 3.61 أغير مف أفكارم بما يتناسب مع المكاقؼ.  .5

 متكسطة 70.2 1.02 3.51 أحاكؿ أف أغير مف أفكارم بما يفيد مصالحي.  .6

 متكسطة 69.4 1.08 3.47 .أشعر بأف ذكائي مختمؼ عف اآلخريف  .7

 متكسطة 68.2 1.01 3.41 أجد صعكبة في اتخاذ قراراتي بنفسي. ال  .8
 مرتفعة 74 0.63 3.70 الدرجة الكمية 
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لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات الفمسػطينية  الٌذاتفي تقدير  المعرفيٌ عد البي  ف  أى  (22يتضح مف الجدكؿ )
فػي  ( التػي جػاءت34، حيػث كانػت أكثػر الفقػرات أىميػة الفقػرة )مرتفعػةكانػت  في المخيمات الفمسطينية

بي (، بمتكسػػط حسػػااسػػتخداـ قػػدراتي العقميػػة فػػػي مكاجيػػػة مشػػػاكؿ الحيػػػاة) :المرتبػػة األكلػػى، كالتػػي نصػػيا
جػػد ال أ) :( التػػي نصػػيا39كحمػػت فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة ) ،%(78.8(، كبػػكزف نسػػبي )3.94بمػػغ )

 %(.68.2كبكزف نسبي ) ،(3.41(، كبمتكسط حسابي بمغ )صعكبة في اتخاذ قراراتي بنفسي

 :الثالثسؤاؿ الدراسة 

 ؟لمخيمات الفمسطينيةلدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في ا فسيّ االغتراب النّ  مستوى ما

، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية األعدادلئلجابة عف السؤاؿ استخرجت 
في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى في المخيمات الفمسطينية  طمبة الجامعات الفمسطينيةالستجابات 

 (23المستخدـ في الدراسة كالجدكؿ ) فسيٌ االغتراب النٌ مقياس 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 23جدوؿ )
 فسيّ االغتراب النّ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى مقياس 

 المستخدـ في الدراسة

 المقياس
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري
 النسّبيالوزف 

)%( 
 المستوى

 متوسطة 58.4 0.77 2.92 فقداف الشعور باالنتماء
 متوسطة 62.8 0.67 3.14 عدـ االلتزاـ بالمعايير

 متوسطة 62.2 0.63 3.11 العجز
 متوسطة 62.6 0.56 3.13 عدـ االحساس بالقيمة

 متوسطة 58.2 0.73 2.91 فقداف اليدؼ
 سطةمتو  60 0.76 3.00 فقداف المعنى

 متوسطة 65.4 0.79 3.27 الّذاتمركزية 
 متوسطة 61.4 0.49 3.07 الدرجة الكمية لمقياس االغتراب النفسي

لدل عينة مف طمبة الجامعات  فسيٌ االغتراب النٌ مستكل  ف  ( أى 23يتضح مف المعطيات في الجدكؿ )

(، 3.07ابي ليذه الدرجة )كانت متكسطة، إذ بمغ المتكسط الحسالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية 
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حسب  فسيٌ أبعاد االغتراب النٌ أم بدرجة متكسطة، ككاف ترتيب %(، 61.4لو ) النسٌبيكبمغ الكزف 

%( أم 65.4كبكزف نسبي بمغ ) ،(3.27بمتكسط حسابي ) الٌذاتمركزية النسبة كاألىمية كالتالي: 

كبكزف نسبي بمغ  ،(3.14ابي )بمتكسط حسعدـ االلتزاـ بالمعايير  البيعد، كتبله متكسطةبدرجة 

كبكزف  ،(3.13بمتكسط حسابي ) عدـ االحساس بالقيمة البيعدكتبله  متكسطة،أم بدرجة  ،%(62.8)

كبكزف نسبي  ،(3.11العجز بمتكسط حسابي ) البيعدأم بدرجة متكسطة كتبله  ،%(62.6نسبي بمغ )

كبكزف نسبي  ،(3.00بمتكسط حسابي )فقداف المعنى  البيعدكتبله ، متكسطةو  أم بدرجةو  ،%(62.2بمغ )

( 2.92فقداف الشعكر باالنتماء بمتكسط حسابي ) البيعدكتبله ، أم بدرجة متكسطة ،%(60.0بمغ )

( 2.91فقداف اليدؼ بمتكسط حسابي ) البيعدكتبله ، أم بدرجة متكسطة ،%(58.4كبكزف نسبي بمغ )

 .أم بدرجة متكسطة ،%(58.2كبكزف نسبي بمغ )

 عد فقداف الشعور واالنتماءالبُ : أوالً 

طمبة  يارية، كالنسب المئكية الستجابات، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعاألعداد استخراجي  تـٌ 

فقداف  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 .(24كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة الشعكر كاالنتماء 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 24جدوؿ )
المستخدـ فقداف الشعور واالنتماء عد البُ الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 ، وترتيبيا حسب األىميةفي الدراسة
رقـ 
 الفقرة

 فقرةال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  

أجد أنو ليس مف السيؿ التخمي عف المجتمع الذم 
 67.2 1.08 3.36 .نشأت فيو

 متكسطة

 متكسطة 63.2 1.01 3.16 .أشعر شعكران قكيان باالنتماء لمكمية التي أدرس بيا   .2

 متكسطة 61.8 1.03 3.09 .أدرس بيا الكالء لمكمية التي بأشعر شعكران قكيان   .3
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4.  

أفضؿ أف اعيش في أم بمد أخر غير الذم أعيش 
 61.8 1.07 3.09 .فيو

 متكسطة

 متكسطة 53 1.07 2.65 .أشعر بالكحدة حتى عندما أككف بيف أسرتي  .5

 متكسطة 52.4 1.01 2.62 .أشعر انني منعزؿ عف الناس مف حكلي  .6

 متكسطة 48.6 1.02 2.43 .ئيأشعر بالغربة عندما أككف بيف زمبل  .7
 متوسطة 58.4 0.77 2.92 الدرجة الكمية 

 

لػػدل عينػة مػف طمبػػة فػي االغتػراب النفسػي  فقػداف الشػعكر كاالنتمػػاءعػػد البي  ف  ( أى 24يتضػح مػف الجػدكؿ )
الفقػرة  ، حيػث كانػت أكثػر الفقػرات أىميػةن متكسػطةكانػت  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

و ليس مف السيؿ التخمي عػف المجتمػع الػذم نٌ أجد أى ) :في المرتبة األكلى، كالتي نصيا تي جاءت( ال4)
كحمػت فػي المرتبػة األخيػرة الفقػرة  ،%(67.2(، كبػكزف نسػبي )3.36(، بمتكسط حسابي بمغ )نشأت فيو

كزف كبػػ ،(2.43(، كبمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )بػػيف زمبلئػػي بالغربػػة عنػػدما أكػػكفي  أشػػعري ) :( التػػي نصػػيا3)
 %(.48.6نسبي )

 عدـ االلتزاـ بالمعايير الُبعد: ثانياً 

طمبة ة، كالنسب المئكية الستجابات ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعياريٌ األعداد استخراج تـٌ 
عدـ االلتزاـ  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (25كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة بالمعايير 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 25جدوؿ )

المستخدـ في عدـ االلتزاـ بالمعايير  البيعدالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 
 بيا حسب األىمية، وترتيالدراسة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 74.2 1.06 3.71 .أفضؿ مراعاة القيـ في أم سمكؾ يصدر عني

2.  

 تمسكي بالقيـ يعتمد عمى طبيعة المكاقؼ
 69.4 1.02 3.47 .كاألشخاص

 متكسطة

3.  
 متكسطة 64.8 1.06 3.24 .ير االجتماعيةأفضؿ الحرية التي تخضع لممعاي
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4.  
 متكسطة 62.8 1.06 3.14 .أنقد األشخاص الذيف يخالفكف القيـ

5.  
 متكسطة 61.4 1.01 3.07 .بالمعايير االجتماعية االىتماـأنفذ قراراتي دكف 

6.  

المجتمعات التي ال تخضع لمقيـ تنعـ  أعتقد أف  
 58.4 1.01 2.92 .بالحرية

 متكسطة

7.  

الفة المعايير إذا كنت سأفكز برضا ييـ مخ ال
 49 1.02 2.45 .اآلخريف

 متكسطة

 متوسطة 62.8 0.67 3.14 الدرجة الكمية 

لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة فػػي االغتػػراب النفسػػي  عػػدـ االلتػػزاـ بالمعػػايير البيعػػد ف  ( أى 25يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
الفقػرة  ت أكثػر الفقػرات أىميػةن ، حيػث كانػمتكسػطةكانػت  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، مراعػاة القػيـ فػي أم سػمكؾ يصػدر عنػي أفضػؿي ) :في المرتبة األكلى، كالتي نصيا ( التي جاءت14)
( التػػي 11كحمػت فػػي المرتبػػة األخيػرة الفقػػرة ) ،%(74.2(، كبػػكزف نسػػبي )3.71بمتكسػط حسػػابي بمػغ )

 ،(2.45(، كبمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػغ )ريفال ييػػػـ مخالفػػػة المعػػػايير إذا كنػػػت سػػػأفكز برضػػػا اآلخػػػ) :نصػػػيا
 %(.49.0كبكزف نسبي )

 العجز الُبعد: ثالثاً 

طمبة ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد تـ استخراج

العجز  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (26كالجدكؿ )مستخدـ في الدراسة ال

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 26جدوؿ )
، المستخدـ في الدراسةالعجز  الُبعدالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 وترتيبيا حسب األىمية
 رقـ
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

 متكسطة 73.4 1.03 3.67 .أجد في نفسي قدرة في الدفاع عف حقكقيغالبان   .1

 متكسطة 71.6 1.02 3.58 .يمكنني مكاجية أم مكقؼ ميما كاف صعبان   .2
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 متكسطة 65.4 1.03 3.27 .ألنني ال أستطيع حسـ األمكر ؛غالبان تفكتني الفرصة   .3

 متكسطة 57.6 1.04 2.88 .أشعر أنني مقيد في الحياة  .4

5.  

أفشؿ في إقناع اآلخريف بكجية نظرم ميما كانت 
 53.8 1.01 2.69 .صحيحة

 متكسطة

 متكسطة 51.2 1.02 2.56 .رادةأشعر انني مسمكب اإل  .6
 متوسطة 62.2 0.63 3.11 الدرجة الكمية 

 

لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف طمبػػػػة الجامعػػػػات فػػػػي االغتػػػػراب النفسػػػػي  العجػػػػز البيعػػػػد ف  ( أى 26يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
( التػي 18الفقػرة ) ، حيث كانت أكثر الفقرات أىميػةن متكسطةكانت  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، بمتكسػط غالبػان أجػد فػي نفسػي قػدرة فػي الػدفاع عػف حقػكقي) :في المرتبة األكلى، كالتػي نصػيا جاءت
 :( التػػي نصػػيا16كحمػػت فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة ) ،%(73.4(، كبػػكزف نسػػبي )3.67حسػػابي بمػػغ )

 %(.51.2كبكزف نسبي ) ،(2.56(، كبمتكسط حسابي بمغ )أشعر انني مسمكب االرادة)

 عدـ اإلحساس بالقيمة الُبعد: رابعاً 

طمبة  ستجاباتئكية ال، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب الماألعداد استخراج تـٌ 
عدـ  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (27كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة اإلحساس بالقيمة 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 27جدوؿ )
المستخدـ عدـ اإلحساس بالقيمة  الُبعدالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 

 ، وترتيبيا حسب األىميةفي الدراسة
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 مرتفعة 79.2 1.05 3.96 .بقيمة ما أعممو ميما كاف بسيطان  أشعري 

2.  
 مرتفعة 74.6 1.09 3.73 .أحس بقيمة األشياء التي تحيط بي

3.  
 مرتفعة 74.2 1.04 3.71 .أشعر بقيمتي كإنساف

4.  

ما أتعممو في الجامعة ليس بو فائدة  أشعر أف  
 61.8 1.09 3.09 .لمستقبمي

 متكسطة
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5.  
 متكسطة 55 1.02 2.75 .أشعر أنني ال أعامؿ معاممة إنسانية

6.  
 متكسطة 49.4 1.04 2.47 .أىتـ بممتمكاتي الخاصة ميما كانت ثمينة ال

7.  
 منخفضة 44.2 1.09 2.21 .و ال أىمية لكجكدم عمى قيد الحياةأعتقد أنٌ 

 متوسطة 62.6 0.56 3.13 الدرجة الكمية 

لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة فػػي االغتػػراب النفسػػي  عػػدـ اإلحسػػاس بالقيمػػة البيعػػد ف  ( أى 27يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
الفقػرة  ، حيػث كانػت أكثػر الفقػرات أىميػةن متكسػطةكانػت  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، بمتكسط بقيمة ما أعممو ميما كاف بسيطان  أشعري ) :في المرتبة األكلى، كالتي نصيا ( التي جاءت21)
 :( التػػي نصػػيا27كحمػػت فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة ) ،%(79.2(، كبػػكزف نسػػبي )3.96حسػػابي بمػػغ )

كبػػػػكزف نسػػػػػبي  ،(2.21(، كبمتكسػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػغ )و ال أىميػػػػػة لكجػػػػكدم عمػػػػى قيػػػػػد الحيػػػػاةأعتقػػػػد أٌنػػػػ)
(44.2.)% 

 فقداف اليدؼ الُبعد: خامساً 

طمبة ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد استخراج تـٌ 
فقداف  البيعدات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى الجامعات الفمسطينية في المخيم

 (28كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة اليدؼ 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبيوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 28جدوؿ )

المستخدـ في فقداف اليدؼ  البيعدلحـ عمى الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت 
 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 متكسطة 73.4 1.05 3.67 .معرفتي لميدؼ تساعدني عمى مكاجية الصعاب

2.  
 متكسطة 70.8 1.06 3.54 .الحياة مميئة بما يثير إىتمامي ف  أى  أشعري 

3.  
 متكسطة 54.4 1.05 2.72 .دكف معرفة اليدؼ مف ىذه الحياة أعيشي 

4.  
 متكسطة 52.4 1.03 2.62 .في حياتي جديد أسعى لتحقيقو يكجدي  ال
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5.  
 متكسطة 50.2 1.08 2.51 .دكف التخطيط لمستقبمي أعيشي 

6.  
 متكسطة 48.2 1.08 2.41 .التخرج في الجامعة بعدى  لي ىدؼه  ليس

 متوسطة 58.2 0.73 2.91 الدرجة الكمية 

لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات  فسػيٌ فػي االغتػراب النٌ  فقػداف اليػدؼ البيعػد ف  ( أى 28مػف الجػدكؿ ) يتضحي 
( التػي 21، حيث كانت أكثر الفقرات أىميػة الفقػرة )متكسطةن كانت  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، بمتكسػط معرفتػي لميػدؼ تسػاعدني عمػى مكاجيػة الصػعاب) :افي المرتبة األكلػى، كالتػي نصػي جاءت
 :( التػػي نصػػيا31كحمػػت فػػي المرتبػػة األخيػػرة الفقػػرة ) ،%(73.4(، كبػػكزف نسػػبي )3.67حسػػابي بمػػغ )

 %(.48.2) كبكزف نسبيٌ  ،(2.41(، كبمتكسط حسابي بمغ )ليس لي ىدؼ بعد التخرج في الجامعة)

 فقداف المعنى الُبعد: سادساً 

طمبة ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد راجي استخ تـٌ 
فقداف  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (29كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة المعنى 

طمبة الجامعات الستجابات  النسّبياالنحرافات المعيارية، والوزف والمتوسطات الحسابية، و  األعداد(: 29جدوؿ )

المستخدـ في المعنى فقداف  البيعدالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 
 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 المستوى

1.  
 متكسطة 72.2 1.04 3.61 .معنى لكؿ عمؿ أقـك بو أجدٌ 

2.  
 متكسطة 68.2 1.01 3.41 .أفيـ معنى الحياة فٍ يؿ أى مف السٌ 

3.  
 متكسطة 53.6 1.09 2.68 .سكاء نجحت أـ فشمت فاألمر عندم سكاء

4.  
 متكسطة 53.4 1.04 2.67 .الحياة ال داعي ليا ف  أشعر أى 

5.  
 متكسطة 52.4 1.01 2.62 .في الحياة ككدىـالناس  و ال معنى لسعيأعتقد أنٌ 

 متوسطة 60 0.76 3.00 الدرجة الكمية 
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لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات فػي االغتػراب النفسػي  المعنػىفقػداف  البيعػد ف  ( أى 29يتضح مف الجدكؿ )
( التػي 36) ، حيث كانت أكثر الفقرات أىميػة الفقػرةمتكسطةكانت  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػغ أجػػػد معنػػػى لكػػػؿ عمػػػؿ أقػػػكـ بػػػو) :فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى، كالتػػػي نصػػػيا جػػػاءت
أعتقػد أنػو ال ) :( التػي نصػيا35فػي المرتبػة األخيػرة الفقػرة ) تٍ كحمٌ  ،%(72.2(، كبكزف نسبي )3.61)

 %(.52.4كبكزف نسبي ) ،(2.62(، كبمتكسط حسابي بمغ )معنى لسعي الناس ككدىـ في الحياة

 الّذاتمركزية  الُبعد: سابعاً 

طمبة ، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية الستجابات األعداد استخراجي  تـٌ 
مركزية  البيعدالجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ عمى 

 (30كالجدكؿ )المستخدـ في الدراسة  الٌذات

طمبة الجامعات الستجابات  سّبيالنّ والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزف  األعداد(: 30جدوؿ )

المستخدـ في  الّذاتمركزية  البيعدالفمسطينية في المخيمات الفمسطينية في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ عمى 
 ، وترتيبيا حسب األىميةالدراسة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
توسط الم

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 النسّبيالوزف 
% 

 درجة التوقع

1.  
 متكسطة 69 1.06 3.45 .في التفكير بنفسي كبمشاكمي أستغرؽي 

2.  

