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 الىحدة النفسيت وعالقتها بالتىافق النفسي
 االجتماعي

 لدي طلبت الجامعت 

 ممخص: 
لتعػػػرؼ  مػػػق العبل ػػػة بػػػيف الووػػػدا النلسػػػية والتوا ػػػؽ النلسػػػ  ا الدراسػػػة هػػػد  

الوالػػة  الجػػنس،)والتعػػرؼ  مػػق اللػػروؽ  ػػ  متديػػرا  الدراسػػة بسػػب  متديػػر ،االجتمػػا  
 مػػف طػػبل  الجامعػػة، (933) الدراسػػة مػػف تكونػػ   ينػػة .، المسػػتوا الدراسػػ (االجتما يػػة

 تكونػػ  ودوا  الدراسػػة مػػػف مويػػاس الووػػدا النلسػػية إ ػػػداد .( إنػػا 933) ( ذكػػور،022)
)الجمػػػا  ،  إ ػػػداد االجتمػػػا  مويػػػاس التوا ػػػؽ النلسػػػ   (،0299)مصػػػطلق والفػػػريليف، 

ـ( ثـ وػدد  الباوثػة  ػ  هػوءو بنػود معينػة مبليمػة لعينػة ومجتمػ  الدراسػة وطػوؿ 0222
وتوصم  النتايج إلػق وجػود  بل ػة  كسػية )سػالبة( بػيف الدرجػة الكميػة لمويػاس  .الموياس

 وجود تأثير سال  ،االجتما  الوودا النلسية وبيف الدرجة الكمية لموياس التوا ؽ النلس  
م  اآلخػريف(  مػق مسػتوا الووػدا  الدراس ، التوا ؽ )األسري، لمعوامؿ(   01 .0)  ند داؿ

جػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية لمويػػاس الووػػدا النلسػػية تعػػود الخػػتبلؼ  ػػدـ و  النلسػػية،
(  ػ  الووػدا 2، 25)  ند مستوا إوصايياوجود  روؽ دالة  المستوا الدراس (، )الجنس،

دالػػة  االجتمػػا  وجػػود  ػػروؽ لمويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ   النلسػػية لصػػالغ الديػػر متػػزوجيف،
ـ وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  ػػد ( لصػػالغ الػػذكور،2، 25 نػػد مسػػتوا) إوصػػاييا

        .(المستوا الدراس  لمتوا ؽ النلس  االجتما   تعود لكؿ مف)الوالة االجتما ية،
summary:  

The study aimed to identify the relationship between the 
psychological unity and consensus and social and to identify the 
differences in the variables of the study because of the variable 

(Gender - Marital status - the academic level ).  The study sample 

consisted of 399 university students from 200 males، 199 females. 
Study tools consist of a psychiatric unit scale preparation 

(Mustafa and Al Shrefeen 2013)، Psychological and social 

compatibility scale preparation of( Al Jama'ie 2000 ).  Then the 
researcher identified in the light of certain items appropriate to 
sample and study the community and the length of the 
measurement and found the results to the  an inverse relationship 
between the total score of the psychological measurement of the 
unit and the total score to measure psychological and social 

compatibility، Having a negative effect at 0. 01 compatibility 
factors of Families and the academic level with others on the 
psychiatric unit level.   
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There were no significant differences for statistical 
measure of psychological unit returns to different sex and 
academic level. There were statistically significant differences at 
the level of 0. 05 psychological unity in favor of unmarried. The 
existence of differences of scale social adjustment statistically 
significant at the 0. 05 level in favor of males that there were no 
statistically significant differences to agree psychological and 
social returns for each of the Marital status and the academic 
level.  

 ودمة الدراسة: م
و مػػػـ  والصػػػوة النلسػػػية، اختمػػػؼ العممػػػاء والبػػػاوثوف  ػػػ  مجػػػاؿ  مػػػـ الػػػنلس،

يػػأت   ػػ   وذلػػؾ لعػػدا وسػػبا ، واللمسػػلة  ػػ  تعػػريلهـ لملهػػوـ الووػػدا النلسػػية، ،االجتمػػاع
 االهتمػاـويػ  بػدو  بيًا    تنػاوؿ الدراسػا  النلسػية لػه،ونه يعد ملهومًا وديثًا نس مودمتها،

كمػا وف وجػود وفػكاؿ  اللعم  بدراسة هذا الملهـو    وواخر السبعينا  مف الورف الماه ،
هػذا باإلهػا ة إلػق طبيعػة  وسػبابها، اخػتبلؼوالتػ  ترجػ  إلػق  مختملة مف الوودا النلسية،

 كاالكتيػػػػػا يـ المرتبطػػػػػة بػػػػػه العبل ػػػػػة بػػػػػيف ملهػػػػػوـ الووػػػػػدا النلسػػػػػية وبعػػػػػض الملػػػػػاه
Depression،  واالغترا Alienation،  االجتما يػةوالعزلػةSocial Isolation. . . 

كػػؿ هػػذا د ػػ  البػػاوثيف الػػذيف تنػػاولوا ملهػػوـ الووػػدا النلسػػية بالدراسػػة إلػػق  .وغيرهػػا.  .
 .  يما بينهـ    توديد هذا الملهـو االختبلؼ

الووػػدا النلسػػية  مػػق ونهػػا  (Parkhurst, 1999  &Hopmeyerُيعػػرؼ) و 
وي كونػػػه وويػػػدًا وو موطو ػػػًا وو بعيػػػدًا  ػػػف  إوسػػػاس اللػػػرد بػػػالوزف وو األلػػػـ مػػػف العزلػػػة،

 مػػػ  اآلخػػػريف، االتصػػػاؿاآلخػػػريف ويصػػػاو  ذلػػػؾ اإلوسػػػاس فػػػعور اللػػػرد بالورمػػػاف مػػػف 
 .باإلها ة إلق رغبته الفديدا    التور  مف اآلخريف ومصاوبتهـ

 (Asher   & Paquette, 2003, 75) 
 و مق الرغـ مف اختبلؼ العمماء والباوثيف  ػ  تعػريلهـ لملهػـو الووػدا النلسػية،
إال ونهـ اتلووا  يما بينهـ  مق وف الوودا النلسية ه  خبرا ذاتية وو فخصية ال تتكا أ مػ  

كما ونها خبرا نلسية غير سػارا تبعػ   مػق األسػق والوػزف وو التعاسػة  ،االجتما يةالعزلة 
يترت   ميهػا إوسػاس اللػرد  ،االنتفار ه  والة واسعة  يفعر بها وو يعانيها،لدا كؿ مف 
وهذا مػا يد عػه وويانػًا إلػق اتخػاذ  ػرارا  معينػة  ػد ينػدـ  ميهػا الووػًا بهػدؼ  الفديد باأللـ،

 . التخليؼ مف فدا اإلوساس بألـ الوودا النلسية
يػثثر  جما ػة،يعيش ويوهػ  معظػـ و تػه  ػ   ،اجتما   اإلنساف بطبيعته كايف 

واللػػػرد منػػػذ طلولتػػػه تنمػػػو لديػػػه الوػػػدرا بالتػػػدريج  مػػػق إ امػػػة العبل ػػػا   . يهػػػا ويتػػػأثر بهػػػا
 هو يتلا ؿ م  ومه ثـ با   و ػراد األسػرا واألهػؿ ثػـ يمتػد  اللعالة م  اآلخريف، االجتما ية
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بػػدءًا مػػف التوا ػػه بالمدرسػػة وتػػق يخػػرع إلػػق المجتمػػ   التلا ػػؿ ليفػػمؿ جما ػػا  وخػػرا،
 (95-91ـ، 9311)زهراف،  .رالكبي

مف وهـ الواجا   واالنتماءوف الواجة إلق الجما ة  ويثكد كؿ مف  ودا ومرس ،
بجما ػػة وو وكثػػر يوبهػػا  االرتبػػاطاألساسػػية التػػ  تمػػغ  ػػ  اإلفػػباع وتػػد   الفػػخص إلػػق 

وتفب  له واجاته إلق  ،االجتما يةوالمكانة  واالطمينافويجد  ندها األمف والتودير  وتوبه،
)وػدواس منػاؿ، . وتػثثر  ػ  بنػاء فخصػيته و ػ  تكػويف  يمػه واتجاهاتػه وميولػه الصوبة،
 ( 3ـ، 0299

 مفكمة الدراسة وتساثالتها:
والتػػ  ود   والثوا يػػة والعمميػػة، اال تصػػاديةيتميػػز هػػذا العصػػر بسػػر ة التديػػرا  

 األ ػراد، و ػد وثػر  هػذو الظػروؼ  مػق بدورها إلق جعؿ وسالي  التوا ػؽ معهػا وكثػر تعويػدًا،
ممػػا جعمهػػـ  ػػ  والػػة مػػف  ،واال تصػػادية جعمػػتهـ وكثػػر  رهػػة لمهػػدوط النلسػػية والمهنيػػة 

و ػد وفػار سػتوكس  .وجعمتهـ يفعروف بالوودا النلسية تنا ص     بل تهـ البينفخصية،
إلق ارتباط الفػعور بالووػدا النلسػية بكػـ وكيػؼ العبل ػا  مػ   Stokes & Levin وليليف

ص  ػػدد األصػػد اء وكانػػ  العبل ػػة بهػػـ هامفػػية كػػاف ذلػػؾ دلػػيبًل  مػػق  كممػػا نوػػ اآلخػػريف،
 (932ـ، 9331 وسيف والزيان ،) الفعور بالوودا النلسية

وال يوتصػػر اإلوسػػاس بالووػػدا النلسػػية  مػػق  يػػة  مريػػة معينػػة إذ يعػػان  منهػػا 
 ا، ه  والة إنسانية وتميػة يتعػذر الهػرو  منهػ المسنوف، الرافدوف، المراهووف، األطلاؿ،

 . الوكيـ والجاهؿ يعان  مف ولمها بدوف استثناء الدن  واللوير،
إال وف ثمػػة  وبػػالرغـ مػػف وف الووػػدا النلسػػية هػػ  خبػػرا يمػػر بهػػا معظػػـ النػػاس،

مجمو ػػة مػػف األ ػػراد  ػػد تعػػان  مػػف فػػدا األلػػـ النػػاتج  نهػػا إلػػق الدرجػػة التػػ   ػػد تصػػيبهـ 
  .انخلاض الروح المعنوية ،االكتيا  بالوهف،

ور بالووػػدا النلسػػية  ػػد يمثػػؿ واوػػدا مػػف المفػػكبل  الهامػػة التػػ  تصػػي   الفػػع
اإلنسػاف  ػ  هػػذا العصػر بػدرجا  متباينػػة  ممػًا بػػأف اللػرد المصػا  بالووػػدا النلسػية وكثػػر 

                       ووفػػػػػػػػػار  دراسػػػػػػػػػػا   .النلسػػػػػػػػػية والسػػػػػػػػػػموكية باالهػػػػػػػػػػطرابا اسػػػػػػػػػتهدا ًا لئلصػػػػػػػػػابة 
" peplau, 1982 )& Perlman ، وRubenstein, 1982) & Shaver إلػق وف )

المراهويف والفباف البالديف وطمبة الجامعة وكثر  رهػة لمووػدا النلسػية مػف غيػرهـ بسػب  
ووجـ التو   المطمو  مػنهـ والهػدوط التػ  يتعرهػوف لهػا  االجتما يةالتدير    العبل ا  

 (ponzetti, 1990, 2) .مف المدرسة إلق الجامعة االنتواؿنتيجة 
عمـ النلس ويًا كاف توجهه يهتـ بدراسة كيػؼ يتوا ػؽ اإلنسػاف مػف ويػ  هػو كػؿ  

 التوا ؽ هو العممية الرييسية الت  يتخذها  مػـ الػنلس  متكامؿ م  البيية الت  يعيش  يها،
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يػنجغ  ػ  توويػؽ  وه  مطم  اإلنساف األساس  ويتووؽ له السػواء بوػدر مػا موهو ًا له،
يلفػػػؿ  ػػػ  ذلػػػؾ وتػػػق ليصػػػؿ إلػػػق  النلسػػػية بوػػػدر مػػػاكمػػػا تتهػػػرر صػػػوته  هػػػذا المطمػػػ ،
و ػػد يتعػػرض اللػػرد  ػػ  وياتػػه لػػبعض  .النلسػػية  ػػ  وػػاال  اللفػػؿ الفػػديدا االهػػطرابا 

األودا  مثؿ التدير    طبيعة العمؿ وو    مكانه وو لبعض التديرا  األساسػية  ػ  الويػاا 
ميػػا  توا ػػؽ وو مثػػؿ هػػذو األوػػدا  توتػػاع إلػػق  م األسػػرية وو التعػػرض لوػػاد  وو مػػرض،

إ ادا توا ؽ مف جان  اللرد وتتهمف هذو العمميا  وويانًا تعديبل      ادا  اللرد ونظػاـ 
 ممًا وف الطال  إذا لـ يكف  مق مسػتوا  ػال  مػف التوا ػؽ النلسػ   ػ  الميػداف  .معيفته

 ( 9-0ـ، 0291)الخالدي، . التربوي والتعميم  وتمًا سيثثر ذلؾ  مق وياته الفخصية
هػػوـ الووػػدا النلسػػية مػػف الملػػاهيـ التػػػ  توتػػاع إلػػق مزيػػد مػػف الدراسػػػا  و مل

رتباطية بيف الوودا النلسػية لذلؾ كان  هذو الدراسة مدخبًل لمبو   ف العبل ة اال  والبوو ،
و ميػػه يمكػػف توديػػد مفػػكمة الدراسػػة  .لػػدا طمبػػة الجامعػػة االجتمػػا  و التوا ػػؽ النلسػػ  
 . . . . وتساثالتها  يما يم 

 وجػػػد  بل ػػػة دالػػػة إوصػػػاييًا بػػػيف مسػػػتوا الووػػػدا النلسػػػية والتوا ػػػؽ النلسػػػ  هػػػؿ ت
 . لدا طمبة الجامعة؟ االجتما  

  هػػؿ يمكػػف التنبػػث بالووػػدا النلسػػية لػػدا طمبػػة الجامعػػة مػػف مسػػتويا  وبعػػاد التوا ػػؽ
 . ؟االجتما  النلس  

 را : هػػؿ توجػػد  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  ػػ  الووػػدا النلسػػية تعػػزا الخػػتبلؼ المتديػػ
 . المستوا الدراس (؟-الوالة االجتما ية -)الجنس 

   تعػزا الخػتبلؼ  االجتمػا  هؿ توجػد  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية  ػ  التوا ػؽ النلسػ
 . المستوا الدراس (؟ -الوالة االجتما ية -المتديرا : )الجنس 

 وهداؼ الدراسة:
 تما  االج الوودا النلسية والتوا ؽ النلس  التعرؼ  مق العبل ة بيف . 
 ،االجتما يػػةالوالػػة  التعػػرؼ  مػػق اللػػروؽ  ػػ  متديػػرا  الدراسػػة بسػػب  متديػػر)الجنس، 

 . المستوا الدراس (
   وهمية الدراسة:
 :األهمية النظرية
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   لػػدا  االجتمػػا  معر ػػة طبيعػػة العبل ػػة بػػيف الووػػدا النلسػػية ومسػػتوا التوا ػػؽ النلسػػ
 ا يا  ذلؾ  مق المجتم  بفكؿ  ػاـ،ومدا التأثير المتبادؿ بينهما وتد طمبة الجامعة،

 .  وطمبة الجامعة بوجه خاص
  ،تػدؿ  مػق  ػدـ وجػود  ألنها تمثؿ خبرا غيػر سػارا، تبرز وهمية دراسة الوودا النلسية

 مػػق الػػرغـ مػػف  االجتمػػا   االنػػدماعويصػػوبها العديػػد مػػف وػػاال  صػػعوبة  التوا ػػؽ،
 . وجود األ راد    الجما ة

 ذو وهميػػة كبيػػرا  ػػ   مػػـ الػػنلس والصػػوة  االجتمػػا    يعتبػػر موهػػوع التوا ػػؽ النلسػػ
والػذي يػثثر  مػق جانبػه  الذي يعػيش  يػه اللػرد، االجتما  النلسية وذلؾ نظرًا لمتدير 

 اال تبػػاربػػه ووخػػذو بعػػيف  اال تنػػاءبالصػػوة النلسػػية لملػػرد يعنػػ    االهتمػػاـ النلسػػ ،
 . ليكوف  ردًا صالوًا متوا وًا    مجتمعه

 ية:األهمية التطبيو
   توػػديـ الػػد ـ والمسػػا دا لكػػؿ مػػف ووليػػاء األمػػور والمرفػػديف والمدرسػػيف والمػػربيف  ػػ

تو ير البيية المناسبة لمواجهة الوودا النلسػية والمسػا دا  مػق نمػو مسػتوا التوا ػؽ 
  .لدا طمبة الجامعة بفكؿ سميـ االجتما  النلس  

  بػرامج إرفػادية مناسػبة  يليد البو  الوال  الوايميف  مق ر اية طبل  الجامعة بوهػ
 . لمتعامؿ م  مسألة الوودا النلسية والود مف تدا ياته

  إثراء مكتبة البو  العمم  بالعديد مف الدراسا     هذو الظػاهرا والتػ  لػـ يػتـ تناولهػا
بالفكؿ الكا    عمق ود  مـ الباوثة هناؾ دراسا  مودودا جدًا تناول  هذو المتديػرا  

و د تسهـ الدراسة الوالية     ػتغ البػا  ومػاـ العديػد  دي،خاصة  مق المجتم  السعو 
 . مف الدراسا  المماثمة    المستوبؿ الوري 

 مصطموا  الدراسة:
 : Lonelinessالوودا النلسية 
( الووػػدا النلسػػية بأنهػػا " خبػػرا نلسػػية مثلمػػة تنػػتج 931 ،0222 )غنػػيـ،  يعػػرؼ

ته وو رانػه ومدرسػيه و وػداف الثوػة  ف فعور المراهؽ بعدـ الور  النلس  مف و هػاء وسػر 
 ػػبل ينخػػرط  ،وفػػعورو بالعزلػػة  ػػنهـ ،وتو ػػ  الػػر ض مػػنهـ، والعبل ػػا  االجتما يػػة الدا يػػة

