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 ملخص: 

املنهج   الباحث  واستخدم  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت 

طالب وطالبة من قسم علم النفس جبامعة تلمسان ، وجلمع البياانت اعتمد الباحث    47الوصفي ، وبلغت عينة الدراسة  

( ، كما استخدم  املتوسطات احلسابية 1998)( تعريب الدسوقي  1996على مقياس الشعور ابلوحدة النفسية لراسيل )

واالحنرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بريسون وسبريمان براون، اختبار "ت" واختبار حتليل التباين األحادي ملعاجلة املعطيات 

 حيث توصل البحث اىل النتائج التالية : 

 .توسطمستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني فوق امل  -  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية.   - 

   .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة الليسانس واملاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية  - 

 درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث السن.توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف  ال  - 

 الشعور ،الوحدة ،الوحدة النفسية ، الطلبة .: املفتاحيةالكلمات 

 
 abdelouaheb.psycho@yahoo.fr: عبد الوهاب صويفاملؤلف املرسل:  * 
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 مقدمة: 
ان الشعور ابلوحدة النفسية ميثل خربة عامة ميكن ألي إنسان أن مير هبا وفقا لتعرضه لظروف أو  
مواقف حياتية معينة متباينة ويف أوقات خمتلفة، إذ أن الفرد يواجه كل يوم مواقف جديدة تتطلب منه قدرة  

لى حياته وتكون مبثابة عائق يف  نفسية عالية يف مواجهة التحدايت والتأقلم مع التغريات البيئية اليت تطرأ ع
،  1996)خميمر،   سبيل اندماجه مع اآلخرين يف خمتلف مظاهر األنشطة احلياتية والعالقات االجتماعية  

 ( 10ص
 : إشكالية الدراسة -1

تنتاب األفراد بدرجات متفاوتة من احلدة،   النفسية مشكلة معقدة األبعاد،  يعترب و يعترب الشعور ابلوحدة 
مبثابة بداية لكثري من املشكالت وذلك انتج عن تعقد منط احلياة احلديثة، ويعد مفهومها من أهم املفاهيم  

ايل علم النفس والرتبية، ونتيجة لسرعة  اليت القت اهتماما كبريا يف اآلونة األخرية من قبل الباحثني يف جم
أن  ويليامز  يؤكد  تكنولوجية.و  علمية،  نفسية،  أنواعها،  مبختلف  احلايل  العصر  يشهدها  اليت  التغريات 
تنتج من خالل   أهنا  الوقت احلاضر، حيث  االنتشار يف  الواسعة  و  املشاكل اخلطرية  من  النفسية  الوحدة 

ية و العالقات اليت يرغب يف حتقيقها مما يشكل مشكلة اجتماعية  وجود تناقض بني عالقات الفرد الواقع
أو خربة شخصية مؤملة تولد لدى الفرد اضطراابت نفسية كالقلق و االنسحاب من العامل االجتماعي و 

( . كما أن الشعور ابلوحدة Williams, 1992, p32) االفتقار لإلجيابية يف املواقف االجتماعية  
د األفراد الذين يتفاعل معهم ، إذ أنه يف الكثري من احلاالت قد يكون لدى الفرد النفسية ال يقاس بعد

الكثري من األصدقاء و العديد من العالقات االجتماعية املختلفة ، إال أنه يشعر ابلوحدة النفسية و بوجود 
إمكانية   الفتقاده  نتيجة  به  احمليطني  بني  و  بينه  تباعد  النفسي  اجلهاز  مستوى  على  أو فجوة  االخنراط 

التوصل إىل عالقة اجتماعية مشبعة ذات معىن مهم ، مما يؤدي إىل شعوره بعدم التقبل و القصور و إمهال 
والشعور ابلوحدة النفسية يعترب  ،  ( 97، ص2005اآلخرين له ابلرغم من إحاطتهم الدائمة به   )جودة،  

الطلبة اجلامعيني بسبب ظهور حاجا أهم املشاكل اليت تواجه  ت االنتماء إىل اآلخرين و األلفة يف أحد 
)جودة،   االجتماعية.  البحث كااليت(  107، ص2005عالقاهتم  اشكالية  جاءت  هنا  هو   ومن  :ما 

ابلوحدة   الشعور  مستوى  يف  فروق  توجد  ؟هل  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى 
 ؟ليمي والسن واملستوى التع النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس
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 فرضيات الدراسة:  -2
 مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة مرتفع.  .1
توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .2

 ملتغري اجلنس. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .3

 )طلبة الليسانس واملاسرت  (ملتغري املستوى التعليمي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .4

 ملتغري السن . 
 أهداف الدراسة:  -3

 مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة. حتديد  -
لوحدة النفسية تبعا ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي  الشعور اب  مستوىدراسة الفروق يف   -

 والسن .
 مفهوم الشعور ابلوحدة النفسية:-4

يعرفها الدسوقي أبهنا نتيجة حدوث خلل يف شبكات العالقات   : الوحدة النفسية ▪
االجتماعية للفرد سواء كان صورة كمية : )ال يوجد عدد كايف من األصدقاء( ، أو يف يف 

 ( . 7، ص 1998صورة كيفية  )افتقاد احملبة و األلفة و التواد مع اآلخرين( )الدسوقي، 
النفسية ▪ ابلوحدة  :  الشعور  تعرفه جودة أبنه  نتيجة :  الفرد  يعيشها  مؤملة  "خربة شخصية 

التقبل و احلب و الهتمام من جانب اآلخرين ، حبيث يرتتب على ذلك  شعوره ابفتقاد 
العجز عن إقامة عالقات اجتماعية مشبعة ابأللفة و املودة و الصداقة احلميمية و ابلتايل 

 ( . 80، ص 2012يشعر الفرد أبنه وحيد رغم أنه حماط ابآلخرين )مكاتيب، 
 : املفاهيم املرتبطة ابلوحدة النفسية-5
بعدم االندماج و تبين مبادئ أو مفاهيم خمالفة ، مما   الفرد: العزلة تعين شعور  االجتماعية العزلة ▪

جيعله غري قادر على مسايرة األوضاع القائمة ، حبيث يكون الفرد يف حالة تناقض بني ما هو  
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من   اجملتمع  يف  موجود  فهو   ، نفسي  هو  ما  و  النفسية  امادي  الناحية  من  ال  املادية  لناحية 
 (  404، ص2003)حامد، 

( أن العزلة الوجدانية هي احلالة النفسية  Peplan & Perlmanيرى )   العزلة الوجدانية :  ▪
 & Peplanاليت تنتج من االختالفات ما بني عالقات الفرد املرغوب فيها و عالقاته الفعلية )