أعتقد أف االخريف يشعركف أنني ال أحب ليـ ما أحب 
 68.8 1.17 3.44 .لنفسي

 متكسطة

3.  
 متكسطة 66.2 1.27 3.31 .مصمحتي فكؽ كؿ اعتبار

4.  
 متكسطة 57.4 1.26 2.87 .يء يستحؽ التفكير فيو أكثر مف ذاتيال ش أعتقد أفٌ 

 متوسطة 65.4 0.79 3.27 الدرجة الكمية 

 

لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات  فسػيٌ فػي االغتػراب النٌ  الػٌذاتمركزيػة  البيعد ف  ( أى 30يتضح مف الجدكؿ )
( التػي 39رات أىميػة الفقػرة )، حيث كانت أكثر الفقمتكسطةكانت  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(، بمتكسػط حسػابي بمػغ أستغرؽ في التفكير بنفسي كبمشػاكمي) :في المرتبة األكلى، كالتي نصيا جاءت
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أعتقػد أف ال ) :( التػي نصػيا40كحمػت فػي المرتبػة األخيػرة الفقػرة ) ،%(69.0(، كبػكزف نسػبي )3.45)
 %(.57.4كبكزف نسبي ) ،(2.87مغ )(، كبمتكسط حسابي بشيء يستحؽ التفكير فيو أكثر مف ذاتي

 : السؤاؿ الثالث

وفي  ،الّذاتتقدير وفي متوسطات درجات اليوّية الّنفسّية درجات في متوسطات  ىؿ ىناؾ فروؽٌ 
في المخيمات  مف طمبة الجامعات الفمسطينية لدى عينةٍ  فسيّ االغتراب النّ متوسطات درجات 

راسية، العمؿ، السنة الدّ ، خصصالجامعة، التّ  العمر، )الجنس،، وفقًا لمتغيرات الدراسة الفمسطينية
 ؟(مكاف السكف، المستوى التعميمي لموالديف

 ابؽ، قامت الباحثة بتحكيمو لمفرضيات الصفرية اآلتية:ؤاؿ السٌ مف أجؿ اإلجابة عف السٌ 

درجات في متكسطات (  ≥ 0.05) الداللة إحصائية عند مستكل داللةو  ذاتي  كجد فركؽه تال  .1
كفي متكسطات درجات االغتراب النفسي لدل  الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير  ،ة الٌنفسٌيةاليكيٌ 
 . عزل لمتغير الجنستي  مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية عينةو 

ـي  الختبار الفرضية تـٌ  درجات متكسطات ( لمعينات المستقمة، لمفركؽ في t-testاختبار ت ) استخدا

لدل  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير  ،ة الٌنفسٌيةاليكيٌ 

كذلؾ كما ىك  ،عزل لمتغير الجنستي  عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 (31كاضح في الجدكؿ )

وفي متوسطات  ،ّية الّنفسّيةاليو درجات متوسطات لمفروؽ في  (t-testاختبار ت )(: نتائج 31جدوؿ )
لدى عينة مف طمبة الجامعات  فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  الّذاتدرجات تقدير 

 عزى لمتغير الجنستُ  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 الجنس المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

يو 
ال

سية
النف
ية 

 

 تحقيؽ اليوية
 0.46483 3.4628 ذكر

 دالة 0.000 **3.724
 0.68482 3.1874 أنثى

 تعميؽ اليوية
 0.50078 3.7857 ذكر

 دالة 0.035 2.121*
 0.59212 3.6416 أنثى

 دالة 0.001 3.276** 0.83482 3.1964 ذكر انغالؽ اليوية
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 الجنس المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 0.86111 2.8568 أنثى

 ليويةاضطراب ا
 0.79805 3.0346 ذكر

 دالة 0.001 3.475**
 0.68419 2.7249 أنثى

 الدرجة الكمية لميوية النفسية
 0.43107 3.3699 ذكر

 دالة 0.000 4.582**
 0.50768 3.1027 أنثى

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

 البعد االجتماعي
 0.46385 3.8270 ذكر

 دالة 0.000 **4.621
 0.55873 3.5325 أنثى

 البعد الجسمي
 0.67912 3.6059 ذكر

0.901 0.368 
غير 
 0.72371 3.5283 أنثى دالة

 البعد االنفعالي
 0.51357 3.7321 ذكر

 دالة 0.028 *2.210
 0.55802 3.5865 أنثى

 البعد األخالقي
 0.51131 3.7117 ذكر

0.214 0.831 
غير 
 0.46814 3.6991 أنثى دالة

 بعد المعرفيال
 0.65413 3.6488 ذكر

1.130 0.260 
غير 
 0.62769 3.7367 أنثى دالة

 الّذاتالدرجة الكمية لتقدير 
 0.33212 3.7051 ذكر

 دالة 0.048 1.984*
 0.38688 3.6166 أنثى

سي
النف
ب 
غترا

 اال
عاد
أب

 

 فقداف الشعور
 باالنتماء

 0.78808 3.0689 ذكر
 دالة 0.009 **2.647

 0.75187 2.8216 أنثى

 عدـ االلتزاـ بالمعايير
 0.71901 3.2194 ذكر

1.485 0.139 
غير 
 0.64463 3.0972 أنثى دالة

 العجز
 0.59412 3.2068 ذكر

 دالة 0.042 *2.047
 0.64902 3.0503 أنثى

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 0.57559 3.1760 ذكر
1.037 0.301 

غير 
 0.55580 3.1048 أنثى دالة

 فقداف اليدؼ
 0.74929 2.9807 ذكر

1.186 0.237 
غير 
 0.72164 2.8748 أنثى دالة

 فقداف المعنى
 0.79709 3.1821 ذكر

 دالة 0.001 3.234**
 0.72331 2.8852 أنثى

 الّذاتمركزية 
 0.74984 3.4844 ذكر

 دالة 0.000 3.727**
 0.78870 3.1331 أنثى

 الغتراب النفسيلالدرجة الكمية 
 0.47424 3.1883 ذكر

 دالة 0.001 3.279**
 0.48891 2.9953 أنثى

 924(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 9003 =( 0.0.دولية عند مستوى داللة )، قيمة )ت( الج0041 =( 0.0.قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

في جميع  داللة إحصائيةو  ذاتً  فركؽو  إلى كجكدً  ،(31في الجدكؿ ) كما ىك مكضحه  ،تشير النتائجي 
ة لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات فسيٌ ة النٌ ة، كالدرجة الكمية لميكيٌ فسيٌ ة النٌ حاالت اليكيٌ 
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ث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عزل لمتغير الجنس، حيالفمسطينية تي 
اليكٌية الٌنفسٌية (. كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر في جميع حاالت 0.01( عند مستكل داللة )2.58)

 مف اإلناث. لدل الذككر أكثري اليكٌية الٌنفسٌية  ف  أى  مٍ ة، أى فسيٌ ة النٌ كفي الدرجة الكمية لميكيٌ 
 

إحصائية لممجاالت  ذات داللةو  إلى كجكد فركؽو  ،(31كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  الٌذات)االجتماعي، كاالنفعالي(، كالدرجة الكمية لتقدير 

مف قيمة )ت( الجدكلية  قيـ )ت( المحسكبة أكبرى  عزل لمتغير الجنس، حيث كانت جميعي الفمسطينية تي 
في  الٌذاتتقدير  ف  أى  مٍ (. كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر، أى 0.05( عند مستكل داللة )1.96)

 فركؽه  كالدرجة الكمية لدل الذككر أكثر مف اإلناث، بينما لـ تظيٍر  ،المجاالت )االجتماعي، كاالنفعالي(
 إحصائية لممجاؿ )الجسمي، األخبلقي، المعرفي(. داللةو  ذاتي 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لممجاالت  ،(31ما ىك مكضح في الجدكؿ )ك ،تشير النتائج
(، كالدرجة الكمية لبلغتراب النفسي لدل الٌذاتاف المعنى، مركزية د)فقداف الشعكر باالنتماء، العجز، فق

عزل لمتغير الجنس، حيث كانت جميع قيـ )ت( طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تي 
(. كقد كانت الفركؽ لصالح 0.05( عند مستكل داللة )1.96لمحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ا

الذككر، أم أف االغتراب النفسي في المجاالت )فقداف الشعكر باالنتماء، العجز، فقاف المعنى، مركزية 
لة إحصائية لممجاؿ ( كالدرجة الكمية لدل الذككر أكثر مف اإلناث، بينما لـ تظير فركؽ ذات دالالٌذات

 )عدـ اإللتزاـ بالمعايير، عدـ اإلحساس بالقيمة، فقداف اليدؼ(.

درجات في متكسطات (  ≥ 0.05) الداللة إحصائية عند مستكل داللةو  ذاتي  كجد فركؽه تال  .2
كفي متكسطات درجات االغتراب النفسي لدل  الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير  ،اليكٌية الٌنفسٌية

 .العمر عزل لمتغيرتي  طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينيةمف  عينةو 

درجات متكسطات ( لمعينات المستقمة، لمفركؽ في t-testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )
لدل عينة  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  ،الٌذاتفي متكسطات درجات تقدير اليكٌية الٌنفسٌية 

كما ىك كاضح في  ؛العمرعزل لمتغير تي  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية مف طمبة
 (32الجدكؿ )
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وفي متوسطات  ،اليوّية الّنفسّيةدرجات متوسطات لمفروؽ في  (t-testاختبار ت )(: نتائج 32جدوؿ )
امعات لدى عينة مف طمبة الج فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  الّذاتدرجات تقدير 

 العمرعزى لمتغير تُ  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 العمر المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 0.62000 3.2825 سنة فأقؿ 20
0.516 0.606 

غير 
 0.62416 3.3221 سنة 20أكثر مف  دالة

 تعميؽ اليوية
 0.57430 3.6828 سنة فأقؿ 20

0.632 0.528 
غير 
 0.53936 3.7266 سنة 20أكثر مف  دالة

انغالؽ 
 اليوية

 0.84709 2.9582 سنة فأقؿ 20
0.858 0.392 

غير 
 0.89692 3.0500 سنة 20أكثر مف  دالة

اضطراب 
 اليوية

 0.72616 2.7924 سنة فأقؿ 20
1.645 0.010 

غير 
 0.77269 2.9435 سنة 20أكثر مف  دالة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 0.50206 3.1790 سنة فأقؿ 20
1.335 0.183 

غير 
 0.48208 3.2606 سنة 20أكثر مف  دالة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 
البعد 

 االجتماعي
 0.53508 3.6384 سنة فأقؿ 20

0.463 0.644 
غير 
 0.55491 3.6695 سنة 20 أكثر مف دالة

البعد 
 الجسمي

 0.69568 3.5593 سنة فأقؿ 20
0.003 0.998 

غير 
 0.72683 3.5591 سنة 20أكثر مف  دالة

البعد 
 االنفعالي

 0.51384 3.6003 سنة فأقؿ 20
1.786 0.075 

غير 
 0.58798 3.7200 سنة 20أكثر مف  دالة

البعد 
 األخالقي

 0.44552 3.7022 سنة فأقؿ 20
0.087 0.931 

غير 
 0.54784 3.7074 سنة 20أكثر مف  دالة

البعد 
 المعرفي

 0.55572 3.7024 سنة فأقؿ 20
0.027 0.979 

غير 
 0.76229 3.7003 سنة 20أكثر مف  دالة

غير  0.500 0.675 0.36882 3.6405 سنة فأقؿ 20الدرجة الكمية لتقدير 
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 العمر المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 دالة 0.36755 3.6712 سنة 20مف أكثر  الّذات

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف الشعور 
 باالنتماء

 0.71400 2.9427 سنة فأقؿ 20
0.635 0.526 

غير 
 0.87055 2.8819 سنة 20أكثر مف  دالة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.66829 3.0799 سنة فأقؿ 20
1.147 0.133 

غير 
 0.67919 3.2582 سنة 20أكثر مف  دالة

 العجز
 0.65889 3.0678 سنة فأقؿ 20

1.559 0.120 
غير 
 0.57644 3.1891 سنة 20أكثر مف  دالة

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 0.57727 3.1122 سنة فأقؿ 20
0.814 0.416 

غير 
 0.54107 3.1690 سنة 20أكثر مف  دالة

 فقداف اليدؼ
 0.77518 2.9284 سنة فأقؿ 20

0.342 0.733 
غير 
 0.65906 2.8974 سنة 20أكثر مف  دالة

فقداف 
 المعنى

 0.82169 2.9729 سنة فأقؿ 20
0.875 0.823 

غير 
 0.66154 3.0558 سنة 20أكثر مف  دالة

مركزية 
 الّذات

 0.81720 3.2274 سنة فأقؿ 20
1.266 0.207 

غير 
 0.74188 3.3510 سنة 20أكثر مف  دالة

الغتراب ة الكمية لالدرج
 النفسي

 0.52358 3.0473 سنة فأقؿ 20

1.109 0.269 
غير 
 0.43049 3.1146 سنة 20أكثر مف  دالة

 924(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 9003 =( 0.0.، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )0041 =( 0.0.قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  إلى عدـ كجكد فركؽو  ،(32كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
حاالت اليكية النفسية، كالدرجة الكمية لميكية النفسية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات 

، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية العمر عزل لمتغيرالفمسطينية تي 
 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96)
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في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  إلى عدـ كجكد فركؽو  ،(32كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
مسطينية في المخيمات لدل طمبة الجامعات الف الٌذات، كالدرجة الكمية لتقدير الٌذاتأبعاد تقدير 

، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية العمرالفمسطينية تعزل لمتغير 
 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96)

في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو إلى عدـ كجكد  ،(32كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  فسيٌ درجة الكمية لبلغتراب النٌ ، كالفسيٌ أبعاد االغتراب النٌ 

، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية العمرالفمسطينية تعزل لمتغير 
 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96)

درجات متكسطات  في(  ≥ 0.05) الداللة عند مستكل إحصائيةو  داللةو  ذاتي  فركؽه  كجدي تال  .3
لدل  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير اليكٌية الٌنفسٌية 

 .الجامعة عزل لمتغيرتي  عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

ـي  لمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـٌ  حرافات المعيارية كالمتكسطات الحسابية كاالن األعداد استخدا
 ،اليكٌية الٌنفسٌيةدرجات ( لمفركؽ في متكسطات One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادم )ك 

كفي متكسطات درجات االغتراب النفسي لدل عينة مف طمبة  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير 
كؿ اا ىك مكضح في الجد، كمالجامعة عزل لمتغيرتي  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

(33 ،34 ،35). 

الغتراب ل الّذاتتقدير ولميوية النفسية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل األعداد(: يبيف 33)جدوؿ 
 .عزى لمتغير الجامعةلدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ  فسيّ النّ 

 

 الجامعة المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 0.62559 3.4916 99 جامعة الخميؿ

 0.60109 3.1287 136 جامعة بيت لحـ

 0.55125 3.4293 33  ؾبكليتكن

 0.48408 3.2436 13 دار الكممة

 0.49370 3.7778 99 جامعة الخميؿ تعميؽ اليوية

 0.56942 3.5767 136 ت لحـجامعة بي
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 الجامعة المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 0.57450 3.9827 33  ؾبكليتكن

 0.61870 3.6593 13 دار الكممة

انغالؽ 
 اليوية

 0.81457 3.1879 99 جامعة الخميؿ

 0.82317 2.8176 136 جامعة بيت لحـ

 0.87417 3.0667 33  ؾبكليتكن

 1.30227 3.1385 13 دار الكممة

اضطراب 
 اليوية

 0.55623 2.8838 99 الخميؿجامعة 

 0.75789 2.7767 136 جامعة بيت لحـ

 0.98710 2.9735 33  ؾبكليتكن

 1.12090 3.0096 13 دار الكممة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 0.43260 3.4353 99 جامعة الخميؿ

 0.45977 3.0749 136 جامعة بيت لحـ

 0.54368 3.3630 33  ؾبكليتكن

 0.79351 3.2628 13 الكممةدار 

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 0.53402 3.6692 99 جامعة الخميؿ

 0.50159 3.6195 136 جامعة بيت لحـ

 0.57786 3.8826 33  ؾبكليتكن

 0.66702 3.2308 13 دار الكممة

البعد 
 الجسمي

 0.50241 3.7388 99 جامعة الخميؿ

 0.71485 3.3729 136 جامعة بيت لحـ

 0.75057 3.7619 33  ؾبكليتكن

 1.24203 3.6264 13 دار الكممة

البعد 
 االنفعالي

 0.48231 3.7513 99 جامعة الخميؿ

 0.57554 3.5125 136 جامعة بيت لحـ

 0.51602 3.7083 33  ؾبكليتكن

 0.62114 3.5288 13 دار الكممة

البعد 
 األخالقي

 0.47372 3.6580 99 ؿجامعة الخمي

 0.46756 3.6975 136 جامعة بيت لحـ

 0.46295 3.7749 33  ؾبكليتكن

 0.72735 3.9451 13 دار الكممة

البعد 
 المعرفي

 0.62181 3.6291 99 جامعة الخميؿ

 0.66587 3.6871 136 جامعة بيت لحـ

 0.61015 3.9226 33  ؾبكليتكن

 0.41953 3.8462 13 دار الكممة

 0.26436 3.6893 99 جامعة الخميؿالدرجة الكمية لتقدير 
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 الجامعة المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 0.38578 3.5879 136 جامعة بيت لحـ الّذات

 0.36957 3.8101 33  ؾبكليتكن

 0.65074 3.6354 13 دار الكممة

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف الشعور 
 باالنتماء

 0.67543 2.8312 99 جامعة الخميؿ

 0.77133 2.9475 136 حـجامعة بيت ل

 0.97285 3.0000 33  ؾبكليتكن

 0.96390 3.1099 13 دار الكممة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.62913 3.2092 99 جامعة الخميؿ

 0.60572 3.0987 136 جامعة بيت لحـ

 0.84435 3.1515 33  ؾبكليتكن

 1.16788 3.1429 13 دار الكممة

 العجز

 0.56580 3.1027 99 خميؿجامعة ال

 0.60262 3.0686 136 جامعة بيت لحـ

 0.79607 3.1263 33  ؾبكليتكن

 0.78287 3.6154 13 دار الكممة

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 0.57370 3.1847 99 جامعة الخميؿ

 0.46900 3.0273 136 جامعة بيت لحـ

 0.73216 3.1818 33  ؾبكليتكن

 0.53915 3.7253 13 دار الكممة

 فقداف اليدؼ

 0.65830 2.7828 99 جامعة الخميؿ

 0.70000 2.9277 136 جامعة بيت لحـ

 0.84294 3.1212 33  ؾبكليتكن

 1.08194 3.3077 13 دار الكممة

فقداف 
 المعنى

 0.70279 2.9657 99 جامعة الخميؿ

 0.68937 2.8941 136 جامعة بيت لحـ

 0.89086 3.3364 33  ؾبكليتكن

 1.18991 3.5385 13 دار الكممة

مركزية 
 الّذات

 0.82375 3.3333 99 جامعة الخميؿ

 0.69900 3.1949 136 جامعة بيت لحـ

 0.89513 3.4621 33  ؾبكليتكن

 1.10179 3.1538 13 دار الكممة

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 0.45012 3.0585 99 جامعة الخميؿ

 0.43042 3.0227 136 جامعة بيت لحـ

 0.63825 3.2113 33  ؾبكليتكن

 0.80594 3.3419 13 دار الكممة
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ميوية النفسية للفروؽ في ا عرؼ عمى( لمتّ One Way Anova) حادي( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األُ 34جدوؿ )
عزى لمتغير الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ الغتراب النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات ا الّذاتتقدير و 

 (281)ف=    الجامعة

 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 2.739 3 8.216 بين المجموعات

7.612** 

 

0.000 

 

 0.360 277 99.666 ل المجموعاتداخ دالة

  280 107.882 المجموع

تعميؽ 
 اليوية

 1.775 3 5.325 بين المجموعات

5.938** 

 

0.001 

 

 0.299 277 82.813 داخل المجموعات دالة

  280 88.139 المجموع

انغالؽ 
 اليوية

 2.799 3 8.396 بين المجموعات

3.851** 

 

0.010 

 

 0.727 277 201.307 اخل المجموعاتد دالة

  280 209.703 المجموع

اضطراب 
 اليوية

 0.560 3 1.679 بين المجموعات

1.006 

 

0.391 

 

غير 
 دالة

 0.556 277 154.121 داخل المجموعات

  280 155.800 المجموع

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 1.615 3 4.844 بين المجموعات

7.000** 

 

0.000 

 

 0.231 277 63.893 داخل المجموعات دالة

  280 68.737 المجموع

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 1.411 3 4.233 بين المجموعات

5.015 

 

0.002 

 

 0.281 277 77.936 داخل المجموعات دالة

  280 82.169 المجموع

البعد 
 الجسمي

 3.110 3 9.329 بين المجموعات

6.613 

 

0.000 

 

 0.470 277 130.262 داخل المجموعات دالة

  280 139.591 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

البعد 
 االنفعالي

 0.784 3 2.351 بين المجموعات

2.691 

 

0.047 

 

 0.291 277 80.666 داخل المجموعات دالة

  280 83.017 المجموع

البعد 
 األخالقي

 0.379 3 1.136 اتبين المجموع

1.621 

 

0.185 

 

غير 
 دالة

 0.234 277 64.712 داخل المجموعات

  280 65.849 المجموع

البعد 
 المعرفي

 0.811 3 2.432 بين المجموعات

2.009 

 

0.113 

 

غير 
 دالة

 0.404 277 111.774 داخل المجموعات

  280 114.206 المجموع

ير الدرجة الكمية لتقد
 الّذات

 0.508 3 1.524 بين المجموعات

3.868 

 

0.010 

 

 0.131 277 36.393 داخل المجموعات دالة

  280 37.917 المجموع

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 
فقداف الشعور 

 باالنتماء

 0.521 3 1.564 بين المجموعات

0.867 

 

0.458 

 

غير 
 دالة

 0.601 277 166.462 داخل المجموعات

  280 168.026 المجموع

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.234 3 0.701 بين المجموعات

0.507 

 

0.677 

 

غير 
 دالة

 0.460 277 127.501 داخل المجموعات

  280 128.201 المجموع

 العجز

 1.188 3 3.565 بين المجموعات

3.047 

 

0.029 

 

 0.390 277 108.033 داخل المجموعات دالة

  280 111.598 المجموع

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 2.141 3 6.423 بين المجموعات

7.180 

 

0.000 

 

 0.298 277 82.592 داخل المجموعات دالة

  280 89.015 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

فقداف 
 اليدؼ

 1.719 3 5.158 بين المجموعات

3.276 

 

0.022 

 

 0.525 277 145.404 داخل المجموعات دالة

  280 150.562 المجموع

فقداف 
 المعنى

 3.137 3 9.411 بين المجموعات

5.608 

 

0.001 

 

 0.559 277 154.946 داخل المجموعات دالة 

  280 164.356 المجموع

مركزية 
 الّذات

 0.852 3 2.556 بين المجموعات

1.367 

 

0.253 

 

غير 
 دالة

 0.623 277 172.669 داخل المجموعات

  280 175.225 المجموع

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 0.645 3 1.936 بين المجموعات

2.722 

 

0.045 

 

 0.237 277 65.696 داخل المجموعات دالة

  280 67.632 المجموع

 (0.0.ة )* دالة إحصائياً عند مستوى دالل  (.0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

عند مستكل الداللة  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو كجكد  (34الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05 في )(، ككذلؾ في الدرجة الكمية لميكية اضطراب اليكيةما عدا )اليكٌية الٌنفسٌية  مجاالت

ما  ما عداة اليكٌية الٌنفسيٌ لجميع مجاالت  (0.05أصغر مف )ة حيث كانت الداللة اإلحصائيٌ النفسية، 
 دالة إحصائيا.  كىية، فسيٌ ة النٌ ( كلمدرجة الكمية لميكيٌ اضطراب اليكيةعدا )

