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٢٤/٤/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ١١/٣/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
اء إحــدى أهــم المواضــیع التــي أشــغلت الكثیــر مــن علمــlonelinessتعــد الوحــدة النفســیة 

الــنفس والتربیــة الحدیثــة الیــوم علــى اعتبارهــا أزمــة نفســیة یمــر بهــا اإلنســان تحــت وطــأة المشــكالت

إحــدى المشــكالت التــي تعیــق النمــو النفســي وخاصــة فــي مرحلــة  الیومیــة التــي یواجههــا، كمــا تعــد

رین المراهقة التي تعـد مـن المراحـل المهمـة والتـي تظهـر فیهـا الحاجـة إلـى إقامـة عالقـات مـع اآلخـ

غیر أن الوحدة النفسـیة قـد تعرقـل إقامـة تلـك العالقـات ألنهـا حالـة وجدانیـة یكـون فیهـا الفـرد واعیـا 

  لى :سة التعرف ارغم وجوده بینهم لذا فقد استهدفت هذه الدراببأنه منفصل عن اآلخرین 

مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى الطلبة المتمیزین.  .١

نفسیة لدى الطلبة المتمیزین على وفق متغیر الجنس. مستوى الشعور بالوحدة ال .٢

) طالبــة مــن ثانویــة المتمیــزات ٥٠وطالبــة بواقــع ( ا) طالبــ١٠٠وقــد بلغــت عینــة البحــث (

) طالبا من ثانویة المتمیزین في مدینة الموصل.٥٠و(

) والمصــمم بطریقــة ١٩٩٠وللتحقــق مــن أهــداف الدراســة تــم اعتمــاد مقیــاس (الســاعاتي ، 

ال أطالقــا، قلــیال () فقــرة أمــام كــل منهــا أربعــة بــدائل ٢٠یــاس الوحــدة النفســیة مكــون مــن (لیكــرت لق

مـا، فــي بعــض األحیـان، كثیــرا مــا) ولغــرض التحقـق مــن الصــدق الظـاهري  عــرض المقیــاس علــى 

طریقــة إعــادة مجموعــة مــن الخبــراء فــي اختصــاص علــم الــنفس التربــوي كمــا تــم اســتخراج الثبــات ب

الـذكور  متوسـط درجـاتإلیجـاد الفـروق بـینT-testوقد استخدم اختبار ٠ ٨٥االختبار حیث بلغ 

إحصائیة. اواإلناث ومعامل ارتباط بیرسون إلیجاد الثبات أدوات

وقد أظهرت النتائج أن الطلبة المتمیزین یعانون من الوحدة النفسیة كما تبین أن هناك 

قد أوصت الباحثة بما یجب إتباعه للحد فروقا بین الذكور واإلناث، فاإلناث هن أكثر معاناة، و 

من شعور الطلبة بالوحدة النفسیة فضال عن اقتراح مجموعة من البحوث المستقبلیة مع ربط هذه 

الظاهرة مع متغیرات أخرى وعینات مختلفة.
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Level of loneliness for Bright Students

Dr. Thikra Yousif Al-Tae
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Abstract:
Loneliness is regarded one of the most important subjects

psychology and Modern Education. It is one of psychological dilemma

facing man among the other modern problems. It blocks the

psychological development specially in the teenage phase, during which

the teenager needs to build many relationships with others. Loneliness,

however, prevents these relationship from being formed; Loneliness is

sensational where the individual feels; though living with others,

separated; The aim of this study are:

1. to find out the level of loneliness for bright students.

2. to find out the level of loneliness for bright students according to sex.

The sample was (100) students, (50) males & (50) females from

both Bright student schools.

To achieve the aim of the study , Al-Saati (1990) scale was

adopted. This scale was designed following scale which is formed out

of imitating Likert (20) items four options scale (never, occasionally,

sometimes, a lot). Surface validity extracted by presenting this scale to a

panel of experts specialized in Educational Psychology. The Stability was

found using post test reaching 85%. T-test and person conjugation factors

both used as statistical tools to find the difference between males &

female & stability.

The result showed that Bright student suffer loneliness by different

degrees between males & females Females suffer more.

The researcher gave some suggestions to lessen from loneliness

with the suggestion to make future researches dealing with the

relationship of this phenomena with other variable & samples.



مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى الطلبة المتمیزین

٧٦

:أھمیة البحث والحاجة إلیھ
العالقات االجتماعیة المعقـدة وعصـر القلـق والصـراعات النفسـیة إن المجتمع الحدیث ذي

والواقع الحضاري الذي تخیم علیه االضطرابات النفسیة الناتجة عن التحوالت السریعة في مختلف 

نفسـیة واالجتماعیـة واالقتصـادیة كانـت كلهـا جوانـب مسـاهمة فـي جعـل الفـرد یلجـأ میادین الحیـاة ال

إلى الهروب بمشاعره عن اآلخـرین مخلفـا شـعوره بالوحـدة النفسـیة.فالبیئة تقـود إلـى إحـداث تغیـرات 

فــي داخـــل الفــرد عبـــر جهــازه العصـــبي وســـوف تــؤثر فـــي أفكــار الفـــرد وأحاسیســه ورغباتـــه موجهـــة 

  )٥٥، ص٢٠٠٥ن ما هو مألوف.(صالح، سلوكه بشكل مختلف ع

ن بعـض األسـالیب أكما یتفق العدید من علماء النفس والتربیة باتجاهاتهم المختلفة علـى 

في تكوینهم النفسي واالجتماعي والیها ویون مع أبنائهم لها تأثیر مباشرالتي یمارسها اآلباء والترب