 . معهـ    إ امة  بل ا  مفبعة ومثمرا "
( إلػػق وف الووػػدا النلسػػية " والػػة يفػػعر  يهػػا اللػػرد 62 ،0221،  مػػر) ويػػذه 

م  ووساس اللرد بالممؿ والهػجر  نػد التوايػه  بالتبا د  ف اآلخريف و دـ  هـ اآلخريف له
  .   مويطة االجتما   والنلس  " ،بالجما ة
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( إلق وف الوودا النلسػية " خبػرا Roussalov, 2000, 73كما يذه  روزالوؼ )  
التػػ  يرغػػ  الفػػخص  ػػ   غيػػر سػػارا توػػد  نتيجػػة وجػػود  جػػوا بػػيف العبل ػػا  االجتما يػػة

 . للعمية)الموجودا  عبًل( "توويوها والعبل ا  االجتما ية ا
ويتودد ملهػـو الووػدا النلسػية إجراييػًا  ػ  هػذو الدراسػة بالػدرجا  التػ  يوصػؿ  ميهػا  

  .و راد العينة  مق موياس الوودا النلسية المستخدـ    هذو الدراسة
 : االجتما  التوا ؽ النلس  

ملػرد وتوبمػه لذاتػه ل االنلعػال  االسػتوراربأنه: والة مف ) 91ـ، 0221الدل ،  (تعر ه
 . األسرية منها والمدرسية االجتما يةوتوازنه    العبل ا  
(  عر ه بأنه: العممية الوا يػة المتكاممػة الديناميػة المسػتمرا 02ـ، 9335وما)جابر، 

يووػؽ لػه  الت  يسعق  يها اللرد إلق التو يؽ بيف متطمباتػه ومتطمبػا  البييػة بالفػكؿ الػذي
 .     الذا  والخبرا والو   إيجابياً  ولآلخريف نمواً 

ويعرؼ إجراييًا بأنػه مجمػوع الػدرجا  التػ  يوصػؿ  ميهػا اللػرد  ػ  مويػاس التوا ػؽ 
  .المستخدـ    هذو الدراسة واالجتما  النلس  

 ودود الدراسة:
توتصػػػػػر الدراسػػػػػة الواليػػػػػة  مػػػػػق طػػػػػبل  الجامعػػػػػة )ذكور/إنػػػػػا (  ػػػػػ  العػػػػػاـ  
 . وؿهػ اللصؿ الدراس  األ 9191-9192الجامع 

 اإلطار النظري لمدراسة:
 الوودا النلسيةوواًل:  

 : وفكاؿ الوودا النلسية
 بيف ثبلثة ونواع مف الوودا النلسية وه :  (Youngميز يونج ) 

  الووػػدا النلسػػية العػػابراTransient:  والتػػ  تتهػػمف  تػػرا  مػػف الووػػدا النلسػػية
  .لمواءمة مق الرغـ مف وف وياا اللرد االجتما ية تتسـ بالتوا ؽ وا

  الوودا النلسية التووليةTransitional و يها يتمت  اللػرد بعبل ػا  اجتما يػة :
طيبػػة  ػػ  الماهػػ  الوريػػ  ولكػػنهـ يفػػعروف بالووػػدا النلسػػية وػػديثًا نتيجػػة لػػبعض 

 . الظروؼ المستجدا كالطبلؽ وو و اا فخص  زيز
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  الووػػدا النلسػػية المزمنػػةChronic Lonelinessتػػرا  : والتػػ   ػػد تسػػتمر لل
يما يتعمػؽ طويمة تصؿ إلق ود السنيف و يها ال يفعر اللرد بأي نوع مف ونواع الرها  

 (929 ،9339 النياؿ،) بعبل اته االجتما ية.
 

 (  ود  سـ الوودا النلسية إلق ثبلثة ونواع رييسة وه : 9366، وما ) فووش
يدا  ػػػ  : توصػػػؼ الووػػػدا النلسػػػية  مػػػق ونهػػػا سػػػمة سػػػاالووػػػدا النلسػػػية األوليػػػة -9

الفخصػػية وو هػػ  اهػػطرا   ػػ  إوػػدا سػػما  الفخصػػية تػػرتبط وو تتصػػاو  باالنسػػوا  
و   الو   الذي يجد  يه كثير مف األ ػراد ذوي اإلوسػاس بالووػدا  االنلعال   ف اآلخريف،

النلسية ونلسهـ غير  ادريف  مػق تكػويف  بل ػا  مفػبعة ويوػاوؿ بعػض هػثالء األ ػراد وف 
دا  ف طريؽ االنخراط وو الدخوؿ     بل ا  مثذية وو مرهػية يهربوا مف إوساسهـ بالوو

  .م  اآلخريف
 ػػادا مػا يظهػػر الفػعور بالووػػدا النلسػية الثانويػػة  ػػ  الووػدا النلسػػية الثانويػة:  - 0

وياا اللرد  و  ودو  موا ؼ معينة    وياته كالطبلؽ وو الترمؿ وو تصدع  ػ  العبل ػا  
 . العاطلية والو 

: يعتبر هذا الفكؿ مف وفكاؿ الوودا النلسػية ووسػ  ممػا ية الوجوديةالوودا النلس -9
 كمػػا يبػػدو هػػذا الفػػكؿ منلصػػبًل وو مميػػزًا إلػػق وػػد مػػا، يتهػػمنه وي مػػف الفػػكميف السػػابويف،

ومف الوجهة النظرية ينظػر كثيػر مػف وصػوا  المنوػق الوجػودي الفػعور بالووػدا النلسػية 
ووف اإلنسػاف يتلػرد  تميػة يتعػذر الهػرو  منهػا،الوجودية  مق ونه والة إنسانية طبيعيػة وو

 ويتمايز  ف الكاينا  األخرا؛ ألنه يع  ذاته ويستطي  وف يتخذ موا ؼ و ػرارا  واختيػارا ،
بانلصاله وتمايزو  –بصورا مخيلة وو مر بة  –وخوؼ اإلنساف مف المسيولية يجعمه وا يًا 

 بػػر طػػرؽ ووسػػالي  خاد ػػة  وهػػذا يجبػػرو  مػػق وف يهػػر  مػػف تمػػايزو  ػػف بويػػة الكاينػػا ،
، 9336، )الدسػو  . مما يترت   ميه    النهاية وف يلود صوته ووصالته وتلردو ومهممة،

2-3) 
 النظريا  الملسرا لموودا النلسية : 

  Psychoanalytic Theory رويد  -نظرية التوميؿ النلس  
 ( الفػػػػعور بالووػػػػدا النلسػػػػية بأنهػػػػا  مميػػػػة تنػػػػا ر9393-9652 ّسػػػػر  رويػػػػد )

( ممػا يػثدي Super egoواألنػا العميػا ) ،(Egoاألنػا ) ،(Idالمكونػا  داخػؿ اللػرد الهػو )
ويمكػف النظػر إلػق الفػعور   .إلق سوء توا وه مػ  نلسػه ومػ  بييتػه االجتما يػة مػف وولػه

بالووػػدا النلسػػية بأنػػه نتيجػػة لمومػػؽ العصػػاب  الطلػػول  ولػػه وسػػيمة د ا يػػة نلسػػية تعمػػؿ 
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التهديػد النافػم مػف البييػة االجتما يػة ويعبػر  نػه  ػ  صػورا لمولاظ  مق الفخصػية مػف 
 (9200221 ،)العويم .  زلة وو انسوا 

 
 

  ( مـ النلس اللردي)  (Adler) االجتما ية( ودلر –نظرية )التوميؿ النلس  
ػػر ض 9393-9612ومػا ددلػر ) (  وػد  سرػر الفػػعور بالووػدا النلسػية بأنػه والػة   

بويػ  يكػوف غيػر مرغػو   ،االهتماـ االجتما   لملػرد يود  بسب  نوص ،مره   صاب 
   .ويعبر  نه بأنه خطأ    وسمو  وياا اللرد الذي تكوف    طلولته  يه اجتما يًا،

  Analytical Theory نظرية يونج التوميمية 
( الفػػعور بالووػػدا النلسػػية  مميػػة تلػػرد وسػػع  9329-9615 سرػر كػػارؿ يػػونج )

ة مػ  اآلخػػريف ويهػدؼ إلػق تكػويف ارتوػاء البنػ  األساسػػية ينمػو مػف خػبلؿ العبل ػ ،فػخص
االنيمػػوس( التػػ  توػػدد الصػػور والرمػػوز النو يػػة  ،االنيمػػا ،الظػػؿ لمفخصػػية وهػػ  )الونػػاع،

وي إف الفعور بالوودا النلسية يعبر  ف مواولػة لمتوا ػؽ النلسػ  مػ   المرتبطة بكؿ بنية،
 (06 0229:، ) ثماف. الوياا

 (Behaviural Theory) النظرية السموكية
( وف الفعور بالوودا النلسية نمط سموك  لـ 9356-9616يرا جوف واطسوف )

  .يتو ر له تعزيز اجتما   إيجاب 
(  يعتوػػد وف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية سػػموؾ يتخػػذو اللػػرد  مػػق وسػػاس 9321ومػػا سػػكنر )

     .إدراكه الستجابا  اآلخريف    البيية االجتما ية
 (Social learning theoryالجتما   )نظرية التعمـ ا 

(  يريػػاف وف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية ينفػػأ  مػػق 9305ومػػا وولتػػرز وبانػػدورا )
ألنه سموؾ ارتبط بالتعزيز مف خبلؿ ونموذع ووؽ  ،ويثدي وظيلة ،وساس التعمـ بالمبلوظة

لسػيطرا وهو  بارا  ف إوساس اللرد بهعؼ  عالية الذا  وتو عه  دـ الودرا  مق ا ،نتايج
   .   الموا ؼ االجتما ية بجهودو الذاتية

 (Field Theory) نظرية المجاؿ



 ـ 6196الجزء األوؿ( يوليو لسنة  961مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -19- 

( الفػػعور بالووػػدا النلسػػية والػػة  ػػدـ وتػػزاف 9313-9632 سرػػر كيػػر  ليلػػيف )
انلعػػال  تػػثدي إلػػق  جػػز اللػػرد  ػػ  الوصػػوؿ إلػػق موتويػػا  كثيػػر مػػف المنػػاطؽ  ػػ  مجالػػه 

بويػ   ، مػق المنػاطؽ األخػرا وتػثثر  ػ  سػموكهوكثيرًا ما تطدق المناطؽ المولمة  ،الويوي
   .متوا ؽ م   الـ الوا   االجتما   الذي يعيش  يه وويبدو غير منسجـ 

 
 

 ( Allportنظرية السما  نظرية) البور  
(  ػػف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية  ػػدـ  ػػدرا 9321-9631 برػػر جػػوردف البػػور  )
 اـ الوويوػ   ػ  مجػاؿ العبل ػا  االجتما يػة،وانعداـ االهتم اللرد  مق توويؽ امتداد الذا ،

م  نظرا سمبية  مق نلسه بلوػداف األمػف  م  تركيزو الكم   مق دوا عه ومواصدو الخارجية،
  .االنلعال  و دـ توبؿ الذا 

 ( Phenomenological Theory Rogersالنظرية الظواهرية )كارؿ روجرز 
معرو ػػًا ومثسسػػًا لطريوػػة ( معالجػػًا نلسػػيًا Carl Rogersكػػاف كػػارؿ روجػػرز )

و ػد جمػ  المبػادأل األكثػر نظاميػة ووسػس  ميهػا نظريػة  ،العبلع المتمركػز وػوؿ المسترفػد
كمػػا انػػه طبػػؽ هػػذو النظريػػة  ػػ  مجػػاؿ اإلرفػػاد والعػػبلع  ،الػػذا  مػػف خػػبلؿ فػػواهد سػػريريه

نكػػار وو توريػػؼ لػػبعض   .النلسػػ   يػػرا وف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية ينفػػأ بسػػب  كػػؼ وا 
وهػػ  دالػػة  مػػق مسػػتوا التوا ػػؽ النلسػػ  و مػػق مػػدا تنػػا ر وو  ،ؾ  ػػ  ميػػداف الخبػػرااإلدرا

انسجاـ الذا  م  الخبػرا  االجتما يػة التػ  تنػتظـ لػدا اللػرد وتتفػوو مػف وجػؿ وف تػتبلءـ 
 ( 92، 0225 ،)الفيب . م  المدركا  السابوة

 ( 9321-9325الوودا النلسية مف وجهة نظر جورع كيم )
وف الفعور بالوودا النلسية ينفأ مف واال  وجػود تنبػث خػاطم يثكد جورع كيم :

وهو مفػكمة إدراكيػة تعنػ  اللفػؿ  ػ  تلسػير المعػايير والوػيـ الثوا يػة  بالو اي  االجتما ية،
 .  لملرد

 (From, 1900ويريؾ  رـو ) الوودا النلسية مف وجهة نظر
لبفػرية  هػبًل وكد  رـو بأف الفػعور بالووػدا النلسػية والػة طبيعيػة تتصػؼ بهػا ا

وكممػػا  ّمػ  الوريػػة زاد    مػق والػة  ػػدـ األهميػة بسػػب  وصػوؿ األ ػػراد  مػق وريػػة وكثػر،
 والهػعؼ  مميػا  تصػاو  النهػج، والعزلة، والوودا النلسية، .مفا رهـ لبلنتماء واألماف

واللػػرد يوػػاوؿ إ ػػادا روابطػػه األوليػػة باألمػػاف وي انػػه يوػػاوؿ الهػػر  مػػف وريتػػه المتناميػػة 
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الو ( والهدؼ مف ذلػؾ هػو خمػؽ  ،الهدـ االنعزاؿ، ميكانزما  مثؿ )إ امة الروابط،بواسطة 
   .الذا 

كمػػا يػػرا  ػػروـ بػػأف اإلنسػػاف يفػػعر بالووػػدا و االنعػػزاؿ ألنػػه جػػاء منلصػػبل  ػػف 
 Escapeالطبيعػػة ومنلصػػبل  ػػف النػػاس اآلخػػريف وذلػػؾ  ػػ  كتابػػه الهػػرو  مػػف الوريػػة)

From Freedom1941 )صػػػوؿ اللػػرد  مػػػق وريػػػة وكثػػػر خػػػبلؿ ويهػػيؼ ويهػػػا بػػػأف و
 يوػاوؿ وف ، وياته ومػف خػبلؿ فػعورو بالووػدا ويهػا،  تكػوف الوريػة وينيػذس كتكيػؼ سػمب 

وانػه ، ووف اللػرد كػايف وػ  يمتمػؾ الواجػا  اللسػيولوجية التػ  يجػ  وف تفػب ، يهر  منها
: 0221، )العويمػق .والتعميػؿ ككايف وػ  إنسػان  يػدرؾ نلسػه  ػف طريػؽ التصػور والتخيػؿ،

00) 
 (Maslow وبراهػػػػاـ ماسػػػػمو) نظريػػػػة التػػػػدرع الهرمػػػػ  لمواجػػػػا  اإلنسػػػػانية

Hierarchy Needs Theory 
وبراهػػاـ ماسػػمو فخصػػية معرو ػػة  ػػ   مػػـ الػػنلس المعاصػػر لمػػا ومػػدو مػػف اتجػػاو 
جديد ووركة جديدا ظهر     السنيف المعاصرا     مػـ الػنلس اإلنسػان ، كػؿ السػموكيا  

 يػرا وف الفػعور بالووػدا النلسػية ينفػأ بسػب   ،ق إفػباع واجػةالبفرية وظيلػة تهػدؼ إلػ
والوويػػػد نلسػػػيًا يكػػػوف مػػػد و ًا بجػػػوع لبلوتكػػػاؾ   . ػػػدـ إفػػػباع واجػػػا  االنتمػػػاء والوػػػ 

والواجػػة إلػػق التدمػػ   مػػق مفػػا ر االغتػػرا  والعزلػػة التػػ   ،والصػػدا ة الوميمػػة واالنتمػػاء
وبعثػػرا األسػػرا واللجػػوا بػػيف  يديػػة،سػػاد  بسػػب  الوػػراؾ االجتمػػا   وتوطػػـ الجما ػػا  التوم

 ( 1509335 ،)الصني  .األجياؿ بسب  التوهر المستمر واختلاء  بل ة )الوجه لوجه(
 . االجتما  ثانيًا: التوا ؽ النلس  

 : االجتما  النظريا  الملسرا لمتوا ؽ النلس  
رس مػدا الخػتبلؼتباين  دراء العمماء والمنظريف ووؿ موهوع التوا ػؽ ومسػبباته   

ألهػػـ تمػػؾ المػػدارس  اسػػتعراضو يمػػا يػػأت    مػػـ الػػنلس التػػ  ينتمػػ  كػػؿ واوػػد مػػنهـ إليهػػا،
 والنظريا :

 نظرية األنماط:
 ـ( يرا وف األمزجة تعود إلق وربعة ونماط ه :. ؽ 122) كاف وبو  راط  

  وهػػو يميػػؿ إلػػق  االسػػتثاراالمػػزاع الػػدموي: يظهػػر الفػػخص معػػه نفػػطًا سػػريعًا سػػهؿ
 . لمثابراالهعؼ مف وي  ا

 ،االنلعاؿوفدا  المزاع الصلراوي:ويدم   ميه التسرع و مة السرور . 
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 ،يتميػز وصػوابه  المزاع السوداوي:نسبة إلق المرارا السػوداء)الدـ المتخثػر  ػ  الطوػاؿ
 . االستثاراوبطء  االكتيا بسر ة 

  واالنلعػػػػاال المػػػػزاع البمدم )الميملػػػػاوي(:يتميز وصػػػػوابه بػػػػالببلدا والػػػػبطء والهػػػػعؼ 
 . الهادية

ولعؿ هػذو النظريػة  واإلنساف الصويغ نلسيًا هو الذي تتوازف لديه األمزجة األربعة،
وكانػػ  نموذجػػًا لمكثيػػر مػػف  رغػػـ  ػػدمها  هػػ  وكثػػر النظريػػا  تػػأثيرًا  ػػ  اللكػػر اإلنسػػان ،

 ـ،9361)الر ػػػػػا  ، . النظريػػػػػا  التػػػػػ  توػػػػػـو  مػػػػػق وسػػػػػاس إ ػػػػػرازا  الدػػػػػدد الجسػػػػػمية
 (22 ـ،9369 ()الفر اوي،922