عند مستكل الداللة فركؽو ذاًت داللةو إحصائيةو كجكد  (34الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05 في ) ( بينما ال تكجد، االنفعاليٌ الجسميٌ ، االجتماعيٌ كاألبعاد ) الٌذاتالدرجة الكمية لتقدير 

عد لمبي  (0.05أصغر مف )حيث كانت الداللة اإلحصائية (، كالمعرفيٌ  فركؽ في األبعاد )األخبلقيٌ 
 دالة إحصائيا.  كىية، فسيٌ ة النٌ (  كلمدرجة الكمية لميكيٌ ، االنفعاليٌ الجسميٌ ، االجتماعيٌ )

عند مستكل الداللة فركؽو ذاًت داللةو إحصائيةو كجكد  (34الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05 في ) ٌفقداف ، عدـ االحساس بالقيمة، العجزكاألبعاد ) فسيٌ الدرجة الكمية لبلغتراب الن

عدـ االلتزاـ ، فقداف الشعكر باالنتماءفي األبعاد ) فركؽه  ( بينما ال تكجدي فقداف المعنى ،اليدؼ
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عدـ ، العجزلبعد ) (0.05مف ) أصغرى حيث كانت الداللة اإلحصائية (، الٌذات، مركزية بالمعايير
 دالة إحصائيا.  كىي، فسيٌ ( كلمدرجة الكمية لبلغتراب النٌ فقداف المعنى ،فقداف اليدؼ، االحساس بالقيمة

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ Tukey Testكإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي )
عزل لمتغير تي  غتراب النفسي، كمتكسطات االالٌذاتتقدير  ة، كفي متكسطاتفسيٌ ة النٌ اليكيٌ  متكسطاتفي 

 (.35، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )الجامعة

متوسطات اليوية النفسية، ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(35جدوؿ )
 عزى لمتغير الجامعةتُ  فسيّ ، ومتوسطات االغتراب النّ الّذاتوفي متوسطات تقدير 

 الجامعة متغيرال المقياس
المتوسط 
 دار الكممة بكليتكنؾ جامعة بيت لحـ جامعة الخميؿ الحسابي

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

   **0.362906  3.4916 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.1287 لحـ

     3.4293 بكليتكنؾ
     3.2436 دار الكممة

تعميؽ 
 اليوية

   **0.201097  3.7778 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.5767 لحـ

   **0.406003  3.9827 بكليتكنؾ
     3.6593 دار الكممة

انغالؽ 
 اليوية

0.370232**  3.1879 جامعة الخميؿ    
جامعة بيت 

     2.8176 لحـ

     3.0667 بكليتكنؾ
     3.1385 دار الكممة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

   **0.260355  3.4353 الخميؿ جامعة
جامعة بيت 

     3.0749 لحـ

     3.3630 بكليتكنؾ
     3.2628 دار الكممة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 **0.438423    3.6692 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.6195 لحـ

 **0.651807    3.8826 بكليتكنؾ
     3.2308 دار الكممة

البعد 
 الجسمي

   **0.365918  3.7388 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.3729 لحـ

   **0.389006  3.7619 بكليتكنؾ
     3.6264 دار الكممة



119 
 

 الجامعة متغيرال المقياس
المتوسط 
 دار الكممة بكليتكنؾ جامعة بيت لحـ جامعة الخميؿ الحسابي

البعد 
 االنفعالي

   **0.188763  3.7513 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.5125 لحـ

     3.7083 بكليتكنؾ
     3.5288 دار الكممة

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

     3.6893 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.5879 لحـ

   **0.222162  3.8101 بكليتكنؾ
     3.6354 دار الكممة

 

 العجز

     3.1027 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.0686 لحـ

     3.1263 بكليتكنؾ
  **0.546757  **0.512691 3.6154 دار الكممة

عدـ 
االحساس 
 بالقيمة

     3.1847 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.0273 لحـ

     3.1818 بكليتكنؾ
  **0.543457 **0.697964 **0.540571 3.7253 دار الكممة

فقداف 
 اليدؼ

     2.7828 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     2.9277 لحـ

     3.1212 بكليتكنؾ
    0.524864** 3.3077 دار الكممة

فقداف 
 المعنى

     2.9657 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     2.8941 لحـ

     3.3364 بكليتكنؾ
  **0.542246  0.470707** 3.5385 دار الكممة

الدرجة الكمية لالغتراب 
 النفسي

     3.0585 جامعة الخميؿ
جامعة بيت 

     3.0227 لحـ

     3.2113 بكليتكنؾ
   **0.319226 **0.283398 3.3419 دار الكممة

ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ مف جية كبيف طمبة )جامعة بيت لحـ(  :ةفسيّ ة النّ اليويّ  -
عندىـ اليكٌية الٌنفسٌية مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ( الذيف كاف 

 أعمى. 
ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ مف جية كطمبة )جامعة بيت لحـ( مف جية  :تحقيؽ اليوية -

 أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ(.
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مف جية  كطمبة جامعة بكليتكنؾ فمسطيف ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ :تعميؽ اليوية -
، كجامعة امعة الخميؿكطمبة )جامعة بيت لحـ( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )ج

 (.بكليتكنؾ فمسطيف
ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ مف جية كطمبة )جامعة بيت لحـ( مف جية  :انغالؽ اليوية -

 أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ(. 
ظيرت فركؽ بيف جامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية كطمبة )جامعة بيت لحـ( مف  :الّذاتتقدير  -

 الٌذاترل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة بكليتكنؾ فمسطيف( الذيف كاف تقدير جية أخ
 عندىـ أعمى

: ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية ٌّ عد االجتماعيالبُ  -
كطمبة )دار الكممة( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ 

 طيف(.فمس
: ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية كطمبة عد الجسميّ البُ  -

)جامعة بيت لحـ( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ 
 فمسطيف(.

لحـ( مف  : ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ مف جية كطمبة )جامعة بيتاالنفعاليّ عد البُ  -
 جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )جامعة الخميؿ(.

ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية  :االغتراب النفسي -
كطمبة )دار الكممة( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )دار الكممة( الذيف كاف 

 االغتراب النفسي عندىـ أعمى. 
ت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية كطمبة )دار ظير  :العجز -

 الكممة( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )دار الكممة(.
كجامعة ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف  :عدـ االحساس بالقيمة -

 ل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )دار الكممة(.مف جية كطمبة )دار الكممة( مف جية أخر بيت لحـ 
ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ مف جية كطمبة )دار الكممة( مف جية  :فقداف اليدؼ -

 أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )دار الكممة(.
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ظيرت فركؽ بيف طمبة جامعة الخميؿ كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف مف جية ك طمبة  :فقداف المعنى -
 ة( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )دار الكممة(.)دار الكمم

درجات في متكسطات (  ≥ 0.05) الداللة كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلتال  .4
لدل  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير اليكٌية الٌنفسٌية 

 .خصصالتٌ  عزل لمتغيرتي  المخيمات الفمسطينيةعينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في 

درجات متكسطات ( لمعينات المستقمة، لمفركؽ في t-testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )

لدل عينة  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير اليكٌية الٌنفسٌية 

كما ىك كاضح في  خصص،التٌ عزل لمتغير تي  مخيمات الفمسطينيةمف طمبة الجامعات الفمسطينية في ال

 (36الجدكؿ )

وفي متوسطات اليوّية الّنفسّية درجات متوسطات لمفروؽ في  (t-testاختبار ت )(: نتائج 36جدوؿ )
لدى عينة مف طمبة الجامعات  فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  الّذاتدرجات تقدير 

 خصصالتّ عزى لمتغير تُ  مات الفمسطينيةالفمسطينية في المخي

 التخصص المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية
سية

النف
ية 
يو
ال

 
تحقيؽ 
 اليوية

 0.077 1.776 61425. 3.3757 عمـك طبيعية
غير 
 62825. 3.2422 عمـك إنسانية دالة

 تعميؽ اليوية
طبيعيةعمـك   3.7846 .49611 1.917 0.056 

غير 
 0.59145 3.6571 عمـك إنسانية دالة

انغالؽ 
 اليوية

 0.120 1.342 0.81067 3.1238 عمـك طبيعية
غير 
 0.90987 2.8787 عمـك إنسانية دالة

اضطراب 
 اليوية

 0.107 1.721 0.80214 2.9821 عمـك طبيعية
غير 
 0.69147 2.7375 عمـك إنسانية دالة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 0.46148 3.3165 عمـك طبيعية
1.168 0.102 

غير 
 513140. 3.1289 عمـك إنسانية دالة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 دالة 0.001 3.361 0.41001 3.7798 عمـك طبيعية
 0.60751 3.5658 عمـك إنسانية

 دالة 0.003 2.965 0.59444 3.7041 عمـك طبيعيةالبعد 
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 التخصص المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.77279 3.4543 عمـك إنسانية الجسمي

البعد 
 االنفعالي

 دالة 0.000 5.166 0.49933 3.8313 عمـك طبيعية
 0.53697 3.5067 عمـك إنسانية

البعد 
 األخالقي

 0.889 0.140 0.40175 3.7063 عمـك طبيعية
غير 
 0.55255 3.6981 عمـك إنسانية دالة

البعد 
 المعرفي

 0.083 1.741 0.68771 3.6279 عمـك طبيعية
غير 
 0.59813 3.7626 عمـك إنسانية دالة

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 0.28172 3.7299 عمـك طبيعية

 دالة 0.003 3.017
 0.41938 3.5975 عمـك إنسانية

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

 فقداف الشعور
 باالنتماء

 0.123 1.285 73691. 3.0420 عمـك طبيعية
غير 
 78933. 2.8305 عمـك إنسانية دالة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.121 1.554 67285. 3.2052 عمـك طبيعية
غير 
 68012. 3.0781 عمـك إنسانية دالة

 العجز
 0.703 0.382 52105. 3.1190 عمـك طبيعية

غير 
ـك إنسانيةعم دالة  3.0900 .70754 

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 0.979 0.026 54387. 3.1361 عمـك طبيعية
غير 
 56667. 3.1343 عمـك طبيعية دالة

 فقداف اليدؼ
 0.256 1.137 62516. 2.8558 عمـك طبيعية

غير 
 80051. 2.9556 عمـك إنسانية دالة

فقداف 
 المعنى

 0.620 0.497 72946. 3.0190 عمـك طبيعية
غير 
 78771. 2.9733 عمـك إنسانية دالة

 الّذاتمركزية 
 0.324 0.988 65781. 3.2143 عمـك طبيعية

غير 
 88159. 3.3083 عمـك إنسانية دالة

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 42196. 3.0845 عمـك طبيعية

0.540 0.590 
غير 
 53212. 3.0529 عمـك إنسانية دالة

 924(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 9003 =( 0.0.، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )0041 =( 0.0.قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو عدـ إلى  ،(36كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
ة لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات فسيٌ ة النٌ ة، كالدرجة الكمية لميكيٌ فسيٌ ة النٌ حاالت اليكيٌ 
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، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية خصصالتٌ عزل لمتغير الفمسطينية تي 
 . (0.05( عند مستكل داللة )1.96)

في األبعاد  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو إلى كجكد  ،(36كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
لدل  الٌذات(، كالدرجة الكمية لتقدير عد االنفعاليٌ البي ، عد الجسميٌ البي ، عد االجتماعيٌ البي ) الٌذاتتقدير 

ـ تظيٍر فركؽه ، بينما لخصصلتٌ اعزل لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تي 
ة (، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكليٌ ، كالمعرفيٌ في األبعاد )األخبلقيٌ 

 ة. (، ككانت الفركؽ لصالح الطمبة الذيف يدرسكف العمكـ الطبيعيٌ 0.05( عند مستكل داللة )1.96)

في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو عدـ كجكد  إلى ،(36كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  فسيٌ ، كالدرجة الكمية لبلغتراب النٌ فسيٌ أبعاد االغتراب النٌ 

خصص، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية عزل لمتغير التٌ الفمسطينية تي 
 (. 0.05)( عند مستكل داللة 1.96)

درجات في متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى فروؽٌ  وجدُ تال  .5
وفي متوسطات درجات االغتراب النفسي  الّذاتوفي متوسطات درجات تقدير اليوّية الّنفسّية 

تعزى لمتغير السنة  لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية
 .ةالدراسي

كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  األعداد ابؽ تـ استخداـحقؽ مف صحة الفرض السٌ لمتٌ ك 
اليكٌية الٌنفسٌية درجات ( لمفركؽ في متكسطات One Way Anovaحادم )اختبار تحميؿ التبايف األي ك 

ة مف طمبة كفي متكسطات درجات االغتراب النفسي لدل عين ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير 
، كما ىك مكضح في السنة الدراسية عزل لمتغيرتي  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 .(39، 38، 37كؿ )االجد
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الغتراب ل الّذاتتقدير ولة فسيّ ة النّ ميويّ والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل األعداد(: يبيف 37)جدوؿ 

 .السنة الدراسيةعزى لمتغير جامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ لدى عينة مف طمبة ال فسيّ النّ 

 السنة الدراسية المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 0.48733 3.3602 93 أكلى

 0.61608 3.2956 75 ثانية

 0.76572 3.3266 74 ثالثة

 0.52723 3.0686 34 رابعة

 0.96896 3.2667 5 خامسة

تعميؽ 
 اليوية

 0.47861 3.6313 93 أكلى

 0.63244 3.8114 75 ثانية

 0.56564 3.6467 74 ثالثة

 0.53359 3.7773 34 رابعة

 0.83054 3.5143 5 خامسة

انغالؽ 
 اليوية

 0.78166 2.8710 93 أكلى

 0.86224 3.0373 75 ثانية

 0.97698 3.0405 74 ثالثة

 0.83344 3.0588 34 رابعة

 0.89443 3.4000 5 خامسة

اضطراب 
 اليوية

 0.70758 2.7527 93 أكلى

 0.80436 2.9267 75 ثانية

 0.62696 2.8159 74 ثالثة

 0.96580 3.0000 34 رابعة

 0.22361 2.9000 5 خامسة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 0.43401 3.1538 93 كلىأ

 0.51344 3.2677 75 ثانية

 0.55981 3.2074 74 ثالثة

 0.45811 3.2262 34 رابعة

 0.61758 3.2702 5 خامسة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 0.54404 3.6317 93 أكلى

 0.59841 3.5867 75 ثانية

 0.51403 3.6858 74 ثالثة

 0.46281 3.6801 34 رابعة

 0.16771 4.2000 5 خامسة

 0.64376 3.6037 93 أكلىالبعد 

 0.77013 3.6019 75 ثانية
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 السنة الدراسية المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 0.78472 3.4479 74 ثالثة الجسمي

 0.56543 3.5756 34 رابعة

 0.44721 3.6286 5 خامسة

البعد 
 االنفعالي

 0.47622 3.5309 93 أكلى

 0.61137 3.5517 75 ثانية

 0.46739 3.7838 74 ثالثة

 0.56434 3.7169 34 رابعة

 0.05590 3.6000 5 خامسة

البعد 
 األخالقي

 0.37348 3.6805 93 أكلى

 0.52688 3.7924 75 ثانية

 0.48171 3.7741 74 ثالثة

 0.56787 3.3824 34 رابعة

 0.06389 3.9714 5 خامسة

البعد 
 المعرفي

 0.55574 3.6637 93 أكلى

 0.50802 3.7793 75 ثانية

 0.53623 3.8529 74 ثالثة

 0.96419 3.4412 34 رابعة

 1.24226 3.7778 5 خامسة

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 0.29424 3.6221 93 أكلى

 0.46855 3.6624 75 ثانية

 0.33954 3.7089 74 ثالثة

 0.34883 3.5592 34 رابعة

 0.34748 3.8356 5 خامسة

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف 
الشعور 
 باالنتماء

 0.62488 2.8187 93 أكلى

 0.81141 3.0514 75 ثانية

 0.88163 2.9208 74 ثالثة

 0.85838 2.9034 34 رابعة

 0.12778 2.9429 5 خامسة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.60202 2.9939 93 أكلى

 0.81088 3.1790 75 ثانية

 0.64508 3.3591 74 ثالثة

 0.52201 3.0378 34 رابعة

 0.44721 3.0571 5 خامسة

 0.53467 2.9283 93 أكلى العجز

 0.66326 3.1622 75 ثانية
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 السنة الدراسية المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 0.72940 3.2387 74 ثالثة

 0.47374 3.2892 34 رابعة

 0.22361 2.7333 5 خامسة

عدـ 
االحساس 
 بالقيمة

 0.45342 2.9386 93 أكلى

 0.61988 3.2343 75 ثانية

 0.64105 3.2819 74 ثالثة

 0.39590 3.0966 34 رابعة

 0.31944 3.0857 5 خامسة

فقداف 
 اليدؼ

 0.62024 2.6505 93 أكلى

 0.77868 3.0600 75 ثانية

 0.78807 3.1239 74 ثالثة

 0.59991 2.9657 34 رابعة

 0.65753 2.3333 5 خامسة

فقداف 
 المعنى

 0.72625 2.8409 93 أكلى

 0.77653 3.0587 75 ثانية

 0.77012 3.2919 74 ثالثة

 0.67417 2.8059 34 رابعة

 0.17889 2.2800 5 خامسة

مركزية 
 الّذات

 0.80282 3.1801 93 أكلى

 0.80800 3.2533 75 ثانية

 0.82562 3.3919 74 ثالثة

 0.69230 3.3235 34 رابعة

 0.11180 3.2000 5 خامسة

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 0.36855 2.9073 93 أكلى

 0.55734 3.1427 75 ثانية

 0.55526 3.2297 74 ثالثة

 0.37380 3.0603 34 رابعة

 0.02236 2.8332 5 خامسة
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ة فسيّ ة النّ ميويّ للفروؽ في ا عرؼ عمى( لمتّ One Way Anova) حادي( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األُ 28جدوؿ )
عزى لمتغير مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ  الغتراب النفسي لدى عينةٍ ا الّذاتتقدير و 

 (281)ف=  السنة الدراسية

 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 حسوبةالم

 الداللة اإلحصائية

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 0.554 4 2.214 بين المجموعات

1.446 

 

0.219 

 

غير 
 دالة

 0.383 276 105.668 داخل المجموعات

  280 107.882 المجموع

تعميؽ 
 اليوية

 0.489 4 1.955 بين المجموعات

1.565 

 

0.184 

 

غير 
 دالة

 0.312 276 86.184 داخل المجموعات

  280 88.139 المجموع

انغالؽ 
 اليوية

 0.669 4 2.675 بين المجموعات

0.892 

 

0.469 

 

غير 
 دالة

 0.750 276 207.028 داخل المجموعات

  280 209.703 المجموع

اضطراب 
 اليوية

 0.546 4 2.184 بين المجموعات

0.981 

 

0.418 

 

غير 
 دالة

 0.557 276 153.615 موعاتداخل المج

  280 155.800 المجموع

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 0.143 4 0.571 بين المجموعات

0.578 

 

0.679 

 

غير 
 دالة

 0.247 276 68.166 داخل المجموعات

  280 68.737 المجموع

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 0.493 4 1.970 بين المجموعات

1.695 

 

0.151 

 

غير 
 دالة

 0.291 276 80.199 داخل المجموعات

  280 82.169 المجموع

البعد 
 الجسمي

 0.318 4 1.271 بين المجموعات

0.634 

 

0.639 

 

غير 
 دالة

 0.501 276 138.320 داخل المجموعات

  280 139.591 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 حسوبةالم

 الداللة اإلحصائية

البعد 
 االنفعالي

 2.006 4 2.125 بين المجموعات

1.384 

 

0.125 

 

غير 
 دالة

 0.272 276 80.992 داخل المجموعات

  280 83.017 المجموع

البعد 
 األخالقي

 1.219 4 2.876 بين المجموعات

1.518 

 

0.116 

 

غير 
 دالة

 0.221 276 62.972 داخل المجموعات

  280 65.849 المجموع

البعد 
 المعرفي

 2.213 4 3.852 جموعاتبين الم

1.798 

 

0.098 

 

غير 
 دالة

 0.382 276 110.354 داخل المجموعات

  280 114.206 المجموع

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 0.198 4 0.792 بين المجموعات

1.471 

 

0.211 

 

غير 
 دالة

 0.135 276 37.126 داخل المجموعات

  280 37.917 المجموع

أبع
سي

لنف
ب ا

غترا
 اال
اد

 
فقداف الشعور 

 باالنتماء

 565. 4 2.261 بين المجموعات

0.941 

 

0.440 

 

غير 
 دالة

 601. 276 165.765 داخل المجموعات

  280 168.026 المجموع

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 1.508 4 6.032 بين المجموعات

3.407 

 

0.010 

 

 443. 276 122.170 داخل المجموعات دالة

  280 128.201 المجموع

 العجز

 1.575 4 6.300 بين المجموعات

4.128 

 

0.003 

 

 382. 276 105.298 داخل المجموعات دالة

  280 111.598 المجموع

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 1.522 4 6.087 بين المجموعات

5.065 

 

0.001 

 