ئـل الـذي قـد یعیشـون فیـه مـن األجـواء یعزى مستوى الشـعور بالوحـدة علـى الـرغم مـن الصـخب الها

  )١١٥،ص٢٠٠٦االجتماعیة.(محرز،مجلة رسالة التربیة،

لقــد وصــف ماســلو أن الشــعور بالوحــدة النفســیة هــو ســلوك ینــتج عــن عــدم إشــباع بعــض 

الحاجات كالحاجة إلى الحب واالحترام واالنتمـاء الـذي قـد یـؤدي إلـى صـعوبة تحقیـق الـذات، وبمـا 

المستوى الثالـث بعـد الحاجـات الفسـیولوجیة والحاجـة إلـى األمـن وهـو قریـب أن هذه الحاجات تقع ب

من قاعـدة هـرم ماسـلو للحاجـات بمعنـى أنهـا تحتـل موقعـا مهمـا وخاصـة فـي مرحلـة المراهقـة التـي 

  )٥، ص٢٠٠٤تعد مرحلة تحوالت مهمة في حیاة الفرد.(المشهداني، 

قد یلجأ إلى سلوكیات غریبـة كمـا كما یرى علماء نفس النمو أن المراهق في هذه المرحلة

تــتملكهم مشـــاعر غریبـــة ســـببها افتقــار المراهـــق إلـــى التقـــدیر االجتمــاعي وعـــدم االعتـــراف بمكانتـــه 

وفـــرض علیـــه بعـــض القـــوانین التـــي تبعـــث علـــى الشـــعور بعـــدم االرتیـــاح واالبتعـــاد بمشـــاعره عـــن 

  )٣٩٠،ص١٩٩٥اآلخرین.(زهران، 

ومــــن حولــــه مــــن الوالــــدین واإلخــــوة واألخــــوات ومــــن خــــالل تحلیــــل العالقــــة بــــین المراهــــق

واألقــارب واألصــدقاء فــي المدرســة وفــي المجتمـــع ســنجد أن ســلوكه ومشــاعره النفســیة هــي نتیجـــة 

حتمیـة لطبیعـة تلــك العالقـات مـع اآلخــرین كالتسـلط والتهدیـد والتعامــل بخشـونة واإلذالل والتخجیــل 

قــات قــد تســبب للمراهــق الشــعور بالوحــدة والشــتم وتولیــد الشــعور بالــذنب جمیعهــا أشــكال مــن العال

  )١١٧، ٢٠٠٦النفسیة.(محرز، 

إن الــنمط التربــوي عنــد اآلبــاء غالبــا مــا یتســم باإلهمــال والتذبــذب وعــدم االســتقرار بإتبــاع 

طریقــة تنشــیئیة واضــحة نتیجــة لعــدم اســتقرارهم االنفعــالي أو لتــأثرهم بأســلوب تربــوي فــي طفــولتهم 

ومراهقتهم

ــه تــأثیر مثــل الجــو المتزمــت اللــوم والنقــد وســیطرة روح كمــا إن الجــو الســا ئد فــي األســرة ل

  ) ٤٣، ص٢٠٠٠الكراهیة وروح الشكوى الدائمة من أفرادها .(جابر، 
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) أن االنعزالیـة والوحـدة النفســیة واالغتـراب نتـائج متوقعــة ١٩٩٨ویـرى (منصـور وزكریــا ، 

ل النبـذ وعـدم التعـاطف واإلهمـال والنقـد بسبب األسالیب الخاطئة أحیانا في التنشئة االجتماعیة مث

المســــتمر فــــي مرحلــــة الطفولــــة بحیــــث یظهــــر ذلــــك جلیــــا علــــى الشخصــــیة وخاصــــة فــــي الجوانــــب  

,Russellاالجتماعیـــــــــة). كمـــــــــا نشـــــــــر راســـــــــل وآخـــــــــرون  ) أول مقیـــــــــاس للوحـــــــــدة (1978

  )٩٧، ص١٩٩٠النفسیة.(الساعاتي، 

ـــة المراهقـــة تحـــوالت واضـــحة ومهمـــة فـــي نمـــو الم ـــه تشـــهد مرحل راهـــق وحاجاتـــه واهتمامات

وتكتسـب عـاداة جدیـدة وتنشـئ هـذه وسلوكه االجتماعي،وفي هذه المرحلة تختفي العادات التوافقیـة

التحـــوالت حاجـــات جدیـــدة مـــن ضـــمنها الحاجـــة إلـــى االســـتقالل النفســـي وأحیانـــا الوحـــدة النفســـیة.

  )٢٨١،ص٢٠٠٤(نصر،

لمـا لهـذه المرحلـة مـن أهمیـة فـي حیـاة لقد تم التأكید في هذه الدراسة على مرحلة المراهقـة

الطلبـة علـى اعتبـار أنهـا مرحلـة مواجهـة التحـدیات الجدیـدة التـي تبـدو علـى الشخصـیة علـى شـكل 

مشكالت فسیولوجیة واجتماعیة فتـؤثر علـى سـلوكهم االجتمـاعي، كمـا أنهـا مرحلـة نمـو خصـائص 

التعبیـــــر عـــــن الرأي.(تـــــوق مختلفــــة أخـــــرى مثـــــل الثقـــــة بـــــالنفس واالســـــتعداد لمواجهـــــة المشـــــكالت و 

  )٩٢، ص١٩٨٤وعدس،

وقــد اختیــرت العینــة مــن الطلبــة المتمیــزین ألن هــذه الفئــة علــى الــرغم مــن تمیــزهم بقــدرات 

عقلیة مختلفة عن اآلخرین وان هناك رعایة واهتمام إلى حد ما  من قبـل المجتمـع وأولیـاء أمـورهم 

أعلــى دائمــا لیكونــوا عنــد حســن ظــن إال أن ذلــك قــد یحملهــم مســؤولیة اكبــر للوصــول إلــى مســتوى 

أسرهم والمجتمع وقد یتطلب منهم ذلك التركیز أكثر والتفرغ للدراسة وترك الهوایـات والعالقـات مـع 

اآلخــرین مولــدا صــراعا نفســیا مــع مــا یرغبــون فیــه أســرهم ومــع احتیاجــاتهم لإلحســاس بوجــود مــن 

حولهم واالنسجام والتفاعل معهم.