 نظرية التوميؿ النلس :
، هػػورن ، رايػػد هػػذو النظريػػة  رويػػد ومػػف و بلمهػػا)ددلر،   سػػيميلاف( ويتكػػوف   ػػرـو

وهػو منبػ  الطا ػة الويويػة  واألنػا األ مػق(، واألنػا، الجهػاز النلسػ   نػد  رويػد مػف )ولهػو،
لصػورا التػ  وهػو ا النلسية الت  يولد اللرد بها  يهـ الدرايػز والػدوا   الجنسػية والعدوانيػة،

يعػرؼ فػييًا  ال ،االجتما يػةوهػو بعيػد  ػف المعػايير  يتناولها المجتمػ  بالتهػذي  والتوػوير،
 (29-20ـ، 9366)زهراف، .  ف المنطؽ ويسيطر مبدو المذا واأللـ  مق نفاطه

فػػعور وهػػ   بلبػػيف ويػػاا الوا ػػ  والػػ اتصػػاؿوتعػػد وموػػة  ومػػا األنػػا  هػػ  فػػعورية،  
واألنػا تتكػوف مػف تلا ػؿ  تخه  لمبػدو الوا ػ ، ،االجتما يةمعايير تهتـ بال خموية، منطوية،

 و ادا تثجؿ األنا إفباع الدوا    تتعرض بذلؾ إلػق ثبلثػة  وامػؿ، اللرد م  البيية تدريجيًا،
. واألنػا األ مػق كؿ منها    غاية الووا وه   الـ الوا   بووانينه، إلواح النز ا  الدريزيػة،

 (12، 0222)العناب ، 
وتوػػد  توازنػػًا بينهمػػا  األنػػا الوويػػة هػػ  التػػ  تسػػيطر  مػػق ولهػػو واألنػػا األ مػػق،   

التػ  تخلػػض التػوتر وتسػػا د اللػػرد  وبػيف الوا ػػ  وبهػذا  هػػ  توػـو بتنميػػة الويػؿ الد ا يػػة،
.  مػق وسػايؿ فػاذا  ػ  التوا ػؽ ا تماداً الزايد  مق هذو الويؿ يعد  واال تماد  مق التوا ؽ،

 (99ـ، 0220)العزي، 
 لنظرية السموكية:ا

ووف  مميػة الػتعمـ توػد  نتيجػة  ترا هذو المدرسػة وف السػموؾ مػتعمـ مػف البييػة،  
)السػػموؾ( االستجابةبمعنػػق إذا وجػػد الػػدا   والمثيػػر وػػدث   ،اسػػتجابةوجػػود دا ػػ  مثيػػر و 

بػدوف  االسػتجابةومػا إذا تكػرر   البػد مػف تعزيػز، واالسػتجابةولك  يووا الربط بيف المثيػر 
وتورر  وي إهعاؼ التعمـ، واالستجابة إف ذلؾ يثدي إلق إهعاؼ الرابطة بيف المثير تعزيز 

هذو المدرسة وف الناس إذا تصر وا بصورا سوية  هذا مػردو إلػق تعممهػـ هػذا الػتعمـ نتيجػة 
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مناسػػػبة لممثيػػػرا   باسػػػتجابا وملهػػػوـ التوا ػػػؽ لػػػدا المدرسػػػة السػػػموكية يتوػػػدد  التعزيػػػز،
 (12ـ، 0222)العناب ، . توتر والومؽبعيدًا  ف ال المختملة،
مف وجهة  االجتما  ولهذا السب   إف و هؿ األسالي  وصواًل لمتوا ؽ النلس  و   

) ػرع، . التوميؿ التدريج  لموساسية والتعزيز السمب  والتجاهؿ ولع  الػدور النظر هذو هو،
 (93ـ، 9333

فػخاص  مػق ونهػـ ج  وصؼ األ ترا المدرسة السموكية  مق هذا األساس ونه ي  
ويعػزا السػموؾ التػوا و  إلػق  ستجابية تستجي  لممثيػرا  التػ  توػدمها لهػـ البييػة،اكاينا  

 (09ـ، 9369)الواه ، . واالستجابةالرابطة المفهورا بيف المثير 
ويتووػػؽ التوا ػػؽ مػػف وجهػػة نظػػر السػػموكية، بزيػػادا إدراؾ اللػػرد لجميػػ  الظػػروؼ   

كػذلؾ تطمػ   يه، مما يمن  ودو  السموؾ غيػر السػوي،المثدية لخمؽ سموؾ غير مرغو   
 هػبًل  ػف تويػيـ السػموؾ النػاتج والتوصػؿ إلػق  مف اللرد تعزيز السموؾ السوي الذي وػد ،

 (92ـ، 0220)العزي، . معموما  جديدا ووؿ الواجا  األخرا
 النظرية الوجودية:

نظريػػة مػػف وجهػػة نظػػر وصػػوا  ال واالجتمػػا  يتهػػمف ملهػػوـ التوا ػػؽ النلسػػ    
الودرا  مق تلسير الخبرا  بطريوة منطوية تمكف اللرد مف الموا ظة  مق األمػؿ  الوجودية،
مهارا  معر ية مناسبة لمواجهػة األزمػا  ووػؿ المفػكبل  والتػواـث مػ  متطمبػا   واستخداـ
 (96ـ، 0222)العناب ، . الوياا

لفخصػية بفػكؿ هذو النظرية بدراسة جوهر اللرد وركز   مق خبراته ا اهتم  ود   
هػو نمػط الفػخص األصػيؿ الػذي يػدرؾ  ػ   و ػد طروػ  نمطػًا وساسػيًا لؤلفػخاص، مبافػر،

الوجوديػػة المتعموػػة بطبيعػػة اإلنسػػاف، ومثػػؿ هػػذا الفػػخص يكػػوف  اال تراهػػا سػػموكه تمامػػًا 
 واختيػػار ػػف طريػػؽ وريػػة اإلرادا والتعبيػػر   ػػادرًا  مػػق تدييػػر العبل ػػا  السػػببية ونتايجهػػا،

 (06ـ، 0220)صالغ،  (،91ـ، 0229)سعيد، . ؼالمعنق والهد
 :Sulivanنظرية سوليلاف 

الفخصية ه  نتاع التلا ؿ م   وف( 9313-9630)( يرا )هاري ستاؾ سوليلاف 
 ػػاللرد يػػدخؿ  ػػ  موا ػػؼ ذا   بل ػػا  متبادلػػة تسػػهـ  ػػ    ػػ  الموا ػػؼ المختملػػة، اآلخػريف

ويرا سوليلاف  .الناوية النلسيةتوديد فخصيته ويظهر  يها تطورو الطبيع  والمره  مف 
ونػػه ال يمكػػف رثيػػة الفػػخص بمعػػزؿ  ػػف الموا ػػؼ الفخصػػية المتبادلػػة ويػػرا بػػأف تنظػػيـ 

ولػػيس مػػف الو ػػاي  الفخصػػية  الفخصػػية يتكػػوف مػػف الو ػػاي  المتبادلػػة بػػيف األفػػخاص،
 .تعرؼ إال مف خبلؿ سموؾ اللرد     بل اته م  اآلخريف وفوالفخصية ال يمكف  الداخمية،
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ويعد سوليلاف الفخصية مركػزًا ديناميكيػًا لعمميػا   ديػدا توػد   ػ  سمسػمة مػف المجػاال  
 .والتفخيصػا  نظػاـ الػذا ، الفخصية المتبادلة ويرا بأف هػذو العمميػا  الديناميكيػة هػ ،

ومػػا المبػػادأل واال تراهػػا  التػػ   امػػ   ميهػػا نظريػػة سػػوليلاف  هػػ : العبل ػػا  الفخصػػية 
ويه  سوليلاف سب  مراوػؿ لنمػو الفخصػية هػ :  .ر وتووال  الطا ةنظاـ التوت المتبادلة،

مرومػة المراهوػة  مرومػة مػا  بػؿ المراهوػة، مرومة الصػبا، مرومة الطلولة، مرومة الرها ة،
مرومة المراهوة المتأخرا و   هذو المرومة يوـو اللرد بتنميػة العبل ػا  االجتما يػة  المبكرا،

توا ؽ النلس  واالجتما   وما المرومة األخيرا  هػ  مرومػة وتوويتها وي يسعق لم المتبادلة،
وتػرا الباوثػة إف . البموغ وهنا تتهغ العبل ا  الفخصية المتبادلة مػ  األفػخاص اآلخػريف
 بل ػا  جيػدا  إ امػة ممية التوا ؽ لدا اللرد    هػذو النظريػة هػ  درجػة نجػاح اللػرد  ػ  

. لواجاتػػه األوليػػة وواجػػا  األمػػف فػػباعاإلموػػاوال  اللػػرد  ػػ  توويػػؽ  وثنػػاء اآلخػػريفمػػ  
 (909ـ، 0290)الفمري، 

 الدراسا  السابوة: 
 وواًل: دراسا  تناول  الوودا النلسية     بل تها ببعض المتديرا :

 :( 0223 ،دراسة )ماجدا مومود و وومد  م 
هػػد   إلػػ   وػػص العبل ػػة بػػيف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية والمهػػارا  االجتما يػػة 

و ػػد وجريػػ  الدراسػػة  مػػ   ينػػة  وامهػػا  .ذوي التخمػػؼ العومػػ  وذوي التووػػدلػػدي كػػؿ مػػف 
 ،إنػػا ( 95 -ذكػػور 96( مػػف المتخملػػيف  وميػػًا )99 ػػف )  بػػارا ( طلػػبًل وطلمػػة،22)ف=
  (.سػػنة 95 -6تتػػراوح و مػػارهـ مػػا بػػيف ) ،إنػػا ( 95 –ذكػػور  96) ( مػػف التووػػديف99و)

و ػػد  .ومويػػاس المهػػارا  االجتما يػػة ة،و ػػد طبػػؽ الباوثػػاف كػػؿ مػػف مويػػاس الووػػدا النلسػػي
توصػػم  الدراسػػة إلػػق  ػػدا نتػػايج وهمهػػا وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  ػػ  الفػػعور 

وجػػػود  ػػػروؽ ذا  داللػػػة إوصػػػايية  ػػػ  المهػػػارا   بالووػػػدا النلسػػػية  ػػػ  اتجػػػاو اإلنػػػا ،
ف كمػػا كفػػل  النتػػايج  ػػف وجػػود  بل ػػة ارتباطيػػه سػػالبة بػػي االجتما يػػة  ػػ  اتجػػاو الػػذكور،

 . الوودا النلسية والمهارا  االجتما ية
 (:Ozdemir, 2008) دراسة

هػػد   إلػػق البوػػ   ػػف مسػػتوا الفػػعور بالووػػدا النلسػػية لػػدا  ينػػة مػػف الطمبػػة 
( طالبػًا وطالبػة تراووػ  و مػارهـ 109بمػ   ػددهـ) الجامعييف    إودا الجامعػا  التركيػة،

وظهػر  نتػايج  .سػتومة لمطػبل %( منهـ يعيفوف    المساكف الم21) ( سنة،05-96مف)
كمػػا ونهػػـ يلتوػػروف لمتلا ػػؿ  %( مػػف الطمبػػة يعػػانوف مػػف الووػػدا النلسػػية،12الدراسػػة وف)
 . مف اآلخريف واالجتما  %( منهـ يلتوروف لمد ـ النلس  95م  اآلخريف و) االجتما  

 ـ(:0226دراسة)الدليـ، 
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ة النلسػية والفػعور هد   إلق الكفؼ  ف طبيعة العبل ة بيف اإلوسػاس بالطمأنينػ
ومػدا وجػود  ػروؽ بػيف  بالوودا النلسية    ووسػاط طمبػة جامعػة الممػؾ سػعود بالريػاض،

الػػػذكور واإلنػػػا  وو طمبػػػة العمميػػػة واألدبيػػػة  ػػػ  اإلوسػػػاس بالطمأنينػػػة النلسػػػية والووػػػدا 
( طالبػًا وطالبػة  ػ  سػنتهـ الجامعيػة األولػق ويػ  066تأللػ   ينػة الدراسػة مػف). النلسية
رتباطيػػة اووسػػلر  النتػػايج  ػػف وجػػود  بل ػػة  .(933( و ػػدد اإلنػػا )963د الػػذكور)بمػػ   ػػد

دالة بيف اإلوساس بالطمأنينة النلسية والفعور بالووػدا النلسػية، وجػود  ػروؽ بػيف طمبػة 
 التخصصا  العممية واألدبيػة لصػالغ طمبػة التخصصػا  العمميػة وكثػر إوساسػًا بالطمأنينػة،

الطالبا     درجػة الفػعور بالووػدا النلسػية ويػ  ظهػر وف توجد  روؽ دالة بيف الطبل  و 
 . الذكور وكثر فعورًا بالوودا مف اإلنا 

 (:0226 ابد، ) دراسة
هد   إلق الكفؼ  ما إذا كاف هناؾ  روؽ    مستوا الفعور بالوودا النلسػية 

نمػػط  يمكػػف وف تعػػزا إلػػق بعػػض المتديػػرا  الديمدرا يػػة مثػػؿ المسػػتوا اال تصػػادي لؤلسػػرا،
ومكػاف  المثهػؿ العممػ  لمزوجػة،  دد السػنوا  بعػد استفػهاد الػزوع،  دد األبناء، السكف،
( زوجة فهيد مف فهداء انتلاهة األ صق:  ام  959تكون  العينة اللعمية مف ) .السكف

استبانه الوودا النلسية _ استبانه المساندا االجتما يػة _ ) الباوثة بأ داد األدوا  التالية
توصػػم  الدراسػػة إلػػق النتػػايج التاليػػة: توجػػد  بل ػػة ارتباطيػػه   .تػػزاـ الػػدين (واسػػتبانه االل

ال توجػػد  -.  كسػػية دالػػة إوصػػاييًا بػػيف الفػػعور بالووػػدا النلسػػية والمسػػاندا االجتما يػػة
ال توجد  روؽ ذا  داللة إوصايية - . بل ة ارتباطيه بيف الفعور بالوودا وااللتزاـ الدين 

 ،نمػػط السػػكف ،النلسػية تعػػزا لكػػؿ مػػف المسػتوا اال تصػػادي  ػ  مسػػتوا الفػػعور بالووػػدا
توجد  روؽ دالة إوصاييا    مستوا الفعور بالووػدا النلسػية لػدا زوجػا   . دد األبناء

 . ومكاف السكف ،والمثهؿ العمم  ،الفهداء تعزا لكؿ مف  دد السنوا 
 (Ami Rokach, 2007 ): دراسة

ة الثوا يػػػة  مػػػق مسػػػببا  الووػػػدا والخمليػػػ هػػػد   الدراسػػػة  وػػػص تػػػأثير العمػػػر،
( 023و ) ( مايػػة و وربعػػة وتسػػعيف كنػػديًا،931وافػػتمم   ينػػة الدراسػػة  مػػق ) النلسػػية،

و  ػد تػـ توسػيـ المجمو ػا   جمهوريػة الفػيؾ، -والفػبا   ( سػنة،92مايتيف وتسعة مف 
 - و د وظهػر  نتػايج الدراسػة اختبل ػًا جوهريػاً  ( سنة،63-96العمرية إلق المراهويف مف )

العجػز  التبلـث الفخصػ ، :بيف الثوا ا      دـ (99مف ) - 22والكبار مف ) ( سنة،53
 . والتهميش االجتما   العبل ا  الجوهرية غير العاممة، اللصؿ الجوهري، التطوري،
 ـ(:0222)الفبثوف،  دراسة
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هد   إلق الكفؼ  ػف العبل ػة بػيف األمػف النلسػ  والووػدا النلسػية لػدا تبلميػذ 
تأللػػ   ينػػة  ف الرابػػ  والسػػادس مػػف التعمػػيـ األساسػػ   ػػ  مدينػػة دمفػػؽ الرسػػمية،الصػػلي

 .االبتػداي (    الصؼ السػادس 120( مف الصؼ الراب  و)622(تمميذ)9526الدراسة مف)
كمػا  توصم  النتايج إلق وجود  بل ة إرتباطية سالبة بيف األمف النلس  والووػدا النلسػية،

  األمػػف النلسػػ  بػػيف تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػ  والسػػادس توجػػد  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  ػػ
 ػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  ػػ  األمػػف النلسػػ   لصػػالغ تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػ ،

 . والوودا النلسية بيف الذكور واإلنا 
 (Kenneth, 2004&Kimberleyدراسة )

عر ػػة و نوانهػا)اللروؽ الجنسػية  ػ  الووػدا:دور الػػذكورا واألنوثػة(، هػد   إلػق م
 (طالبػًا جامعيػًا،052وكان   ينػة الدراسػة مػف ) اللروؽ بيف الجنسيف    الوودا النلسية،

ا النلسػية لصػالغ دإلػق وجػود  ػروؽ دالػة بػيف الػذكور واإلنػا   ػ  الووػ وتوصم  الدراسة
 .  الذكور الذيف كانوا وكثر وودا

 (0222، كردي) دراسة
  بػػدار الر ايػة االجتما يػػة هػد   إلػق التعػػرؼ  مػق اللػروؽ بػػيف درجػا  المسػنا

والمسنا  البلت  يسكف م  وسرهف    مدينة الطػايؼ بالنسػبة لممتديػرا  اآلتية(اهػطرابا  
، ( مػػف المسػػنا  05 مػػق  ينػػة مكونػػة مػػف ) واالكتيػػا  والفػػعور بالووػػدا النلسػػية(، النػػـو

ر العينػة وي  تـ اختيػا مف المسنا  المويما  م  ذويهـ، (92و) بدار الر اية االجتما ية،
 و ػػد اسػػتخدم  الباوثػػة مويػػاس الووػػدا النلسػػية ومويػػاس تعريػػ  ربػػا  مومػػود،  فػػواييا،

(Yasavage اهػػطرابا  النػػـو) ،يسػػا اع وكػػاف مػػف ( )ومويػػاس االكتيػػا  )إ ػػداد الباوثػػة
نتايج الدراسة وجود  روؽ ذا  داللة إوصايية بػيف متوسػطا  درجػا  المسػنا  المويمػا  

ما يػػة ودرجػا  المسػػنا  المويمػا  مػػ  ذويهػـ  مػػق مويػاس الفػػعور  ػ  دار الر ايػة االجت
وي  ونهف وكثر فعورًا بالووػدا  ،بالوودا النلسية لصالغ المسنا  بدار الر اية االجتما ية