 300. 276 82.928 داخل المجموعات دالة

  280 89.015 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 حسوبةالم

 الداللة اإلحصائية

فقداف 
 اليدؼ

 3.272 4 13.088 بين المجموعات

6.569 

 

0.000 

 

 498. 276 137.475 داخل المجموعات دالة

  280 150.562 المجموع

فقداف 
 المعنى

 3.197 4 12.788 بين المجموعات

5.822 

 

0.000 

 

 549. 276 151.569 داخل المجموعات دالة 

  280 164.356 المجموع

مركزية 
 الّذات

 498. 4 1.991 بين المجموعات

0.793 

 

0.531 

 

غير 
 دالة

 628. 276 173.234 داخل المجموعات

  280 175.225 المجموع

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 1.257 4 5.029 بين المجموعات

5.543 

 

0.000 

 

 227. 276 62.603 عاتداخل المجمو دالة

  280 67.632 المجموع

 (0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

عند مستكل الداللة  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو كجكد عدـ  (28الجدكؿ )مف خبلؿ  يتضحي 
(α≥0.05في ) حيث كانت ة، فسيٌ ة النٌ لؾ في الدرجة الكمية لميكيٌ ، ككذةفسيٌ ة النٌ اليكيٌ  مجاالت جميع

ة، فسيٌ ة النٌ كلمدرجة الكمية لميكيٌ اليكٌية الٌنفسٌية لجميع مجاالت  (0.05أكبر مف )الداللة اإلحصائية 
 دالة إحصائيا. غير  كىي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة عدـ  (28الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05في ) حيث كانت ، الٌذاترجة الكمية لتقدير ، ككذلؾ في الدٌ الٌذاتتقدير  مجاالت جميع

 كىي، الٌذاتكلمدرجة الكمية لتقدير  الٌذاتلجميع مجاالت تقدير  (0.05مف ) أكبرى الداللة اإلحصائية 
 . إحصائيان  دالةو  غيري 

اللة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدٌ  (28الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05 في ) ٌعدـ ، العجز، عدـ االلتزاـ بالمعاييركاألبعاد ) فسيٌ الدرجة الكمية لبلغتراب الن

فقداف الشعكر ( بينما ال تكجد فركؽ في األبعاد )فقداف المعنى ،فقداف اليدؼ، االحساس بالقيمة
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عدـ االلتزاـ ) لبعد (0.05أصغر مف )حيث كانت الداللة اإلحصائية (، الٌذات، مركزية باالنتماء
( كلمدرجة الكمية لبلغتراب فقداف المعنى ،فقداف اليدؼ، عدـ االحساس بالقيمة، العجز، بالمعايير

 دالة إحصائيا.  كىي، فسيٌ النٌ 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ Tukey Testكإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي )
 (.39كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )، السنة الدراسيةغير عزل لمتتي  االغتراب النفسي متكسطاتفي 

متوسطات االغتراب ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(39جدوؿ )
 السنة الدراسيةعزى لمتغير النفسي تُ 

 المتغير المقياس
السنة 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

 مسةخا رابعة ثالثة ثانية أكلى

 

عدـ 
االلتزاـ 
 بالمعايير

      2.9939 أكلى

      3.1790 ثانية

     0.365218** 3.3591 ثالثة

      3.0378 رابعة

      3.0571 خامسة

 العجز

      2.9283 أكلى

      3.1622 ثانية

     0.310423** 3.2387 ثالثة

     **0.360900 3.2892 رابعة

      2.7333 خامسة

عدـ 
االحساس 
 بالقيمة

      2.9386 أكلى

     **0.295730 3.2343 ثانية

     **0.343297 3.2819 ثالثة

      3.0966 رابعة

      3.0857 خامسة

فقداف 
 اليدؼ

      2.6505 أكلى

     0.409462** 3.0600 ثانية

     0.473336** 3.1239 ثالثة

      2.9657 ةرابع

      2.3333 خامسة

فقداف 
 المعنى

      2.8409 أكلى

      3.0587 ثانية

     0.451032** 3.2919 ثالثة

      2.8059 رابعة

      2.2800 خامسة
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 المتغير المقياس
السنة 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

 مسةخا رابعة ثالثة ثانية أكلى

الدرجة الكمية لالغتراب 
 النفسي

      2.9073 أكلى

     **0.235430 3.1427 ثانية

     **0.322457 3.2297 ثالثة

      3.0603 رابعة

      2.8332 خامسة

ظيرت فركؽ بيف طمبة السنة األكلى مف جية كطمبة )السنة الثانية كالثالثة( مف  :فسيّ االغتراب النّ  -
 جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة الثانية كالثالثة(.

ألكلى مف جية كطمبة )السنة الثالثة( مف ظيرت فركؽ بيف طمبة السنة ا :عدـ االلتزاـ بالمعايير -
 جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة الثالثة(.

ظيرت فركؽ بيف طمبة السنة األكلى مف جية كطمبة )السنة الثالثة كالرابعة( مف جية  :العجز -
 أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة الثالثة كالرابعة(.

ركؽ بيف طمبة السنة األكلى مف جية كطمبة )السنة الثانية ظيرت ف :عدـ االحساس بالقيمة -
 كالثالثة( مف جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة الثانية كالثالثة(.

ظيرت فركؽ بيف طمبة السنة األكلى مف جية كطمبة )السنة الثالثة كالرابعة( مف  :فقداف اليدؼ -
 ثالثة كالرابعة(.جية أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة ال

ظيرت فركؽ بيف طمبة السنة األكلى مف جية كطمبة )السنة الثالثة( مف جية  :فقداف المعنى -
 أخرل، ككانت الفركؽ لصالح طمبة )السنة الثالثة(.

درجات في متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  .6
 فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  ،الّذاتجات تقدير وفي متوسطات در  ،اليوّية الّنفسّية

 .عزى لمتغير العمؿتُ  لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

درجات متكسطات ( لمعينات المستقمة، لمفركؽ في t-testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )
لدل عينة  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  الٌذاتتقدير  كفي متكسطات درجاتاليكٌية الٌنفسٌية 

كذلؾ كما ىك كاضح في  ،العمؿعزل لمتغير تي  مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية
 (40الجدكؿ )
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وفي متوسطات اليوّية الّنفسّية درجات متوسطات لمفروؽ في  (t-testاختبار ت )(: نتائج 40جدوؿ )
لدى عينة مف طمبة الجامعات  فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  الّذاتتقدير  درجات

 العمؿعزى لمتغير تُ  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 العمؿ المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 0.846 0.194 71497. 3.3103 يعمؿ
غير 
 59122. 3.2932 ال يعمؿ دالة

 0.052 1.953 70463. 3.8176 يعمؿ تعميؽ اليوية
غير 
 50658. 3.6634 ال يعمؿ دالة

انغالؽ 
 اليوية

 0.303 1.031 96114. 3.0892 يعمؿ
غير 
 83467. 2.9630 ال يعمؿ دالة

اضطراب 
 اليوية

 0.651 0.453 90494. 2.8115 يعمؿ
غير 
 69307. 2.8594 ال يعمؿ دالة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 59636. 3.2572 يعمؿ

0.890 0.374 
غير 
 46145. 3.1947 ال يعمؿ دالة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 دالة 0.000 3.882 51134. 3.8731 يعمؿ
 53363. 3.5828 ال يعمؿ

بعد ال
 الجسمي

 دالة 0.000 3.612 73666. 3.8308 يعمؿ
 67729. 3.4775 ال يعمؿ

البعد 
 االنفعالي

 دالة 0.000 3.749 48920. 3.8615 يعمؿ
 54440. 3.5793 ال يعمؿ

البعد 
 األخالقي

 دالة 0.004 2.898 56891. 3.8549 يعمؿ
 44831. 3.6587 ال يعمؿ

البعد 
 المعرفي

 0.515 0.652 65426. 3.7470 مؿيع
غير 
 63479. 3.6880 ال يعمؿ دالة

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 40782. 3.8335 يعمؿ

 دالة 0.000 4.705
 33747. 3.5973 ال يعمؿ

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف الشعور 
 باالنتماء

 0.761 0.304 83730. 2.8945 يعمؿ
غير 
 75668. 2.9279 ال يعمؿ دالة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 دالة 0.020 2.336 90262. 3.3165 يعمؿ
 58508. 3.0946 ال يعمؿ
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 العمؿ المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.056 1.916 68025. 3.2436 يعمؿ العجز
غير 
 61203. 3.0733 ال يعمؿ دالة

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 دالة 0.028 2.216 61003. 3.2681 يعمؿ
 54414. 3.0926 ال يعمؿ

 دالة 0.000 4.217 85192. 3.2436 يعمؿ فقداف اليدؼ
 66505. 2.8187 ال يعمؿ

فقداف 
 المعنى

 دالة 0.001 3.301 73278. 3.2738 يعمؿ
 75886. 2.9222 ال يعمؿ

 دالة 0.020 2.343 84215. 3.4731 يعمؿ الّذاتمركزية 
 76691. 3.2130 ال يعمؿ

الغتراب الكمية لالدرجة 
 النفسي

 55895. 3.2447 يعمؿ

 دالة 0.001 3.284
 45810. 3.0203 ال يعمؿ

 924(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 9003 =( 0.0.د مستوى داللة )، قيمة )ت( الجدولية عن0041 =( 0.0.قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

في جميع فركؽو ذاًت داللةو إحصائيةو إلى عدـ كجكد  ،(40كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
ة، كالدرجة الكمية لميكية النفسية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات فسيٌ ة النٌ حاالت اليكيٌ 
مف قيمة )ت( الجدكلية  قيـ )ت( المحسكبة أقؿ   يعي ، حيث كانت جمالعمؿعزل لمتغير الفمسطينية تي 

 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96)

في األبعاد فركؽو ذاًت داللةو إحصائيةو إلى كجكد  ،(40كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
كالدرجة الكمية لتقدير (، عد األخبلقيٌ ، البي عد االنفعاليٌ البي ، عد الجسميٌ البي ، عد االجتماعيٌ البي ) الٌذاتتقدير 
عزل لمتغير العمؿ، بينما لـ تظير لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تي  الٌذات
( 1.96، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )عد المعرفيٌ في البي  فركؽه 

ألف المتكسط الحسابي لدييـ  ؛الذيف يعممكفلصالح الطمبة  (، ككانت الفركؽي 0.05عند مستكل داللة )
 أكبر. 

في جميع أبعاد فركؽو ذاًت داللةو إحصائيةو إلى كجكد  ،(40كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
مركزية ، فقداف المعنى، فقداف اليدؼ، عدـ االحساس بالقيمة، عدـ االلتزاـ بالمعايير) فسيٌ االغتراب النٌ 
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لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية  فسيٌ كمية لبلغتراب النٌ (، كالدرجة الالٌذات
( عند 1.96عزل لمتغير العمؿ، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية )تي 

فقداف في األبعاد ) (، ككانت الفركؽ لصالح الطمبة العامميف، بينما ال تكجد فركؽه 0.05مستكل داللة )
 (. العجز، الشعكر باالنتماء

درجات في متوسطات (  ≥ 0.05) الداللة عند مستوى إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  وجد فروؽٌ تال  .7
 فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  ،الّذاتوفي متوسطات درجات تقدير  ،اليوّية الّنفسّية

 .مكاف السكفعزى لمتغير تُ  لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

ـ  لمتٌ  ـي  حقؽ مف صحة الفرض السابؽ ت  ،كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية األعدادً  استخدا
اليكٌية الٌنفسٌية درجات ( لمفركؽ في متكسطات One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادم )ك 

لدل عينة مف طمبة  فسيٌ االغتراب النٌ كفي متكسطات درجات  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير 
، كذلؾ كما ىك مكضح في مكاف السكف عزل لمتغيرتي  الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 .(43، 42، 41كؿ )االجد

الغتراب ل الّذاتتقدير ولميوية النفسية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل األعداد(: يبيف 41)جدوؿ 
 .مكاف السكفعزى لمتغير لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ  يّ فسالنّ 

 مكاف السكف المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 65416. 3.2900 77 مخيـ العركب

 42379. 3.4865 37 مخيـ الفكار

 64058. 3.2244 104 ىيشةمخيـ الد

 62769. 3.4226 28 مخيـ العزة

 79644. 3.1190 14 مخيـ عايدة

 49894. 3.3016 21 أخرل

 تعميؽ اليوية

 43506. 3.7087 77 مخيـ العركب

 61585. 3.7375 37 مخيـ الفكار

 63754. 3.6319 104 مخيـ الدىيشة

 51295. 3.6888 28 مخيـ العزة

 45039. 3.6224 14 يـ عايدةمخ
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 مكاف السكف المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 55047. 3.9932 21 أخرل

انغالؽ 
 اليوية

 78432. 3.1481 77 مخيـ العركب

 82579. 3.2595 37 مخيـ الفكار

 86886. 2.9558 104 مخيـ الدىيشة

 79762. 2.4286 28 مخيـ العزة

 1.04545 2.3286 14 مخيـ عايدة

 60159. 3.3238 21 أخرل

اب اضطر 
 اليوية

 61520. 2.8701 77 مخيـ العركب

 79788. 2.9899 37 مخيـ الفكار

 75457. 2.9111 104 مخيـ الدىيشة

 83268. 2.7277 28 مخيـ العزة

 61013. 2.6071 14 مخيـ عايدة

 93199. 2.5298 21 أخرل

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 47066. 3.2542 77 مخيـ العركب

 51073. 3.3683 37 ـ الفكارمخي

 52449. 3.1808 104 مخيـ الدىيشة

 42978. 3.0669 28 مخيـ العزة

 49607. 2.9193 14 مخيـ عايدة

 38353. 3.2871 21 أخرل

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 48260. 3.5714 77 مخيـ العركب

 60999. 3.7838 37 مخيـ الفكار

 56009. 3.6526 104 مخيـ الدىيشة

 38240. 3.6384 28 مخيـ العزة

 51062. 3.8839 14 مخيـ عايدة

 68177. 3.5476 21 أخرل

البعد 
 الجسمي

 53131. 3.6030 77 مخيـ العركب

 72582. 3.3900 37 مخيـ الفكار

 70690. 3.4986 104 مخيـ الدىيشة

 65562. 3.6582 28 مخيـ العزة
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 مكاف السكف المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 1.08430 3.2755 14 يدةمخيـ عا

 79601. 4.0544 21 أخرل

البعد 
 االنفعالي

 54261. 3.7029 77 مخيـ العركب

 57519. 3.5270 37 مخيـ الفكار

 56922. 3.6298 104 مخيـ الدىيشة

 45140. 3.6027 28 مخيـ العزة

 74954. 3.6964 14 مخيـ عايدة

 27468. 3.7321 21 أخرل

البعد 
 ألخالقيا

 45668. 3.7050 77 مخيـ العركب

 58463. 3.4865 37 مخيـ الفكار

 45795. 3.6813 104 مخيـ الدىيشة

 53359. 3.8010 28 مخيـ العزة

 38180. 4.0408 14 مخيـ عايدة

 34965. 3.8435 21 أخرل

البعد 
 المعرفي

 71838. 3.6623 77 مخيـ العركب

 35331. 3.6667 37 مخيـ الفكار

 70161. 3.5865 104 مخيـ الدىيشة

 40652. 3.9841 28 مخيـ العزة

 46939. 4.2222 14 مخيـ عايدة

 49166. 3.7540 21 أخرل

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 31552. 3.6489 77 مخيـ العركب

 43857. 3.5708 37 مخيـ الفكار

 35831. 3.6098 104 مخيـ الدىيشة

 38059. 3.7369 28 مخيـ العزة

 48166. 3.8238 14 مخيـ عايدة

 30429. 3.7863 21 أخرل

ب 
غترا

 اال
عاد
أب

سي
لنف
ا

 

فقداف 
الشعور 
 باالنتماء

 77729. 2.8534 77 مخيـ العركب

 68875. 2.7490 37 مخيـ الفكار

 83177. 3.0426 104 مخيـ الدىيشة
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 مكاف السكف المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 64867. 2.8010 28 مخيـ العزة

 84555. 3.0816 14 مخيـ عايدة

 68434. 2.9116 21 أخرل

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 62684. 3.2134 77 مخيـ العركب

 59088. 3.0077 37 مخيـ الفكار

 71576. 3.2060 104 مخيـ الدىيشة

 59863. 2.6173 28 مخيـ العزة

 76865. 3.6020 14 مخيـ عايدة

 40442. 3.2449 21 أخرل

 العجز

 50823. 2.9784 77 مخيـ العركب

 54659. 3.4234 37 مخيـ الفكار

 73465. 3.0978 104 مخيـ الدىيشة

 44358. 2.9583 28 مخيـ العزة

 66804. 3.2857 14 مخيـ عايدة

 63973. 3.2222 21 أخرل

عدـ 
االحساس 
 بالقيمة

 60288. 3.1317 77 مخيـ العركب

 55580. 3.3436 37 فكارمخيـ ال

 59908. 3.1126 104 مخيـ الدىيشة

 27664. 3.0357 28 مخيـ العزة

 40197. 2.9898 14 مخيـ عايدة

 58612. 3.0952 21 أخرل

 فقداف اليدؼ

 72189. 2.8723 77 مخيـ العركب

 63724. 2.8694 37 مخيـ الفكار

 72243. 3.0978 104 مخيـ الدىيشة

 64743. 2.5238 28 خيـ العزةم

 87121. 2.9405 14 مخيـ عايدة

 80680. 2.7778 21 أخرل

فقداف 
 المعنى

 74279. 2.8494 77 مخيـ العركب

 88813. 3.1892 37 مخيـ الفكار
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 مكاف السكف المتغير المقياس
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 78701. 3.1442 104 مخيـ الدىيشة

 64746. 2.9929 28 مخيـ العزة

 71729. 2.6714 14 مخيـ عايدة

 47288. 2.7810 21 أخرل

مركزية 
 الّذات

 76509. 3.2370 77 مخيـ العركب

 92208. 3.5743 37 مخيـ الفكار

 79322. 3.1803 104 مخيـ الدىيشة

 69054. 3.2500 28 مخيـ العزة

 60019. 3.5179 14 مخيـ عايدة

 78906. 3.2024 21 أخرل

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 47082. 3.0194 77 ـ العركبمخي

 47858. 3.1652 37 مخيـ الفكار

 55828. 3.1259 104 مخيـ الدىيشة

 31070. 2.8827 28 مخيـ العزة

 33288. 3.1556 14 مخيـ عايدة

 47019. 3.0336 21 أخرل

ة فسيّ ة النّ ميويّ لي لفروؽ فا ( لمتعرؼ عمىOne Way Anova) حادي( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األُ 42جدوؿ )
عزى لمتغير مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية تُ  لدى عينةٍ  فسيّ الغتراب النّ ا الّذاتتقدير و 

 (281)ف=  مكاف السكف

 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

الي
سية

النف
ية 
و

 

تحقيؽ 
 اليوية

 553. 5 2.767 بين المجموعات

1.448 

 

0.207 

 

غير 
 دالة

 382. 275 105.116 داخل المجموعات

  280 107.882 المجموع

تعميؽ 
 اليوية

 487. 5 2.433 بين المجموعات

1.561 

 

0.171 

 

غير 
 دالة

 312. 275 85.705 داخل المجموعات

  280 88.139 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

انغالؽ 
 اليوية

 4.404 5 2.021 بين المجموعات

2.453 

 

0.140 

 

غير 
 دالة

 682. 275 207.682 داخل المجموعات

  280 209.703 المجموع

اضطراب 
 اليوية

 908. 5 4.540 بين المجموعات

1.651 

 

0.147 

 

غير 
 دالة

 550. 275 151.260 داخل المجموعات

  280 155.800 وعالمجم

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 610. 5 2.048 بين المجموعات

1.552 

 

0.128 

 

غير 
 دالة

 239. 275 66.689 داخل المجموعات

  280 68.737 المجموع

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 426. 5 2.128 بين المجموعات

1.462 

 

0.202 

 

غير 
 دالة

 291. 275 80.041 مجموعاتداخل ال

  280 82.169 المجموع

البعد 
 الجسمي

 1.628 5 2.140 بين المجموعات

1.406 

 

0.205 

 

غير 
 دالة

 478. 275 137.451 داخل المجموعات

  280 139.591 المجموع

البعد 
 االنفعالي

 209. 5 1.044 بين المجموعات

.700 

 

0.624 

 

غير 
 دالة

 298. 275 81.973 خل المجموعاتدا

  280 83.017 المجموع

البعد 
 األخالقي

 813. 5 2.065 بين المجموعات

1.619 

 

0.203 

 

غير 
 دالة

 225. 275 63.784 داخل المجموعات

  280 65.849 المجموع

البعد 
 المعرفي

 1.526 5 2.628 بين المجموعات

1.936 

 

0.302 

 

غير 
 دالة

 388. 275 111.578 داخل المجموعات

  280 114.206 المجموع



131 
 

 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 285. 5 1.424 بين المجموعات

2.146 

 

0.060 

 

غير 
 دالة

 133. 275 36.493 داخل المجموعات

  280 37.917 المجموع

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف الشعور 
 باالنتماء

 750. 5 3.749 مجموعاتبين ال

1.255 

 