أھداف الدراسة:
  لى: الدراسة التعرف ااستهدفت 
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مســـتوى الشــــعور بالوحــــدة النفســـیة لــــدى الطلبــــة المتمیـــزین علــــى وفــــق متغیـــر الجــــنس (ذكــــور  .٢

وٕاناث).
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:حدود الدراسة 
ة على طلبة الصف الرابع في ثانویتي المتمیزین والمتمیـزات فـي مدینـتقتصر هذه الدراسة

  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصل للعام الدراسي (

:تحدید المصطلحات
:الوحدة النفسیة-

,Larose)عرفها الروس  .١ على أنها "الحالة التـي یشـعر بهـا الفـرد مـن جـراء اضـطراره (1972

  ).٢، ص١٩٨٨لالنعزال عن اآلخرین" (بدوي، 

هــا كثیــر مــن صــنوف علــى أنهــا "حالــة نفســیة یصــاحبها أو یترتــب علی ١٩٨٣عرفهــا قشــقوش،  .٢

  )١٩١، ص١٩٨٣الضجر والتوتر والضیق لدى كل من یشعر بها أو یعانیها". (قشقوش،

علــى أنهــا "شــعور الفــرد بأنــه غیــر منســجم مــع اآلخــرین وأنــه بحاجــة  ١٩٩٠عرفهــا الســاعاتي،  .٣

حساس بأنـه وحیـد ویشـعر اركه أفكاره واهتماماته ویمتلكه إإلى أصدقاء وأنه لیس هناك من یش

مــال اآلخــرین وهــو لــیس جــزءا مــن جماعــة مــن األصــدقاء وان النــاس مشــغولون عنــه وان بإه

  )٣٥، ص١٩٩٠عالقاته باآلخرین القیمة لها.(الساعاتي، 

ن هــا الطلبــة المتمیــزو للوحــدة النفســیة وهــي "الــدرجات التــي یحصــل علیالتعریــف اإلجرائــي

  .١٩٩٠المعد من قبل الساعاتي،على مقیاس الوحدة النفسیة"

:إلطار النظريا
فیما مضى من المفاهیم التي درست بشـكل loneliness)لم یكن مفهوم الوحدة النفسیة (

مستقل عن المفاهیم األخرى كالكآبة واالنطواء والعزلة وغیرها بـل كانـت تعـد نتـائج لهـذه المفـاهیم، 

نفسـیة مفهـوم غیر أن وجهات نظر العلماء والدراسات والبحـوث فیمـا بعـد أكـدت علـى أن الوحـدة ال

، ودراســة ١٩٧٦، ودراســة جــوردن ١٩٧٢مســتقل ولــه أســبابه وأبعــاده وأنواعــه مثــل دراســة الروس 

  )٢١٢، ص٢٠٠٢، وغیرها. (الزبیدي، ١٩٧٦فالندرز 

ت التـــي البـــد مـــن تشخیصـــها إن دراســـة مســـتوى الشـــعور بالوحـــدة النفســـیة مـــن الموضـــوعا

ى عدم التوافق النفسـي واالجتمـاعي فضـال عـن  لیها ألنها تمثل خبرة غیر سارة وتشیر إلوالتعرف ا

وجود صعوبة في االندماج االجتماعي لألشخاص الذین یعـانون منهـا علـى الـرغم مـن وجـود أفـراد 

  )١٨، ص٢٠٠١كثیرین حولهم.(عبد الرحیم، 

عندما نشر كتـاب  ١٩٧٣إن االهتمام بدراسة الوحدة النفسیة بدأ بشكل جاد على ید ویلز 

تجربة العزلة العاطفیة) (الوحدة النفسیة 
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كمــــا یعــــد موضــــوع الوحــــدة النفســــیة مــــن الموضــــوعات القدیمــــة التــــي اتخــــذت تعریفاتهــــا 

واتجاهاتهــا مســارات عدیــدة، وأن لهــا صــورا وأشــكال متعــددة وقــد أشــار قشــقوش فــي تصــنیفه الــذي 

شــكال للوحــدة النفســیة أتضــمن ثالثــة  إلــى ١٩٨٣لــى تصــنیف ویــز فــي دراســته، وضــعه اســتنادا إ

  وهي:

:أوال. الوحدة النفسیة األولیة 
وتوصـــف علـــى أنهـــا الســـمة الســـائدة فـــي الشخصـــیة أو إنهـــا اضـــطراب فـــي إحـــدى ســـمات 

الشخصیة یصاحبها انسحاب انفعالي عن اآلخرین.