Perlman, 1982, p89  ) 
يرى علماء النفس أن االغرتاب هو حالة معينة لعالقة االنسان بنفسه و بغريه من    االغرتاب :  ▪

عن الطبيعة و عن بقية البشر ، بل و عن   س و أن االنسان يشعر ابلعزلة ألنه قد انفصلالنا
 . (  137، ص2001ذاته تلك العزلة اليت تعرب عن موقف إنساين عام . )فاروق، 

هو منط من أمناط الشخصية جتد صعوبة يف االختالط ابلناس ، يقابل الغرابء حبذر    االنطواء :  ▪
ا شديد  خجول  هو  و  حتفظ  و و  اليقظة  ألحالم  يستسلم   ، بسهولة  شعوره  جيرح  حلساسية 

)برهنارت،   انتشارا  للصعوابت  التكيف  أشكال  أكثر  الذايت  االنطواء  و  النفسي  االنطواء 
 ( . 58، ص1984

هو عدم االتصال ابجلماعات البشرية بسبب عوامل جغرافية أو اجتماعية ،يعين عدم    العزلة :  ▪
ل اجلماعة  الفرد يف شؤون  لالختالء  اشرتاك  الفرد  تتمثل حاجة   ، أو رغبته يف ذلك  عدم قدرته 

بنفسه حاجة ملحة أخرى ، قد يشعر الفرد املنعزل ابلقلق املفرط إذا نظر إليه اآلخرون و يؤدي 
االكتفاء ابلذات و االختالء ابلنفس إىل تطمني حاجته البارزة يف االستقالل التام بذاته ، متثل  

إجي األكثر  النواحي  مرتبطة العزلة  حالة كيانية  تكون  إما  فالوحدة  وحيدا  الشخص  لكون  ابية 
 ( . 5، ص 2009حبضور الشخص نفسه أو حالة عقلية )فضيلة عرفات، 

▪  : ،    االكتئاب  ، كالشعور ابحلزن  املزاج  يف  تغريا  تتضمن  وجدانية  حالة  أبنه  االكتئاب  يعرف 
ضافة إىل بعض التغريات اجلسمية  الوحدة النفسية ، اخنفاض تقدير الذات و الثقة ابلنفس ، ابإل

 ( . 236، ص2009تبدو يف صعوبة يف النوم ، فقدان السلمية و اخنفاض الطاقة )هناء أمحد، 
عرفه معجم علم النفس أبنه منط سلوكي يتميز يف العادة إببعاد الفرد    االنسحاب االجتماعي :  ▪

مرفوقا  ، املتعددة  احلياة  مبهارات  القيام  عن  و  نفسه   أمل كما   عن  خيبة  و  توتر  و  إبحباط 
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الشعور   عدم  و  التعاون  عدم  مع   ، العادية  االجتماعية  احلياة  جمرى  عن  االبتعاد  يتضمن 
 ابملسؤولية و يف بعض األحيان اهلروب من الواقع   . 

وسيلة تفاعلية يلجأ إليها األان للدفاع عن نفسه حيث يعجز الفرد عن   االنسحاب النفسي :  ▪
املو  عن  )بن  االبتعاد  املوقف  من  تنسحب  أبن  القلق  نفسه  عن  يزيح  مث  من  و  املهددة  اقف 

 ( . 90-89، صص2007امساعيل، 
▪  : املواقف    اخلجل  يف  املشاركة  و  التفاعل  جتنب  إىل  ابمليل  صاحبها  يتسم  انفعالية  حالة  هو 

التوتر و عدم االرتياح خاصة يف مواقف املواجهة مع   االجتماعية ، يصاحبها شعور ابلقلق و 
مع ا حديثه  جاذبية  لعدم  معهم  الناجح  االتصال  حتقيق  يف  صعوبة  يواجه  حيث   ، آلخرين 

احلساسية الزائدة و انعدام تقدير الذات لديه و شعوره ابلنقص يف مواجهة الذات و اآلخرين و  
)شقري،   االجتماعي    التفاعل  مواقف  عن  بعيدا  االنسحاب  و  للعزلة  ،  2002تفضيله 

أن هناك تداخال و تشابكا بني املفاهيم السابقة و مفهوم الوحدة و مما سبق يتضح  ،(  282ص
النفسية ، فتداخل هذه املفاهيم مع بعضها البعض و صعوبة فصلها أدى ابلباحثني يف كثري من  

 األحيان إىل اخللط بينها و بني مفهوم الوحدة النفسية .
 : أنواع الوحدة النفسية  -6 

( بني  Youngع تصنيف ألشكال الوحدة حيث ميز يونغ )هناك بعض الدراسات قد سامهت يف وض
 ثالثة أنواع الوحدة النفسية من حيث االستمرارية و بناء على اعتبارات زمنية منها :

و اليت تتضمن فرتات من الوحدة النفسية على الرغم من أن    الوحدة النفسية العابرة :  -
 (  478، ص2008ان ، حياة الفرد االجتماعية تتسع ابلتوافق و املالءمة  )نعم 

: و فيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة يف املاضي القريب و لكنه الوحدة النفسية التحويلية -
القيق،  )منر صبح  عزيز  وفاة شخص  أو  املستجدة كالطالق  الظروف  لبعض  نتيجة  ابلوحدة  يشعر 

 ( . 603، ص2011
و اليت قد تستمر لفرتات طويلة تصل إىل سنني، و فيها ال يشعر أبي نوع    الوحدة النفسية املزمنة:  -

  ( . 103، ص 1993من أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية )النيال، 
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 :  النظرايت املفسرة للوحدة النفسية-7
واهتموا أكثر بعالقة  إن أصحاب النظرايت النفسية االجتماعية اشرتكوا يف تفسري الشعور ابلوحدة النفسية  

هذه   مجلة  من  االجتماعي  التقليل  و  االنتماء  للفرد  حتقق  اليت  االجتماعية  والعالقات  ابجملتمع  الفرد 
 النظرايت جند: 

يرى سيغموند فرويد أن الوحدة النفسية ترجع إىل التنافس بني مكوانت    النظرية التحليلية:  -1
الف داخل  األعلى(  األان  األان،   ، )النمو  و الشخصية  وظائفه  منها  لكل  أن  حيث   ، رد 

أهنا   إال   ، هلا  وفقا  يعمل  اليت  الشخصية  ميكانيزمات  و  ديناميات  و  و مكوانته  خصائصه 
تفاعل  األغلب هو حمصلة  األفراد يف  أن سلوك  و  وثيقا ،  تفاعال  بينها  فيما  تتفاعل  مجيعا 