0.284 

 

غير 
 دالة

 597. 275 164.277 داخل المجموعات

  280 168.026 المجموع

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 0.475 5 1.374 بين المجموعات

1.876 

 

0.213 

 

 421. 275 126.827 داخل المجموعات دالة

  280 128.201 المجموع

 العجز

 1.265 5 2.323 ن المجموعاتبي

2.304 

 

0.096 

 

 383. 275 109.275 داخل المجموعات دالة

  280 111.598 المجموع

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 453. 5 2.267 بين المجموعات

1.437 

 

0.211 

 

 315. 275 86.748 داخل المجموعات دالة

  280 89.015 المجموع

فقداف 
 اليدؼ

 1.676 5 2.379 ين المجموعاتب

2.241 

 

0.107 

 

 517. 275 148.183 داخل المجموعات دالة

  280 150.562 المجموع

فقداف 
 المعنى

 1.550 5 2.752 بين المجموعات

2.423 

 

.060 

 

 569. 275 161.604 داخل المجموعات دالة 

  280 164.356 المجموع

مركزية 
 الّذات

 1.062 5 5.312 ن المجموعاتبي

1.719 

 

0.130 

 

غير 
 دالة

 618. 275 169.913 داخل المجموعات

  280 175.225 المجموع
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 مصدر التبايف المتغير المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ؼقيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 394. 5 1.969 بين المجموعات

1.649 

 

0.147 

 

غير 
 دالة

 239. 275 65.663 داخل المجموعات

  280 67.632 المجموع

 (0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

عند مستكل الداللة  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو كجكد عدـ  (42الجدكؿ )مف خبلؿ  يتضحي 
(α≥0.05في ) ت حيث كانة، فسيٌ ة النٌ ية لميكيٌ رجة الكمٌ ، ككذلؾ في الدٌ ةفسيٌ ة النٌ اليكيٌ  مجاالت جميع

ة، فسيٌ ة النٌ كلمدرجة الكمية لميكيٌ اليكٌية الٌنفسٌية لجميع مجاالت  (0.05أكبر مف ) اإلحصائيةي  الداللةي 
 . دالة إحصائيان غير  كىي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة عدـ  (42الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05في ) حيث كانت ، الٌذاتالكمية لتقدير رجة ، ككذلؾ في الدٌ الٌذاتتقدير  مجاالت جميع

 كىي، الٌذاتكلمدرجة الكمية لتقدير  الٌذاتلجميع مجاالت تقدير  (0.05أكبر مف ) اإلحصائيةي  الداللةي 
 دالة إحصائيا. غير 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة عدـ  (42الجدكؿ )يتضح مف خبلؿ 
(α≥0.05في ) حيث ، فسيٌ بلغتراب النٌ رجة الكمية ل، ككذلؾ في الدٌ فسيٌ االغتراب النٌ  مجاالت جميع

بلغتراب كلمدرجة الكمية ل فسيٌ االغتراب النٌ لجميع مجاالت  (0.05أكبر مف ) اإلحصائيةي  كانت الداللةي 
 . إحصائيان  دالةو غير  كىي، فسيٌ النٌ 

درجات ات في متوسط(  ≥ 0.05) الداللة عند مستوى إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  وجد فروؽٌ تال  .8
 فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  ،الّذاتوفي متوسطات درجات تقدير  ،اليوّية الّنفسّية

المستوى عزى لمتغير تُ  مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية لدى عينةٍ 
 .التعميمي لموالديف

ـ   ـي  الختبار الفرضية ت درجات متكسطات ستقمة، لمفركؽ في ( لمعينات المt-testاختبار ت ) استخدا

لدل  فسيٌ كفي متكسطات درجات االغتراب النٌ  ،الٌذاتكفي متكسطات درجات تقدير  ،اليكٌية الٌنفسٌية
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المستكل التعميمي عزل لمتغير تي  مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية عينةو 

 (43كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ ) ،لمكالديف

وفي متوسطات  ،اليوّية الّنفسّيةدرجات متوسطات لمفروؽ في  (t-testاختبار ت )(: نتائج 43)جدوؿ 
لدى عينة مف طمبة الجامعات  فسيّ وفي متوسطات درجات االغتراب النّ  ،الّذاتدرجات تقدير 

 المستوى التعميمي لموالديفعزى لمتغير تُ  الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

 المتغير المقياس
المستوى التعميمي 

 لموالديف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

سية
النف
ية 
يو
ال

 

تحقيؽ 
 اليوية

 54181. 3.2969 ثانكم
0.004 0.997 

غير 
 65435. 3.2973 جامعي دالة

 51132. 3.7882 ثانكم تعميؽ اليوية
1.791 0.074 

غير 
 57878. 3.6591 جامعي دالة

انغالؽ 
 اليوية

 87383. 3.0391 ثانكم
0.606 0.544 

غير 
 86305. 2.9711 جامعي دالة

اضطراب 
 اليوية

 69038. 2.7155 ثانكم
1.813 0.082 

غير 
 76378. 2.9079 جامعي دالة

الدرجة الكمية لميوية 
 النفسية

 46718. 3.2099 ثانكم

0.017 0.986 
غير 
 50882. 3.2088 امعيج دالة

ير 
تقد
اد 
أبع

ات
الّذ

 

البعد 
 االجتماعي

 54279. 3.6336 ثانكم
0.389 0.697 

غير 
 54249. 3.6572 جامعي دالة

البعد 
 الجسمي

 73280. 3.6092 ثانكم
0.957 0.339 

غير 
 69452. 3.5368 جامعي دالة

البعد 
 االنفعالي

 58804. 3.5718 ثانكم
0.380 0.704 

غير 
 52211. 3.6772 جامعي دالة

البعد 
 األخالقي

 44268. 3.7209 ثانكم
0.519 0.604 

غير 
 50366. 3.6966 جامعي دالة
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 المتغير المقياس
المستوى التعميمي 

 لموالديف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

البعد 
 المعرفي

 54736. 3.7612 ثانكم
0.224 0.823 

غير 
 67522. 3.6750 جامعي دالة

الدرجة الكمية لتقدير 
 الّذات

 37639. 3.6593 ثانكم

0.220 0.826 
غير 
 36510. 3.6486 جامعي دالة

سي
لنف
ب ا

غترا
 اال
عاد
أب

 

فقداف الشعور 
 باالنتماء

 89830. 2.8933 ثانكم
0.389 0.697 

غير 
 71454. 2.9323 جامعي دالة

عدـ االلتزاـ 
 بالمعايير

 72994. 3.2036 ثانكم
2.957 0.339 

غير 
 65166. 3.1200 جامعي دالة

 64190. 3.1341 انكمث العجز
0.380 0.704 

غير 
 62795. 3.1031 جامعي دالة

عدـ االحساس 
 بالقيمة

 66915. 3.1593 ثانكم
0.519 0.604 

غير 
 51113. 3.1215 جامعي دالة

 85119. 2.9023 ثانكم فقداف اليدؼ
0.224 0.823 

غير 
 67612. 2.9235 جامعي دالة

فقداف 
 المعنى

 81404. 2.9885 ثانكم
0.220 0.826 

غير 
 74576. 3.0103 جامعي دالة

مركزية 
 الّذات

 86557. 3.3161 ثانكم
0.609 0.543 

غير 
 75687. 3.2539 جامعي دالة

الغتراب الدرجة الكمية ل
 النفسي

 57228. 3.0853 ثانكم

0.298 0.766 
غير 
 45208. 3.0664 جامعي دالة

 924(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.ياً عند مستوى داللة )* *دالة إحصائ

 9003 =( 0.0.، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )0041 =( 0.0.قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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في جميع  إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو إلى عدـ كجكد  ،(43كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
ة لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات فسيٌ ة النٌ ية لميكيٌ ة، كالدرجة الكمٌ فسيٌ ة النٌ حاالت اليكيٌ 
لمكالديف، حيث كانت جميع قيـ )ت( المحسكبة أقؿ مف  المستكل التعميميٌ  عزل لمتغيرً الفمسطينية تي 

 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96قيمة )ت( الجدكلية )

في جميع   إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو إلى عدـ كجكد  ،(43كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  الٌذاتية لتقدير ، كالدرجة الكمٌ الٌذاتأبعاد تقدير 
)ت( المحسكبة أكبر مف قيـ  عزل لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف، حيث كانت جميعي الفمسطينية تي 

 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96قيمة )ت( الجدكلية )

في جميع   إحصائيةو  داللةو  ذاتً  فركؽو إلى عدـ كجكد  ،(20كما ىك مكضح في الجدكؿ ) ،تشير النتائج
يمات لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في المخ فسيٌ ية لبلغتراب النٌ رجة الكمٌ أبعاد االغتراب النفسي، كالدٌ 

مف  )ت( المحسكبة أكبرى  قيـً  عزل لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف، حيث كانت جميعي الفمسطينية تي 
 (. 0.05( عند مستكل داللة )1.96قيمة )ت( الجدكلية )
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 الخامسالفصؿ 

 مناقشة النتائج 
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 الخامسالفصؿ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :تمييد

، باإلضافة إلى التكصيات التي تقدميا الدراسة في ضكء راسةً الدٌ  نتائجً  ةى مناقش يتناكؿ ىذا الفصؿي 
 كاالغتراب الٌذات بتقدير كعبلقتيااليكٌية الٌنفسٌية ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى تمؾ النتائج، فقد 

سة ىذه الدرا صتٍ مي كلقد خى ، الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات طبلب مف عينة لدل النفسي
 قامت الباحثة بمناقشتيا ضمف المحاكر التالية: ،مف النتائج إلى عددو 

 لدى عينةٍ  فسيّ واالغتراب النّ  الّذاتبتقدير اليوّية الّنفسّية ما عالقة  السؤاؿ الرئيس:مناقشة نتائج 
 ؟الجامعات الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية مف طمبةِ 

 أظيرت النتائج:

اليكٌية الٌنفسٌية بيف تحقيؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  تحقيؽ -
لدل طمبة الجامعات اليكٌية الٌنفسٌية  تحقيؽي  زادى  الٌذاتما زاد تقدير ، بحيث كمٌ الٌذاتكتقدير 

 عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي كالعكس صحيح، بينما  ،في المخيمات الفمسطينيةالفمسطينية 
تحقيؽ  قؿ   فسيٌ النٌ  االغترابي  ما زادى االغتراب النفسي، بحيث كمٌ ك اليكٌية الٌنفسٌية بيف تحقيؽ  بةو سال

  .كالعكس صحيح ،في المخيمات الفمسطينيةالجامعات الفمسطينية  لدل طمبةً اليكٌية الٌنفسٌية 

اؾ مرحمة الجامعية التي يعيش عمى إدر  الجامعي لديو القدرةي  البى الطٌ  ف  إلى أى  ىذه النتيجةى  تعزك الباحثةي 
ف عمى جعؿ اآلخريف يدرككف المرحمة التي يـ قادرك ن  فنجد أى  ،كلديو القدرة عمى االستمرارية فييا ،فييا
ة كقدرتو الب الجامعي في الجامعات الفمسطينية، بحكـ اتساقو مع كاقعو كبيئتو االجتماعيٌ ر فييا الطٌ يم  

ما لديو مف أىداؼ يسعى إلى تحقيقيا عمى حكـ  الجامعي   البى الط ف  يد ىدفو، لذا نجد أى دعمى تح
 مف مستكل االغتراب النفسي. ا يحد  ، ممٌ الٌذاتيككف لديو مستكل مف تقدير ف

اليكٌية الٌنفسٌية بيف تعميؽ  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  ة:فسيّ ة النّ تعميؽ اليويّ  -
لدل طمبة الجامعات اليكٌية الٌنفسٌية زاد تعميؽ  الٌذاتير ما زاد تقد، بحيث كمٌ الٌذاتتقدير ك 
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 سالبةو  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي ك كالعكس صحيح،  ،في المخيمات الفمسطينيةالفمسطينية 
اليكٌية ؽ تعميٌ  قؿٌ كاالغتراب النفسي، بحيث كمما زاد االغتراب النفسي اليكٌية الٌنفسٌية بيف تعميؽ 

 .كالعكس صحيح ،في المخيمات الفمسطينيةطمبة الجامعات الفمسطينية لدل الٌنفسٌية 

أعمالو سكؼ تقارف  ف  أى عندما يشعر  بجدو  الطالب الجامعي يعمؿي  أف   تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى
مف  ا يزيدي ممٌ  ،بيف الطمبة مف أجؿ تحديد المستقبؿ الذم يسعكف لتحقيقو كأف ىناؾ منافسةن  ،باآلخريف
 كتقميؿ مف مستكل االغتراب النفسي. ،الٌذاتتقدير مستكل 

اليكٌية الٌنفسٌية بيف انغبلؽ  سالبةو  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ النّ  ةاليويّ  انغالؽ -
لدل طمبة الجامعات اليكٌية الٌنفسٌية  انغبلؽي  قؿٌ  الٌذات ما زاد تقديري ، بحيث كمٌ الٌذاتتقدير ك 

 سالبةو  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي ك كالعكس صحيح،  ،ات الفمسطينيةفي المخيمالفمسطينية 
 اليكٌيةً  انغبلؽي  زادى  فسيٌ النٌ  ما زاد االغترابي ، بحيث كمٌ فسيٌ االغتراب النٌ ك اليكٌية الٌنفسٌية بيف انغبلؽ 

   كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية الٌنفسٌية 

منغمقك اليكية يتماشكف كالسياؽ الثقافي العاـ الذم يعيشكف  الطمبةى  ف  زك الباحثة ىذه النتيجة إلى أى تع
كعبلقاتيـ االجتماعية كذلؾ  ،انفتاحيـ عمى العالـ محدكدةن  كيتفاعمكف فيو، كبالتالي كانت درجةي 

لـ يخكضكا عممية فيـ بؿ المجتمع، كبذلؾ يا مف قً فرضي  ، كمقيدة بمحددات كمعايير تـٌ محدكدة
لدعـ فناتيـ  فسيٌ ، كلذا فيـ يشعركف باالغتراب النٌ بالسياؽ العاـ السائدنما التزمكا االكتشاؼ، كا ً 

يشعركف بعدـ القيمة ، لذا فيـ ف لممجتمعك عكر بأنيـ منتمكعدـ قدرتيـ عمى الشٌ  ،بالمعايير السائدة
 كلدييـ مركزية لمذات. ،كالمعنى

اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب بيف  سالبةو  عكسيةو  عبلقةو  كجكدى  أظيرت النتائجي  :ةفسيّ ة النّ اضطراب اليويّ  -
زاد  الٌذاتما زاد تقدير بحيث كمٌ  عد األخبلقيٌ كدرجتو الكمية، ما عدا البي  الٌذاتكجميع مجاالت تقدير 

كالعكس  ،في المخيمات الفمسطينيةلدل طمبة الجامعات الفمسطينية اليكٌية الٌنفسٌية  اضطرابي 
كاالغتراب اليكٌية الٌنفسٌية اضطراب بيف  مكجبةو  طرديةو  عبلقةو  كجكدى  كأظيرت النتائجي صحيح، 

لدل طمبة الجامعات اليكٌية الٌنفسٌية  اضطرابي زاد  فسيٌ ، بحيث كمما زاد االغتراب النٌ فسيٌ النٌ 
 كالعكس صحيح. ،في المخيمات الفمسطينيةالفمسطينية 

في مستقبمو كال يككف لديو  الطالب الجامعي الذم ليس لديو تفكيره  ف  أى  إلى ىذه النتيجةى  تعزك الباحثةي 
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 ان منخفض الٌذاتيككف مستكل تقدير  ناجحةه  اجتماعيةه  كال يككف لديو عبلقاته  ،في مستقبمو محدده  تفكيره 
 .ان مرتفع فسيٌ كشعكره باالغتراب النٌ 

، الٌذاتكتقدير  فسيٌ االغتراب النٌ  ربيف مظاى مكجبةن  ارتباطيةن  ( عبلقةن 2015عصفكر ) دراسةي كجدت 

 فسيٌ النٌ  االغتراب درجة بيف عكسيةو  ارتباطو  عبلقةو  كجكد إلى( 2013) كناصر شاىيف دراسة كتكصمت

بيف  سالبةو  ارتباطيةو  كجكد عبلقةو  (2010دراسة حماـ كاليكيش)كتكصمت ، الٌذات تقدير كدرجة

دالة  ارتباطيةو  عبلقةو ( عدـ كجكد ,Seabi 2009يبي )كبينت دراسة س، الٌذاتكتقدير  فسيٌ االغتراب النٌ 

 ,Basak and Ghoshدراسة باساؾ كغكش )كأشارت ، اليكية كأنماط الٌذاتبيف تقدير  ان إحصائي

دراسة كما أشارت ، الٌذاتبيف حاالت ىكية األنا كتقدير  ارتباطيةن  ىناؾ عبلقةن  ف  أى إلى ( 2008

 ككجدت دراسة، كاالغتراب النفسي الٌذاتف درجة تقدير كجكد عبلقة عكسية بيإلى ( 2006ربعي)

 كأبعاد االغتراب.اليكٌية الٌنفسٌية بعاد بيف أٌ  ان ىناؾ ارتباط ف  ( أى 2005إغبارية )

مف طمبة الجامعات  لدى عينةٍ اليوّية الّنفسّية  مستوى ما األوؿ: السؤاؿ الفرعيّ  نتائج مناقشة

 ؟الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في اليكٌية الٌنفسٌية مستكل  ف  أى  ظيرت نتائج الدراسةأ

(، كبمغ الكزف 3.20إذ بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة ) ؛كانت متكسطةن المخيمات الفمسطينية 

ة كاألىمية حسب النسباليكٌية الٌنفسٌية رتب %(، أم بدرجة متكسطة، ككاف ترتيب 64.0لو ) النسٌبي

 .اضطراب اليكيةكتبله ، اليكية انغبلؽكتبله  ،تحقيؽ اليكية، كتبله تعميؽ اليكيةكالتالي: 

حيث ظيرت النتيجة  (2010) فارة أبك كدراسة ،(2017) فيكآخر  ممحـ دراسةتتفؽ ىذه النتيجة مع 

 .نفسيةه  كيةه الطمبة لدييـ ى ف  أى  (2017) كالعكيدم الفبلحي، كما أظيرت دراسة بدرجة متكسطة
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جؿ تحقيؽ مف أى  ؛طمكحاته مبة يككف لدييـ مف الطٌ  ىناؾ العديدى  ف  تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أى 

مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيـ،  ؛ة التي يسعكف إلى تحقيقياالمستقبميٌ  فيـ يرسمكف الخطةى  ،أىدافيـ

ة أك االجتماعية حياتيـ الدراسيٌ  أثناءى عكبات الصٌ  لدييـ بعضي  مبة يككفي الطٌ  ىناؾ بعضى  ف  كلكف نجد أى 

 التي تؤدم بيـ في بعض األحياف إلى انغبلؽ اليكية النفسية. ا يظير لدييـ االضطراباتي ممٌ 

مف طمبة الجامعات  لدى عينةٍ  الّذاتتقدير  مستوى ما الثاني: السؤاؿ الفرعيّ نتائج مناقشة 

 ؟الفمسطينية في المخيمات الفمسطينية

لدل عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في المخيمات  الٌذاتتقدير مستكل  ف  أى  لدراسةً ا أظيرت نتائجي 

لو  النسٌبي (، كبمغ الكزفي 3.65إذ بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة ) ؛كانت متكسطةالفمسطينية 

عد البي : حسب النسبة كاألىمية كالتالي الٌذاتتقدير أبعاد ككاف ترتيب  ،بدرجة متكسطة أمٍ %(، 73.0)

 .عد الجسميٌ البي كتبله ، عد االنفعاليٌ كالبي  عد االجتماعيٌ البي كتبله  ،عد المعرفيٌ البي ، كتبله األخبلقيٌ 

 كأيت زيكم دراسةك  (2011) السرحاني كدراسة ،(2017) فيكآخر  ممحـ دراسةتتفؽ ىذه النتيجة مع 

 (2011) قزمكر دراسةمع  جةي ىذه النتي ، بينما تختمؼي حيث ظيرت النتيجة بدرجة متكسطة ،(2019)

 كاف ضمف المستكل المرتفع الٌذاتمستكل تقدير  ف  أظيرت أى  يالت ( 2019) كأيت زيكم دراسةك 

عػػف المنػػاخ األسػػرم  كىػػذه ناتجػػةه  ،بػػالنفس مرتفعػػةه  مبػػة لػػدييـ ثقػػةه الطٌ  لػػى أف  تعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إ

لػػى تػػكفر خػػرل، إضػػافة إة مػػف جيػػة أي رفػػة العممٌيػػكالمنػػاخ األكػػاديمي الجيػػد مػػف ناحيػػة، كعػػف تػػكفر المع

فػي المجػاالت المختمفػة، كػذلؾ تعزيػز قػيـ التػي  المعرفػةً  كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي فتحػت ليػـ مجػاؿى 

 تدعـ العبلقات االجتماعية بيف الطمبة.
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 امعاتالج طمبة مف عينةٍ  لدى فسيّ النّ  االغتراب مستوى ما الثالث: مناقشة نتائج السؤاؿ الفرعيّ 

 ؟الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية

لػػػدل عينػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي  فسػػػيٌ االغتػػػراب النٌ مسػػػتكل  ف  أى  أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة

(، كبمػػػغ الػػػكزف 3.07إذ بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي ليػػػذه الدرجػػػة ) ؛كانػػػت متكسػػػطةن المخيمػػػات الفمسػػػطينية 

حسب النسبة كاألىمية  أبعاد االغتراب النفسي ، ككاف ترتيبي بدرجة متكسطةً  مٍ أى %(، 61.4لو ) النسٌبي

عػد بي كتػبله ، عػدـ االحسػاس بالقيمػةعػد بي كتػبله  ،عدـ االلتزاـ بالمعاييرعد بي ، كتبله الٌذاتمركزية كالتالي: 

 .عد فقداف اليدؼبي كتبله ، فقداف الشعكر باالنتماءعد بي كتبله ، فقداف المعنىالبعد كتبله ، العجز

 شػػاىيف دراسػػة ،(2015) عصػػفكر كدراسػػة ،(Katalo, 2007) كتمػػك كدراسػػةىػػذه النتيجػػة مػػع  كتتفػػؽ

 (2019) زيػػػد ابػػػك دراسػػػةتختمػػػؼ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع ، ك متكسػػػطةن  التػػػي أظيػػػرت درجػػػةن  (2013) كناصػػػر

 االغتراب النفسي جاء بدرجة قميمة.مستكل  ف  أى  ظيرتٍ التي أى ( 2014) عمكاف دراسةك 

فػػي  فػػي المخيمػػات تمػػر   الػػب الجػػامعيٌ الحيػػاة الصػػعبة التػػي يعيشػػيا الطٌ نتيجػػة إلػػى الباحثػػة ىػػذه التعػػزك 

كفػي  ،التي يعيشكف فييا البيئةي  عكبات أىميا البيئة المحيطة التي يعيشكف فييا مف حيثي مف الصٌ  العديدي 

برة مػػف أجػػؿ تقبميـ كالمثػػاسػػم مبػػة عمػػى تحديػػدً مػػف قبػػؿ ىػػذه الفئػػة مػػف الطٌ  ان ىنػػاؾ اصػػرار  ف  المقابػػؿ نجػػد أى 

 تحقيؽ أىدافيـ المستقبمية.