:الوحدة النفسیة الثانویة .ثانیا
تجابة تعد الوحدة النفسیة نوعا من حرمـان الفـرد مـن العالقـات العاطفیـة والتـي تحـدث كاسـ

للفرد عند حرمانه من األشخاص اآلخرین الذین یعتبرهم ذوي أهمیة كبیرة في حیاته وقد ینـتج هـذا 

الشكل من أشكال الوحدة النفسیة بعد حاالت الطـالق والترمـل والتصـدع فـي العالقـات االجتماعیـة 

على مستوى األسرة أو المجتمع بأسره.

:الوحدة النفسیة الوجودیة .ثالثا
 ) و١٩٥٩) و(فـــــــــــــروم، ١٩٥٣المدرســـــــــــــة الوجودیـــــــــــــة أمثـــــــــــــال (مـــــــــــــاي،إن أصـــــــــــــحاب

) یعتبـرون الوحــدة النفسـیة إنســانیة طبیعیـة معتبــرین هـذا اإلحســاس حالـة حتمیــة ١٩٦١(موسـتكاز،

  )   ٢٣،ص٢٠٠٤یتعذر الهرب منها. (المشهداني، 

مظاھر الوحدة النفسیة:
رین هما:ـیمكن الكشف عن الوحدة النفسیة من خالل مجموعة من خالل مظه

اإلنفعالیة: وهي ما یبدو على الفرد من شعور بالذنب حول الماضي كما یتسم بالتصلب وعدم  .١

المرونة.

السلوكیة التـي تعبـر عـن الوحـدة النفسـیة إال أن هنـاك مـا یمیزهـا أحیانـا كـالنقص فـي المهـارات  .٢

ة عالقـات حمیمـة مـع االجتماعیة واالستراتیجیات التي یقوم بها الشخص متمثلة بصعوبة إقامـ

  )٢١٦، ص٢٠٠٢اآلخرین. (الزبیدي، 
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وجھات النظر التي فسرت مفھوم الوحدة النفسیة 
. نظریة التحلیل النفسي:١

، IDنهـا تنـافس للمكونـات داخـل الفـرد (الهـوألقد فسر فروید الوحـدة النفسـیة علـى أسـاس 

superاألنا العلیا ،Egoاألنا Egoق كما إنها نتیجـة للقلـق العصـابي ) مما یؤدي إلى سوء تواف

وهي وسیلة دفاعیة تحافظ على الشخصیة من التهدید الذي ینشأ مـن البیئـة االجتماعیـة  يالطفو ل

.)٦٧،١٩٨٢(زهران،معبرا عنه على شكل انسحاب

. النظریة السلوكیة:٢
) نمط سلوكي لـم یتـوفر لـه١٩٥٨ـ ١٨٧٨تعتبر الوحدة النفسیة من وجهة نظر دافسون (

)فیعتقـد أن الشـعور بالوحـدة النفسـیة سـلوك یتخـذه الفـرد ١٩٠٤تعزیز اجتماعي ایجابي أما سـنكر (

  )  ٢٥، ص١٩٨٦(جابر،اآلخرین في البیئة االجتماعیة.على أساس إدراكه الستجابات

. النظریة المجالیة:٣
)إن مفهــوم الوحــدة النفســیة هــي حالــة مــن عــدم االتــزان ١٩٤٩-١٨٩٠یــرى كیــرت لیفــین (

االنفعــالي تـــؤدي إلـــى عجـــز الفـــرد للوصـــول إلـــى مـــا یتضـــمن مجالـــه النفســـي والحیـــوي مـــؤثرا علـــى 

سلوكه مثل عدم االنسجام والتوافق مع الواقع االجتماعي الذي یعیش فیه.

  )٣٠٥ص ، ١٩٧١ ،(الغریب

الوحدة النفسیة والمنظور اإلسالمي لھا:
نیا تحقیقـــا للمبـــادئ التـــي جـــاء بهـــا یؤكـــد الـــدین اإلســـالمي علـــى دور الفـــرد فـــي الحیـــاة الـــد

اإلسالم لمساعدة المرء على تحقیق التكامل والتوازن بین الدین والدنیا، فالـدین لـه نظـرة شـاملة فـي 

طبیعــة اإلنســان وان ارتكابــه األخطــاء واالبتعــاد عــن أوامــر اهللا ســوف یعــود ذلــك بالشــعور بالــذنب 

یحتــاج إلــى العــودة إلــى اهللا وااللتــزام الــدیني والخــوف والعزلــة والقلــق وان عــالج هــذه الجوانــب قــد 

  )٢٢، ص١٩٩٨لتجاوز المحنة.(الداهري، 

وقد أكد دیننا اإلسالمي على التواد والرحمـة والوجـود مـع الجماعـة مـن خـالل مـا جـاء فـي 

فـي مـن ال یـألف وال  رحدیث الرسول (صـلى اهللا علیـه وسـلم) إذ قـال "المـؤمن ألـف مـألوف وال خیـ

   هـ١٣٤٩م یؤلف". رواه مسل
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الدراسات السابقة: 
هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت الوحدة النفسیة وهي كما یأتي:

)١٩٩٠. دراسة الساعاتي (١
(الشعور بالوحدة عند طلبة جامعة بغداد وعالقته ببعض المتغیرات)

حلـــة لـــى العالقـــة بـــین الشـــعور بالوحـــدة النفســـیة والجـــنس والمر اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف إ

)طالبــــا وطالبـــة، وقــــد ١٠٦٠تألفـــت عینـــة البحــــث مـــن (الدراسیة والسكن والتخصص الدراسي.