 . النلسية
 (:0220 ،دراسة )وناف خوع

هػػد   الدراسػػة إلػػ  الكفػػؼ  ػػف العبل ػػة بػػيف الخجػػؿ والفػػعور بالووػػدا النلسػػية 
( طالػ  تتػراوح 32و د وجري  الدراسػة  مػ   ينػة  وامهػا )ف=  .مة الوالديةووسالي  المعام

( طالبػة تتػراوح و مػارهـ مػا بػيف 923و ينة  وامها )ف=  سنه(، 00-93و مارهـ ما بيف )
واختبػػار توػػدير  و ػػد طبػػؽ الباوػػ  كػػؿ مػػف مويػػاس المهػػارا  االجتما يػػة، .سػػنه( 93-09)

و د توصم  الدراسة إلق  دا نتايج وهمها وجود  .وموياس الفعور بالوودا النلسية ،الذا 
ارتباط سال  داؿ إوصاييًا بيف المهارا  االجتما ية والفعور بالوودا النلسية لدي كػؿ مػف 
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الػػذكور واإلنػػػا  ووف المهػػػارا  االجتما يػػػة وتوػػػدير الػػذا  متديػػػرا  تػػػرتبط وتنبػػػث بالووػػػدا 
   .النلسية لدي الطبل  والطالبا 

 (: Jackson et. al, 2002) دراسة
هػػػد   إلػػػق التعػػػرؼ  مػػػق التػػػزامف بػػػيف الووػػػدا النلسػػػية والخجػػػؿ وتو ػػػ  النبػػػذ 

( طالبػػػًا وطالبػػػة مػػػف طمبػػػة 055بمدػػػ   ينػػػة الدراسػػػة) والكلايػػػة البينفخصػػػية، االجتمػػػا  
 رتباطيػة موجبػة بػيف الووػدا النلسػية والخجػؿ،اووسلر  النتايج  ف وجود  بل ػة  .الجامعة

رتباطيػػة اوجػػود  بل ػػة  سػػالبة بػػيف الخجػػؿ والكلايػػة البينفخصػػية،رتباطيػػة اوجػػود  بل ػػة 
رتباطيػة سػالبة بػيف الخجػؿ اكمػا توجػد  بل ػة  ،االجتمػا  بيف الخجػؿ وتو ػ  النبػذ  موجبة
 . االجتما  والد ـ 

 ػػػػ   بل تػػػػه بػػػػبعض  االجتمػػػػا  ثانيػػػػًا: دراسػػػػا  تناولػػػػ  التوا ػػػػؽ النلسػػػػ  
 المتديرا : 

 ـ(:0291دراسة)الخالدي، 
إلق التعػرؼ  مػق العبل ػة بػيف الػو   بػيف الػو   الػذات  والتوا ػؽ النلسػ   هد  

( طالبػػًا 022وذلػػؾ  مػػق  ينػػة مكونػػة مػػف ) .لػػدا طػػبل  المرومػػة الثانويػػة بمنطوػػة الجػػوؼ
ووسػػػلر  النتػػػايج  مػػػق وجػػػود مسػػػتوا مػػػف الػػػو   الػػػذات  لػػػدا طػػػبل  المرومػػػة  .وطالبػػػة
 . و   الذات  والتوا ؽ النلس  لدا الطبل وجود  بل ة ارتباطية موجبة بيف ال الثانوية،

 ـ(:0299دراسة)الجمو  ، 
لػدا  االجتمػا  والتوا ػؽ النلسػ   االجتما يةهد   إلق معر ة العبل ة بيف الويـ 

( طالبػًا مػف طمبػة السػنة الثانيػة والسػنة الثالثػة 025) تكونػ  العينػة مػف الطالػ  الجػامع ،
لػػدا  االجتما يػػةتوصػػؿ الباوػػ  إلػػق وف الوػػيـ  .بجامعػػة الػػوادي االجتما يػػةبمعهػػد العمػػوـ 

وتػرتبط بتوا وػػه األسػري وكػػذلؾ تػػرتبط  ،االجتمػػا  الطالػ  الجػػامع  تػرتبط بتوا وػػه النلسػ  
كمػا وف الوػيـ  ال ترتبط بتوا وه الصػو ، االجتما يةغير وف الويـ  .االنلعال بتوا وه الذات  

 . ال ترتبط بجنس الطمبة االجتما ية
 ـ(:0299 دراسة)سامية،

هػػػد   إلػػػق دراسػػػة العبل ػػػة الوايمػػػة بػػػيف السػػػموؾ العػػػدوان  والتوا ػػػؽ النلسػػػ  
وتوصػم   .وطالبػة جػامعييف ( طالبػاً 912تكون  العينة مػف) لدا طمبة الجامعة، االجتما  

ووف هنػاؾ  ػروؽ بػيف الجنسػيف  النتايج إلق وف لدا طمبة الجامعة سموؾ  ػدوان  متوسػط،
 اجتمػا  ووف طمبػة الجامعػة يتميػزوف بتوا ػؽ نلسػ   الػذكور،    السموؾ العدوان  لصالغ
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ووف  بػيف الجنسػيف، االجتمػا  توجد  روؽ دالػة إوصػاييًا  ػ  التوا ػؽ النلسػ   ال متوسط،
 االجتمػا  هناؾ  بل ة سالبة ذا  داللة إوصايية بيف السػموؾ العػدوان  والتوا ػؽ النلسػ  

 . لدا طمبة الجامعة
 ـ(: 0299دراسة) روجة، 

 والدا عيػة لمػتعمـ، االجتمػا  د   إلق الكفؼ  ف العبل ة بػيف التوا ػؽ النلسػ  ه
وتوصػػم  إلػػق وجػػود  .( مػػف المػػرهويف  ػػ  التعمػػيـ الثػػانوي902وتكونػػ   ينػػة الدراسػػة مػػف)

 ػدـ وجػود  ػروؽ بػيف  والدا عيػة لمػتعمـ، واالجتمػا   بل ة ارتباطيػة بػيف التوا ػؽ النلسػ  
 . واالجتما  لنلس  الذكور واإلنا     التوا ؽ ا

 ـ(:0292)العصيم ،  دراسة
 االجتمػا  هد   إلق الكفؼ  ف العبل ػة بػيف إدمػاف اإلنترنػ  والتوا ػؽ النلسػ  

التعػرؼ  مػق اللػروؽ بػيف مػدمن   لدا طبل  المرومة الثانوية بالمممكة العربية السػعودية،
وتوصػم   .(طالبػاً 952وتػـ تطبيػؽ الدراسػة  مػق) .االجتمػا  اإلنترن     التوا ؽ النلسػ  

 ،االجتمػا  رتباطية سالبة بيف إدماف اإلنترنػ  والتوا ػؽ النلسػ  االنتايج إلق وجود  بل ة 
كما توجد  ػروؽ بػيف متوسػط درجػا  الطػبل  مػدمن  اإلنترنػ  وغيػر مػدمن  اإلنترنػ   ػ  

 . لصالغ غير مدمن  اإلنترن  االجتما  وبعاد موياس التوا ؽ النلس  
 (:Kelly, 2010) دراسة

 االجتما يػػػةهػػػد   إلػػػق التعػػػرؼ  مػػػق وثػػػر البييػػػة الجامعيػػػة  مػػػق ترسػػػي  الوػػػيـ 
وواجػػة الطػػبل  إلػػق  لػػدا الطمبػػة، االجتمػػا  اإلسػػبلمية السػػايدا وخمػػؽ التوا ػػؽ النلسػػ  

التواصؿ المبافر م  األساتذا وليس كما يود     المواهرا  الت  بها و داد كبيرا تصػؿ 
والواجػة إلػق د ػـ  ػردي مػف  المبافر م  األسػتاذ، االتصاؿ( طال  يلتودوف إلق 022إلق)

ألف الطػػبل   وهػرورا تنػوع وسػػايؿ التويػيـ لتفػمؿ و ػداد صػديرا، األسػتاذ إذا تطمػ  األمػر،
خاصػة لمػف هػـ  ػ  السػنة  يخفوف مف المواهرا  الت  تووي و ػدادًا كبيػرا مػف الطػبل ،

والػػػدا   الػػػداخم  و ػػػدـ تػػػوا وهـ  ةلبلسػػتوبللييزالػػػوف يلتوػػػدوف  ويػػػ  ال الجامعيػػة األولػػػق،
 . االجتما  النلس  
 (: Koubekova, 2000) دراسة

لممعػػا يف وركيػػًا مػػف كػػبل  واالجتمػػا  هػػد   لمعر ػػة مسػػتوا التوا ػػؽ الفخصػػ  
( 95-90( معػاؽ ومعا ػػة ممػػف تتػػراوح و مػػارهـ)995تكونػػ   ينػػة الدراسػػة مػػف) الجنسػيف،

يًا يظهروف  درًا  اليًا مف السػموكيا  المهػادا وتوصم  إلق وف األطلاؿ المعا يف ورك . اـ
ووف اللتيػا  المعا ػا  كػف يػواجهف  ،والتجن  والعزلة  ػف بػا   األطلػاؿ العػادييف لممجتم ،

ووف اللتيػا  كػف يعػانيف  وكثر مف و رانهـ الذكور العادييف، االجتما  صعوبا     التوا ؽ 
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وكف يفعرف بعػدـ  رها  ف ونلسهف،مف  در وكبر مف تدن  مستوا تودير الذا  وكف و ؿ 
   .توبؿ دبايهف ومعمماتهف وزميبلتهف لهـ

 
 
 

 تعوي   اـ  مق الدراسا  السابوة:
بػػػالنظر إلػػػق الدراسػػػا  السػػػابوة سػػػواء األجنبيػػػة منهػػػا وو العربيػػػة نجػػػد وف يمكػػػف   

 استخبلص  دد مف المبلوظا     هوء  رهنا لمدراسا  السابؽ اإلفارا إليها:
 كمػا وظهػر  هػذو الدراسػا   دراسا  وكػد  وهميػة دراسػة الووػدا النلسػية،معظـ هذو ال

إذ يعػػد الفػػعور بالووػػدا النلسػػية ووػػد  وثرهػػا  ػػ  مختمػػؼ جوانػػ  ويػػاا اللػػرد الواليػػة،
 االنلعاليػة واالهػطرابا النلسية الت  يػرتبط وجودهػا بكثيػر مػف المفػكبل   االهطرابا 
    .والعومية واالجتما ية

 ولػػدا  سػػا  تناولػػ  الووػػدا النلسػػية مػػف خػػبلؿ العديػػد مػػف الجوانػػ ،كمػػا وف هػػذو الدرا
ولود تباين  الدراسا     وهػدا ها  منهػا مػا هػدؼ لمكفػؼ  ػف طبيعػة  . ينا  مختملة

العبل ة بيف اإلوساس بالطمأنينػة النلسػية والفػعور بالووػدا النلسػية  ػ  ووسػاط طمبػة 
ومنهػػا مػػا هػػدؼ إلػػ   وػػص  ،ـ(0226كدراسػػة )الػػدليـ،  جامعػػة الممػػؾ سػػعود بالريػػاض

العبل ة بيف الفعور بالوودا النلسػية والمهػارا  االجتما يػة لػدي كػؿ مػف ذوي التخمػؼ 
  (.0223 ،)ماجدا مومود و وومد  م  العوم  وذوي التوود كدراسة

   بػيف نتػايج الدراسػا   يمػا يخػتص بوجػود  ػروؽ جوهريػة بػيف  واخػتبلؼهناؾ تهػار
وو  دـ وجود  ػروؽ  ولصالغ وي مف الجنسيف، لنلسية،الجنسيف    الفعور بالوودا ا

 . وساساً 
  لػػـ يػػتغ لمباوثػػة الوصػػوؿ  مػػق دراسػػا  موميػػة وو  ربيػػة وو وجنبيػػة تسػػتهدؼ بفػػكؿ

لػدا طمبػة الجامعػة  االجتمػا  رييس  دراسة الوودا النلسية و بل ته بالتوا ؽ النلسػ  
واجػػة إلػػق إجػػراء مزيػػد مػػف  ػػ  مدينػػة الريػػاض وهػػو مػػا يميػػز الدراسػػة الواليػػة ويثكػػد ال

  .الدراسا     الموهوع الوال 
 الزمانية وبعض االختبل ػا   ػ  الوػدود ا  السابوة    الودود المكانية و اختمل  الدراس

  .الموهو ية لها
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  طبوػػ  معظػػـ الدراسػػا   ػػ  بييػػا  وجنبيػػة وو  ربيػػة تختمػػؼ  ػػف البييػػة الموميػػة  ػػدا
العبل ػة بػيف اإلوسػاس بالطمأنينػة النلسػية ـ( لمكفؼ  ف طبيعػة 0226دراسة )الدليـ، 

والدراسػػة   والفػػعور بالووػػدا النلسػػية  ػػ  ووسػػاط طمبػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود بالريػػاض،
 إنا (-الوالية ستطبؽ  مق طبل  الجامعة مف الجنسيف)ذكور

 ،وال  الدراسا  الت  وجري   مق البيية السػعودية  ػ  مجػاؿ الووػدا النلسػية  ميمػة جػدًا
الػذي يػنعكس بأهػرارو  االهػطرا واؿ مف األوواؿ م  وهمية وخطورا ذلػؾ تتناس  بأي 

 . السيية البالدة  مق توا ؽ اللرد وصوته النلسية
   روض الدراسة:

الدراسػػا  السػػابوة  هػػوء مفػػكمة الدراسػػة وتسػػاثالتها وبعػػد اسػػتعراض نتػػايج  ػػ 
  روض الدراسة  مق النوو التال :  صاغ  الباوثة

   داللػة إوصػايية بػيف مسػتوا الووػدا النلسػية وبػيف التوا ػؽ ال توجد  بل ة ذا
 . لدا طمبة الجامعة االجتما  النلس  

  يمكػػف التنبػػث بالووػػدا النلسػػية لػػدا طمبػػة الجامعػػة مػػف مسػػتويا  وبعػػاد التوا ػػؽ
 . االجتما  النلس  

 ( ػ  مسػتوا الووػدا 25. 2ال توجد  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية  نػد مسػتوا  )
الوالػػػػة  بػػػػة الجامعػػػػة تعػػػػزا الخػػػػتبلؼ المتديػػػػرا : )الجػػػػنس،النلسػػػػية لػػػػدا طم

 . المستوا الدراس ( االجتما ية،
 ( ػػ  درجػػة التوا ػػؽ 25. 2ال توجػػد  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية  نػػد مسػػتوا  )

 لػػدا طمبػػة الجامعػػة تعػػزا الخػػتبلؼ المتديػػرا : )الجػػنس، االجتمػػا  النلسػػ  
 . المستوا الدراس ( الوالة االجتما ية،

   الدراسة: إجراءا
 منهج الدراسة: 

تعتمػػد هػػذو الدراسػػة  مػػق المػػنهج الوصػػل  التوميمػػ  بهػػدؼ وصػػؼ الظػػاهرا ثػػـ 
  .توميمها بناء  مق ما تـ جمعه مف معموما  ووؿ الظاهرا

( بأنه المنهج الذي يػدرس ظػاهرا وو وػدثًا 69ـ، 0229ويعر ه )األغا و األستاذ، 
 مق معمومػا  تجيػ   ػف وسػيمة البوػ  دوف  وو  هية موجودا واليًا يمكف الوصوؿ منها

   .تدخؿ الباو   يها
 مجتم  الدراسة:
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يتكػػوف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة )ذكور/إنػػا (  ػػ  مدينػػة الريػػاض مػػف 
 . هػ9191-9192جمي  التخصصا     العاـ الدراس 

  ينة الدراسة:
العينػػة  ولػػـ تسػػتخدـ هػػذو ( طالبػػة،25مػػف ) االسػػتطبل يةتكونػػ   ينػػة الدراسػػة 

 . (إنا "933) ( ذكور،022(" )933همف العينة األساسية الت  بمد )
 

 :خصايص  ينة الدراسة
 وصؼ العينة: البيانا  األولية:

 (9) جدوؿ ر ـ
 توزي   ينة الدراسة و ؽ بياناتهـ األولية

 النسبة العدد التصنيؼ المتديرا 

 الجنس
 9. 52 022 ذكر

 3. 13 933 ونثق

الوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ا يةاالجتم

 2. 3 92 متزوع/متزوجة

 2. 39 929 و ز / زباء )غير متزوع/ا(

 الجامعة

 9. 91 913 الرومف جامعة األميرا نورا بن   بد

 9. 00 66 جامعة اإلماـ مومد بف سعود اإلسبلمية

 9. 95 912 جامعة الممؾ سعود

 5. 5 00 وخرا

المسػػػػػػػػػػػػػػتوا 
 الدراس 

 2. 12 962 الراب -األوؿ

 1. 59 099 الثامف-الخامس

 2. 922 933 المجموع 

 ودوا  الدراسة: 
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اهلل الفػريليف،  : موياس )منار سعيد بنػ  مصػطلق و وومػد  بػدالوودا النلسية -9
   .ـ(0299

:  ام  الباوثة باختيار موياس)صبلح الديف وومد واالجتما  التوا ؽ النلس   -0
موياس بنود معينة ليتػألؼ منهػا ثـ ودد  الباوثة    هوء هذا ال ـ(،0222الجما  ، 

لهذو البنود مبلءمتها  اختيارهاإذ را   الباوثة     ،االجتما  موياس التوا ؽ النلس  
 . لعينة ومجتم  الدراسة وطوؿ الموياس

 
 . استمارا بيانا  وولية مف إ داد الباوثة-9 

 صدؽ الموياس:
 وواًل: صدؽ وثبا  موياس الوودا النلسية:

 اؽ الداخم  لموياس الوودا النلسية:صدؽ االتس -9-9
معامبل  ارتباط بيرسػوف لويػاس العبل ػة بػيف بنػود مويػاس الووػدا  -9-9-9

 بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليه: النلسية،
 ( 0) جدوؿ ر ـ

 معامبل  ارتباط بنود موياس الوودا النلسية بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليه
 (25=)العينة االستطبل ية: ف

 معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ البعد

       