ظامني اآلخرين . فهذا املكوانت الثالثة ، و اندرا ما يعمل أحد هذه األنظمة ملفرده دون الن
أهنا  تفسريها  ميكن  ، كما  التوافق  سوء  إىل  يؤدي  الثالثة  الشخصية  مكوانت  بني  التنافس 
نتيجة للقلق العصايب الطفويل و اليت تعد وسيلة دفاعية حتافظ على الشخصية من التهديد  

 (. 80،ص2008الذي ينشأ من البيئة االجتماعية معربا عنه على شكل احنساب )الطائي، 
ابراهام ما سلو شخصي معروفة يف علم النفس املعاصر ملا أمده    نظرية احلاجات اإلنسانية :  -2

من اجتاه جديد و حركة جديدة ظهرت يف السنني املعاصرة يف علم النفس اإلنساين، و يؤكد  
على أن كل السلوكيات البشرية وظيفة هتدف إىل اشباع حاجة ، و يرى أن الشعور ابلوحدة  

أ بسبب عدم إشباع حاجات االنتماء و احلب ، و الوحيد نفسيا يكون مدفوعا النفسية ينش
مشاعر   على  التغلب  إىل  احلاجة  و   ، االنتماء  و  احلميمية  الصداقة  و  االحتكاك  جبوع 
االغرتاب و العزلة اليت سادت بسبب احلراك االجتماعي و حتكم اجلماعات التقليدية و بعثرة 

 ( . 75، ص2005بسبب التحضر املستمر )الشييب، األسرة و الفجوة بني األجيال 
التفاعلية:  -3 ويس    النظرية  ليس   Weiss  1973أكد  النفسية  ابلوحدة  الشعور  أن  على 

التفاعلي  التأثري  نتاج  بل هي  املوقفية كال على حدة،  العوامل  أو  الشخصية  العوامل  وظيفة 
 االجتماعية غري كافية.   لتلك العوامل معا، و أن الوحدة تنشأ عندما تكون تفاعالت الفرد

و   ديناميكي  السيكو  االجتاه  من  بني كل  اجلمع  حاولت  ِلويس  التفاعلية  النظر  وجهة  إن 
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تفاعل  إىل  النفسية  الوحدة  أسباب  ارجعت  حيث  االجتماعي،  االجتاه  و  الظاهري  االجتاه 
للشعور ابلوح الفرد معرض  النظرية أبن  ترى هذه  معا.  و االجتماعية  الشخصية  دة العوامل 

قد   و   ، الشخصية  ابلعالقات  اخلاصة  للمواقف  هبا  يستجيب  اليت  الطريقة  بسبب  النفسية 
وجب جونز و آخرون أن األشخاص الوحيدين نفسيا يعربون عن وجهة نظر سلبية للطبيعة 
إىل   ، ابإلضافة  بسلبية  املواقف  إىل  النظر  إىل  النفسية  الشعور ابلوحدة  يؤدي  إذ   ، البشرية 

أث الشديد  من احلذر  فإن كال  و ابختصار  األسوأ ،  وقوع  من  الدائم  و اخلوف  التفاعل  ناء 
الشعور  يف  تساهم  االجتماعية  الشبكة  متغريات  و  الفردية  الفروق  و  الشخصية  خصائص 
ابلوحدة  الشعور  على  العصاب  و  االنبساط  من  أيضا كل  يؤثر  و كما  النفسية  ابلوحدة 

 (  325-324النفسية     )إهلام، بدون سنة، ص
 حسب )بومان( هناك ثالث قوى اجتماعية مؤدية للوحدة النفسية هي: النظرة االجتماعية:  -4

و قد ربط  ضعف عالقات األفراد ابألسرة/ زايدة احلراك االجتماعي/ زايدة احلراك يف األسرة،
( حتليله للوحدة النفسية بدراسة الشخصية األمريكية و كيفية فشل اجملتمع يف مواجهة )سالتر

احتياجات أعضائه، فاملشكلة األمريكية ليست هي التوجه حنو اآلخر و لكن هي الفردية ، 
يتبع  فرد  لديه رغبة يف املشاركة و االرتباط ابلفردية حيث أن كل  أن الكل  و يعتقد سالتر 

ة احلتمية هي الوحدة النفسية اليت تعكس املشاعر السلبية ، حني رأى سالتر  مصريه و النتيج
الرقيب   )عبد  املعاصر    التكنولوجي  للتقدم  نتيجته  عددي  النفسية سلوك شاذ  الوحدة  أن 

 (  75، ص1985البحريي، 
ؤدية  يرى السلوكيون أن الشعور ابلوحدة النفسية مرتبط حبدوث صراع العمليات امل النظرية السلوكية:  -5

الفرد على ترك االستجاابت االشرتاطية  نتيجة عدم قدرة  النشاط والعمليات املؤدية إىل الكف  إىل 
القدمية اليت تعلمها من طفولته على أثر اخلربات غري املناسبة اليت مر هبا يف بيئته مما يؤدي إىل تكوين  

ع اآلخرين ملا تعرفه على تعلم  عادات غري مناسبة لديه ال تساعده على أن حيىي حياة فعالة انجحة م
( وال شك أن 94، ص2000أمناط سلوكية أكثر موائمة يف عالقاته مع اآلخرين. )عادل عبد هللا،  

من   الالحقة  املراحل  النفسي خالل  توافقه  تنعكس على  األوىل  بيئته  الفرد يف  هبا  مر  اليت  اخلربات 
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على   قدرته  عدم  نتيجة  اجلامعي  الطالب  لدى  فيحدث  والتقاليد،  حياته،  العادات  عن  انفصاله 
 أسلوب احلياة، التفاعالت النفسية واالجتماعية القدمية. 

 منهجية اجراء الدراسة امليدانية :  -8
 الدراسة االستطالعية:  -1

تعترب الدراسة االستطالعية املرحلة التحضريية األساسية األوىل لنجاح أي دراسة علمية وكان اهلدف 
 منها 

امليدانية   األولية  املعطيات  و  املعلومات  بعض  على  احلصول  و  الدراسة  إجراء  ميدان  على  التعرف 
 التحليل السيكومرتي  ملقياس الوحدة النفسية. )الصدق والثبات(. و 
 عينة الدراسة االستطالعية:  -2

( طالب  15مت إجراء الدراسة االستطالعية جبامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان و مشلت عينة الدراسة )
 وطالبة من قسم علم النفس يف طوري الليسانس واملاسرت.