المعــد للوحــدة النفســیة وقــد تحقــق مــن صــدق االختبــار  ١٩٨٠اعتمــد الباحــث علــى مقیــاس راســو 

%) كمــا اســتخدم (االختبــار التــائي ومربــع ٧٠واســتخرج الثبــات بطریقــة إعــادة االختبــار وقــد بلــغ (

ارتباط بیرسون) وسائل إحصائیة في الدراسة.كاي ومعامل 

وقد أظهرت النتائج إن مستوى الشعور بالوحدة النفسیة أعلى من المتوسط العام قلیال وٕان 

اإلنـــاث وطلبـــة الصـــف األول أكثـــر شـــعورا بالوحـــدة مـــن الـــذكور وطلبـــة الصـــف الرابـــع وان طلبـــة 

فرق دال حسـب عامـل التخصـص  دیوجالمحافظات أكثر شعورا بالوحدة من طلبة مدینة بغداد وال 

  )١٢٥،ص١٩٩٠الدراسي.(الساعاتي،

:٢٠٠٢. دراسة الزبیدي ٢
(الوحدة النفسیة لدى طلبة الجامعة)

لــى مســتوى الشــعور بالوحــدة النفســیة لــدى طلبــة الجامعــة كمــا اســتهدفت الدراســة التعــرف إ

شعور بالوحدة النفسیة علـى لى الفروق في مستوى الیاس الوحدة النفسیة كذلك التعرف إیظهرها مق

)طالبا وطالبة من كلیتـي ١٠٠وفق متغیر الجنس والتخصص الدراسي،شملت عینة الدراسة على (

التربیة ابن رشد وابن الهیـثم فـي جامعـة بغـداد وقـد أعـد الباحـث مقیـاس تـوافر فیـه الصـدق والثبـات 

حســابي ومعامــل ارتبــاط )فقــرات، كمــا اســتخدم الباحــث االختبــار التــائي والوســط ال١٠مؤلــف مــن (

بیرسون وسائل إحصائیة في استخراج نتائج البحث، وقد أظهرت النتائج أن هناك مستوى مسـتوى 

قلیــل بالشــعور بالوحــدة النفســیة لــدى الطلبــة كمــا لــم توجــد هنــاك فــروق دالــة إحصــائیا بــین الــذكور 

ي، دلنفسـیة.(الزبیواإلناث وفیما یخص التخصص العلمي واإلنساني فـي مسـتوى الشـعور بالوحـدة ا

  )٢٢٤،ص٢٠٠٢

٢٠٠٤. دراسة المشھداني ٣
(بناء برنامج إرشادي یخفض الشعور بالوحدة النفسیة لدى طالبات المرحلة اإلعدادیة)

كــان مــن بــین أهــداف الدراســة الكشــف عــن مســتوى الشــعور بالوحــدة النفســیة لــدى طالبــات 

ــــاس (الســــاعات ــــد اســــتخدم الباحــــث مقی ــــة. وق ــــة اإلعدادی ــــاس الوحــــدة النفســــیة ١٩٩٠ي،المرحل ) لقی
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مــــن الصــــف الرابــــع ) طالبــــة ٧٠٠مســــتخرج صــــدق وثبــــات المقیــــاس. وقــــد بلغــــت عینــــة البحــــث (

وقــد اســتخدم الباحــث االختبــار التــائي حیــث مــدارس للبنــات فــي مدینــة بغــداد،اإلعــدادي مــن أربــع

  )٢٠٠٥أظهرت النتائج أن هناك شعورا بالوحدة النفسیة لدى الطالبات.(المشهداني،

منھجیة الدراسة 
مجتمع الدراسة 

لــى مجتمــع تــم التعــرف إ)*(بعــد الحصــول علــى الموافقــة الرســمیة مــن مدیریــة تربیــة نینــوى

طالبـا  ) ٧٩٥( والمتمیزات إذ بلـغ عـدد الطـالبة المتمیزینالدراسة المؤلف من طلبة مدرسة ثانوی

.) طالبة٦٨٠وعدد الطالبات (

عینة الدراسة
وطالبات الصف الرابـع الثـانوي مـن عینة من طالببعد تحدید مجتمع الدراسة تم اختیار

نـاث ) طالبـة مـن اإل٥٠وطالبة بواقع ( ا) طالب١٠٠مدرستي المتمیزین والمتمیزات والبالغ عددهم (

من الذكور. ا) طالب٥٠و(

أداة الدراسة
) وقد تألف ١٩٩٠اعتمدت الباحثة مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة الذي أعده (الساعاتي،

) فقــرة مصــمم بطریقــة (لیكــرت) حیــث یجیــب الطالــب علــى كــل فقــرة بواحــدة ٢٠هــذا المقیــاس مــن (

) وقد أعطیت أوزان لتلك البـدائل ارا مقلیال ما، في بعض األحیان، كثیمن أربع بدائل (ال إطالقا،

) فقرات سـلبیة تناولـت رفـض الفـرد ١٠) على التوالي وقد كانت هنالك (١،٢،٣،٤عند التصحیح (

) فقرات إیجابیة تناولت قبول الفرد للعالقات االجتماعیة.١٠للعالقات االجتماعیة و(

Validityصدق األداة 
اهره وبصورة مبدئیة إذا كـان هنـاك تطـابق فـي یعد االختبار صادقا إذا كان صالحا في ظ

) واسـتنادا إلـى ١٩٨٥،٦٢٢العنوان مع التعلیمات ومدى مناسبة الفقرات للهدف المحدد (الغریـب، 

)علــى مجموعــة مــن ١ذلــك تــم عــرض فقــرات المقیــاس فــي هــذه الدراســة بصــیغتها األولیــة ملحــق (

) بتاریخ ٨٥٦٧حصلت الباحثة على كتاب تسهیل مهمة لزیارة مدرسة المتمیزین ومدرسة المتمیزات المرقم ()*(

٤/٢٠٠٦/ ٢٤
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% مـــن قبـــل ١٠٠لـــى نســبة اتفـــاق وقـــد حصــلت الباحثـــة ع)*(المختصــین فـــي علـــم الــنفس التربـــوي

الخبراء على الصدق الظاهري للفقرات.