وفي  ،اليوّية الّنفسّيةدرجات في متوسطات  ىؿ ىناؾ فروؽٌ  :الرابع مناقشة نتائج السؤاؿ الفرعيّ 

لدى عينة مف طمبة  فسيّ االغتراب النّ وفي متوسطات درجات  ،الّذاتتقدير متوسطات درجات 

الجامعة،  )الجنس، العمر،لمتغيرات الدراسة  ، وفقاً في المخيمات الفمسطينية الجامعات الفمسطينية

 ؟(لموالديف السنة الدراسية، العمؿ، مكاف السكف، المستوى التعميميّ ، خصصالتّ 
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تـ اإلجابة عنيا، كقد اسفرت  صفرية بتحكيمو إلى فرضيات ىذا التساؤؿ قاـ الباحثي  فلئلجابة ع
 نتائجيا عما يمي:

 لجنس.امناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .1

 تقدير درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات في فركؽو  كجكدى  الدراسةً  نتائجي  أظيرتٍ 
 في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينةو  لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات كفي الٌذات

 عزل لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر.تي  الفمسطينية المخيمات

التي أظيرت فركقان لصالح  (1999) الحباشنة كدراسة( 2010) فارة أبكتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ت
 زايد كدراسة (2016) العارضة دراسةك  (2017) كآخركف ممحـتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الذككر، ك 
 ية النفسية.عزل إلى متغير الجنس في متكسطات درجات اليك ظير فركقان تي التي لـ ت (2014) كالزغمكؿ

 , Sowislo and Orth)سكيسمك كأكرث  كدراسة (2018) مراكشي دراسةكما تختمؼ ىذه النتيجة مع 
 .الٌذات تقدير درجات متكسطات فيالجنس  لمتغير عزلتي  فركؽه  تكجد ال ون  أى  أظيرت التي (2012

 كناصر شاىيف ةدراسك  (Katalo, 2007) كتمك كدراسة (2014) عمكاف دراسة تتفؽ ىذه النتيجة مع
 االغتراب درجات متكسطات فيالتي أظيرت فركقان لصالح الذككر ( 2015) عصفكر دراسة (2013)

 .عزل لمتغير الجنسالتي لـ تظير فركقان تي  (2015) كباجة، كتختمؼ مع نتيجة دراسة النفسي

الذككر كاإلناث،  إلى ازدكاجية المعايير المجتمعية في الحكـ عمى سمكؾ ىذه النتيجةى  ةي عزك الباحثت
كالذم بدكره جعؿ الفضاء الخارجي لمذككر أكسع مف اإلناث، مف حيث الحركة كمجاراة كؿ ما ىك 

 ان كشعكر  ةن فسيٌ نٌ  ةن ا جعؿ لمذككر ىكيٌ عمى اإلناث، ممٌ  جديد، كبالمقابؿ ىذه المعايير ذاتيا فرضت رقابةن 
ات االجتماعية كالتفاعبلت الكاسعة بيف كفي المقابؿ نتيجة العبلقمف اإلناث،  أكثرى  الٌذاتبتقدير 

ألنيـ يطمحكف إلى عبلقات اجتماعية  ؛مف اإلناث الذككر كالمجتمع فيـ يشعركف باالغتراب أكثرى 
عمى الحب كالتعاطؼ  اإلناث تككف قائمةن  العبلقة التي تربطي  ف  أكسع كنقصانيا يؤثر بشكؿ فاعؿ، كما أى 

 .لطبيعة اإلناث كتعامبلتيف
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 .العمرائج الفرضية الخاصة بمتغير مناقشة نت

 درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات في كجكد فركؽو  عدـى  الدراسةً  نتائجي  أظيرتٍ 
 في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينةو  لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات كفي ،الٌذات تقدير

 عزل لمتغير العمر.تي  الفمسطينية المخيمات

-12الفئات العمرية )فركقان لصالح ذكم  التي أظيرتٍ  (2010) فارة أبكتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
 .النفسية اليكية درجات متكسطات في (19-18( ك)14

 ال ون  أى  أظيرت التي (Sowislo and Orth , 2012)سكيسمك كأكرث  دراسةىذه النتيجة مع  كاتفقت
 .الٌذات تقدير درجات متكسطات في العمر لمتغير عزلتي  فركؽه  تكجد

بيف الطمبة في الجامعات الفمسطينية ضمف  كتفاعبلن  ان ارتباطىناؾ  ف  إلى أى  ىذه النتيجةى  تعزك الباحثةي 
 كافةن  عمى عمر معيف، بؿ تطاؿ األعمار ال تنحصري  العبلقات بيف طمبة الجامعات ف  فنجد أى المحيط، 

ضافة إلى أى ما داـ أصحابيا قادريف عمى التفاعؿ،  في  ساىـ بشكؿ كبيرو يي  األكاديميٌ  الجانبى  ف  باإلى
 .التأثير بشخصيات األفراد بغض النظر عف العمر

 .الجامعةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .2

 تقدير درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجاتو  متكسطات في فركؽو  كجكدى  الدراسةً  أظيرت نتائجي 
 في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينةو  لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات تكسطاتم كفي ،الٌذات

عزل لمتغير الجامعة، كقد كانت الفركؽ لصالح جامعة الخميؿ مقابؿ جامعة تي  الفمسطينية المخيمات
 متكسطات فيفمسطيف  ؾدرجات اليكية النفسية، كلصالح جامعة بكليتكن متكسطاتفي ك  ،بيت لحـ
 .درجات االغتراب متكسطاتفي  ، كلصالح طمبة دار الكممةالٌذات تقدير درجات

مبة في الجامعات الفمسطينية فنجد فييا الطٌ  البيئات التي يدرسي تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى اختبلؼ 
ز في كبعض الجامعات تركٌ  ،مثبلن  عمميةً  في تدريسيا عمى جكانبً  الجامعات تعتمدي  ىناؾ بعضى  ف  أى 

ة عمى حساب الجكانب العممية، كما اف ىناؾ مجمكعة مف الجامعات ظريٌ الجكانب النٌ  تدريسيا عمى
تيتـ بالجانب التكنكلكجي كطرؽ التدريس الحديثة أكثر مف غيرىا لذلؾ ظير ىناؾ فركؽ بيف 

 بدرجات متفاكتة. الٌذاتكاالغتراب النفسي كتقدير اليكٌية الٌنفسٌية الجامعات الفمسطينية في مستكل 
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 .خصصالتّ شة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير مناق .3

 درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات فيكجكد فركؽ  عدـى  أظيرت نتائج الدراسة
عزل لمتغير تي  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينة لدل فسيٌ النٌ  االغتراب

 طمبة مف عينةو  لدل الٌذاتتقدير  درجات متكسطات في ركؽو ف نتائج كجكدى الخصص، بينما أظيرت التٌ 
خصص، لصالح ذكم التخصص عمـك عزل لمتغير التٌ تن  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات
 طبيعية.

التي لـ ( 2016) العارضة دراسةك  (2017) كالعكيدم الفبلحيمع نتيجة دراسة  تتفؽ ىذه النتيجةي 
 (2014) كالزغمكؿ زايدمع دراسة  ىذه النتيجةي  ، بينما تختمؼي خصصمتغير التٌ  عزل إلىتظير فركقان تي 

 ة.فسيٌ ة النٌ في متكسطات درجات اليكيٌ  نسانيةاإل التخصصاتالتي أظيرت فركقان لصالح 

 في خصصعزل إلى متغير التٌ التي لـ تظير فركقان تي  (2015) كباجةىذه النتيجة مع نتيجة  كاتفقت
 .فسيٌ النٌ  غتراباال درجات متكسطات

، معرفيٌ  طابعو  ذاتي  التخصصات األكاديمية في مجمميا مساقاته  ف  أى تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 
تزكد الطمبة ك بتخصصاتيـ كتنمي قدراتيـ المعرفية،  تيدؼ أساسان إلى تزكيد الطمبة بمعارؼ تتصؿي 

تحقؽ غايتيا بفعؿ نظرة الطالب إلييا  ىذه المساقات الك ما،  بكاقع الحياة بشكؿو  بمعارؼ حياتية تتصؿي 
ت المعارؼ التي تحكييا، تككف لو القدرة عمى تذكي فٍ عمى أنيا مساقات أكاديمية يتكجب اجتيازىا دكف أى 

في العمؿ  لدييـ فرصةن  ف  ألى  ؛طمبة التخصصات العممية لدييـ تقدير ذات أكثر مف غيرىـ ف  كلكف نجد أى 
 الكاسع لمبطالة.أكثر مف غيرىـ في ظؿ االنتشار 

 .السنة الدراسيةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .4

 درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات في فركؽو  عدـ كجكدى  الدراسةً  أظيرت نتائجي 
 السنةعزل لمتغير تي  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينة لدل الٌذاتتقدير 
 طمبة مف عينة لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات في فركؽو  كجكدى  نتائجي ال، بينما أظيرت سيةالدرا

لصالح طمبة ، لصالح الدراسية السنةعزل لمتغير تي  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات
 .)السنة الثانية كالثالثة(
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المستكل عزل إلى متغير لـ تظير فركقان تي  التي( 2016) العارضةتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 .اليكٌية الٌنفسٌيةالدراسي في متكسطات درجات 

في حياتيـ  نسبيٌ  يمركف في مرحمة استقرارو  طمبة الجامعةً  ف  تعزك الباحثة ىذه النتيجة المتمثمة في أى 
مف  سياسي   ييـ كعي  لد خصص، كتبمكرى ة فيما يتعمؽ بالتٌ الجامعية، تمثؿ في استقرار خياراتيـ المينيٌ 

في  مع أقرانيـ، كخاضكا خبراتو  نكا صداقاتو ة التي تتـ في الجامعة، كككٌ خبلؿ النشاطات السياسيٌ 
بينما نجد  ،تككف لدييـ متقاربةه اليكٌية الٌنفسٌية  ف  كأى  ،الٌذاتعمى تقدير  لذا تجد أف لدييـ قدرةن  ،الجامعة

كخاصة أنيـ في مرحمة  ،مف غيرىـ لدييـ أكبرى  ءي يككف العبٍ الطمبة في السنة الثانية كالثالثة  ف  أى 
لذا يشعركف بدرجة  ،خصصيـ في التٌ أنفسً  ثباتً يـ يعممكف عمى إً ن  فنجد أى  ،التخصص كاختيار المستقبؿ

 الذم يقعكف تحتو. غط األكاديميٌ مف االغتراب نتيجة الضٌ 

 .العمؿمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .5

 طمبة مف عينة لدلاليكٌية الٌنفسٌية  درجات متكسطات في فركؽو  عدـ كجكدً  الدراسةً  أظيرت نتائجي 
 فركؽو  كجكدى  نتائجي ال عزل لمتغير العمؿ، بينما أظيرتٍ تي  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات

 ةطمب مف عينة لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات كفي الٌذاتتقدير  درجات متكسطات في
لصالح طمبة الذيف ، لصالح العمؿعزل لمتغير تي  الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات
 .يعممكف

 ،الطمبة الذيف يككف لدييـ أعباء أكثر مف غيرىـ مف الطمبة اآلخريف ف  تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أى 
يككف لدييـ اغتراب نفسي أكثر لذا  ،لذا تككف لدييـ عبلقات اجتماعية مضطربة بيف العمؿ كالدراسة

ألنيـ يسعكف إلى تحقيؽ أىدافيـ مف خبلؿ  ؛كباقي الطمبة ذاتو  لدييـ تقديرى  ف  مف غيرىـ، بينما نجد أى 
 كباقي الطمبة. نفسيةن  لدييـ ىكيةن  ف  كنجد أى  ،دراستيـ في الجامعة

 .مكاف السكفمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .6

 درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات في كجكد فركؽو عدـ  الدراسةً  أظيرت نتائجي 
 في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينة لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات كفي ،الٌذات تقدير

 عزل لمتغير مكاف السكف.تي  الفمسطينية المخيمات
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فطمبة  ،نكعان ما متشابيةو  خيمات يعيشكف في بيئاتو في الم الطمبةى  ف  أى إلى  ىذه النتيجةى  تعزك الباحثةي 
 ان باالغتراب متقارب ان شعكر  ذاتو  كتقديرى  نفسيةن  لدييـ ىكيةن  ف  لذا نجد أى  ،المخيمات يمركف في نفس المعاناة

 ة.لما يمركف فيو مف معاناة جماعيٌ  ؛نكعان ما

 .لموالديف المستوى التعميميّ مناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .7

 درجات متكسطات كفي ،اليكٌية الٌنفسٌية درجات متكسطات في فركؽو  كجكدً  عدـى  الدراسةً  أظيرت نتائجي 
 في الفمسطينية الجامعات طمبة مف عينة لدل فسيٌ النٌ  االغتراب درجات متكسطات كفي ،الٌذات تقدير

 .لمكالديف التعميميٌ  المستكلعزل لمتغير تي  الفمسطينية المخيمات

لدييـ يعممكف عمى دعـ  عمى اختبلؼ المستكل التعميميٌ  اآلباءى  ف  حثة ىذه النتيجة إلى أى تعزك البا 
ليـ ذكاتيـ كتبعدىـ عف االضطرابات النفسية  أبنائيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى الصحة النفسية التي تحقؽي 

يـ عؿ اختبلؼ ىناؾ مستكل مف الدعـ لدل األىالي ألبنائ ف  نجد أى ، لذا يصابكا بيا ف  التي يمكف أى 
 لدييـ. المستكل التعميميٌ 
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 التوصيات:

 باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا، يوصي الباحث باآلتي:
 .مف خبلؿ األنشطة المنيجية كالبلمنيجية الٌذاتكتقدير اليكٌية الٌنفسٌية مستكل تعزيز  .1

التي تكاجييـ األمر عمى مشاكميـ كالصعكبات  لمتغمبمساعدتيـ ك االىتماـ بالطمبة الجامعييف  .2
 .فسيٌ مف االغتراب النٌ  كالحدٌ  الٌذاتة كتقدير فسيٌ النٌ  في تنمية ىكيتيـ الذم يسيـي 

، كتبصيرىـ فسيٌ االغتراب النٌ طمبة الجامعات بمخاطر  تكعيةى  عقد ندكات ككرشات عمؿ تستيدؼي  .3
 .ةفسيٌ ة النٌ كتعزيز اليكيٌ  الٌذاتبضركرة رفع مستكل تقدير 

، كمػا يتصػػؿ الػٌذاتكتقػػدير  فسػيٌ لبلغتػراب النٌ ، ككػػذلؾ ةفسػيٌ النٌ ة ثػر شػػمكالن ليكٌيػإجػراء دراسػات أك  .4
 بيما مف متغيرات.

 



147 
 

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية

 
 .المسيرة دار :عماف .االجتماعية التنشئة سيكولوجية .(2015). صالح جادك، أبك

السمكؾ السمبي لدل عينة مف طالبات  االغتراب النفسي كعبلقتو بأنماط .(2019) .ابك زيدػ تغريد
 (.9)35، مجمة كمية التربيةالمرحمة الثانكية بمحافظة العقيؽ، 

جودة الحياة وعالقتيا بتقدير الّذات والميارات الحياتية لدى زوجات (. 2016أبك شمالة، رجاء. )
 مسطيف.، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فالشيداء في قطاع غزة

اليكٌية الٌنفسٌية كعبلقتيا بميارات اتخاذ القرار لدل طالبات المرحمة  .(2019) .أبك كردة، تياني
 (.8)6، مجمة الطريؽ لمتربية والعمـو االجتماعيةالجامعية، 

تطور سموؾ المراقبة الّذاتية وعالقتو بحاالت اليوّية الّنفسّية لدى الطمبة (. 2010أبكفارة، ثركة. )
 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، الجامعة االردنية، االردف.قيف في محافظة الخميؿالمراى

 .األردف

،  دراسة"البصرية  اإلعاقة لذوي الّذات بتقدير وعالقتيا الجسـ صورة. (2008). إبراىيـ رضا األشـر
 .القاىرة، مصر الزقائيؽ، جامعة منشكرة، غير ماجستير رساؿ ،"كمينيكية – سيكومترية

العالقة بيف متغيرات اليوية واالغتراب والتحصيؿ والجنس لدى المراىقيف (. 2005ية، سكسف. )إغبار 
 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية. الفمسطينيف في مدينة أـ الفحـ،

عالقة تقدير الّذات وازمة اليوية بمستوى الشعبية لدى طمبة الصؼ  .(2008) .بمكشي، عائشة
، رسالة ماجستير غير منشكرة، في سمطنة عماف في ضوء عدد مف المتغيرات العاشر األساسي
 جامعة اليرمكؾ. 

مجمة مركز تشكؿ ىكية األنا كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي لدل طمبة الجامعة،  .(2013) .جبر، حسف
 (.1)5، بابؿ لمدراسات اإلنسانية



148 
 

 ركز الضبط لدى طمبة جامعة مؤتة،اليوّية الّنفسّية وتوافقيا مع م .(1999) .الحباشنة، فادية
 الجامعة االردنية، االردف.

فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تنمية تقدير الّذات لدى المعاقيف بصريا  .(2011) .الحجرم، سالمة
 جامعة نزكل. في سمطنة عماف،

 .، القاىرة: مكتبة مدبكليموسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي .(1994) .الحفني، عبد المنعـ

 خريجات الجامعة لدى الّذات وتقدير النفسي االغتراب .(2010). فاطمة كاليكيش، فادية، حماـ،
 .السعكدية العربية المممكة اإلحساء، ،العمؿ عف والعاطالت العامالت

(. مستكيات تشكؿ اليكية االجتماعية كعبلقتيا بالمجاالت األساسية المككنة ليا 2011. )فريالحمكد، 
طمبة الصؼ األكؿ الثانكم مف الجنسيف " دراسة ميدانية في المدارس الثانكية العامة في لدل عينة مف 

 .596 -553صص  ،1، )ع(27مج  ،مجمة جامعة دمشؽمدينة دمشؽ، جامعة دمشؽ، 

 تقدير الّذات وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة،(. 2003الحميدم، محمد. )
 نشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. رسالة ماجستير )غير م

 االغتراب وعالقتو بتقدير الّذات لدى طمبة الحادي عشر في جنوب الخميؿ، .(2006) .ربعي، منذر
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف.