 اخلصائص السيكو مرتية ألدوات الدراسة:  -3
 :صدق املقياس: 3-1

لضما البحث  أبدوات  منها  التأكد  جيب  اليت  اخلطوات  أهم  هو  واملوضوعية الصدق  املصداقية  ن 
 للنتائج اليت يصل إليها البحث، والصدق يعين أن يقيس االختبار أو املقياس ما وضع لقياسه. 

  احملكمني:  :صدق3-1-1
من   على جمموعة  القياس  أداة  عرض  هي  اليت  و  استخداما  الطرق  أكثر  من  الطريقة  هذه  تعترب  إذ 

رأيهم حول مدى صال اجملال إلبداء  نسبة  املتخصصني يف  تعترب  النسبة    %80حيتها ، حبيث  هي 
املعتمدة لقبول البند أو رفضه و يطلق عليه أيضا الصدق الظاهري أو صدق احملتوى و الذي جيب  
أال يقل عددها عن مخسة أساتذة ، و يكونوا من املتخصصني يف اجملال و يف القياس النفسي و ال  

 ( . %80تقل درجة االتفاق على كل بند من البنود عن )
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 : ثبات املقياس:3-2
األفراد  نفس  على  التجربة  تكرار  عند  النتائج  نفس  استخراج  يف  والدقة  االتساق  إىل  االداة  ثبات  يشري 
الثبات يعين مدى الدقة االستقرار واالتساق يف نتائج األداة لو طبقت مرتني فأكثر على نفس اخلاصية يف 

 (  188، ص 2002مناسبات خمتلفة.   )بشري معمرية، 
 نصفية::طريقة التجزئة ال3-2-1

بني   )لبريسون(  االرتباط  معامل  مت حساب  الطريقة  هذه  على  املقياسوبناء  استخدام    نصفي  عن طريق 
للعلوم االجتماعية ) الثبات كما هو  Spss.20برانمج احلزمة االحصائية  ( ، و مت احلصول على معامل 

 مبني يف اجلدول التايل:
 يوضح معامل ثبات مقياس الوحدة النفسية بطريقة التجزئة النصفية. (: 08جدول رقم )

االرتباط   حجم العينة الطريقة معامل 
 لبريسون 

 معامل الثبات الكلي 

 0.79 0.66 15 التجزئة النصفية
تساوي   املقياس  ثبات  معامل  قيمة  ان  نالحظ  اجلدول  خالل  مقياس    0.79ومن  ان  على  يدل  وهذا 

 النفسية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات. الوحدة 
 الدراسة األساسية:  -4

بعد االنتهاء من إجراء الدراسة االستطالعية وحتقيق األهداف املرجوة، ابدرت إبجراء الدراسة األساسية 
ولتوضيح إجراءات نفسية "مراسل"،من خالل تطبيق أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس الشعور ابلوحدة ال

وكيفية   الدراسة  ألداء  وصف  إعطاء  مث  الدراسة،  عينة  خصائص  شرح  جلزء  هذا  يف  يتم  سوف  الدراسة 
 التطبيق والتصحيح. 

 :منهج الدراسة األساسية: 4-1
لتحقيق اهلدف األساسي للدراسة املتمثل يف حتديد مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة 

إذ يسعى لدراسة  فقد اعتمدان املنهج الوصفي   أهدافها  الذي يعد أنسب املناهج مع مشكلة الدراسة و 
 املتغريات ووصفها .
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 :  عينة الدراسة األساسية: 4-2
األساسية، خيتلف حجم عينة الدراسة ابختالف أهداف الدراسة و حجم اجملتمع   لعينة الدراسة  ابلنسبة 

احلالية   الصعبة  للظروف  نظرا  و  منه،  العينة  أخذ  وابء كوروان  (املراد  الدراسة   )انتشار  عينة  فقد كانت 
وقد استخدم الباحث طريقة العينة القصدية يف حتديد عينة  طالب و طالبة اختصاص علم النفس،  )47(

 الدراسة . 
 : خصائص عينة الدراسة األساسية: 4-3

فراغات وحسب  ترك  عليها كليا دون  اجملاب  االستمارات  بعد مجع كل  األساسية  الدراسة  عينة  تكونت 
من   املقدمة  وفق خصائص   47التعليمة  موزعون  النفس،  علم  فرح  يف  جامعيني خمتصني  وطالبة  طالب 

 حسب متغري اجلنس : -أ : املتغريات التالية 
 حسب متغري اجلنس .   الدراسة األساسية يوضح توزيع عينة (: 09جدول رقم ) 

 (%النسبة املئوية ) التكرارات نوع اجلنس 
 34,04 % 16 الذكور
 65,95 % 31 اإلانث
 %100 47 اجملموع 

( واخلاص بتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغري اجلنس أن عدد 09يتضح من خالل اجلدول رقم )
من عدد اإلانث حيث شكلت   أقل  )الذكور  الذكور  العينة يف حني  34,04%نسبة  أفراد  ( من جممل 

( و هي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة الذكور ألن أغلب من حتصلوا على 65,95%بلغت نسبة اإلانث )
 .االستمارات من إانث و كانت إجاابهتم اتمة بدون ترك أي فراغات 

 .  يوضح توزيع العينة األساسية حسب متغري السن(: 10حسب متغري السن: جدول رقم ) -ب
 %النسبة املئوية  التكرارات فئات السن
 4,25 % 2 سنة [ 20] أقل من 

 51,06 % 24 سنة [ 23 – 20] من 
 44,68 % 21 سنة [  23] أكثر من 
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 100 % 47 اجملموع 
من إمجايل    4,25 %سنة( مثلث نسبة    20( أن فئة السن )أقل من  10يتضح من خالل اجلدول رقم )

فئة السن )من   الفئة األكثر تواجدا يف عينة الدراسة    23إىل    20عينة الدراسة ، يف حني مثلث  سنة( 
من    51,06 %بنسبة   )أكثر  فئة  اما   ، الدراسة  إمجايل  نسبة    23من  على  حازت  فقد   %سنة( 

من إمجايل الدراسة ، حيث يالحظ أن هناك تفاوت يف نسب فئات السن من أفراد العينة و    44,68
سنة( و الذي قيد يكون بسبب أن هناك عدد قليل من الطلبة   23إىل    20تتمركز أغلبيتها يف فئة من )

لتمدرس ، سنة( نتيجة إلعادهتم السنة يف مراحل سابقة من ا  20من يلتحقون ابجلامعة يف فئة )أقل من  
سنة( شكلت نسبة ال أبس    23مما يعكس النسبة املنخفضة هلم ، كما ان نسبة الطلبة يف فئة )أكثر من  