Reliabilityثبات األداة 
یقصد بالثبات االتساق فـي النتـائج إذا تمـت إعـادة تطبیـق المقیـاس علـى نفـس أفـراد عینـة 

). وفـــــي هـــــذه الدراســـــة عمـــــدت الباحثـــــة ١٩٨٥،٦٥١البحـــــث وتحـــــت نفـــــس الظـــــروف (الغریـــــب، 

) طالبــا ٦٠ت بطریقــة إعـادة االختبــار وذلــك بتطبیقهــا علـى عینــة مؤلفــة مــن (السـتخراج قیمــة الثبــا

وطالبة وبعد فترة أسبوعین أعید تطبیق االختبار وتم إیجاد معامل ارتباط بیرسن حیث بلغت قیمة 

.٨٥،٠معامل الثبات 

تطبیق االختبار
نـة مؤلفـة مـن تم تطبیق مقیاس مستوى الشعور بالوحـدة النفسـیة بصـیغته النهائیـة علـى عی

) مـــنهم مـــن اإلنـــاث تـــم اختیـــارهم بطریقـــة ٥٠) مـــنهم مـــن الـــذكور و(٥٠) طالـــب وطالبـــة (١٠٠(

عشــوائیة مــن الصــف الرابــع مــن مدرســتي المتمیــزین والمتمیــزات حیــث اســتجاب الطلبــة إلــى فقــرات 

) بعد توضیح التعلیمات من قبل الباحثة.  ٢المقیاس(ملحق،

الوسائل اإلحصائیة

الوسائل اإلحصائیة اآلتیةتم استخدام 

  ) ١٨٠،  ١٩٧٧، اثناسیوسمعامل ارتباط بیرسون لحساب الثبات (البیاتي وزكریا  .١

االختبار التائي لعینة واحدة إلیجاد مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى الطلبة المتمیزین. .٢

حــدة النفســیة علــى وفــق معامــل بوینــت بایســلایر إلیجــاد دالالت الفــروق فــي مســتوى الشــعور بالو  .٣

,Fergusonمتغیر الجنس (ذكور، إناث).  1981,428)(

لجنة الخبراء)*(

األستاذ المساعد الدكتور كامل عبد الحمید عباس / كلیة التربیة / جامعة الموصل-

مساعد الدكتور فاتح أبلحد فتوحي / كلیة التربیة / جامعة الموصلاألستاذ ال-

األستاذ المساعد الدكتورة ندى فتاح العبایجي  / كلیة التربیة / جامعة الموصل-

األستاذ المساعد الدكتور خشمان محمد علي / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل-

/ كلیة التربیة / جامعة الموصل  ياألستاذ المساعد الدكتورة صبیحة القرة غول-

األستاذ المساعد الدكتور ثابت محمد خضیر / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل-

األستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد نوري / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل-
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النتائج واالستنتاجات
للتحقــق مــن الهــدف األول (عــن مســتوى الشــعور بالوحــدة النفســیة لــدى الطلبــة المتمیــزین) 

لعینة واحـدة وقـد أظهـرت النتـائج أن درجـات أفـراد العینـة T-testعمدت الباحثة الستخدام اختبار 

) ١٢.٥٧٤) درجــة وانحــراف معیــاري قــدره (٥٨.٢٦٠درجــة بمتوســط قــدره (  ٧٩ـــ٢٠وحــت بــین ترا

درجة ولمعرفة داللة الفروق بین المتوسط المتحقق في مسـتوى الشـعور بالوحـدة النفسـیة لـدى أفـراد 

) ٤٦.٣٣٣) درجة بلغـت القیمـة التائیـة المحسـوبة (٥٠العینة والمتوسط الفرضي للمقیاس والبالغ (

 ٠.٠٥) درجــة عنـد مسـتوى داللــة ١.٩٨٠البالغـة ( ةهـي أعلـى مــن القیمـة التائیـة الجــد ولیـدرجـة و 

درجـة وهــذا یشـیر إلــى أن هنـاك مســتوى عـال مــن الشـعور بالوحــدة النفسـیة لــدى  ٩٩ودرجـة حریــة 

) یوضح ذلك.١الطلبة المتمیزین بشكل عام والجدول (

  )١جدول (ال

ى الشعور بالوحدة النفسیةیوضح نتائج االختبار التائي لمقیاس مستو 

المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

المتوسط النظري 

للمقیاس

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائي 

  ةالجد ولی

مستوى 

  الداللة

٠.٠٥  ١.٩٨٠  ٤٦.٣٣٣  ٥٠  ٥٨.٢٦٠١٢.٥٧٤٩٩  

النفســیة ترجــع إلــى وقــد یعــود الســبب فــي الحصــول علــى مثــل هــذه النتیجــة إلــى أن الوحــدة 

التكوین النفسي للفرد حیث یفضـل بعـض األشـخاص الوحـدة والعزلـة مـن األمـاكن االجتماعیـة وقـد 

یفقــدون الثقــة أحیانــا بــاآلخرین وهنــاك مــن یــرى أن الشــعور بالوحــدة هــو اعتقــاد بعضــهم أن أحــدا 