 العبل ا  االجتما ية

9 2 .5022** 5 2 .5219** 3 2 .5236** 

0 2 .2209** 2 2 .5120** 92 2 .5262** 

9 2 .5622** 1 2 .5229**   

1 2 .5391** 6 2 .2212**   

 العبل ا  األسرية
99 2 .2501** 99 2 .1201** 95 2 .5356** 

90 2 .1913** 91 2 .1522**   

 *9261. 2 02 **1921. 2 96 **2112. 2 92 المفا ر الذاتية
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91 2 .1913** 93 2 .1101** 09 2 .9619** 

 العبل ا  الوميمة
00 2 .2921** 01 2 .1160** 02 2 .1216** 

09 2 .1952** 05 2 .6100**   

 29. 2** دالة  ند مستوا         25 .2* دالة  ند مستوا 
 
 
 

معامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ػة بػيف وبعػاد مويػاس الووػدا  -9-9-0
 بالدرجة الكمية لمموياس: النلسية،

 (9) جدوؿ ر ـ
 معامبل  ارتباط وبعاد موياس الوودا النلسية بالدرجة الكمية لمموياس

 (25)العينة االستطبل ية: ف=
 رتباطمعامؿ اال  البعد

 **1321. 2 العبل ا  االجتما ية

 **2911. 2 العبل ا  األسرية

 **5092. 2 المفا ر الذاتية

 **1112. 2 العبل ا  الوميمة

 29. 2** دالة  ند مستوا       
 معامبل  ثبا  موياس الوودا النلسية: -9-0

 (1) جدوؿ ر ـ
 يةمعامبل  ثبا  وللا كرونباخ ألبعاد موياس الوودا النلس

 (25)العينة االستطبل ية: ف=
 البعد

 دد 
 البنود

معامؿ ثبا  وللا 
 كرونباخ

 11. 2 92 العبل ا  االجتما ية

 10. 2 5 العبل ا  األسرية
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 25. 2 2 المفا ر الذاتية

 69. 2 5 العبل ا  الوميمة

 69. 2 02 الثبا  الكم  لموياس الوودا النلسية

 
 
 
 

 ا ؽ النلس  االجتما  :ثانيًا: صدؽ وثبا  موياس التو 
 صدؽ االتساؽ الداخم  لموياس التوا ؽ النلس  االجتما  : -0-9
معامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ػة بػيف بنػود مويػاس التوا ػؽ  -0-9-9

 بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليه: النلس  االجتما  ،
 (5) جدوؿ ر ـ
جتما   بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليه معامبل  ارتباط بنود موياس التوا ؽ النلس  اال

 (25)العينة االستطبل ية: ف=
 التوا ؽ االنلعال  التوا ؽ م  اآلخريف التوا ؽ الدراس  التوا ؽ األسري

 معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ

9 2 .2906** 90 2 .5993** 09 2 .9121 91 2 .9932** 

0 2 .6219** 99 2 .5229** 01 2 .1391** 95 2 .5301** 

9 2 .2199** 91 2 .5363** 05 2 .2209** 92 2 .1992** 

1 2 .5295** 95 2 .5195** 02 2 .2112** 91 2 .5230** 

5 2 .2131** 92 2 .5939** 01 2 .2615** 96 2 .5909** 

2 2 .5511** 91 2 .5396** 06 2 .2211** 93 2 .1250** 

1 2 .1991** 96 2 .5131** 03 2 .9911** 12 2 .1505** 

6 2 .9595** 93 2 .1512** 92 2 .9159** 19 2 .1191** 
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3 2 .1593** 02 2 .2231** 99 2 .5969** 10 2 .2111** 

92 2 .9316** 09 2 .1992** 90 2 .1195** 19 2 .1991** 

99 2 .1953** 00 2 .5232** 99 2 .1001**   

  29. 2** دالة  ند مستوا 
 
 
 

معامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ة بػيف وبعػاد مويػاس التوا ػؽ  -0-9-0
 بالدرجة الكمية لمموياس: النلس  االجتما  ،

 (2) جدوؿ ر ـ
 معامبل  ارتباط وبعاد موياس التوا ؽ النلس  االجتما   بالدرجة الكمية لمموياس

 (25)العينة االستطبل ية: ف=

 معامؿ االرتباط عدالب

 **2020. 2 التوا ؽ األسري

 **1621. 2 التوا ؽ الدراس 

 **6256. 2 التوا ؽ م  اآلخريف

 **6901. 2 التوا ؽ االنلعال 

 29. 2** دالة  ند مستوا    
 معامبل  ثبا  موياس التوا ؽ النلس  االجتما  : -0-0

 (6) جدوؿ ر ـ
 ياس التوا ؽ النلس  االجتما  معامبل  ثبا  وللا كرونباخ ألبعاد مو

 (25)العينة االستطبل ية: ف=
معامؿ ثبا  وللا  دد  البعد
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 كرونباخ البنود

 60. 2 99 التوا ؽ األسري

 12. 2 99 التوا ؽ الدراس 

 25. 2 99 التوا ؽ م  اآلخريف

 26. 2 92 التوا ؽ االنلعال 

 61 .2 19 الثبا  الكم  لموياس التوا ؽ النلس  االجتما  

 
 رابعًا: التووؽ مف  روض الدراسة:

اللرض األوؿ: ال توجد  بل ة ذا  داللة إوصايية بيف مستوا الوودا  -1-9
 النلسية وبيف التوا ؽ النلس  االجتما   لدا طمبة الجامعة:

لمتووؽ مف صوة هذا اللػرض  امػ  الباوثػة باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 
 البوػ   ػ  كػؿ بعػد مػف وبعػاد مويػاس الووػدا النلسػية،لوياس العبل ة بيف درجا   ينػة 

والجػػداوؿ التاليػػة توهػػغ  وبػػيف درجػػاتهف  ػػ  وبعػػاد مويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا  ،
 النتايج الت  تـ التوصؿ لها:

العبل ػػػة بػػػيف وبعػػػاد مويػػػاس الووػػػدا النلسػػػية وبػػػيف بعػػػد التوا ػػػؽ  -1-9-9
 األسري:

 (3) جدوؿ ر ـ
الوودا النلسية وبيف بعد التوا ؽ األسري  لوياس العبل ة بيف وبعاد موياس معامبل  ارتباط بيرسوف

 لدا  ينة البو 
 وصؼ العبل ة مستوا الداللة معامؿ االرتباط األبعاد

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  0912. 2- العبل ا  االجتما ية

 لبة( كسية )سا 29. 2دالة  ند مستوا  2093. 2- العبل ا  األسرية

 فبه منعدمة غير دالة 2312. 2- المفا ر الذاتية
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  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  0353. 2- العبل ا  الوميمة

الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمويػػػػػاس 
 الوودا النلسية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1506. 2-

د مويػاس وف هناؾ  بل ا   كسية )سالبة( بيف وبعػا  (3) يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
وبػيف درجػة  العبل ا  الوميمػة(، العبل ا  األسرية، الوودا النلسية: )العبل ا  االجتما ية،
ممػا يفػير إلػق ونػه كممػا ارتلعػ  درجػة تمػؾ األبعػاد  بعد التوا ؽ األسري لدا  ينػة البوػ ،

وكانػ   انخلض مستوا التوا ؽ األسػري لػديهـ، لموياس الوودا النلسية لدا  ينة البو ،
 . 29. 2العبل ا  دالة إوصاييًا  ند مستوا تمؾ 

وف هناؾ العبل ة فبه منعدمة بيف بعد موياس   (3) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
 وبيف درجة بعػد التوا ػؽ األسػري لػدا  ينػة البوػ ، الوودا النلسية: )المفا ر الذاتية(،

نلسػػية وبػػيف ممػا يفػػير إلػق ونػػه ال توجػد  بل ػػة بػػيف درجػة هػػذا البعػد لمويػػاس الووػدا ال
 .  وكان  تمؾ النتيجة غير دالة إوصايياً  مستوا التوا ؽ األسري لدا  ينة البو ،

وف هناؾ  بل ػة  كسػية )سػالبة( بػيف الدرجػة   (3) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
ممػا  وبيف درجة بعػد التوا ػؽ األسػري لػدا  ينػة البوػ ، الكمية لموياس الوودا النلسية،

انخلػض مسػتوا  مستوا الووػدا النلسػية لػدا  ينػة البوػ ، يفير إلق ونه كمما ارتلع 
 . 29. 2وكان  تمؾ العبل ة دالة إوصاييًا  ند مستوا  التوا ؽ األسري لديهـ،

العبل ػػػة بػػػيف وبعػػػاد مويػػػاس الووػػػدا النلسػػػية وبػػػيف بعػػػد التوا ػػػؽ  -1-9-0
 الدراس :

 (92) جدوؿ ر ـ
الوودا النلسية وبيف بعد التوا ؽ  ياسمعامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ة بيف وبعاد مو

 الدراس  لدا  ينة البو 

 األبعاد
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
 وصؼ العبل ة مستوا الداللة

العبل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 االجتما ية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  9309. 2-

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  9095. 2- العبل ا  األسرية
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 فبه منعدمة غير دالة 2153. 2- المفا ر الذاتية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  9319. 2- العبل ا  الوميمة

الدرجػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػة 
لمويػػػػػػػاس الووػػػػػػػدا 

 النلسية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1521. 2-

وف هنػػػاؾ  بل ػػا   كسػػػية )سػػػالبة( بػػػيف وبعػػػاد   (92) يتهػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
 العبل ػػا  الوميمػػة(، العبل ػػا  األسػػرية، العبل ػػا  االجتما يػػة،مويػػاس الووػػدا النلسػػية: )

ممػا يفػير إلػق ونػه كممػا ارتلعػ  درجػة  وبيف درجة بعد التوا ؽ الدراس  لدا  ينة البوػ ،
انخلػض مسػتوا التوا ػؽ الدراسػ   تمؾ األبعاد لموياس الووػدا النلسػية لػدا  ينػة البوػ ،

 . 29. 2 ند مستوا وكان  تمؾ العبل ا  دالة إوصاييًا  لديهـ،
وف هناؾ العبل ة فبه منعدمة بيف بعد مويػاس   (92) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
 وبػيف درجػة بعػد التوا ػؽ الدراسػ  لػدا  ينػة البوػ ، الوودا النلسية: )المفػا ر الذاتيػة(،

ممػػا يفػػير إلػػق ونػػه ال توجػػد  بل ػػة بػػيف درجػػة هػػذا البعػػد لمويػػاس الووػػدا النلسػػية وبػػيف 
 . وكان  تمؾ النتيجة غير دالة إوصايياً  ا ؽ الدراس  لدا  ينة البو ،مستوا التو 

وف هنػاؾ  بل ػة  كسػية )سػالبة( بػيف الدرجػة   (92) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ػـ
ممػا  وبػيف درجػة بعػد التوا ػؽ الدراسػ  لػدا  ينػة البوػ ، الكمية لموياس الووػدا النلسػية،

انخلػػض مسػػتوا  سػػية لػػدا  ينػػة البوػػ ،يفػػير إلػػق ونػػه كممػػا ارتلعػػ  مسػػتوا الووػػدا النل
 . 29. 2وكان  تمؾ العبل ة دالة إوصاييًا  ند مستوا  التوا ؽ الدراس  لديهـ،

العبل ػػة بػػيف وبعػػاد مويػػاس الووػػدا النلسػػية وبػػيف بعػػد التوا ػػؽ مػػ   -1-9-9
 اآلخريف:

 (99 ) جدوؿ ر ـ
نلسية وبيف بعد التوا ؽ الوودا ال معامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ة بيف وبعاد موياس

 م  اآلخريف لدا  ينة البو 

 األبعاد
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
 وصؼ العبل ة مستوا الداللة

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1239. 2- العبل ا  االجتما ية
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  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1119. 2- العبل ا  األسرية

 فبه منعدمة الةغير د 2591. 2- المفا ر الذاتية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1261. 2- العبل ا  الوميمة

الدرجة الكمية لمويػاس 
 الوودا النلسية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  5905. 2-

وف هنػػػاؾ  بل ػػا   كسػػػية )سػػػالبة( بػػػيف وبعػػػاد   (99) يتهػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
 العبل ػػا  الوميمػػة(، العبل ػػا  األسػػرية، الجتما يػػة،مويػػاس الووػػدا النلسػػية: )العبل ػػا  ا

ممػا يفػير إلػق ونػه كممػا ارتلعػ   وبيف درجػة بعػد التوا ػؽ مػ  اآلخػريف لػدا  ينػة البوػ ،
انخلػض مسػتوا التوا ػؽ مػ   درجة تمؾ األبعاد لموياس الوودا النلسية لدا  ينػة البوػ ،

 . 29. 2مستوا وكان  تمؾ العبل ا  دالة إوصاييًا  ند  اآلخريف لديهـ،
وف هناؾ العبل ة فبه منعدمة بيف بعد مويػاس   (99) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ

وبػػيف درجػػة بعػػد التوا ػػؽ مػػ  اآلخػػريف لػػدا  ينػػة  الووػػدا النلسػػية: )المفػػا ر الذاتيػػة(،
ممػا يفػير إلػق ونػه ال توجػد  بل ػة بػيف درجػة هػذا البعػد لمويػاس الووػدا النلسػػية  البوػ ،

وكانػػ  تمػػؾ النتيجػػة غيػػر دالػػة   ػػؽ مػػ  اآلخػػريف لػػدا  ينػػة البوػػ ،وبػػيف مسػػتوا التوا
 .  إوصايياً 

وف هنػاؾ  بل ػة  كسػية )سػالبة( بػيف الدرجػة   (99) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ػـ
 وبػيف درجػة بعػد التوا ػؽ مػ  اآلخػريف لػدا  ينػة البوػ ، الكمية لمويػاس الووػدا النلسػية،

انخلض مسػتوا  النلسية لدا  ينة البو ، مما يفير إلق ونه كمما ارتلع  مستوا الوودا
 . 29. 2وكان  تمؾ العبل ة دالة إوصاييًا  ند مستوا  التوا ؽ م  اآلخريف لديهـ،

العبل ػػػة بػػػيف وبعػػػاد مويػػػاس الووػػػدا النلسػػػية وبػػػيف بعػػػد التوا ػػػؽ  -1-9-1
 االنلعال :

 (90) جدوؿ ر ـ
ودا النلسية وبيف بعد التوا ؽ الو  معامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل ة بيف وبعاد موياس
 االنلعال  لدا  ينة البو 

 األبعاد
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
 وصؼ العبل ة مستوا الداللة
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  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  0210. 2- العبل ا  االجتما ية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  0965. 2- العبل ا  األسرية

 فبه منعدمة غير دالة 2110. 2- المفا ر الذاتية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  9625. 2- العبل ا  الوميمة

الدرجة الكمية لمويػاس 
 الوودا النلسية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  0212. 2-

وف هنػػػاؾ  بل ػػا   كسػػػية )سػػػالبة( بػػػيف وبعػػػاد   (90) يتهػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
 العبل ػػا  الوميمػػة(، العبل ػػا  األسػػرية،  ػػا  االجتما يػػة،مويػػاس الووػػدا النلسػػية: )العبل

مما يفير إلػق ونػه كممػا ارتلعػ  درجػة  وبيف درجة بعد التوا ؽ االنلعال  لدا  ينة البو ،
انخلػض مسػتوا التوا ػؽ االنلعػال   تمؾ األبعاد لموياس الوودا النلسية لدا  ينػة البوػ ،

 . 29. 2ند مستوا وكان  تمؾ العبل ا  دالة إوصاييًا   لديهـ،
وف هناؾ العبل ة فبه منعدمة بيف بعد مويػاس   (90) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
 وبيف درجة بعػد التوا ػؽ االنلعػال  لػدا  ينػة البوػ ، الوودا النلسية: )المفا ر الذاتية(،

ممػػا يفػػير إلػػق ونػػه ال توجػػد  بل ػػة بػػيف درجػػة هػػذا البعػػد لمويػػاس الووػػدا النلسػػية وبػػيف 
 .  وكان  تمؾ النتيجة غير دالة إوصايياً  وا ؽ االنلعال  لدا  ينة البو ،مستوا الت

وف هنػاؾ  بل ػة  كسػية )سػالبة( بػيف الدرجػة   (90) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ػـ
ممػا  وبيف درجػة بعػد التوا ػؽ االنلعػال  لػدا  ينػة البوػ ، الكمية لموياس الوودا النلسية،

انخلػػض مسػػتوا  النلسػػية لػػدا  ينػػة البوػػ ، يفػػير إلػػق ونػػه كممػػا ارتلعػػ  مسػػتوا الووػػدا
 . 29. 2وكان  تمؾ العبل ة دالة إوصاييًا  ند مستوا  التوا ؽ االنلعال  لديهـ،

العبل ػػة بػػيف وبعػػاد مويػػاس الووػػدا النلسػػية وبػػيف الدرجػػة الكميػػة  -1-9-5
 لموياس التوا ؽ النلس  االجتما  :

 (99) جدوؿ ر ـ
وبيف الدرجة   ة بيف وبعاد موياس الوودا النلسيةمعامبل  ارتباط بيرسوف لوياس العبل

 الكمية لموياس التوا ؽ النلس  االجتما   لدا  ينة البو 
 وصؼ العبل ة مستوا الداللة معامؿ االرتباط األبعاد
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  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1120. 2- العبل ا  االجتما ية

  كسية )سالبة( 29. 2 دالة  ند مستوا 5112. 2- العبل ا  األسرية

 فبه منعدمة غير دالة 2390. 2- المفا ر الذاتية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  1932. 2- العبل ا  الوميمة

الدرجػػة الكميػػة لمويػػاس 
 الوودا النلسية

  كسية )سالبة( 29. 2دالة  ند مستوا  5619. 2-

)سػػػالبة( بػػػيف وبعػػػاد  وف هنػػػاؾ  بل ػػا   كسػػػية  (99) يتهػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
 العبل ػػا  الوميمػػة(، العبل ػػا  األسػػرية، مويػػاس الووػػدا النلسػػية: )العبل ػػا  االجتما يػػة،

ممػا يفػير إلػق  وبيف الدرجة الكمية لموياس التوا ؽ النلس  االجتما   لػدا  ينػة البوػ ،
 انخلػػض ونػػه كممػػا ارتلعػػ  درجػػة تمػػؾ األبعػػاد لمويػػاس الووػػدا النلسػػية لػػدا  ينػػة البوػػ ،

وكان  تمؾ العبل ا  دالة إوصػاييًا  نػد مسػتوا  مستوا التوا ؽ النلس  االجتما   لديهـ،
2 .29 . 