   .هبا تعكس وجود تنوع يف سن أفراد عينة الدراسة 
 حسب متغري املستوى التعليمي:  -ج

 التعليمي. يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغري املستوى (: 11جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرارات التخصصات 

 53,19 % 25 ليسانس
 46,80 % 22 ماسرت 

 100 % 47 اجملموع 
( أن نسبة الطلبة اجلامعيني ذو التخصص ليسانس علم النفس بلغت  11يتضح من خالل اجلدول رقم )

( من إمجايل أفراد العينة 46,80 %( من إمجايل أفراد العينة حني بلغت نسبة املاسرت ) 53,19%نسبة )
من  أك  املاسرت  املقبلني على  الطلبة  أن  إذ  وماسرت  ليسانس  املستويني  تقارب كبري يف  هناك  أن  ويالحظ 

 طلبة املقبلني على الدكتوراه . نسبة ال
 وصف أدوات مجع البياانت: -5
 : وصف املقياس: 5-1

( عبارة و أمام كل عبارة أربع  20الذي يتكون من )استعان الباحث مبقياس الشعور ابلوحدة النفسية و  
سنة فما فوق ، و مستوى تعليمي اثنوي فما فوق ، و يطبق    16اختيارات ، و يناسب مستوى عمري  
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األحباث   يف  التطبيق  سهلة  مرتية  سيكو  "راسيل" كأداة  األصل  يف  املقياس  هذا  أعد   . مجاعيا  و  فرداي 
  –نفسية ، و هذا املقياس هو النسخة الثالثة املنقحة ملقياس كاليفورنيا  التجريبية ملقياس الشعور ابلوحدة ال

 لوس أجنلوس للشعور ابلوحدة النفسية .
( قوامها  عينة  على  تطبيقه  و  املقياس  برتمجة  الدسوقي  قام  قد  من  1010و  اجلنسني  من كال  فردا   )

املقياس من خالل حساب معامالت صدقه و   ثباته و كذلك حساب مستوايت عمرية خمتلفة و تقنني 
 ( بند مث صياغته على هيئة أسئلة. 20معايريه حيث يتكون املقياس يف صورته النهائية من )

 :كيفية تصحيح املقياس: 5-2
جييب الفرد على كل سؤال إبجابة واحدة بني أربع اختيارات )أبدا ، اندرا ، أحياان ، دائما( و ختصص  

،  ( 02بة )اندرا( ختصص هلا الدرجة )( ، اإلجا01هلا الدراجة )  التغيريات كالتايل: اإلجابة )أبدا( ختصص
( الدرجة  هلا  ختصص  )أحياان(  )03اإلجابة  الدرجة  هلا  ختصص  )دائما(  اإلجابة  و   ، ذلك 04(  و   )

،  1( البنود اإلجيابية ختصص هلا ) 18،  17،  14،  13،  12،  11،  8،  7،  4،  3،  2للعبارات املرقمة )
اليت حت4،  3،  2 البنود  أما   )( أرقام  السلبية  20،  19،  16،  15،  10،  9،  6،  5،  1مل  البنود   )

 درجة .  80-20( و ترتاوح الدرجات بني 1، 2، 3، 4ختصص هلا )
 دالالت الدرجة حبسب معيار األرابعيات :  -
 درجة فأقل منخفضة يف الشعور ابلوحدة النفسية .  20 •
 درجة متوسطة يف الشعور ابلوحدة النفسية .  21-40 •
 درجة فوق املتوسط يف الشعور ابلوحدة النفسية . 41-60 •
 درجة عالية يف الشعور ابلوحدة النفسية.  61-80 •

 : األساليب االحصائية املستعملة يف الدراسة : - 6
 تعددت األساليب االحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة بذكر امهها :  

 استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.  -
 (  ONE ANOVAو حتليل التباين األحادي ) (T.testاختبار )   -
 استخدام معامل االرتباط "بريسون ومعادلة "سبريمان براون" -
 ( .Spss.20برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  -
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  -7
 :عرض النتائج: 7-1

وثالث فرضيات جزئية، سنحاول عرض نتائج هذه الفرضيات و  مشلت الدراسة احلالية على فرضية عامة  
 ابلرتتيب التايل. 

األوىل:   -1 الفرضية  نتائج  هو عرض  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى 
 مستوى مرتفع. 

للتأكد من صحة هذه الفرضية ومعرفة مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة مت استعمال  
االحصائية للبياانت، حيث مت حساب أدىن وأعلى درجة حتصل عليها الطلبة اجلامعيني جبامعة أبو املعاجلة  

هلذه  احلسايب  املتوسط  حساب  مث  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مقياس  على  تلمسان  لوالية  بلقايد  بكر 
الة إحصائيا، ومت  " ملعرفة أن النتائج دالة أو غري دTالدرجات  وكذا االحنراف املعياري هلا وحساب قيمة "

( وبعد املعاجلة اإلحصائية  Spss.20كل ذلك ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل : 

 يوضح مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة. (: 12جدول رقم )

 املتغري 
حجم 
العينة 

(N ) 

أدىن 
 درجة 

أقصى 
 درجة 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "C" 

القيمة 
 االحتمالية 

الوحدة  
 0,139 1,505 9,69 49,12 72 26 47 النفسية

( ، يتضح أن مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني جبامعة  12من خالل اجلدول رقم )
مقياس   تطبيق  عن  الناتج  الدراسة  لعينة  احلسايب  املتوسط  جاء  حيث   ، تلمسان  بوالية  بلقايد  بكر  أبو 

فوق املتوسط ( وهو متوسط حسايب يتمركز ضمن املستوى  49,06الشعور ابلوحدة النفسية يف حدود ) 
النفسية والذي ميتد من الدرجة ) ( ، وجاءت أدىن  60( إىل غاية الدرجة ) 41ملقياس الشعور ابلوحدة 
( ، أما االحنراف  72( وأقصى درجة هي )26درجة مت احلصول عليها يف مقياس الوحدة النفسية هي ) 
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( ،  0,05د مستوى داللة )( والنتيجة دالة إحصائيا وفق اختبار "ت" عن9,69املعياري للمقياس فهو )
النفسية لدى   وعليه ومن خالل ما سبق يتضح للبحث أن الفرضية القائلة أبن مستوى الشعور ابلوحدة 

 طالب اجلامعة مرتفع خاطئة. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف درجة    عرض نتائج الفرضية الثانية:   -2

 الشعور ابلوحدة النفسية. 
للتأكد من صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات درجات الذكور  