 ، اإلسكندرية: دار الكفاء.االغتراب لدى المكفوفيف: ظاىرة وعالج(. 2007) .زامؿ، بيجات

اليوّية الّنفسّية وعالقتيا بكؿ مف الحكمة والتعصب لدى الطبة  .(2014) .زايد، خالد كالزغمكؿ، رافع 
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ. الجامعييف،

عالـ  :القاىرة .االغتراب ومعتقدات مشاعر لتصحيح النفسية الصحة إرشاد  .( 2004 ).سناء زىراف،
 .الكتب

التماسؾ االجتماعي كعبلقتو بكؿ مف االغتراب الثقافي كأزمة اليكية كالقيـ  .(2017) .يالزىراني، عم
 (.3)6، المجمة التربوية الدولية المتخصصةاالخبلقية لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية، 



149 
 

تقدير الٌذات لدل الطالب الجامعي :دراسة مقارنة، جامعة  .(2019) .زيكم، عبمة كأيت، حبكش
 (.1)12، مختبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية-مرباحقاصدم 

أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتيا بحاالت اليوّية الّنفسّية  .(2011) .السرحاني، عبد الرحمف
، رسالة ماجستير ومفيـو الّذات لدى عينة مف طمبة جامعة الجوؼ في المممكة العربية السعودية

 ردف.غير منشكرة، جامعة مؤتة، األ

 الجامعي الفمسطيني الشباب لدل الحياة عف بالرضا كعبلقتيا أزمة اليكية .(2018) .السعدم، رحاب 
 اإلنسانية العموـ( لألبحاث النجاح جامعة مجمة ،) أنمكذجا حيفا جامعة( الجامعات اإلسرائيمية في
32 (7.) 

 الصفاء دار ي1ط . طةالضاغ الحياة وأحداث االجتماعية المساندة .(2009) .سمطاف، ابتساـ

مفيـو الّذات وعالقتو الجدية بالعمؿ لدى المرشديف التربوييف في  .(2013) .سميماف، شمكس
 جامعة القدس، فمسطيف. رسالة ماجستير، ،المدارس الحكومية شماؿ الضفة الغربية

 الفتيات دىاالجتماعية ل والمساندة النفسية بالضغوط وعالقتو الّذات تقدير .(2015) .سمكر، أماني
 الجامعة االسبلمية، غزة.رسالة ماجستير، ، غزة محافظات في الزواج في المتأخرات

مستكل جكدة الحياة الجامعية كعامؿ كسيط بيف االغتراب النفسي كتقدير  .(2019) .السيد، كائؿ
 (.2)5المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، الٌذات لدل طالب جامعة الممؾ سعكد، 

دمج سكاف المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية اقتصاديًا واجتماعياً (. 2007تيكم، سعاد. )ش
 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.وثقافيًا في البيئة الحضرية المجاورة

 ي جامعت طمبة لدل الٌذات بتقدير كعبلقتو النفسي االغتراب .( 2013 ).فداء ناصر، ك محمد شاىيف،
  55-92( 7)2 المفتوحة، القدس جامعة مجمة فمسطيف، في المفتكحة كالقدس القدس

 ، عماف: دار المسيرة.سيكولوجية المراىقة(، 2009) .شريـ، رغدة

 مجمة .ليكيتو النفسية المراىؽ كتحقيؽ األسرية التنشئة أنماط بيف العبلقة. (2012) .حناف شقراف،
 (.5)26، )نسانيةاإل  العمـو( لألبحاث النجاح جامعة



151 
 

 .المصرية االنجمك :القاىرة .المستقبؿ قمؽ مقياس (.2005. )زينب شقير،

 .كالنشر كالتكزيع لمدراسات النيضة دار :حمب .الّذات استكشاؼ (.2007) .انس شكشؾ،

. تقدير الّذات لدى المراىقيف المعاقيف مف فئات الصـ وضعاؼ السمع(. 2001). الصايغ، نجاح
 ر غير منشكرة، كمية التربية، جميكرية مصر العربيةرسالة ماجستي

النزاعات األسرية كمتنبئات باليكٌية الٌنفسٌية لدل عينة مف  .(2014) .صكالحة، عبد الميدم
 (.2جامعة السمطاف قابكس، ) مجمة الدراسات التربوية والنفسية،المراىقيف، 

 طمب المرحمة لدى العدواني السموؾب وعالقتو الّذات تقدير .(2004). محمد الحميدم الضيداف،
 الرياض، لمعمـك األمنية، نايؼ أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،الرياض بمدينة المتوسطة
 .السعكدية العربية المممكة

مجمة حاالت اليكٌية الٌنفسٌية كالمركنة المعرفية لدل طمبة المرحمة الثانكية،  .(2016) .العارضة، محمد
 (.3)169كمية التربية،  -ة االزىرجامع التربية،

 في مرحمتي واالجتماعية األيدلوجية الُيوية لرتب موضوعي مقياس .(1997) .محمد الرحمف، عبد
 قباء. دار :مصر .المبكر والرشد المراىقة

تطبيقية،  دراسة -المفسرة والنظريات مظاىره النفسي االغتراب(. 2010. )عفاؼ المنعـ، عبد
 .الجامعية لمعارؼا دار :اإلسكندرية

لمنشر  الجامعي الكتاب دار ،عممية فمسفية تأصيمية دراسة االغتراب(. 2018. )طارؽ العتيبي،
 .كالتكزيع

مظاىر االغتراب النفسي كعبلقتو بتقدير الٌذات لدل الطمبة المتفكقيف في  .(2015) .عصفكر، قيس
 (.165،)34جامعة األزىر.  - مجمة كمية التربيةمدرسة الممؾ عبد الل الثاني لمتميز، 

المجمة العممية اليكٌية الٌنفسٌية كالتنشئة االسرية،  .(2020) .ت، مظير كعبد الكاحد، عبد الرحمفعطيا
 (.2)22العمـك االنسانية كاالدارية،  -لجامعة الممؾ فيصؿ



151 
 

تو االغتراب النفسي لدى عينة مف الالجئيف السورييف في األردف وعالق .(2014) .عقيؿ، إسبلـ
 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االردنية، االردف. ببعض المتغيرات الديمغرافية،

قسـ  ،)منشكرة غير ماجستير )رسالة النفسي، باألمف وعالقتو اإلغتراب(. 2004. )عادؿ العقيمي،
 السعكدية. الرياض، األمنية، لمعمـك العربية نايؼ جامعة االجتماعية، العمـك

ىكية األنا لدل الطمبة الجامعييف كدكر العافية النفسية كاألداء الكظيفي  .(2016) .ادعبلء الديف، جي
 (.1، )43. مج. دراسات : العمـو التربويةاألسرم، 

-389(: 17، )، مجمة التربية االساسيةاالغتراب النفسي لدل طمبة الجامعة .(2014) .، رشاعمكاف
404. 

 (.70)18. مجمة الطفولة العربيةصحة كالنفسية المدرسية، تقدير الذات كال .(2017) .عمكم، مكالم

أسباب التعثر األكاديمي لدل الطالب الجامعي "دراسة حالة : طالبات  .(2019) .العياصرة، كفاء
 (.5) 8، المجمة الدولية التربوية المتخصصةجامعة حائؿ"، 

يكٌية الٌنفسٌية لدل طمبة جامعة االستقبللية الٌذاتية كال .(2017) .الفبلحي، حسف كالعكيدم، معياد
 (.1)3، المجمة العربية لمعمـو ونشر األبحاثاألنبار، 

األفكار الالعقالنية بتقدير الّذات وأزمة اليوية لدى طمبة المرحمة الثانوية  .(2011). قزمكرػ ركاف
 جامعة عماف العربية.في فمسطيف، 

الّذات واالغتراب النفسي لدى طمبة الثانوية التغير القيمي وعالقتو بيوية  .(2015) .كباجة، سناء
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة السبلمية، غزة.العامة في قطاع غزة

أزمة اليوية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة المرحمة الثانوية في  .(2019) .الكتناني، ىياـ
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الخميؿ، فمسطيف. مدارس رىط،

 االسكندرية. الجامعية، دار المعرفة سيكولوجية المراىقة، .(2010) .كفافي، عبلء الديف

، رسالة ماجستير، كمية االغتراب والسموؾ العدواني لدى المعوقيف جسمياً (. 2001) .متكلي، محمد
 التربية، جامعة الزقازيؽ.



152 
 

 كالتكزيع، لننشر الفكر، دار ،1ط ،الطفولة مرحمة في الّذات وتقدير االنتماء(. 2010. )عايدة محمد،
 االردف عماف،

 ، مجمة البحوث التربوية والنفسية،اإلعداديةأزمة اليكية لدل طمبة المرحمة  .(2011) .محمكد، أحمد
 .31جامعة بغداد، 

 مجمة دراسات نفسية، .(. السمكؾ العدكاني كتقدير الٌذات لدل أطفاؿ الشكارع2010) .محمكد، ماجدة
 .116، ص1(، ع20جامعة حمكاف، ) ،داباآلكمية 

جكدة الحياة كعبلقيا بتقدير الٌذات لدل الطمبة الجامعييف :دراسة ميدانية  .(2018) .مراكشي، مريـ
، مؤسسة كنكز مجمة الحكمة لمدراسات النفسية والتربوية، 2عمى عينة مف طمبة جامعة سطيؼ

 .13كالنشر، 

 دار الفكر، عماف. ،الطبعة األكلىعي. عمـ النفس االجتما(. 2007) .المعايطة، خميؿ

دراسات أنماط اليكٌية الٌنفسٌية كعبلقتيا بتقدير الٌذات لدل الطمبة المتميزيف.  .(2017) .ممحـ، محمد
 .131-48(، 44)4، العمـو التربوية

، دار كائؿ لمنشر، إشكالية مفيـو الّذات عبر مقاربات نفسية مختمفة(. 2013ميزاب، ناصر. )
 ردف.عماف، األ

االغتراب النفسي كعبلقتو باألمف النفسي "دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة  .(2012) .نعيسة رغداء
 (.3) 28، مجمة جامعة دمشؽجامعة دمشؽ القاطنيف بالمدينة الجامعية، 

، السعكدية : نشر بتاريخ :  مجمة فكر الثقافية(. تقدير الٌذات ، 2017النممة، عبد الرحمف. )
17 11/05/20 detaik.php-http://www.fikrmag.com/article?. 

 المراجع األجنبية

Ackerman. Courtney (2018), "What is Self-Concept Theory in Psychology? Definition + 

Examples"،www.positivepsychologyprogram.com, Retrieved 7-10-2018. Edited. 

Basak. R., & Ghosh, A. (2008). Ego- Identity Status and Its Relationship With Self-Esteem 

in A Group of Late Adolescents, Journal of Indian Academy of Applied Psychology, 

Vol. 34, No,2, pp337-344. 

http://www.fikrmag.com/article-detaik.php


153 
 

Cortina. Lilia, Kabat-Farr. Dana, Leskinen, Emily. (2013). Selective Incivility as Modern 

Discrimination in Organizations: Evidence and Impact. Journal of Management. Vol. 39 

No. 6. 

Delfabbrom P and Winefield . T and Trainor , S and Dollar , M (2006) Peer & Teacher 

Bullying , Victimization of south Australian Secondary School Student Prevalence 

and , Psycological Journal. 

Erikson, E، (1968)، Youth: Identity and crisis، New York, NY: WW،  

Fromm, E. (1973): The sane society, London: Rutledge and Kegan Paul. 

Ghosh, S. & Mukhopadhyay, P. (2016). Effect of Spousal Appraisal of Identity 

Consistency on Well-being of Married Females, The International Journal of Indian 

Psychology, 4(81), Issue 1, 46- 63. 

Katlou. K. (2007)K.  Psychological alienation among young children. Complete 

Proceedings of the 1st Regional Conference on Psychology. 

Keniston, K. (1965): The uncommitted alienation youth in American society, New 

York: Hart court- Brace, Inc. 

Malhi, R., & Reasons, R. (2005). Enhancing self-assessment. Jarir Bookstore, Riyadh, 

Saudi Arabia 

Marcia ,J.E.(1966):Development and validation of ego identity status, Journal of 

personality and Social Psychology ,3(551-558).  

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self image. New Jersey: Princeton 

University  Press. 

Seabi, J., & Payne, J. (2013). Effects of identity processing styles on academic 

achievement of first year university students. International Journal of Educational 

Management, 27(3), P:311-322. 

Seabi,J(2009) Realating Identity processing styles to commitment and self-esteem among 

college students ,Journal of Psychology in Africa. 19(3),309-314). 

Sowislo, JF. and Orth, V (2012). Dowes low self-esteem predict depression and anxiety. 

A meta-analysis and lungindial studies. psycho bull [ Epub ahead of print ]. 

Vonk, R.& Neff, K. D.,  (2009). Self-compassion versus global self-esteem: Two different 

ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77, 23–50. 

Ziller, A. (1996):"self-esteem- A self-social construct", journal of consulting and clinical 

psychology, vol (23), no (1), pp: 84-95. 



154 
 

 لمالحؽا
 ( االستبانة بصكرتيا األكلية1ممحؽ )

 بسـ الل الرحمف الرحيـ

 

 كمية الدراسات العميا
 برنامج التوجيو واإلرشاد النفسي 

 ستاذ/ة الدكتكر/ة الفاضؿ/ة : األي 
 السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو

 مف عينة لدى النفسي غترابواال الّذات بتقدير وعالقتيا اليوية بعنكاف: " دراسةو  تقكـ الباحثة بإجراءً 
 لقياسمقاييس  ةثبلث تطكيري  ". لذلؾ فقد تـٌ الفمسطينية المخيمات في الفمسطينية الجامعات طالب

لما تتمتعكف بو مف خبرة كدراية في ىذا المجاؿ، تأمؿ  ، كنظران ، كاالغتراب النفسيالٌذاتاليكية، كتقدر 
 ء مبلحظاتكـ كمقترحاتكـ مف حيث:منكـ تحكيـ ىذه األدكات مف خبلؿ إبدا الباحثةي 
o  ٌياغة المغكية لمفقرات.الص 
o .مدل مبلئمة الفقرات لمجاالت الدراسة 
o .أم تعديبلت أك مقترحات تركنيا مناسبة 

 تعاكنكـ لكـ حسفى  شاكران 
 

 ىبة حميدات: الباحثة
 إشراؼ: د. كامؿ كتمك

 البيانات العامة:
 انثى )   (   ذكر )   ( الجنس: 
 سنة )   ( 22أكثر مف   سنة )   ( 22-19  سنة )   ( 19 أقؿ مف العمر:

 عموـ انسانية )   (  التخصص: عموـ طبيعية )   (
 ثالثة )   (   ثانية )   (  أولى )   ( السنة الدراسية:

 خامسة )   (  رابعة )   (
 )   ( ال يعمؿ  )   ( يعمؿ: العمؿ
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   أواًل: مقياس اليوية

 الفقرة الرقـ
بدرجة 

 ة جداً كبير 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

كيمكنني  ،تساؤالت جدية حكؿ فمسفة الحياة بفترةً  مررتي   .1
 نني اآلف أفيـ ما أؤمف بوإالقكؿ 

     

لقد طكرت كجية نظرم الشخصية المتعمقة )بأسمكب   .2
كال  ،كذلؾ بعد تفكير عميؽ ؛الحياة( المثالي بالنسبة لي

 أف أحدان يستطيع تغيير كجية نظرم. أعتقد

     

لـ أجد كجية نظر أقبميا لنمط الحياة عمى الرغـ مف   .3
 .بحثي المستمر

     

      .كثيران في ماذا سأعمؿ عند تخرجي مف الجامعة أفكري   .4

إذا تعمؽ األمر باختيار أصدقائي فإني أستشير كالدم   .5
 .في ذلؾ

     

أف  سياسية لكنني أحاكؿي لست متأكدان مف معتقداتي ال  .6
 .أتعرؼ عمى ما يمكنني االعتقاد بو حقان 

     

بشكؿ أفضؿ عندما أعرؼ بأف عممي  إنني أعمؿي   .7
 .سكؼ يقارف بأعماؿ اآلخريف

     

      .أعرؼ ماذا أريد فعمو في المستقبؿ  .8

بعد ممارستي لنشاطات ترفييية عديدة، كجدت نشاطان   .9
التي استمتع في ممارستيا كاحدان أك أكثر مف النشاطات 

 .فعبلن مع األصدقاء

     

مف أجؿ الكصكؿ إلى كجية نظر مقبكلة عف الحياة   .10
أجد نفسي مشتركان في نقاشات عديدة مع اآلخريف في 

 .يةالٌذاتالذم أجرم فيو كثيران مف محكالت االكتشافات 
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لقد اخترت نشاطان أك أكثر مف بيف كثير مف النشاطات   .11
 .ية كي أمارسيا بانتظاـ كأنا مقتنع باختيارمالترفيي

     

ما زلت أحاكؿ اكتشاؼ قدراتي كشخص، كما زلت   .12
 .أحاكؿ تحديد األعماؿ كالكظائؼ التي تناسبني 

     

ية فقد أسست كجية نظر الٌذاتبعد الكثير مف المراجعة   .13
 .محددة عف أسمكب حياتي في المستقبؿ

     

فقط  سياسية، فأدركت أنني أتفؽي فكرت مميان بمعتقداتي ال  .14
كأختمؼ مع  ،مع بعض معتقدات كالدم السياسية

 .بعضيا اآلخر

     

عف فمسفتي كنظرتي الركحية إلى األمكر  ما زلت أبحثي   .15
كلكنني لـ أنتو مف  ،محاكالن الكصكؿ إلى رؤية كاضحة

 .مرحمة البحث بعد

     

ـك بما أظف أنني أشبو كالدٌم فيما يتعمؽ بالسياسة أق  .16
 .كالتصكيت كما شابيما يقكماف بو مف أمكرو 

     

لـ أمارس فعميان أنشطة سياسية تكفي لتشكيؿ مكقؼ   .17
 .سياسي ثابت نحك اتجاه أك آخر

     

كلـ أحاكؿ  ،أخذت جميع نشاطاتي الترفييية عف كالدم  .18
 .ممارسة أم نشاط آخر

     

ف كقتي قد أخذ التفكير في المينة المناسبة لي كثيران م  .19
 .حتى أصبحت أعرؼ اآلف المينة التي أريدىا فعبلن 

     

ال ييمني التفكير بنكع الكظيفة التي تناسبني فظام   .20
كيبدك أنني أقبؿ بما  ،كظيفة بالنسبة لي تفي بالغرض

 .ىك متيسر

     

لـ أفكر جديان بدكر الرجؿ كالنساء في حياتيـ الزكجية   .21
 .فيذا األمر يبدك أنو ال ييمني

     



157 
 

فيما يتعمؽ بفمسفتي كنظرتي إلى الجانب الركحي فأني   .22
 .لـ أبحث عما ألتـز

     

كأنا اآلف منشغؿ  ،لـ أفكر بفمسفتي إلى الجانب الركحي  .23
 .عنيا بقضايا أخرل

     

      .لـ أفكر بالسياسة فيي ال تجذبني إلييا  .24

كال أعتقد أنني أبحث عف  ،ليس لدم أصدقاء مقربيف  .25
 .ب اآلفصديؽ مقر 

     

الناس أنماط كثيرة كمختمفة لذلؾ ما زلت أبحث عمف   .26
 يناسبني مف األصدقاء.
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 (1979لروزنبرغ ) الّذاتير دقتثانيًا: مقياس 

 الفقرة الرقـ
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 عد االجتماعيّ البُ 

 بحياتي يـأقابمي  الذيف ألشخاصا أعطي فٍ أى  أحاكؿ  .1
 .انطباعان إيجابيان 

     

      .تتميز عبلقاتي مع الناس بالمحبة كاإلخبلص  .2

      .أككف مبادران في حؿ مشكبلت اآلخريف فٍ حاكؿ أى أي   .3

      .بعد المناقشة مع اآلخريف أككف قادران عمى اتخاذ القرار  .4

 يبػدأ ىػك بالحديث مع غيرم مف الناس حتى ال أبادري   .5
 .بالحديث معي

     

      .أم أسئمة دكف حرج أك خكؼ أساتذتيعمى  أطرحي   .6

      .الجماعةأشعر بالراحة عندما أككف مع   .7

      .يصعب عمي االندماج بسيكلة في المجتمع  .8

 اآلخريف قادركف عمى التكاصؿ مػع غيػرىـ ف  أشعر أى   .9
 .أفضؿ مني

     

 عد الجسميّ البُ 

      .ضو عف صفاتي الجسميةأنا را  .10

      .حركاتي الجسمية غير متزنة فٍ أى  أشعري   .11

      .تكحي صبلبة جسمي بشخصية قكية  .12

      .شعر باإلرىاؽ الشديد عند بذؿ أم جيد عضمي  .13

      .أتمتع بالمياقة البدنية العالية  .14
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      .كزني قد زاد كعضبلتي مترىمة ف  شعر أى   .15

      .ظيرم الخارجيأشعر بالثقة مف م  .16

 عد االنفعاليّ البُ 

      .أشعر بالخجؿ عند الحديث مع أشخاص ال أعرفيـ  .17

      .لدم ثقة بنفسي فيما أقـك بعممو  .18

 كاجو المكاقؼ الجديدة )غيػر المألكفػة( دكف قمػؽ أك  .19
 .خكؼ أك تردد

     