وف هناؾ العبل ة فبه منعدمة بيف بعد مويػاس   (99) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
وبػػػيف الدرجػػػة الكميػػػة لمويػػػاس التوا ػػػؽ النلسػػػ   الووػػػدا النلسػػػية: )المفػػػا ر الذاتيػػػة(،

ممػػا يفػػير إلػػق ونػػه ال توجػػد  بل ػػة بػػيف درجػػة هػػذا البعػػد  لبوػػ ،االجتمػػا   لػػدا  ينػػة ا
 لمويػػاس الووػػدا النلسػػية وبػػيف مسػػتوا التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   لػػدا  ينػػة البوػػ ،

 .  وكان  تمؾ النتيجة غير دالة إوصايياً 
وف هناؾ  بل ة  كسية )سالبة( بيف الدرجػة   (99) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ

وبيف الدرجة الكمية لمويػاس التوا ػؽ النلسػ  االجتمػا    النلسية، الكمية لموياس الوودا
ممػا يفػير إلػق ونػه كممػا ارتلعػ  مسػتوا الووػدا النلسػية لػدا  ينػة  لدا  ينة البوػ ،

وكانػػ  تمػػؾ العبل ػػة دالػػة  انخلػػض مسػػتوا التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   لػػديهـ، البوػػ ،
 ػد يعػود ألف الفػخص الػذي يفػعر  وترا الباوثة وف ذلؾ  .29. 2إوصاييًا  ند مستوا 

جعػػؿ اآلخػػريف ينلػػروف ي ممػػا بالووػػدا النلسػػية  يػػه مػػف السػػما  والخصػػايص المنلػػرا،
 . يويموف معه  بل ة وينصر وف  نه وال

اللرض الثان : يمكف التنبث بالووػدا النلسػية لػدا طمبػة الجامعػة مػف  -1-0
 مستويا  وبعاد التوا ؽ النلس  االجتما  :
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ا اللرض  ام  الباوثة باستخداـ توميػؿ االنوػدار المتعػدد المتػدرع لمتووؽ مف هذ
(Stepwise Multiple Regression Analysis).  ويعتمػػد هػػذا األسػػمو   مػػق

إدراع بالترتي  و وا العوامؿ المستومة: وبعاد موياس التوا ؽ النلس  االجتما   )التوا ؽ 
تػأثيرًا  مػق المتديػر  .توا ػؽ االنلعػال (ال التوا ؽ مػ  اآلخػريف، التوا ؽ الدراس ، األسري،

لنصؿ بالنهاية إلق معادلػة االنوػدار تفػتمؿ  مػق العوامػؿ التػ   التاب  )الوودا النلسية(،
و ػػ  النتيجػػة  .لهػػا تػػأثير  مػػق مسػػتوا الووػػدا النلسػػية )ربمػػا ال تكػػوف جميػػ  العوامػػؿ(

 التوا ػػؽ الدراسػػ ، ،المر وػػة تػػـ إدراع ثبلثػػة  وامػػؿ هػػ   مػػق الترتيػػ : )التوا ػػؽ األسػػري
لهعؼ تأثيرو  مػق  التوا ؽ م  اآلخريف( ولـ يتـ إدراع بعد واود هو )التوا ؽ االنلعال (،

 . مستوا الوودا النلسية
 
 
 (91) جدوؿ ر ـ

 مق العوامؿ الت  تسهـ    التنبث  توميؿ تبايف االنودار المتعدد )الخطوا الثالثة( لمتعرؼ
 بمستوا الوودا النلسية

 بايفمصدر الت
مجموع 
 المربعا 

درجا  
 الورية

متوسط 
 المربعا 

  يمة )ؼ(

 672 .82 222. 3 9 691. 06 االنودار
 (29. 2)دالة  ند 

 992. 2 935 632. 15 البوا  

 R 2 .209معامؿ االرتباط 

 R2 2 .962معامؿ التوديد 

 R2 2 .969معامؿ التوديد المعدؿ 

ممػا يفػػير إلػق وجػػود  29. 2سػػتوا يتهػغ مػف الجػػدوؿ وف  يمػة ؼ دالػػة  نػد م
التوا ػؽ مػ   التوا ػؽ الدراسػ ، تأثير ذو داللة إوصايية لكؿ مف العوامؿ: )التوا ؽ األسػري،

 . اآلخريف(  مق التنبث بمستوا الوودا النلسية
وي وف  969. 2بمد   R0كما يتهغ مف الجدوؿ وف  يمة معامؿ التوديد المعدؿ 

 . لتبايف الكم  لمستوا الوودا النلسية%( مف ا9. 96تمؾ األبعاد تلسر )
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ولموصػػوؿ إلػػق معادلػػة االنوػػدار التػػ  يمكػػف مػػف خبللهػػا التنبػػث بمسػػتوا الووػػدا 
النلسية يوهػغ الجػدوؿ التػال   ػيـ ثوابػ  معامػؿ االنوػدار ) ػيـ ثوابػ  العوامػؿ التػ  تتنبػأ 

 بمستوا الوودا النلسية(
  يـ ثواب  معادلة االنودار (95) جدوؿ ر ـ

  يمة ) ( b يمة بيتا  الخطأ المعياري  يمة الثاب  يرا  المستومةالمتد
مستوا 
 داللة ) (

 222. 2 501. 90  915. 2 191. 1 ثاب  االنودار

 222. 2 151. 2 995. 2- 212. 2 022. 2- التوا ؽ األسري

 222. 2 919. 2 011. 2- 206. 2 912. 2- التوا ؽ الدراس 

 222. 2 151. 1 026. 2- 291. 2 951. 2- التوا ؽ م  اآلخريف

( لمعوامػػؿ 29. 2يتهػػغ مػػف الجػػدوؿ ونػػه يوجػػد تػػأثير سػػال  )داؿ  نػػد مسػػتوا 
 .التوا ؽ م  اآلخػريف(  مػق مسػتوا الووػدا النلسػية التوا ؽ الدراس ، )التوا ؽ األسري،

 وبالتال  يمكف وف تكوف المعادلة  مق النوو التال : 

 +   3س 3و + 2س 2و + 1س 1وتودير مستوا الوودا النلسية = 

 : فإوي  
هػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػيـ الثوابػػػػػػػػػ   021. 2-=  9و و 012. 2-=  0و و 012. 2=  9و (9)

 المتديرا  )العوامؿ( المثثرا الموجودا    الجدوؿ 
 : درجة التوا ؽ األسري9س (0)

 درجة التوا ؽ الدراس  :0س
 درجة التوا ؽ م  اآلخريف :9س

 521. 9ثاب  االنودار =  :  (9)
      اللػػػرض الثالػػػ : ال توجػػػد  ػػػروؽ ذا  داللػػػة إوصػػػايية  نػػػد مسػػػتوا -1-9
(  ػػ  مسػػتوا الووػػػدا النلسػػية لػػدا طمبػػػة الجامعػػة تعػػزا الخػػػتبلؼ 25. 2)

 المستوا الدراس (: –الوالة االجتما ية  –المتديرا : )الجنس 
لمتووػػؽ مػػف صػػوة هػػذا اللػػرض  امػػ  الباوثػػة باسػػتخداـ اختبػػار ) ( لداللػػة 

وذلؾ لمتعػرؼ  مػق اللػروؽ  ػ  درجػا   ينػة البوػ   بيف مجمو تيف مستومتيف،اللروؽ 
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   كؿ بعد مف وبعاد موياس الووػدا النلسػية بػاختبلؼ كػؿ متديػر مػف متديػرا  الدراسػة: 
والجػػداوؿ التاليػػة توهػػغ النتػػايج  المسػػتوا الدراسػػ (، –الوالػػة االجتما يػػة  –)الجػػنس 

 الت  تـ التوصؿ لها:
 
 
 
 
 
 
 
 

 للروؽ    وبعاد موياس الوودا النلسية باختبلؼ الجنس:ا -1-9-9
 (92) جدوؿ ر ـ
الدراسة    وبعاد موياس الوودا النلسية  اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة

 باختبلؼ الجنس
 العدد نوع العينة البعد

المتوسط 
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

  يمة  
مستوا 
 الداللة

 التعميؽ

العبل ا  
 تما يةاالج

 290. 2 92. 0 51. 2 92. 0 022 ذكر
دالة  ند 

 59. 2 11. 0 933 ونثق 25. 2مستوا 

 العبل ا  األسرية
 21. 2 65. 9 933 ونثق غير دالة 216. 2 10. 2 11. 2 60. 9 022 ذكر

 المفا ر الذاتية
 200. 2 92. 0 10. 2 99. 9 022 ذكر

دالة  ند 
 11. 2 99. 9 933 ونثق 25. 2مستوا 

 العبل ا  الوميمة
 69. 2 90. 0 933 ونثق غير دالة 229. 2 62. 9 60. 2 01. 0 022 ذكر

الدرجة الكمية 
 لموودا النلسية

 11. 2 11. 0 933 ونثق غير دالة 252. 2 15. 2 19. 2 12. 0 022 ذكر

(  ػػ  25. 2وف  ػػيـ ) ( دالػػة  نػػد مسػػتوا )  (92) يتهػػغ مػػف الجػػدوؿ ر ػػـ
مما يفير إلق وجػود  ػروؽ ذا  داللػة  المفا ر الذاتية(، األبعاد: )العبل ا  االجتما ية،

تعػود  إوصايية بيف درجا  و راد  ينة الدراسة  ػ  تمػؾ األبعػاد لمويػاس الووػدا النلسػية،
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وكانػػػ  تمػػػؾ اللػػػروؽ لصػػػالغ  ينػػػة اإلنػػػا   ػػػ  بعػػػد )العبل ػػػا   الخػػػتبلؼ نػػػوع العينػػػة،
وترا الباوثة وف ذلػؾ  ػد  .لغ  ينة الذكور    بعد )المفا ر الذاتية(ولصا االجتما ية(،

يعود الختبلؼ التكويف النلسػ  لػدا بعػض األ ػراد ويػ  يلهػؿ بعػض األفػخاص الووػدا 
وو يلتودوف الفعور بالثوة    ونلسهـ  ،االجتما يةمف معترؾ الوياا  واالنسوا والعزلة 

 . روف بالتعال   ف اآلخريفوو يفع وو يفكوف    نوايا اآلخريف نووهـ،
وف  يـ ) ( غير دالة    األبعاد: )العبل ػا    (92) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ

مما يفير إلػق  و   الدرجة الكمية لموياس الوودا النلسية، العبل ا  الوميمة(، األسرية،
 ػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية بػػيف درجػػا  و ػػراد  ينػػة الدراسػػة  ػػ  تمػػؾ األبعػػاد 

وتختمػػؼ هػػذو النتيجػػة مػػ  دراسػػة . تعػػود الخػػتبلؼ نػػوع العينػػة مويػػاس الووػػدا النلسػػية،ل
 .(Kenneth, 2004&Kimberley) ـ(،0226)الػػدليـ،  ـ(،0223)مومػػود و مػػ ، 

  .ـ(0222بينما تتلؽ م )الفبثوف، 
 
 

اللػػػػروؽ  ػػػػ  وبعػػػػاد مويػػػػاس الووػػػػدا النلسػػػػية بػػػػاختبلؼ الوالػػػػة  -1-9-0
 االجتما ية:

 (91) جدوؿ ر ـ
   وبعاد موياس الوودا النلسية  اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة الدراسة

 باختبلؼ الوالة االجتما ية

 العدد الوالة االجتما ية البعد
المتوسط 
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

  يمة  
مستوا 
 الداللة

 التعميؽ

العبل ا  
 االجتما ية

 51. 2 19. 0 929 غير متزوع/ا غير دالة 212 .2 10. 2 13. 2 15. 0 92 متزوع/متزوجة

العبل ا  
 األسرية

 19. 2 65. 9 929 غير متزوع/ا غير دالة 922. 2 20. 9 29. 2 10. 9 92 متزوع/متزوجة

المفا ر 
 الذاتية

 293. 2 92. 0 69. 2 31. 0 92 متزوع/متزوجة
دالة  ند 

 11. 2 05. 9 929 غير متزوع/ا 25. 2مستوا 

العبل ا  
 الوميمة

 69. 2 00. 0 929 غير متزوع/ا غير دالة 229. 2 66. 9 19. 2 35. 9 92 متزوع/متزوجة

الدرجة الكمية 
 لموودا النلسية

 11. 2 12. 0 929 غير متزوع/ا غير دالة 269. 2 15. 9 96. 2 99. 0 92 متزوع/متزوجة
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يػػر دالػػة  ػػ  األبعػػاد: )العبل ػػا  وف  ػػيـ ) ( غ  (91) يتهػػغ مػػف الجػػدوؿ ر ػػـ
و ػػ  الدرجػػة الكميػػة لمويػػاس الووػػدا  العبل ػػا  الوميمػػة(، العبل ػػا  األسػػرية، االجتما يػػة،
ممػػا يفػػير إلػػق  ػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية بػػيف درجػػا  و ػػراد  ينػػة  النلسػػية،

تما يػة أل ػراد تعػود الخػتبلؼ الوالػة االج الدراسة    تمؾ األبعػاد لمويػاس الووػدا النلسػية،
 . العينة

. 2وف  يمػة ) ( دالػة  نػد مسػتوا )و ػؿ مػف   (91) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ػـ
ممػػا يفػػير إلػػق وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية بػػيف  (  ػػ  بعػػد: )المفػػا ر الذاتيػػة(،25

تعػود الخػتبلؼ الوالػة  درجا  و ػراد  ينػة الدراسػة  ػ  هػذا البعػد لمويػاس الووػدا النلسػية،
وتػرا الباوثػة  .وكان  تمؾ اللروؽ لصػالغ  ينػة غيػر المتػزوجيف ة أل راد العينة،االجتما ي

يودمػه فػريؾ الويػاا مػف د ػـ ومسػاندا تسػاهـ  ػ  تخليػؼ المفػا ر  وف ذلؾ  د يعػود لمػا
 .  الذاتية لدا المتزوجيف

 
 

اللػػػروؽ  ػػػ  وبعػػػاد مويػػػاس الووػػػدا النلسػػػية بػػػاختبلؼ المسػػػتوا  -1-9-9
 الدراس :

 (96) جدوؿ ر ـ
   وبعاد موياس الوودا النلسية  اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة الدراسة

 باختبلؼ المستوا الدراس 

 البعد
المستوا 
 الدراس 

 العدد
المتوسط 
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

  يمة  
مستوا 
 الداللة

 التعميؽ

العبل ا  
 االجتما ية

 219. 2 25. 0 55. 2 16. 0 962 الراب -األوؿ
دالة  ند 

 50. 2 91. 0 099 الثامف-الخامس 25. 2مستوا 

العبل ا  
 األسرية

 12. 2 65. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 190. 2 91. 2 19. 2 60. 9 962 الراب -األوؿ

المفا ر 
 الذاتية

 15 .2 09. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 620. 2 91. 2 12. 2 09. 9 962 الراب -األوؿ

العبل ا  
 الوميمة

 60. 2 99. 0 099 الثامف-الخامس غير دالة 269. 2 11. 9 69. 2 01. 0 962 الراب -األوؿ

الدرجة الكمية 
لموودا 
 النلسية

 11. 2 16. 0 962 الراب -األوؿ

 10. 2 10. 0 099 الثامف-الخامس غير دالة 992. 2 51. 9
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( 25. 2 يم  ) ( دالة  ند مستوا )و ػؿ مػف وف   (96) يتهغ مف الجدوؿ ر ـ
ممػػا يفػػير إلػػق وجػػود  ػػروؽ ذا  داللػػة إوصػػايية بػػيف   ػػ  بعػػد: )العبل ػػا  االجتما يػػة(،

تعػود الخػتبلؼ المسػتوا  درجا  و راد  ينة الدراسة    هذا البعد لموياس الوودا النلسػية،
-سػتويا  الػػدنيا )األوؿوكانػ  تمػػؾ اللػروؽ لصػػالغ الطػبل   ػػ  الم الدراسػ  أل ػراد العينػػة،

 . الراب (
وف  يـ ) ( غير دالة    األبعاد: )العبل ػا    (96) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ـ

و ػػ  الدرجػػة الكميػػة لمويػػاس الووػػدا  العبل ػػا  الوميمػػة(، المفػػا ر الذاتيػػة، األسػػرية،
مما يفػير إلػق  ػدـ وجػود  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية بػيف درجػا  و ػراد  ينػة  النلسية،

تعود الخػتبلؼ المسػتوا الدراسػ  أل ػراد  دراسة    تمؾ األبعاد لموياس الوودا النلسية،ال
 بملػػردو وووػػدو، ءوتػػرا الباوثػػة وف ذلػػؾ  ػػد يعػػود لرغبػػة اللػػرد  ػػ  التمتػػ  بالبوػػا .العينػػة

مخططػًا لممسػتوبؿ  وي  يخمو اإلنساف إلػق نلسػه متػأمبًل ملكػرًا مسػترجعًا ووػدا  الويػاا،
و ػػد يػػتخمص اللػػرد مػػف مثػػؿ هػػذو  و ػػد يسػػتمت  بهػػذا البوػػاء وويػػدًا، ،الوريػػ  وو البعيػػد

ويعط  معموما   وي  يلتغ ذاته لآلخريف الذات ، االنلتاحالموا ؼ واألسبا   ف طريؽ 
اجتما يػة  واتصػاال ويستوبؿ مػنهـ معمومػا  مماثمػة لكػ  يوػيـ  بل ػا    ف نلسه لهـ،

 وػد يتعػرض باسػتخدامها لمواربتػه مػف  ولكف إذا و هق اإلنسػاف بكػؿ وسػرارو، م  الدير،
   .لذلؾ  اإل صاح  ف الذا  يج  وف يكوف    إطار ودود معينة  بؿ مف ودلق بها  ندو،

           اللػػػرض الرابػػػ : ال توجػػػد  ػػػروؽ ذا  داللػػػة إوصػػػايية  نػػػد مسػػػتوا -1-1
(  ػػ  درجػػة التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   لػػدا طمبػػة الجامعػػة تعػػزا 25. 2)

 المستوا الدراس (: –الوالة االجتما ية  –متديرا : )الجنس الختبلؼ ال
لمتووػػؽ مػػف صػػوة هػػذا اللػػرض  امػػ  الباوثػػة باسػػتخداـ اختبػػار ) ( لداللػػة 