).٢٠٠٤،٢٨الیقدر أن یفهمهم أو یولي اهتماما بالذوات الداخلیة لهم.(المشهداني،

وقد یحدث ذلك خصوصا مع الطلبة المتمیزین عندما یشعرون أنهم فئة ممیزة عن اآلخـرین 

طلبــة أو أفــرادا فــي المجتمــع كمــا أنــه قــد یخطــئ بعــض أولیــاء األمــور والمــربین فــي إعطــائهم صــفة 

مـن حـولهم علـى فهمهـم مـن النـاس  رالخصوصیة فیفهمونهم على أنهم فئة ال تشـبه اآلخـرین وال یقـد

ودهم بعیدا هو أسمى بكثیر من أن یختلطوا باآلخرین وان یكونوا وسـط المواقـف االجتماعیـة وان وج

ولو بمشاعرهم فقد یقود ذلك كله إلى الشعور بالوحدة النفسیة.

وللتحقق من الهدف الثاني (قیاس مستوى الشـعور بالوحـدة النفسـیة لـدى الطلبـة المتمیـزین 

إیجاد معامل بوینت بایسلایر من خالل إیجاد المتوسط (ذكور ،إناث)) تمعلى وفق متغیر الجنس

) طالبـــا علـــى مقیـــاس ٥٠الحســـابي للـــدرجات التـــي حصـــل علیهـــا الطلبـــة الـــذكور والبـــالغ عـــددهم(

) درجـــــــة بـــــــانحراف معیـــــــاري قـــــــدره ٥١.٣٦٠مســـــــتوى الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة الـــــــذي بلـــــــغ (

) ٦٥.١٦٠) طالبــة (٥٠( )درجــة فــي حــین بلــغ متوســط درجــات اإلنــاث البــالغ عــددهن١١.٤١٧(
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) درجة حیث أظهـرت النتـائج وجـود ارتبـاط بـین المتوسـطات ٩.٥٨٨درجة بانحراف معیاري قدره (

) وألجل اختبار معامل االرتباط لجأت الباحثة إلـى االختبـار التـائي فقـد بلغـت القیمـة ٠.٧١٩بلغ (

)درجـة عـن مسـتوى ١.٩٨٠( ة) درجة وهو أعلى مـن القیمـة الجـد ولیـ١٠.٢٣١التائیة المحسوبة (

ـــــة  ٠.٠٥ ـــــر شـــــعورا بالوحـــــدة النفســـــیة مـــــن الـــــذكور  ٩٨ودرجـــــة حری ـــــى أن اإلنـــــاث أكث مشـــــیرا إل

) یوضح ذلك.٢والجدول(

  )٢جدول (ال

یبین نتائج معامل ارتباط بوینت بایسلایر

الجنس
المتوسط 

الحسابي
  العدد

االنحراف 

المعیاري 

للعینة

معامل ارتباط 

بوینت 

بایسلایر

القیمة 

ائیة الت

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٥١.٣٦٠٥٠ذكور
٠.٠٥  ١٠.٢٣١١.٩٨٠  ٠.٧١٩  ٩.٥٨٨  

٦٥.١٦٠٥٠إناث

وقد یعود السبب في الحصـول علـى مثـل هـذه النتیجـة إال أن اإلنـاث بحكـم وجـودهن دون 

كل عـام وخاصـة مـع الطالبـات عالقات كأحد المعـاییر االجتماعیـة التـي تلتـزم بهـا أكثـر األسـر بشـ

المتمیـــزات بقـــدراتهن العقلیـــة والتحصـــیلیة لعـــدم الســـماح لهـــن بـــاالنجراف وراء الجوانـــب التـــي تعیـــق 

تحصـــیلهن الدراســـي فقـــد یعـــود ذلـــك علـــیهن بالشـــعور بـــالخوف مـــن الخـــوض بإقامـــة عالقـــات مـــع 

قـــط وهـــذا مـــا قـــد اآلخـــرین ذلـــك ألن األســـرة والمجتمـــع مـــن وجهـــة نظـــرهن ینتظـــران مـــنهن النتـــائج ف

) إلـى أن مشـاعر ١٩٧٨یعیقهن عن االرتباط واالندماج النفسي مع اآلخرین وقـد أشـار (سـیرمات،

الوحـــدة النفســـیة تنـــتج مـــن الحاجـــة إلـــى فـــرص االرتبـــاط بـــاآلخرین مـــع عـــدم الســـماح بإقامـــة تلـــك 

).٢٠٠٤،٢٨العالقات. (المشهداني،

التوصیات والمقترحات 
التوصل إلیها توصي الباحثة بما یاتي:في ضوء النتائج التي تم -

ضرورة االهتمام باألنشطة والفعالیات االجتماعیة سواء على مستوى األسرة أم المدرسة . ١

إلحداث نوع من التفاعل االجتماعي لدى الطلبة مع غیرهم من األشخاص.

توحة لیتسنى إجراء لقاءات متكررة مع الطلبة بین الحین واآلخر وعقد جلسات للحوارات المف. ٢

للتربویین الكشف عن ما یعانیه هؤالء الطلبة من مشكالت.
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التأكید على دور المرشد التربوي وكسب ثقة الطلبة للوصول إلى معاناتهم الحقیقیة والقدرة . ٣

على الحد منها.

في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها تقترح الباحثة ما یأتي:-

الشــعور بالوحــدة النفســیة علــى طلبــة وطالبــات المعاهــد إجــراء دراســة تتضــمن تطبیــق مقیــاس .١

والمدارس اإلعدادیة والمهنیة.