إبج و  املقياس  نفس  على  اإلانث  درجات  متوسطات  وبني  النفسية،  ابلوحدة  الشعور  مقياس  راء  على 
( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برانمج  ابستعمال  للبياانت  اإلحصائية  مت  Spss.20املعاجلة   )

 الوصول إىل النتائج التالية املوضحة يف اجلدول اآليت: 
يوضح نتائج االختبارات لداللة الفروق بني متوسطات درجات الذكور ومتوسط  (: 13جدول رقم )

 شعور ابلوحدة النفسية. درجات اإلانث على مقياس ال

الوحدة  
 النفسية

 ن اجلنس
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة  
 احلرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية 

 7,79 47,56 16 الذكور
45 -0,79 0,43 

 10,57 49,93 31 اإلانث
درجات اجلنسني إىل أنه ال  ( اخلاص ابختبار "ت" إلجياد الفروق بني  13يتضح من خالل اجلدول رقم )

حيث   النفسية،  الوحدة  مقياس  على  اإلانث  و  الذكور  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
( و هي قيمة أكرب من  Sig : 0,43( و قدرت القيمة االحتمالية بـ )0,79-بلغت قيمة اختبار "ت" ) 

الشعور ابلوحدة النفسية ال خيتلف  (، وابلتايل نقبل الفرض الصفري الذي يشري إىل أن  0,05مستوى )
بني  اختالف  األفراد دون وجود  عند  النفسية  الوحدة  يؤكد مشولية مشاعر  ما  وهو  واإلانث،  الذكور  بني 

 الذكور واإلانث . 
الثالثة:   -3 الفرضية  نتائج  يف    عرض  املاسرت  و  الليسانس  طلبة  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

النفس الشعور ابلوحدة  لداللة مستوى  اختبار "ت"  الباحثة  استخدمت  الفرضية  للتأكد من صحة  ية .و 
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إىل  الوصول  مت  و  املقياس  نفس  على  املاسرت  طلبة  ومتوسطات  الليسانس  طلبة  متوسطات  بني  الفروق 
 النتائج التالية املوضحة يف اجلدول اآليت . 

لبة الليسانس ومتوسطات : يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات ط( 14جدول رقم )
 طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية. 

الوحدة  
 النفسية

املستوى 
 ن الدراسي 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة  
 قيمة "ت" احلرية

القيمة 
 االحتمالية 

 8,99 49,08 25 ليسانس
45 -

0,036 0,97 
 10,64 49,18 22 ماسرت 

( اخلاص ابختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات طلبة الليسانس و 14اجلدول رقم )يتضح من خالل 
متوسطات طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية أن طلبة الليسانس و طلبة املاسرت ال توجد أي  
نسبة   الليسانس  لطلبة  احلسايب  املتوسط  قيمة  بلغت  حيث  بينهم  إحصائية  داللة  ذات  فروق كل 

 =Sig( و قدرت القيمة االحتمالية لالختبار بـ )49,18( و بلغت قيمة طلبة املاسرت نسبة )49,08)
( و ابلتايل نبل الفرض الصفري القائل أبن ال توجد فروق ذات داللة 0,05( و هي أكرب من )0,97

 املقياس . إحصائية بني طلبة الليسانس و طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية على نفس 
الرابعة:   -4 الفرضية  نتائج  مستوى    عرض  يف  اجلامعة  طلبة  لدى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 الشعور ابلوحدة النفسية تعزى ملتغري السن. 
( الواحد  االجتاه  ذو  التباين  حتليل  اختبار  الباحث  استخدم  الفرضية  صحة  من  للتأكد   ONEو 

ANOVAب واملقارنة  الفروق  إبجياد  واخلاص  مبقارنة  (  يقوم  حيث  اكثر،  أو  جمموعات  ثالث  ني 
  23سنة، و الطلبة األكثر من    23  -20سنة و الطلبة بني    20متوسطات اجملموعات للطلبة األول من  

للعلوم   اإلحصائية  احلزمة  برانمج  وابستعمال  املفرغة،  للبياانت  اإلحصائية  املعاجلة  إجراء  بعد  و  سنة، 
 إىل النتائج التالية واملوضحة يف اجلدول اآليت : ( مت الوصول Spss.20االجتماعية )

(  ONE ANOVAيوضح نتائج اختبار حتليل التباين ذو االجتاه الواحد )(: 15جدول رقم )
 لداللة الفروق بني الطلبة الذكور ز اإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث السن. 
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الوحدة 
 النفسية 

مصدر 
متوسط   جمموع املربعات التباين

 املربعات
درجة 
القيمة   قيمة "ف"  احلرية

 االحتمالية
بني 

 2 42,478 84,95 اجملموعات

داخل  0,646 0,441
 اجملموعات

4238,278 96,324 44 

 46 / 4323,234 اجملموع
( رقم  اجلدول  خالل  من  )15يتضح  الواحد  االجتاه  ذو  التباين  حتليل  ابختبار  اخلاص   )ONE 

ANOVA  )  توجد ال  أنه  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مقياس  على  السن  متغري  الفروق حسب  لداللة 
(  0,441فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات جمموعات الطلبة اجلامعيني حيث بلغت قيمة "ف" )

 ( بـ  تقدر  احتمالية  ) 0,646وبقيمة  الداللة  مستوى  من  أكرب  وهي  الفرضية  0,05(  نقبل  وابلتايل   )
ا ابلوحدة الصفرية  الشعور  درجة  يف  واإلانث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  تقول  ليت 

 النفسية من حيث السن على نفس املقياس.
 مناقشة النتائج:  7-2

1-   : األوىل  الفرضية  نتائج  )مناقشة  رقم  اجلدول  يف  املعروضة  النتائج  أن  12جاءت  مبنية   )
الطلبة اجلامعيني يقع يف املستوى فوق املتوسط و ميكن  مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى  

أن نفسر هذا ابن الطلبة اجلامعيني قد يشعرون ابلوحدة النفسية نتيجة الضغوطات و الرتاكمات  
الدراسية للتخصص املدروس ، خاصة إذا كان ختصصهم حيتاج بذل جمهود فكري و جسدي  

،  اج إىل وقت و مرور فرتة من الزمنة جديدة حيتكبريين كما أن بناء العالقات االجتماعية يف بيئ
كل هذه العوامل تساهم بشكل أو آبخر يف تواجد و بروز مشاعر الوحدة النفسية و لو بصفة 
النفسية كان مستوى فوق   للنتيجة اليت أظهرت أن مستوى الشعور ابلوحدة  مؤقتة. و ابلعودة 