      .لكجكدم أىميةن  اشعر أفٌ   .20

      .لي دائما كتشجيعيا اآلخريفاشعر بمحبة   .21

      .أشعر بالضيؽ في المكاقؼ االجتماعية الجديدة  .22

ي عمى آف أدع اآلخريف يعػاممكن قادرو  اشعر أنني غيري   .23
 .بمطؼ

     

      .أشعر باالرتياح عند عكدتي إلى المنزؿ  .24

 عد األخالؽّ البُ 

      .أشعر بالرضا عف ذاتي  .25

      .قؼأفرض احترامي عمى اآلخريف في كؿ المكا  .26

      .أتنازؿ لآلخريف إذا تعارضت مصالحي معيـ  .27

      .أميؿ إلى احتراـ اإلنساف كإنساف  .28

      .أف أفكارم ال تتكافؽ مع سمككي  .29

      .أميؿ إلى التقميؿ مف قيمة اآلخريف  .30

      أتصرؼ بأمانة ميما كانت المغريات  .31
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 عد المعرفيّ البُ 

      .شخصيةمشكبلتي ال أحاكؿ بنفسي حؿٌ   .32

      .ذكائي مختمؼ عف اآلخريف أشعر بأفٌ   .33

      .ستخداـ قدراتي العقمية فػي مكاجيػة مشػاكؿ الحيػاةا  .34

      .أتصرؼ بحكمة في مكاجية المكاقؼ الحرجة  .35

      .أغير مف أفكارم بما يتناسب مع المكاقؼ  .36

      .تساعدني قدراتي العقمية في النجاح كالتفكؽ في الحياة  .37

      .ساعدني قدراتي العقمية عمى القياـ بالمياـ المككمة لي  .38

      .أحاكؿ أف أغير مف أفكارم بما يفيد مصالحي  .39

      .ال أجد صعكبة في اتخاذ قراراتي بنفسي  .40

      .أعامؿ الناس مثمما يعاممكني تماما  .41

      .لمكاقؼ ضاغطة اشعر بضيؽ عندما أتعرضي   .42
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  (2004: العقيمي )فسيّ اس االغتراب النّ ثالثًا: مقي

 الفقرة الرقـ
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 باالنتماء الشعور فقداف

      .بيف أسرتي أككفي  عندما حتى بالكحدة أشعر  .1

      .عف الناس مف حكلي نني منعزؿه أأشعر   .2

      .أككف بيف زمبلئيأشعر بالغربة عندما   .3

أجد أنو ليس مف السيؿ التخمي عف المجتمع الذم نشأت   .4
 .فيو

     

      .أشعر شعكران قكيان باالنتماء كالكالء لمكمية التي أدرس بيا  .5

      .اعيش في أم بمد أخر غير الذم أعيش فيو أفضؿ أفٍ   .6

  بالمعايير االلتزاـ عدـ

      .ة المكاقؼ كاألشخاصتمسكي بالقيـ يعتمد عمى طبيع  .7

      .أفضؿ الحرية التي تخضع لممعايير االجتماعية  .8

      .أنفذ قراراتي دكف اإلىتماـ بالمعايير االجتماعية  .9

      .برضا اآلخريف ال ييـ مخالفة المعايير إذا كنت سأفكز  .10

      .أنقد األشخاص الذيف يخالفكف القيـ  .11

      .ال تخضع لمقيـ تنعـ بالحرية المجتمعات التي فٌ أعتقد أى   .12

 .أفضؿ مراعاة القيـ في أم سمكؾ يصدر عني  .13
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 العجز

      .غالبان ألنني ال أستطيع حسـ األمكر تفكتني الفرصة  .14

      .رادةأشعر انني مسمكب اإل  .15

أفشؿ في إقناع اآلخريف بكجية نظرم ميما كانت   .16
 .صحيحة

     

      .رة في الدفاع عف حقكقيغالبان أجد في نفسي قد  .17

      .صعبان  يمكنني مكاجية أم مكقؼ ميما كاف  .18

      .أشعر أنني مقيد في الحياة  .19

 عدـ االحساس بالقيمة

      .أشعر بقيمة ما أعممو ميما كاف بسيطان   .20

      .ما أتعممو في الجامعة ليس بو فائدة لمستقبمي أشعر أفٌ   .21

      .تحيط بيأحس بقيمة األشياء التي   .22

      .أشعر بقيمتي كإنساف  .23

      .أشعر أنني ال أعامؿ معاممة إنسانية  .24

      .ال أىتـ بممتمكاتي الخاصة ميما كانت ثمينة  .25

      .أعتقد أنو ال أىمية لكجكدم عمى قيد الحياة  .26

 فقداف اليدؼ

      .ال يكجد في حياتي جديد أسعى لتحقيقو  .27

      .اىتماميميئة بما يثير الحياة م أشعر أفٌ   .28

      .أعيش دكف معرفة اليدؼ مف ىذه الحياة  .29

      .ليس لي ىدؼ بعد التخرج في الجامعة  .30
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      .أعيش دكف التخطيط لمستقبمي  .31

      .معرفتي لميدؼ تساعدني عمى مكاجية الصعاب  .32

 فقداف المعنى

      .مف السيؿ أف أفيـ معنى الحياة  .33

      .ال معنى لسعي الناس ككدىـ في الحياةأعتقد أنو   .34

      .أجد معنى لكؿ عمؿ أقـك بو  .35

      .سكاء نجحت أـ فشمت فاألمر عندم سكاء  .36

      .أشعر أف الحياة ال داعي ليا  .37

 الّذات مركزية

      .أتعاطؼ عادة مع اآلخريف في قضاء حكائجيـ  .38

      .أستغرؽ في التفكير بنفسي كبمشاكمي  .39

      .أستشير اآلخريف في حؿ مشاكمي  .40

      .اآلخريف ىتـ بالتفكير في مشاكؿأ  .41

أعتقد أف االخريف يشعركف أنني ال أحب ليـ ما أحب   .42
 .لنفسي

     

      .أعتقد أف ال شيء يستحؽ التفكير فيو أكثر مف ذاتي  .43

      .مصمحتي فكؽ كؿ اعتبار  .44
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 ية( االستبانة بصكرتيا النيائ2ممحؽ )

 

 كمية الدراسات العميا
 برنامج التوجيو واإلرشاد النفسي 

 
 ستاذ/ة الدكتكر/ة الفاضؿ/ة : األي 

 السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو
 عينة لدل النفسي كاالغتراب الٌذات بتقدير كعبلقتيااليكٌية الٌنفسٌية  تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف: "

 لقياسمقاييس  ةثبلث تطكير". لذلؾ فقد تـ الفمسطينية المخيمات يف الفمسطينية الجامعات طمبة مف
لما تتمتعكف بو مف خبرة كدراية في ىذا المجاؿ، تأمؿ  ، كنظران ، كاالغتراب النفسيالٌذاتر ياليكية، كتقد

 الباحثة منكـ تحكيـ ىذه األدكات مف خبلؿ إبداء مبلحظاتكـ كمقترحاتكـ مف حيث:
o الصياغة المغكية لمفقرات. 
o .مدل مبلئمة الفقرات لمجاالت الدراسة 
o .أم تعديبلت أك مقترحات تركنيا مناسبة 

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ
 

 ىبة حميدات: الباحثة
 إشراؼ: د. كامؿ كتمك

 البيانات العامة:
 انثى )   (   ذكر )   ( الجنس: 
 سنة )   ( 20أكثر مف    )   (سنة فأقؿ 20 العمر:

 عموـ انسانية )   (  ( التخصص: عموـ طبيعية )  
 ثالثة )   (   ثانية )   (  أولى )   ( السنة الدراسية:

 خامسة )   (  رابعة )   (
 )   ( ال يعمؿ  )   ( يعمؿ: العمؿ
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  اليوّية الّنفسّية أواًل: مقياس 

 الفقرة الرقـ
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 حالة األولى: تحقيؽ اليويةال

كيمكنني  ،مررت بفترة تساؤالت جدية حكؿ فمسفة الحياة  .27
 .نني اآلف أفيـ ما أؤمف بوإالقكؿ 

     

لقد طكرت كجية نظرم الشخصية المتعمقة )بأسمكب   .28
كال  ،كذلؾ بعد تفكير عميؽ ،الحياة( المثالي بالنسبة لي

 أعتقد أف أحدان يستطيع تغيير كجية نظرم.

     

لـ أجد كجية نظر أقبميا لنمط الحياة عمى الرغـ مف   .29
 .بحثي المستمر

     

      .أفكر كثيران في ماذا سأعمؿ عند تخرجي مف الجامعة  .30

إذا تعمؽ األمر باختيار أصدقائي فإني أستشير كالدم   .31
 .في ذلؾ

     

لكنني أحاكؿ أف  ،لست متأكدان مف معتقداتي السياسية  .32
 .مكنني االعتقاد بو حقان أتعرؼ عمى ما ي

     

 الحالة الثانية: تعميؽ اليوية

إنني أعمؿ بشكؿ أفضؿ عندما أعرؼ بأف عممي   .33
 .سكؼ يقارف بأعماؿ اآلخريف

     

      .أعرؼ ماذا أريد فعمو في المستقبؿ  .34

بعد ممارستي لنشاطات ترفييية عديدة، كجدت نشاطان   .35
متع في ممارستيا كاحدان أك أكثر مف النشاطات التي است

 .فعبلن مع األصدقاء

     

     مف أجؿ الكصكؿ إلى كجية نظر مقبكلة عف الحياة   .36
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أجد نفسي مشتركان في نقاشات عديدة مع اآلخريف في 
 .يةالٌذاتالذم أجرم فيو كثيران مف محكالت االكتشافات 

لقد اخترت نشاطان أك أكثر مف بيف كثير مف النشاطات   .37
 .ارسيا بانتظاـ كأنا مقتنع باختيارمالترفييية كي أم

     

ما زلت أحاكؿ اكتشاؼ قدراتي كشخص، كما زلت   .38
 .أحاكؿ تحديد األعماؿ كالكظائؼ التي تناسبني 

     

ية فقد أسست كجية نظر الٌذاتبعد الكثير مف المراجعة   .39
 .محددة عف أسمكب حياتي في المستقبؿ

     

 الحالة الثالثة: انغالؽ اليوية

فكرت مميان بمعتقداتي السياسية، فأدركت أنني أتفؽ فقط   .40
مع بعض معتقدات كالدم السياسية كأختمؼ مع بعضيا 

 .اآلخر

     

ما زلت أبحث عف فمسفتي كنظرتي الركحية إلى األمكر   .41
محاكالن الكصكؿ إلى رؤية كاضحة كلكنني لـ أنتو مف 

 .مرحمة البحث بعد

     

ا يتعمؽ بالسياسة أقـك بما أظف أنني أشبو كالدٌم فيم  .42
 .يقكماف بو مف أمكر كالتصكيت كما شابيما

     

لـ أمارس فعميان أنشطة سياسية تكفي لتشكيؿ مكقؼ   .43
 .سياسي ثابت نحك اتجاه أك آخر

     

أخذت جميع نشاطاتي الترفييية عف كالدم كلـ أحاكؿ   .44
 .ممارسة أم نشاط آخر

     

 الحالة الرابعة: اضطراب اليوية

قد أخذ التفكير في المينة المناسبة لي كثيران مف كقتي   .45
 .حتى أصبحت أعرؼ اآلف المينة التي أريدىا فعبلن 
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 مٌ كير بنكع الكظيفة التي تناسبني فأال ييمني التف  .46
كيبدك أنني أقبؿ بما  ،كظيفة بالنسبة لي تفي بالغرض

 .ىك متيسر

     

 ،ي حياتيـ الزكجيةلـ أفكر جديان بدكر الرجؿ كالنساء ف  .47
 .فيذا األمر يبدك أنو ال ييمني

     

فيما يتعمؽ بفمسفتي كنظرتي إلى الجانب الركحي فأني   .48
 .لـ أبحث عما ألتـز

     

كأنا اآلف منشغؿ  ،لـ أفكر بفمسفتي إلى الجانب الركحي  .49
 .عنيا بقضايا أخرل

     

      .لـ أفكر بالسياسة فيي ال تجذبني إلييا  .50

كال أعتقد أنني أبحث عف  ،دم أصدقاء مقربيفليس ل  .51
 .صديؽ مقرب اآلف

     

الناس أنماط كثيرة كمختمفة لذلؾ ما زلت أبحث عمف   .52
 يناسبني مف األصدقاء.
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 (1979لروزنبرغ ) الّذاتثانيًا: مقياس تقدير 

بدرجة  الفقرة الرقـ
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

قميمة بدرجة 
 جدان 

 البعد االجتماعي
أحاكؿ أف أعطي األشخاص الذيف أقابميـ بحياتي   .1

 .انطباعان إيجابيان 
     

      .كاإلخبلصتتميز عبلقاتي مع الناس بالمحبة   .2
أسعى أف أككف مبادران في حؿ مشكبلت  أحاكؿ 

 .اآلخريف
     

      .أككف قادران عمى اتخاذ القرار بعد المناقشة مع اآلخريف  .3
أبادر بالحديث مع غيرم مف الناس حتى يبػدأ ىػك   .4

 .بالحديث معي 
     

      .أك خكؼأطرح عمى أساتذتي أم أسئمة دكف حرج   .5
      أشعر بالراحة عندما أككف مع الجماعة.  .6
      يصعب عمي االندماج بسيكلة في المجتمع.  .7
أشعر أف اآلخريف قادركف عمى التكاصؿ مػع غيػرىـ   .8

 .أفضؿ مني
     

 البعد الجسمي
      .أنا راضو عف صفاتي الجسمية  .9

      .أشعر أف حركاتي الجسمية متزنة   .10
      تكحي صبلبة جسمي بشخصية قكية.  .11
      عند بذؿ أم جيد عضمي.  بالراحةأشعر   .12
      أتمتع بالمياقة البدنية العالية.  .13
      . مشدكدةكعضبلتي  مناسبشعر أف كزني   .14
      .مظيرم الخارجي  بأني راضي عفأشعر   .15

 البعد االنفعالي
       عند الحديث مع أشخاص ال أعرفيـ. بالجرأةأشعر   .16
قمػؽ أك )غيػر المألكفػة( دكف  الجديدةأكاجو المكاقؼ   .17

 .خكؼ أك تردد
     

      .اشعر أف لكجكدم أىمية  .18
      .كتشجيعيا لي دائمااشعر بمحبة اآلخريف   .19
      أشعر بالضيؽ في المكاقؼ االجتماعية الجديدة.  .20
     اشعر أنني غير قادر عمى آف أدع اآلخريف يعػاممكني   .21
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 .بمطؼ
      أشعر باالرتياح عند عكدتي إلى المنزؿ.  .22
      .اشعر بضيؽ عندما أتعرض لمكاقؼ ضاغطة  .23

 البعد األخالؽ
      .أفرض احترامي عمى اآلخريف في كؿ المكاقؼ  .24
      أتنازؿ لآلخريف إذا تعارضت مصالحي معيـ.  .25
      أميؿ إلى احتراـ اإلنساف كإنساف.  .26
      أفكارم ال تتكافؽ مع سمككي. أف  .27
       اآلخريف. تقديرأميؿ إلى   .28
      .أتصرؼ بأمانة ميما كانت المغريات  .29
      .أتصرؼ بحكمة في مكاجية المكاقؼ الحرجة  .30

 عرفيالبعد الم
      .أحاكؿ بنفسي حؿ مشكبلتي الشخصية  .31
       .أشعر بأف ذكائي مختمؼ عف اآلخريف  .32
      .استخداـ قدراتي العقمية فػي مكاجيػة مشػاكؿ الحيػاة  .33
      أغير مف أفكارم بما يتناسب مع المكاقؼ.  .34
      في الحياة. كالتفكؽتساعدني قدراتي العقمية في النجاح   .35
      قدراتي العقمية عمى القياـ بالمياـ المككمة لي. تساعدني  .36
      أحاكؿ أف أغير مف أفكارم بما يفيد مصالحي.  .37
      أجد صعكبة في اتخاذ قراراتي بنفسي. ال  .38
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  (2004ثالثًا: مقياس االغتراب النفسي: العقيمي )

بدرجة  الفقرة الرقـ
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 ميمةق

بدرجة قميمة 
 جدان 

 فقداف الشعور باالنتماء
      .أشعر بالكحدة حتى عندما أككف بيف أسرتي  .1
      .أشعر انني منعزؿ عف الناس مف حكلي  .2
      .أشعر بالغربة عندما أككف بيف زمبلئي  .3
أجد أنو ليس مف السيؿ التخمي عف المجتمع الذم   .4

 .نشأت فيو
     

      .باالنتماء لمكمية التي أدرس بيا  أشعر شعكران قكيان   .5
      .الكالء لمكمية التي أدرس بيا بأشعر شعكران قكيان   .6
      .أفضؿ أف اعيش في أم بمد أخر غير الذم أعيش فيو  .7

 عدـ االلتزاـ بالمعايير 
      .كاألشخاص تمسكي بالقيـ يعتمد عمى طبيعة المكاقؼ  .8
      .يير االجتماعيةأفضؿ الحرية التي تخضع لممعا  .9

      .أنفذ قراراتي دكف اإلىتماـ بالمعايير االجتماعية  .10
      .ييـ مخالفة المعايير إذا كنت سأفكز برضا اآلخريف ال  .11
      .أنقد األشخاص الذيف يخالفكف القيـ  .12
      .أعتقد أف المجتمعات التي ال تخضع لمقيـ تنعـ بالحرية  .13
      .أم سمكؾ يصدر عني أفضؿ مراعاة القيـ في  .14

 العجز
      .ألنني ال أستطيع حسـ األمكر غالبان تفكتني الفرصة   .15
      .أشعر انني مسمكب االرادة  .16
أفشؿ في إقناع اآلخريف بكجية نظرم ميما كانت   .17

 .صحيحة
     

      .أجد في نفسي قدرة في الدفاع عف حقكقيغالبان   .18
      .كاف صعبان يمكنني مكاجية أم مكقؼ ميما   .19
      .أشعر أنني مقيد في الحياة  .20

 عدـ االحساس بالقيمة
      .أشعر بقيمة ما أعممو ميما كاف بسيطان   .21
      .أشعر أف ما أتعممو في الجامعة ليس بو فائدة لمستقبمي  .22
      .أحس بقيمة األشياء التي تحيط بي  .23
      .أشعر بقيمتي كإنساف  .24
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      .امؿ معاممة إنسانيةأشعر أنني ال أع  .25
      .أىتـ بممتمكاتي الخاصة ميما كانت ثمينة ال  .26
      .أعتقد أنو ال أىمية لكجكدم عمى قيد الحياة  .27

 فقداف اليدؼ
      .يكجد في حياتي جديد أسعى لتحقيقو ال  .28
      .أشعر أف الحياة مميئة بما يثير إىتمامي  .29
      .لحياةأعيش دكف معرفة اليدؼ مف ىذه ا  .30
      .لي ىدؼ بعد التخرج في الجامعة ليس  .31
      .أعيش دكف التخطيط لمستقبمي  .32
      .معرفتي لميدؼ تساعدني عمى مكاجية الصعاب  .33

 فقداف المعنى
      .مف السيؿ أف أفيـ معنى الحياة  .34
      .في الحياة ككدىـأعتقد أنو ال معنى لسعي الناس   .35
      .أقـك بو أجد معنى لكؿ عمؿ  .36
      .سكاء نجحت أـ فشمت فاألمر عندم سكاء  .37
      .أشعر أف الحياة ال داعي ليا  .38

 الّذاتمركزية 
      .أستغرؽ في التفكير بنفسي كبمشاكمي  .39
أعتقد أف االخريف يشعركف أنني ال أحب ليـ ما أحب   .40

 .لنفسي
     

      .تيأعتقد أف ال شيء يستحؽ التفكير فيو أكثر مف ذا  .41
      .مصمحتي فكؽ كؿ اعتبار  .42
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 ميف( أسماء المحكٌ 3ممحؽ )

 التخصص  مكاف العمؿ الدكتكر

رشاد الخميؿجامعة  د. حاتـ عابديف  تكجيو كا 

رشاد الخميؿجامعة  د. ابراىيـ المصرم  تكجيو كا 

رشاد الخميؿجامعة  د. سناء أبك غكض  تكجيو كا 

 قياس كتقكيـ كحة القدس المفتجامعة  د. خالد كتمك 

رشاد القدسجامعة  د. عبد الل النجار  تكجيو كا 

رشاد الخميؿجامعة  د. محمد النمكر  تكجيو كا 

 إرشاد نفسي القدس المفتكحة جامعة  د. زىير النكاجحة

 عمـ النفس كالصحة النفسية النجاحجامعة  د. عبد الرحمف الخكاجة 

 إرشاد نفسي القدسجامعة  د. عمر الريماكم

 عمـ النفس كالصحة النفسية القدسجامعة  د. نجاح الخطيب

 إرشاد نفسي كتربكم القدس المفتكحة جامعة  د. كماؿ سبلمة
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