وذلؾ لمتعػرؼ  مػق اللػروؽ  ػ  درجػا   ينػة البوػ   اللروؽ بيف مجمو تيف مستومتيف،
دير مف متديػرا     كؿ بعد مف وبعاد موياس التوا ؽ النلس  االجتما   باختبلؼ كؿ مت

والجػداوؿ التاليػة توهػغ  المسػتوا الدراسػ (، –الوالػة االجتما يػة  –الدراسة: )الجػنس 
 النتايج الت  تـ التوصؿ لها:

اللػػروؽ  ػػ  وبعػػاد مويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   بػػاختبلؼ  -1-1-9
 الجنس:

 (93) جدوؿ ر ـ
عاد موياس التوا ؽ النلس  وب اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة الدراسة   
 االجتما   باختبلؼ الجنس
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 العدد نوع العينة البعد
المتوسط 
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

  يمة  
مستوا 
 الداللة

 التعميؽ

التوا ؽ 
 األسري

 23. 2 22. 1 933 ونثق غير دالة 099. 2 02. 9 25. 2 26. 1 022 ذكر

التوا ؽ 
 الدراس 

 55. 2 21. 9 933 ونثق غير دالة 292. 2 59. 2 20. 2 29. 9 022 ذكر

التوا ؽ م  
 اآلخريف

 16. 2 61. 9 933 ونثق غير دالة 263. 2 12. 2 51. 2 60. 9 022 ذكر

التوا ؽ 
 االنلعال 

 222. 2 95. 1 29. 2 59. 9 022 ذكر
دالة  ند 

 59. 2 06. 9 933 ونثق 29. 2مستوا 

الدرجة الكمية 
ؽ لمتوا 

النلس  
 االجتما  

 11. 2 11. 9 022 ذكر

 غير دالة 903. 2 50. 9
 93. 2 12. 9 933 ونثق

وف  ػػػيـ ) ( غيػػػر دالػػػة  ػػػ  األبعػػػاد: )التوا ػػػؽ   (93) يتهػػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
و ػػ  الدرجػػة الكميػػة لمويػػاس التوا ػػؽ  التوا ػػؽ مػػ  اآلخػػريف(، التوا ػػؽ الدراسػػ ، األسػػري،

فير إلق  دـ وجود  روؽ ذا  داللة إوصايية بيف درجػا  و ػراد مما ي النلس  االجتما  ،
تعػػود الخػػتبلؼ نػػوع   ينػػة الدراسػػة  ػػ  تمػػؾ األبعػػاد لمويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا  ،

 . العينة
. 2وف  يمػة ) ( دالػة  نػد مسػتوا )و ػؿ مػف   (93) كما يتهغ مف الجدوؿ ر ػـ

وجػود  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية بػػيف ممػا يفػير إلػق  (  ػ  بعػد: )التوا ػؽ االنلعػال (،25
تعػػػود  درجػػػا  و ػػػراد  ينػػػة الدراسػػػة  ػػػ  هػػػذا البعػػػد لمويػػػاس التوا ػػػؽ النلسػػػ  االجتمػػػا  ،

 . وكان  تمؾ اللروؽ لصالغ  ينة الذكور الختبلؼ نوع العينة،
اللػػروؽ  ػػ  وبعػػاد مويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   بػػاختبلؼ  -1-1-0

 الوالة االجتما ية:
 (02) جدوؿ ر ـ

وبعاد موياس التوا ؽ النلس   اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة الدراسة   
 االجتما   باختبلؼ الوالة االجتما ية

الوالة  البعد
 االجتما ية

المتوسط  العدد
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

مستوا   يمة  
 الداللة

 التعميؽ

 غير دالة 156. 2 11 .2 22. 2 90. 1 92 متزوع/متزوجة التوا ؽ األسري

 21. 2 29. 1 929 غير متزوع/ا
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 غير دالة 325. 2 90. 2 20. 2 21. 9 92 متزوع/متزوجة التوا ؽ الدراس 

 53. 2 29. 9 929 غير متزوع/ا

التوا ؽ م  
 اآلخريف

 غير دالة 312. 2 21. 2 52. 2 69. 9 92 متزوع/متزوجة

 50. 2 69. 9 929 غير متزوع/ا

 غير دالة 626. 2 01. 2 93. 2 93. 9 92 متزوع/متزوجة التوا ؽ االنلعال 

 22. 2 12. 9 929 غير متزوع/ا

الدرجة الكمية 
لمتوا ؽ النلس  
 االجتما  

 غير دالة 162. 2 01. 2 91. 2 15. 9 92 متزوع/متزوجة

 11. 2 19. 9 929 غير متزوع/ا

ـ ) ( غيػػػر دالػػػة  ػػػ  األبعػػػاد: )التوا ػػػؽ وف  ػػػي  (02) يتهػػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
و ػػ  الدرجػػة الكميػػة  التوا ػػؽ االنلعػػال (، التوا ػػؽ مػػ  اآلخػػريف، التوا ػػؽ الدراسػػ ، األسػػري،

مما يفير إلق  دـ وجػود  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية  لموياس التوا ؽ النلس  االجتما  ،
تعػود  النلسػ  االجتمػا  ،بيف درجا  و راد  ينة الدراسة  ػ  تمػؾ األبعػاد لمويػاس التوا ػؽ 

 . الختبلؼ الوالة االجتما ية أل راد العينة
اللػػروؽ  ػػ  وبعػػاد مويػػاس التوا ػػؽ النلسػػ  االجتمػػا   بػػاختبلؼ  -1-1-9

 المستوا الدراس :
 (09) جدوؿ ر ـ

وبعاد موياس التوا ؽ النلس   اختبار ) ( لداللة اللروؽ    درجا   ينة الدراسة   
 ستوا الدراس االجتما   باختبلؼ الم

 البعد
المستوا 
 الدراس 

 العدد
المتوسط 
 الوساب 

االنوراؼ 
 المعياري

  يمة  
مستوا 
 الداللة

 التعميؽ

 التوا ؽ األسري
 21. 2 29. 1 099 الثامف-الخامس غير دالة 129. 2 61. 2 19. 2 21. 1 962 الراب -األوؿ

 التوا ؽ الدراس 
 21. 2 21. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 129. 2 96. 2 59. 2 20. 9 962 الراب -األوؿ

التوا ؽ م  
 اآلخريف

 50. 2 61. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 695. 2 09. 2 51. 2 69. 9 962 الراب -األوؿ

 التوا ؽ االنلعال 
 51. 2 12. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 321. 2 90. 2 29. 2 19. 9 962 الراب -األوؿ

الدرجة الكمية 
لمتوا ؽ النلس  

 11. 2 19. 9 099 الثامف-الخامس غير دالة 620. 2 91. 2 19. 2 11. 9 962 الراب -األوؿ
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 االجتما  

وف  ػػػيـ ) ( غيػػػر دالػػػة  ػػػ  األبعػػػاد: )التوا ػػػؽ   (09) يتهػػػغ مػػػف الجػػػدوؿ ر ػػػـ
و ػػ  الدرجػػة الكميػػة  نلعػػال (،التوا ػػؽ اال  التوا ػػؽ مػػ  اآلخػػريف، التوا ػػؽ الدراسػػ ، األسػػري،

مما يفير إلق  دـ وجػود  ػروؽ ذا  داللػة إوصػايية  لموياس التوا ؽ النلس  االجتما  ،
تعػود  بيف درجا  و راد  ينة الدراسة  ػ  تمػؾ األبعػاد لمويػاس التوا ػؽ النلسػ  االجتمػا  ،

 . الختبلؼ المستوا الدراس  أل راد العينة
 التوصيا :

توػػدـ الباوثػػة بعػػض التوصػػيا  التػػ  توتػػوي  مػػق  الدراسػػة الواليػػة،بنػػاء  مػػق نتػػايج    
 األت :

وتوػديـ كا ػة ونػواع الػد ـ الممكػف لمتخليػؼ ممػا  ػد  بالطبل  الجامعييف، االهتماـ/ زيادا 9
 . والدراس  واالجتما  يتعرهوف له مف هدوط يمكف وف تثثر  مق توا وهـ النلس  

لهػػػا  وتػػػو ير  يػػػادا إرفػػػادية نلسػػػية، لنلسػػػية،/ تطػػػوير مسػػػتوا الخػػػدما  اإلرفػػػادية ا 0
 . خصوصيتها وتق توـو بدورها  مق وكمؿ وجه

   المراوػؿ  واالنلعاليةالنلسية  االهطرابا بالمواهرا  والندوا  الت  تتناوؿ  االهتماـ/ 9
 ببػػػرامج التو يػػػة الو اييػػػة لمطػػػبل  الجػػػامعييف، االهتمػػػاـوكػػػذلؾ  العمريػػػة المختملػػػة،
 وا ػػة الدينيػػة اإلسػػبلمية التػػ  تفػػي   ػػ  نلوسػػهـ التلػػاثؿ واألمػػؿ،المسػػتمدا مػػف الث

 . وتسا دهـ  مق مواومة اإلوباط الذي  د يصاد هـ    وياتهـ
وتوليػػػزو  مػػػق اإلنجػػػاز  / د ػػػـ السػػػما  اإليجابيػػػة  ػػػ  فخصػػػية الطالػػػ  الجػػػامع ، 1 

  .األكاديم 
 . ف المختملةالطبل  الجامعيي اوتياجا / تهيية المناخ الجامع  الذي يفب  5
ومسػا دتهـ  لمطبل  الجػامعييف، واالجتما  / إ داد برامج متطورا لد ـ التوا ؽ النلس  2

 . االنلعاال وتدريبهـ  مق خطوا  ومهارا  هبط النلس والتوكـ    
 األبوا  الموتروة:

لػدا طمبػة الجامعػة  ػ   االجتمػا  / إجراء دراسا  مماثمة لمعر ة مدا التوا ػؽ النلسػ  9
 . بعض المتديرا  النلسية والديموغرا ية الت  لـ يتـ تناولها    الدراسة الواليةهوء 

النلسػية  االهػطرابا وخلػض  ،االجتمػا  / دراسة وثر البعد الدين   مق التوا ؽ النلس  0
 .  لدا الطبل  الجامعييف
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ة / تصميـ العديد مف المواييس النلسية الت  يمكف مف خبللها الكفػؼ المبكػر  ػف طبيعػ9
  .الت   د يتعرض لها الطبل  النلسية، االهطرابا 

 .  / دراسة ونواع التوا ؽ المختملة لمطبل  و بل تها بالتوصيؿ الدراس  لديهـ1
 
 
 
 
 
 
 

 المراج  العربية:

  ،ـ(: مودمػػة  ػػ  تصػػميـ البوػػ  التربػػوي،6118مومػػود) إوسػػاف و األسػػتاذ، األغػػا 
 . غزا يف، مسط مطبعة الرنتيس  لمطبا ة والنفر، (،8ط)

 ،واالجتمػا  ـ(: السموؾ اإليثاري و بل ته بالتوا ؽ النلس  5991مومد وسف) جابر 
جامعػػة  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منفػػورا، وملهػػوـ الػػذا  لػػدا طمبػػة جامعػػة الموصػػؿ،

 . كمية التربية الموصؿ،
 ،  و بل تػػػه  واالجتمػػػا  النلسػػػ   االغتػػػرا ـ(: 7002صػػػبلح الػػػديف وومػػػد) الجمػػػا

 . الواهرا مكتبة مدبول ، ،واالجتما  س  بالتوا ؽ النل
 ،  و بل تهػػػا بػػػالتوا ؽ النلسػػػ   االجتما يػػػةـ(: الوػػػيـ 7052مػػػومف بكػػػوش) الجمػػػو

جامعػػػة مومػػػد -لػػػدا الطالػػػ  الجامع )دراسػػػة ميدانيػػػة بجامعػػػة الػػػوادي( االجتمػػػا  
  .االجتما ية سـ العموـ -بسكرا-خيهر

 ،  و بل تػػػه  واالجتمػػػا  نلسػػػ  ال االغتػػػرا ـ(: 2007صػػػبلح الػػػديف وومػػػد) الجمػػػا
 . الواهرا مكتبة مدبول ، ،واالجتما  بالتوا ؽ النلس  

 ،ـ(: الفػػعور بالووػػدا لػػدا 5991منػػق رافػػد) المػػثمف و الزيػػان ، مومػػد  بػػد وسػػيف
الفبا     مرومة التعميـ الجامع  دراسػة توميميػة  ػ  هػوء الجػنس والجنسػية ونػوع 
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 الهييػة المصػرية العامػة لمكتػا ، (،20) ػدد (،8السػنة) مجمة  مػـ الػنلس، الدراسة،
  .(71-6ص)

 ،الخجؿ و بل تػه بكػؿ مػف الفػعور بالووػدا النلسػية ووسػالي    .(7007وناف ) خوع
 ،المعاممػػة الوالديػػة لػػدا  ينػػة مػػف طالبػػا  المرومػػة المتوسػػطة بمدينػػة مكػػة المكرمػػة

 . مةمكة المكر  ،جامعة وـ الورا ،كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منفورا
 ،ـ(: الػو   الػذات  و بل تػه بػالتوا ؽ النلسػ  7051الرومف بػف منيػؼ)  بد الخالدي

المممكػة العربيػة  رسالة ماجستير غير منفورا، لدا طبل  وطالبا  المرومة الثانوية،
 . جدا العزيز،د جامعة الممؾ  ب السعودية،

 ، بيف  ػػ  وسػػمو  باسػػتخداــ(: وثػػر برنػػامج إرفػػادي 7001ريػػاض وػػاـز  توػػ ) الػػدل
رسػالة ماجسػتير  لػدا طػبل  المرومػة المتوسػطة، واالجتمػا  تنمية التوا ؽ النلسػ  

  .كمية التربية جامعة الموصؿ، غير منفورا،
 ،  مكتبػة  الوػاهرا، ،(: موياس الفعور بالووػدا النلسػية5998مجدي مومد ) الدسو

 . األنجمو المصرية
 ،سػية و بل تهػا بالووػدا النلسػية لػدا ـ(:الطمأنينة النل7008اهلل)  هد بف  بد الدليـ

  .الرياض جامعة الممؾ سعود، منفورا  كمية التربية، طمبة الجامعة،
 ،  جامعػػة  (،2التكيػػؼ، ط) ةسػػيكولوجيـ(:الصػػوة النلسػػية  ػػ  5982نعػػيـ) الر ػػا

 . دمفؽ
 ،دار المعػارؼ، ـ(: الصوة النلسػية والعػبلع النلسػ ،5988السبلـ) وامد  بد زهراف 

   .الواهرا
  ػػالـ الكتػػ   ـ(: الصػػوة النلسػػية والعػػبلع النلسػػ ،5922السػػبلـ) وامػػد  بػػد هػػراف،ز 

 . (5ط) الواهرا، لمنفر والتوزي ،
 ،االجتمػػا  ـ(:السػػموؾ العػػدوان  و بل تػػه بػػالتوا ؽ النلسػػ  7052بوفافػػ ) سػػامية 

كميػػة العمػػوـ  ،-تيػػزي وزو-لػدا طمبػػة الجامعة)دراسػػة ميدانيػػة بجامعػػة مولػػود معمػػري
  . سـ  مـ النلس ،واالجتما ية اإلنسانية

 ،ـ(:بناء مويػاس الصػوة النلسػية لطمبػة الجامعػة  مػق و ػؽ 7002ياسر نظاـ) سعيد
 غير منفورا، دكتوراورسالة  ،.M. M. P. Iمثفرا  موياس منيسوتا المتعدد األوجه 

 . بدداد ابف رفد، كمية التربية،
 (األمف النلس  و بل ته بالوود7006الفبثوف، دانيا :)رسػالة ماجسػتير  ا النلسػية،ـ

 . جامعة دمفؽ غير منفورا،
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 ،ـ(: التوا ػؽ النلسػ  االجتمػا   و بل تػه بمركػز الهػبط 7057 اهؿ كردي) الفمري
المجمد  العدد الراب ، لدا طبل  كمية التربية الرياهية، مجمة  مػػوـ التربية الرياهية،

 . (526-552الخامس، ص ص)
  (: الفػػعور بالووػػدا النلسػػية و بل اتهػػا 7001ر )الجػػوهرا بنػػ   بػػد الوػػاد ،الفػػيب

 رسػالة ماجسػتير، ،بسما  الفخصية لػدا  ينػة مػف جامعػة وـ الوػرا بمكػة المكرمػة
 . جامعة وـ الورا

 ،دار النههػػة العربيػػة، ـ(:  مػػـ الصػػوة النلسػػية،5982مصػػطلق خميػػؿ) الفػػر اوي 
 .  بيرو 

 ، دار اللكػر لمطبا ػة، (،5ط) ـ(: الصػوة النلسػية،7000الوميػد) ونػاف  بػد العناب 
 .  ماف

 ، دار  .الريػاض ،(: دراسا     التأصيؿ اإلسبلم  لعمـ الػنلس5991صالغ ) الصني
  . الـ الكت 

 ،ـ(:إسػػتراتيجيا  التكيػػؼ ألوػػدا  الويػػاا و بل تهػػا 7007الػػودود) سػػاهرا  بػػد صػػالغ
جامعػة  كميػة التربيػة، غيػر منفػورا، دكتػوراورسػالة  بالصوة النلسية لطمبة الجامعػة،

 . بدداد
 ،العبل ػػػة السػػػببية بػػػيف متديػػػرا  إدارا الويػػػاا ووالػػػة الومػػػؽ   .(7001 مػػػرو )  مػػر

 ،المػثتمر الثػانوي الوػادي  فػر ،والفعور بالوودا النلسية لدا المراهويف المكلو يف
   .882-812 ،ص ص، جامعة  يف فمس ،الواهرا ،مركز اإلرفاد النلس 

 ،و بل ته بػاألمف النلسػ  لػدا طمبػة جامعػة اإلمػاـ (: االغترا  7001 ادؿ ) العويمق
كميػػة العمػػوـ ، رسػػالة ماجسػػتير منفػػورا ،مومػػد بػػف سػػعود اإلسػػبلمية بمدينػػة الريػػاض

   .االجتما ية بجامعة اإلماـ مومد بف سعود اإلسبلمية بالرياض
 دارا الهػػدوط النلسػػية7005 ػػاروؽ ) ، ثمػػاف  ،دار اللكػػر العربػػ  ،5ط ،(: الومػػؽ وا 