أجر  الذي  الزمن  ذلك يف ضوء  يفسر  الباحث  فإن  فالدراسة  املتوسط   ، الدراسة  هذه  فيه  يت 
احلالية أجريت يف السداسي الثاين من السنة اجلامعية ، و تزامنا مع الظروف الصعبة احلالية ،  
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فوق   املستوى  يف  اجلامعيني كان  الطلبة  عند  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  أن  يربر  ما  هو 
الب اجلامعة مبدينة الرايض ( على جمموعة من ط1993املتوسط . و يف دراسة قام هبا عطا )

( عددهم  بلغ   ، السعودية  العربية  تقدير 136ابململكة  مدى  على  التعرف  هبدف   ، طالبا   )
الذات و عالقته ابلوحدة النفسية و االكتئاب ، و كان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  

ية و تقدير الذات لنفسنتائج هو وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بني كل من الشعور ابلوحدة ا
( دراسة تناولت العالقة بني تقدير  Herman, 2005و كما اجرى هريمان )و االكتئاب،  

  ، اجلامعة  طلبة  لدى  االكتئاب  و  النفسية  ابلوحدة  الشعور  و  االجتماعية  الكفاءة  و  الذات 
( من  الدراسة  عينة  الذين 696تكونت  الطلبة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  و  طالبا جامعيا ،   )

و  االكتئاب  يتمتعون حبماية ضد  لذواهتم  عايل  تقدير  لديهم  و  يتصفون ابلكفاءة االجتماعية 
قام   لديهم هذه األعراض ،و  أظهر  املنخفض  الذات  تقدير  النفسية يف حني  الشعور ابلوحدة 

بدراسة كان هدفها التعرف على اخلصائص السيكو مرتية لصورة    Issa(  2002أيضا عيسى )
مقياس ك من  من منقحة  مكونة  عينة  على  طبقت  حيث   ، النفسية  ابلوحدة  للشعور  اليفورنيا 

(460( منهم   ، الريموك ابألردن  جامعة  من  طالبة  و  طالب  و )225(  ذكرا  أنثى  235(   )
كانت قيم معامالت االرتباط على نفس املقياس و كل من مقياس تقدير الذات و مقياس مركز 

م وجود فروق دالة إحصائيا تعود لسنوات الدراسة  الضبط سالبة و قد بينت نتائج الدراسة عد
 (Issa, 2002, p1.12)ابجلامعة أو مكان اإلقامة .

( أنه ال توجد فروق  13أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  -2
أي    ، النفسية  ابلوحدة  شعورهم  يف  اإلانث  و  الذكور  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  أن  ذات 

مشاعر الوحدة النفسية هي نفسها عند اجلنسني ، و هو ما يؤكد مشولية مشاعر الوحدة النفسية  
األف ،عند  إاناث  أو  ذكورا  سوآءا كانوا  بني  راد  الفروق  دراسة  يف  احلالية  الدراسة  نتيجة  تتفق  و 

  ( حول الشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة كلية2009اجلنسني مع دراسة )منر صبح القيق،  
الفنون جبامعة األقصى بغزة حيث أشارت النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

ة تعزى ملتغري مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة كلية الفنون اجلميلة جبانعة األقصى بغز 
، خليل،  اجلنس  عفراء  و  جاسم  )شاكر  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  تتفق  ( حول 2009كما 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934    

94 

 

ن النفسي و عالقته ابلشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة من طلبة املرحلة اإلعدادية )الصف األم
اخلامس و السادس اإلعدادي بفرعيهما العلمي و األديب( يف مركز حمافظة بغداد حيث توصلت  
النفسية بني الذكور و  نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الشعور ابلوحدة 

ل خليل،  اإلانث  عفراء  و  جاسم  )شاكر    . العينة  أفراد  ص2009دى  ابلنسبة  ،(36،  أما 
السليم،   عبد  بن  )فهد  النفسية 2003لدراسة  ابلوحدة  عالقتها  و  النفسية  الطمأنينة  حول   )

لدى عينة  من طلبة اجلامعة ، فإن نتائجها ختتلف مع نتائج الدراسة احلالية ، حيث أشارت 
داللة إحصائية بني الطالبب و الطالبات يف درجة الشعور ابوحلدة    النتائج إىل وجود فروق ذات

اإلانث   من  النفسية  ابلوحدة  شعورا  أكثر  الذكور  أن  يظهر  حيث  دراسة  ،النفسية  أظهرت  و 
بعنوان الفروق اجلنسية يف الوحدة النفسية دور األنوثة و الذكورة   2004كينث و كيمربيل سنة  

اجلنسني بني  الفروق  على  التعرف  دراسة  ،  عن  عبارة  هي  و   ، النفسية  ابلوحدة  الشعور  يف   
وصفية استخدم من أجلها مقياس الشعور ابلوحدة النفسية كأداة جلمع البياانت .  )مراكشي  

 ( 43، ص2014مرمي، 
( أنه ال توجد فروق  14أظهرت النتائج املبيئة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  -3

 طلبة الليسانس و طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية على ذات داللة إحصائية بني
نفس املقياس يف شعورهم ابلوحدة النفسية ، و هو ما يؤكد مشولية مشاعر الوحدة النفسية عند 
األفراد سوآءا كانوا طلبة ليسانس أو ماسرت ، مما يؤكد أن املستوى التعليمي للطالب ال دخل له 

و ال   قريب  من  أن  ال  يفسر  ما  هو  و  النفسية ،  الوحدة  أو خفض مشاعر  بعيد يف رفع  من 
الشعور ابلوحدة النفسية حالة ذاتية داخلية ، خاصة ابلفرد تظهر عنده أو خيتربها نتيجة شعوره  
أو تفاعله االجتماعي غري املثمر و غري السار ابلنسبة إليه ، و أن عالقاته االجتماعية ليست  

و ال مشبعة سوا من  جمدية  أو   ، به  احمليطني  األفراد  أي من حيث عدد  الكمية  الناحية  من  ء 
 الناحية الكيفية أي من حيث عمق روابط األخوة و احملبة و املودة مع هؤالء األفراد املقربني .

و إذا ما قاران نتيجة الدراسة احلالية مع دراسات سابقة تناولت متغري التخصص اجلامعي جند 
( حول االغرتاب النفسي و  2013منتهى خملف و صباح حسن فرحان،  أهنا تتفق مع دراسة )

اليت  و   ، الفلوجة  قضاء  يف  اإلعدادية  املرحلة  من طالب  عينة  لدى  النفسية  ابلوحدة  عالقته 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934    

95 

 

بني  النفسية  ابلوحدة  الشعور  إحصائية يف  فروق ذات داللة  إىل عدم وجود  نتيجتها  توصلت 
 طالب التخصص العلمي و التخصص األديب .

صاحب،   ودنيا  إبراهيم  )خالدة  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  أيضا  حول  2011وتتفق   )
االغرتاب النفسي وعالقته ابلوحدة النفسية لدى طالبات األقسام الداخلية يف جامعة بغداد،  
واليت توصلت بدورها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الشعور ابلوحدة النفسية 

طالبات االختص اإلنسانية، اصابني  واالختصاصات  العلمية  مع  ت  احلالية  الدراسة  تتفق  كما 
ملحم،   )مازن  اخلمسة  2010دراسة  ابلعوامل  وعالقتها  النفسية  ابلوحدة  الشعور  حول   )

للشخصية لدى عينة من طالبة جامعة دمشق، واليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة  
 لبة اجلامعة تبعا ملتغري االختصاص العلمي. إحصائية يف الشعور ابلوحدة النفسية لدى ط

( أنه ال توجد فروق  15أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  -4
ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور و اإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث 

الوحدة أن مشاعر  أي  النفسية  الوحدة  ملقياس  فئات    السن  عند خمتلف  نفسها  النفسية هي 
اجلامع لطلبة  النفسية  الوحدة  يؤكد مشولية  هو ما  و  املدروسة  من  السن  إىل    20ة ألقل  سنة 

( بعنوان الشعور ابلوحدة النفسية و عالقتها 2010ففي دراسة لفارس العرتي )و أكثر ،  23
الر  مبدينة  االجتماعية  الرتبية  دار  نزالء  لدى  العدواين  على  ابلسلوك  التعرف  هدفها   ، ايض 

الشعور  مستوى  على  التعرف  و كذلك   ، العدواين  السلوك  و  النفسية  الوحدة  بني  العالقة 
ابلوحدة النفسية و مستوى السلوك العدواين لدى نزالء دار الرتبية االجتماعية مبدينة الرايض و 

ى ملتغري العمر ، املرحلة  معرفة الفروق احملتملة يف متوسط درجات أفراد العينة اليت ميكن أن تعز 
التعليمية )متوسط، اثنوي( استخدم الباحث مقياس الوحدة النفسية ، و كان من أبرز النتائج  
العينة كان مرتفعا ، و وجود ارتباط موجب   أفراد  النفسية لدى  أن مستوى الشعور ابلوحدة 

العدواين ، و مل توجد فروق ذات داللة إح النفسية و السلوك  صائية يف متوسط  بني الوحدة 
و أيضا توصلت الباحثة إىل دراسة )عبد املنعم حبيب  أفراد العينة تعزى ملتغري العمر ،درجات  
( حول اخلجل و الوحدة النفسية و وجود الصداقة لدى طالب "كلية الرتبية  2012السيد،  

أشارت   واليت  للفيسبوك  املستخدمني  غري  و  املستخدمني  السويس"  قناة  جامعة  ابلعريش 
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من  ن سنا  األكرب  الطالب  سنا و  اجلامعة األصغر  توجد فروق بني طالب  أنه ال  إىل  تائجها 
لدراستنا  موافقة  نتيجة  هي  و   ، النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  يف  الفيسبوك  مستخدمي 
احلالية و اليت توصلت أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور و اإلانث يف  

 ابلوحدة النفسية من حيث السن . درجة الشعور 
8-   : عامة  الطلبة  خامتة  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  أن  احلالية  الدراسة  نتائج  لقد كشفت 

النفسية  اجلامعيني يقع يف املستوى فوق املتوسط ، تعزى  وانه ال توجد فروق يف مستوى الشعور ابلوحدة 
دراستنا احلالية تبقى خاصة ابلطلبة اجلامعيني يف والية تلمسان    ،وملتغري اجلنس واملستوى التعليمي والسن  

ا اجلامعي  خالل  نفسية    2019/2020ملوسم  ااثر  من  عنها  جنم  وما  جائحة كوروان  مع  تزامن  الذي 
واجتماعية واقتصادية  اثرت على مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة جراء الربوتوكول الصحي  

الصحية ووزارة التعليم العايل قصد احلفاظ على صحة االستاذ والطالب من خالل   الذي فرضته املنظومة 
 فرض التباعد والتعليم عن بعد . 

 اقرتاحات:  -9
القيام بدراسات مماثلة لدراسيت احلالية يف والايت أخرى من الوطن، ومقارنة النتائج اليت   -

 تتوصل إليها هذه الدراسات مع الدراسة احلالية. 
اسة حول أثر املستوى االقتصادي واالجتماعي واحلالة االجتماعية على درجة  القيام بدر  -

 الشعور ابلوحدة النفسية. 
 دراسة حول مسات الشخصية لدى الطلبة اجلامعيني وعالقتها ابلشعور ابلوحدة النفسية.  -
 إجراء دراسة حول احلاجات النفسية واالجتماعية للطلبة اجلامعيني. -
ة النفسية يف ظهور االضطراابت النفسية واجلسدية لدى الطلبة  دراسة أثر الشعور ابلوحد -

 اجلامعيني.
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Conclusion : 

 

       The results of the current study revealed that the level of psychological 

loneliness among university students is at the above average level, and that 

there are no differences in the level of psychological loneliness due to the 

variable of gender, educational level and age, and our current study remains 

specific to university students in the state of Tlemcen during the university 

season 2019/ 2020, which coincided with the Corona pandemic and the 

resulting psychological, social and economic effects that affected the level 

of psychological loneliness among students as a result of the health protocol 

imposed by the health system and the Ministry of Higher Education in order 

to preserve the health of the professor and student by imposing distance and 

distance education . 
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Abstract:  

       The study aimed to determine the level of psychological loneliness among 

university students and the researcher used the descriptive approach, and the study 

sample amounted to 47 male and female students from the Department of 

Psychology at the University of Tlemcen. Arithmetic averages, standard deviations, 

Pearson and Spearman-Brown correlation coefficient, t-test and one-way analysis 

of variance test for data processing, where the research reached the following 

results: 

         The level of psychological loneliness among university students is above 

average. 

 - There are no statistically significant differences between male and female 

students in the degree of psychological loneliness. 

 - There are no statistically significant differences between bachelor's and master's 

students in the degree of psychological loneliness. 

 - There are statistically significant differences between male and female students 

in the degree of psychological loneliness in terms of age. 
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