 .  الواهرا
 ،ـ(: السػموؾ اإليثػاري و بل تػه بػالتوا ؽ 7007الوػادر وومػد) لمياء وسػيف  بػد العزي

وملهـو الذا  لدا طمبة جامعة الموصػؿ، رسػالة ماجسػتير غيػر  واالجتما  النلس  
 . جامعة الموصؿ كمية التربية، منفورا،

 ف (:  بل ة الفعور بالوودا النلسية لدا زوجا  الفهداء بكؿ مػ7008و اء ) ، ابد
 . غزا -كمية التربية الجامعة اإلسبلمية  ،المساندا االجتما ية وااللتزاـ الدين 
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 ، ـ(: إدماف اإلنترن  و بل ته بػالتوا ؽ النلسػ  7050سمطاف  ايض ملرح) العصيم
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  لػػػدا طػػػبل  المرومػػػة الثانويػػػة بمدينػػػة الريػػػاض، االجتمػػػا  
 . الرياض نايؼ العربية لمعموـ األمنية، جامعة ،االجتما ية سـ العموـ  منفورا،

 ،التوبػػؿ االجتمػػا   و بل تػػه بالفػػعور بالووػػدا النلسػػية لػػدا   .(7006 ػػادؿ ) غنػػيـ
رابطػػػة األخصػػػايييف  ،الوػػػاهرا ،مجمػػػة دراسػػػا  نلسػػػية ،المػػػراهويف المعػػػا يف سػػػمعياً 

  .25 -11 ،ص ص ،10العدد  ،56المجمد  ،النلسييف المصرية
 ،ـ(:الصػػوة النلسػػية لمطلػػؿ، دار صػػلاء لمنفػػر 5999الجبػػار) كاممػػة وتػػيـ  بػػد  ػػرع

 . والتوزي ،  ماف
 ،و بل تػػه بالدا عيػػة لمػػتعمـ لػػدا  االجتمػػا  ـ(:التوا ػػؽ النلسػػ  7055بموػػاع)  روجػػة

 المراهؽ المتمدرس    التعمػيـ الثانوي)دراسػة ميدانيػة بواليػة تيػزي وزو وبػومرداس(،
كميػػػة اآلدا   ،-تيػػػزي وزو-معمػػػري جامعػػػة مولػػػود رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منفػػػورا،

 .  سـ  مـ النلس والعمـو اإلنسانية،
 ، دار المػػري  لمنفػػر  ـ(: اإلرفػػاد النلسػػ  والتوجيػػه التربػػوي،5985يوسػػؼ ) الواهػػ

 .  الرياض والتوزي ،
 ،اهػطرابا  النػـو والفػعور بالووػدا النلسػية واالكتيػا  لػدا : (7006سػميرا ) كردي

العػدد  مجمة كمية التربية بجامعة  ػيف فػمس،، طايؼ ينة مف المسنا     مدينة ال
 . 582ص ص  ،5 – 755الجزء  ،20

 ،الووػػػػدا النلسػػػػية و بل تهػػػػا بالمهػػػػارا    .(7009وومػػػػد ) ماجػػػػدا و مػػػػ ، مومػػػػود
المجمػػة  ،االجتما يػة لػػدي كػؿ مػػف ذوي التخمػؼ العومػػ  وذوي التووػد "دراسػػة موارنػة"

المجمػػد  ،يػػة المصػػرية لمدراسػػا  النلسػػيةالجمع ،الوػػاهرا المصػػرية لمدراسػػا  النلسػػية،
  .208 -785ص ص  ،61العدد  ،59

 ،ـ(: الفػػػػعور بالووػػػػدا النلسػػػػية و بل تػػػػه بػػػػالتوا ؽ النلسػػػػ  7052وػػػػدواس) منػػػػاؿ
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  ومسػػػتوا توػػػدير الػػػذا  لػػػدا المراهػػػؽ الجػػػانغ، االجتمػػػا  
 سػـ  ،واالجتما يةة كمية العموـ اإلنساني ،-تيزي وزو-جامعة مولود معمري منفورا،

 .   مـ النلس
 ،الفػػعور بالووػػدا  ـ(،7052اهلل) وومػػد  بػػد منػػار سػػعيد بنػػ  و الفػػريليف، مصػػطلق

النلسػػية واألمػػف النلسػػ  والعبل ػػة بينهمػػا لػػدا  ينػػة مػػف الطمبػػة الوا ػػديف  ػػ  جامعػػة 
-515(، ص)7 ػػػدد) (،9مجمػػػد) عمػػػوـ التربويػػػة،لاالمجمػػػة األردنيػػػة  ػػػ   اليرمػػػوؾ،

567) . 
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 بنػػػػاء مويػػػػاس الووػػػػدا النلسػػػػية ومػػػػدا انتفػػػػارها لػػػػدا  :(5992مايسػػػػة ) ؿ،النيػػػػا
 ،الواهرا مجمة  مـ النلس، مجمو ا   مرية متباينة مف وطلاؿ المدارس بدولة  طر،

 . 552 – 507ص ص  ،(71العدد ) الهيية المصرية العامة لمكتا ،
 المراج  األجنبية:

 Asher ،Steven R.  & Paquette، A. Julie(2003):Loneliness and peer 

Relation in Childhood، Journal of Current Directions in 

Psychological Science ،vol. 12 ،Serial No. 3 ،PP75-78 . 
 Jackson ،T. & Fritch ،A. & Nagasaka ،T. & Gunderson ،J. 

(2002):Towards explaning the Association between shyness and 
loneliness:Apath Analysis With American Colleg Students. 
Journal Social Behavior and Personality ،vol(30)(3) ،p(263-270).                                    

 Rokach، Ami (2007): the Effect of Age and Culture on the Causes 
of and loneliness. and Old AGE: Are the Childless More 
Vulnerable . 

 Kenneth ،M. &Kimberley ،A. N(2004):Sex differences in 
Loneliness: The role of masculinity and femininity. Journal six 
roles ،38(7-8) ،p(645-653) . 

 Kelly(2010): Effective teaching in universities، international 

journal of learning، vol(19).                                                  

 Koubekova ،E. (2000):Personal and Social adjustment of 

Physically handicapped pubescent psycho logia Dietata، J35(1) ،
PP(32-39).                   

 Ozdermir ،u. (2008): Correlates of loneliness among university 
students. Journal Of Child and Adolescent Psychiatry and 
mentalhealth ،2(1)-pupmed:18851744 available on: www. 
pubmedcentral. nih. gov.            

 Ponzetti ،James. J(1990):Loneliness among colleg students. 

Family Relations، 39 (3) ،p (336-340) ،Database ،ERIC ،19900101.  
 Roussalov، V. (2000). Loneliness. In A. Kazdin (Ed.) Encyclopedia 

of psychology، Vol. 7. Washington: Oxford University Press.   

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
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 بسـ اهلل الرومف الرويـ
وفػػكر لكػػـ تعػػاونكـ معػػ  باإلجابػػة  مػػق وسػػيمة  بركاتػػه،السػػبلـ  مػػيكـ ورومػػة اهلل و 

 . الدراسة
ومػامكـ اسػتبانة توتػػوا  مػق  ػدا بنػػود ورجػوا مػنكـ التكػػـر واإلجابػة  ميهػا مػػرا يف 

 التال : 
مػ   التأكد مف اإلجابة  مق جمي  البنود وونه ليس هناؾ إجابة صويوة وو خاطيػة،

د الباوثػة وف تثكػد لكػـ وف المعمومػا  سػتعامؿ العمـ ونه إجابة واودا  وط لكؿ بند، كمػا تريػ
 . بفكؿ سري ولف يطم   ميها وود ولف تستخدـ إال لدرض البو  العمم 

ومػاـ كػؿ  بػارا وتوػ  االختيػار الػذي تػرا  (√) اإلجابة  مق كؿ  ورا بوهػ   بلمػة
 اإلجابػة الصػويوة   ممًا بأنه ال توجد إجابة صويوة ووخػرا خاطيػة، ونه يعبر  ف نلسؾ،

 . ه  الت  تعبر  ف ما    نلسؾ وتنطبؽ  ميؾ
 . وفكر لكـ تعاونكـ م  الباوثة ووساؿ اهلل وف يكوف    ميزاف وسناتكـ

 الباوثة

  البيانا  األولية

  ونثق  (  )        ذكر  (  ): الجنس
 : لوالة االجتما يةا
      .و ز / زباء )غير متزوجة(  ( )       .متزوع/متزوجة  (   )
 . مطمؽ/مطموة  (  )         .ورمؿ/ورممة  (   )

 الجامعة الت  يدرس  يها الطال /الطالبة:  اسـ
جامعػػػة اإلمػػػاـ مومػػػد بػػػف سػػػعود  (  )     .جامعػػػة األميػػػرا نػػػورا بنػػػ   بػػػدالرومف (  )

  .اإلسبلمية
 . جامعة األمير نايؼ العربية لمعموـ األمنية (  )     .جامعة الممؾ سعود (  ) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وخرا)ودد/ودديها(:  (    ) 

 المستوا الدراس :
 (  )    .الخامس (  )     .الراب  (  )     .الثال  (  )      .الثان  (  )     .األوؿ  ( )

 . الثامف (   )     .الساب  (  )    .السادس
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  .وواًل: موياس الوودا النلسية

 ال
تنطبؽ 
 إطبل اً 

 ينطبؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

 بدرجة
 متوسطة 

بدرجة 
 كبيرا

بدرجة 
 جداً  كبيرا

 االجتما يةالعبل ا  

5 4 3 2 1 
 .و تمد    دراست   مق مسا دا وصد اي 

(-) 
1 

 2 )+(   .ال وود مف زمبلي  يعر ن  جيداً  5 4 3 2 1

 3 )+(   .لس  راهيًا  ف وصد اي  5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
-)  .يلهـ وصد اي  توركات  وطريوة تلكيري

) 
4 

 5 )+(  .بصدا ا  طويمة االوتلاظيصع   م   5 4 3 2 1

 6 )+(  .معظـ صدا ات  م  الطمبة سطوية 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
 .وستطي  وف وجد األصد اء  ندما وريد ذلؾ

(-) 
7 

5 4 3 2 1 
-) .ونسجـ بسهولة م  مف وول  مف الناس

) 
8 

 9 (-) .وفارؾ اآلخريف    وجها  نظري 1 2 3 4 5

 10 (-)  .وو  الزمبلء الذيف و ه  و ت  معهـ 1 2 3 4 5

 العبل ا  األسرية

1 2 3 4 5 
وتجن  المواجهة م  و راد وسرت  بودر 

 )+( .اإلمكاف
11 

5 4 3 2 1 
توتـر وسرت  روي     الموا ؼ الت  تتطم  

 (-) . رارا  اتخاذ
12 

5 4 3 2 1 
يوجد    وسرت  مف يمنون  الد ـ والتفجي  

 (-) .الذي وريد
13 

 14 (-) .وفعر بأنن   رد مهـ    وسرت  1 2 3 4 5

 15 (-) . ايمت  مهمة بالنسبة ل  1 2 3 4 5

 المفا ر الذاتية

1 2 3 4 5 
وتمنق وف يكوف    ويات  مف وفعر ونن  

 )+( . ري  منه
16 
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 ال
تنطبؽ 
 إطبل اً 

 ينطبؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

 بدرجة
 متوسطة 

بدرجة 
 كبيرا

بدرجة 
 جداً  كبيرا

1 2 3 4 5 
وف يوجد    ويات  مف وستطي  وتمنق 

 )+(  . ميه اال تماد
17 

1 2 3 4 5 
 اهتماماوتمنق لو كاف اآلخروف وكثر 

 )+(  .بسعادت 
18 

1 2 3 4 5 
  .وتمنق وف يفاركن  اآلخروف وجها  نظري

)+( 
19 

1 2 3 4 5 
  .ما يهمن   د ال يكوف مهمًا  ند اآلخريف

)+( 
20 

 21 )+(  .وكوف م  زمبلي وفعر بالدربة  ندما  5 4 3 2 1

 العبل ا  الوميمة

 22 (-) .إلق مكاف دراست  باالنتماءوفعر  1 2 3 4 5

 23 (-) .يوجد وناس يمكنن  المجوء إليهـ 1 2 3 4 5

 24 (-) .يوجد وناس وفعر ونن   ري  منهـ 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 

يوجد وناس وستطي  التود  معهـ  ف 

 (-). مفكبلت  الخاصة
25 

 26 (-)  .هناؾ وناس يلهمونن  جيداً  1 2 3 4 5

   . االجتما  ثانيًا: موياس التوا ؽ النلس  
غير 
موا ؽ 
 إطبل اً 

 موا ؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة كبيرا
 بدرجة

 جداً  كبيرا 
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غير 
موا ؽ 
 إطبل اً 

 موا ؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة كبيرا
 بدرجة

 جداً  كبيرا 

 التوا ؽ األسري

1 2 3 4 5 
           .وفعر بأف وسرت  متماسكة

)+( 
1 

1 2 3 4 5 
       .وفعر بالطمأنينة بيف و راد وسرت 

)+( 
2 

1 2 3 4 5 
تمؾ الت  وكوف  و هؿ لوظا  السعادا،

 )+( . يها بيف و راد وسرت 
3 

1 2 3 4 5 
          .وسرت  تأخذ بروي  إلق ود كبير

)+( 
4 

1 2 3 4 5 
وسرت  مصدر التعزيز األوؿ ل     

 )+(       .ويات 
5 

5 4 3 2 1 
 اللتجأ كان  هناؾ وسرا غير وسرت   لو

 (-)       .إليها
6 

5 4 3 2 1 
توجد لدي خبل ا  م  وود و راد وسرت  

 (-)  .الساكنيف مع 
7 

5 4 3 2 1 
وود والدي ل  بدوف وجه  النتوادونز ج 

 (-)      .وؽ
8 

5 4 3 2 1 
هو المزاع العاـ الذي يسود  التوتر،

 (-)         .وسرت 
9 

5 4 3 2 1 
يعترض والداي  مق نوع  كثيرًا ما

 (-)  .األصد اء الذيف ورا وهـ
10 

5 4 3 2 1 
كثرا  يز جن     وسرت ، وفد ما

 (-)   .المفاونا   يها
11 

 التوا ؽ الدراس 

ولتـز    الدواـ الرسم  وال وغي  إال  يما  5 4 3 2 1 12 
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غير 
موا ؽ 
 إطبل اً 

 موا ؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة كبيرا
 بدرجة

 جداً  كبيرا 

 )+(   .ندر

1 2 3 4 5 

  .جيدا بل ت  بمعظـ وساتذت     الكمية 
)+( 
 

13 

1 2 3 4 5 
يمكنن  التود  م  األساتذا ووؿ ومور 

 )+(. دراسية وفخصية تفدؿ بال 
14 

 15 )+(   . بل ت  بزمبلي  الطمبة جيدا 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 
   .وستمت  بالمناسبا  الت  تويمها الكمية

)+( 
16 

5 4 3 2 1 
   الكمية الت  ودرس  االرتياحوفعر بومة 

 (-)  .بها
17 

5 4 3 2 1 
وجد صعوبة    التود  وماـ الطمبة وثناء 

 (-)  .المواهرا 
18 

5 4 3 2 1 
   بعض المواد تجاوز  الود  نسبة غياب 

 (-)  .المورر لها
19 

5 4 3 2 1 
وجد صعوبة    كس  و  وتودير وساتذت  

 ( )  .   الكمية
20 

5 4 3 2 1 
ؽ و تود وف زمبلي  يتودثوف  ن  بما ال يمي

 (-). مف وراء ظهري
21 

5 4 3 2 1 
  .و تود وف معظـ المواد الت  ودرسها جا ة

(-) 
22 

 التوا ؽ م  اآلخريف

1 2 3 4 5 
 .لوال وجود اآلخريف لكان  ويات   اسية

)+( 
23 

 24 )+( .و تود ونن  موه  ثوة مف يعر ن  5 4 3 2 1
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غير 
موا ؽ 
 إطبل اً 

 موا ؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة كبيرا
 بدرجة

 جداً  كبيرا 

 25 )+( .   األ ماؿ الخيرية االفتراؾيسرن   5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 
ووا ظ  مق  بل ت  باآلخريف وتق لو كان  

 )+( .لديهـ و كار تخالؼ و كاري
26 

1 2 3 4 5 
 . ندما و دـ خدمة لآلخريف باالرتياحوفعر 

)+( 
27 

1 2 3 4 5 
وستمت  وثناء تواجدي    المناسبا  

 )+(. االجتما ية
28 

5 4 3 2 1 
إودا صعوبات      بل ت  م  اآلخريف 

 (-) .وميديوفونهـ ت
29 

 30 (-) .يكلين  وف يكوف ل  صديؽ واود 1 2 3 4 5

 31 (-) .وخاؼ وف يران  اآلخروف  مق وويوت  1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
و تود وف معظـ ما وصابن  مف مكروو سببه 

 (-) .اآلخروف
32 

5 4 3 2 1 
ال وستطي  إنجاز ما ينبد  إنجازو بسب  

 (-).  ر مة اآلخروف ل 
33 

 االنلعال توا ؽ ال

 34 )+(  .و ترؼ بالخطأ إذا ما ارتكبته 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 
لدي همة  الية ال تهعؼ وماـ 

 )+( .الصعوبا 
35 

 36 )+( .و بر  ما بداخم  بسهولة 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 
 .وستطي  وف و وؿ بأنن  سعيد    ويات 

)+( 
37 

1 2 3 4 5 
 انلعاالت  لدي  درا مناسبة    السيطرا  مق
 )+(.  ندما وكوف    موا ؼ صعبة

38 



 ـ 6196الجزء األوؿ( يوليو لسنة  961مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
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غير 
موا ؽ 
 إطبل اً 

 موا ؽ

بدرجة  الر ـ العبارا
  ميمة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة كبيرا
 بدرجة

 جداً  كبيرا 

 39 (-) .وستدرؽ    ووبلـ اليوظة 1 2 3 4 5

 40 (-) .وبك  و ونلعؿ بسر ة ألتله األسبا  1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
وفعر بالهجر والهيؽ    معظـ 

 (-) .األو ا 
41 

 42 (-) .مزاج  متوم  بيف الوزف واللرح 1 2 3 4 5

 43 (-) .  بسهولة الناس الذيف يجادلونن يثيرن 1 2 3 4 5

 