إجـــراء دراســـة مماثلـــة تتضـــمن قیـــاس الشـــعور بالوحـــدة النفســـیة لـــدى اإلنـــاث فقـــط فـــي مراحـــل .٢

متنوعة.

إجـراء دراسـة تتضــمن تطبیـق المقیــاس علـى المــراهقین والمراهقـات الموجــودین فـي دور األیتــام .٣

  ة.التابع للدول

:المصادر 
ـــة فـــي ١٩٩٨بـــدوي، زینـــب حیـــاوي (. ١ ): الوحـــدة النفســـیة لـــدى طلبـــة الجامعـــة واألســـالیب الفعال

معالجتها، كلیة التربیة، جامعة البصرة.

): اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربیة وعلم النفس، ١٩٧٧البیاتي، عبد الجبار توفیق (. ٢

الجامعة المستنصریة، بغداد.

):أساسیات علـم الـنفس التربـوي، جـون وایلـي ١٩٨٤محي الدین وعدس، عبد الرحمن (توفیق،. ٣

وأوالده،الجامعة األردنیة، القاهرة.

):نظریـــــات الشخصـــــیة ،البنـــــاء ،الـــــدینامیت ،طـــــرق البحـــــث ١٩٨٦جابر،عبـــــد الحمیـــــد جـــــابر(. ٤

والتقویم،القاهرة دار النهضة

عــة التنشــئة األســریة لألبناء،مجلــة جامعــة ): العوامــل المــؤثرة فــي طبی٢٠٠جابر،نصــر الــدین(. ٥

  .٣دمشق،العدد

، دار الكتــب والوثــائق، ١): مبــادئ اإلرشــاد النفســي والتربــوي، ط١٩٩٨الداهري،صــالح أحمــد (. ٦

بغداد.

ـــــدباغ، فخـــــري (. ٧ ): أصـــــول الطـــــب النفســـــي، دار الكتـــــب للطباعـــــة والنشـــــر، جامعـــــة ١٩٧٧ال

الموصل.

النفســــیة، دار المســــیرة للنشــــر والتوزیــــع والطباعــــة، ): الصــــحة٢٠٠٢رضوان،ســــامر جمیــــل (. ٨

عمان، األردن.

): الوحــدة النفســیة لــدى طلبــة الجامعــة، مجلــة كلیــة المعلمــین، ٢٠٠٢الزبیــدي، كامــل علــوان (. ٩

العدد الرابع والثالثون.
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ــــد الســــالم (. ١٠ ــــب، القــــاهرة، ١٩٨٢زهــــران، حامــــد عب ــــه واإلرشــــاد النفســــي، عــــالم الكت ): التوجی

  .٢الطبعة

): الصحة النفسیة، عالم الكتب، القاهرة.١٩٨٢زهران، حامد عبد السالم (. ١١

): الشــعور بالوحــدة النفســیة عنــد طلبــة جامعــة بغــداد وعالقتــه ١٩٩٠الســاعاتي، ثــائر حــازم (. ١٢

ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة التربیة.

): العالقــــات االجتماعیـــــة والشـــــعور بالوحـــــدة النفســـــیة ٢٠٠١عبــــد الـــــرحیم، عصـــــام بشـــــرى (. ١٣

وعالقتها بمستوى الطمـوح لـدى الطلبـة العـرب فـي الجامعـات العراقیـة، أطروحـة دكتـوراه غیـر 
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جامعة الموصل 

كلیة التربیة األساسیة 

قسم التربیة الخاصة

استبیان آراء الخبراء

المحترم………………………………………األستاذ الفاضل 

تحیة طیبة:

ــــي النیــــة القیــــام بدراســــة حــــول (قیــــاس مســــتوى الشــــعور بالوحــــدة النفســــیة لــــدى الطلبــــة  ف

) ١٩٩٠المتمیــــزین) وتحقیقــــا ألهــــداف البحــــث تطلــــب تطبیــــق المقیــــاس الــــذي أعــــده (الســــاعاتي، 

رجــو التفضــل والمصـمم بطریقــة لیكــرت، ونظــرا لمــا تتمتعـون بــه مــن خبــرة علمیــة فـي هــذا المجــال أ

باإلطالع على فقرات المقیاس وٕابداء آرائكـم ومالحظـاتكم ومـدى مالئمـة الفقـرات للطلبـة المتمیـزین 

في المرحلة الثانویة شاكرین حسن تعاونكم العلمي.

علما ان الوحدة النفسیة تعرف على أنها: اسـتجابة لغیـاب نـوع محـدد مـن العالقـات أو علـى درجـة 

‘، قلــیال مــااالئقــي محــدد، كمــا إن بــدائل االســتجابة هــي (ال إطالقــأدق اســتجابة لغیــاب عنصــر ع

كثیرا ما). ‘في بعض األحیان

الباحثة

د.ذكرى یوسف الطائي
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المالحظاتغیر صالحةصالحةالفقراتت

أشعر بأني منسجم مع من حولي من الناس١

أفتقر لالنتساب إلى شلة.٢

وء إلیه.الیوجد من استطیع اللج٣

الأشعر بأني وحید.٤

أشعر بأني جزء من مجموعة من األصدقاء.٥

لدي أشیاء كثیرة أشارك بها اآلخرین من حولي.٦

لم أعد قریبا إلى أي شخص.٧

الیشاركني احد ممن حولي أفكاري.٨

إني أحب االنتقال بین الناس.٩

بط بهم.هناك أناس أشعر أني مرت١٠

أشعر أني مهمل.١١

عالقاتي االجتماعیة سطحیة.١٢

الیوجد حقا من یعرفني معرفة جیدة.١٣

أشع بأني منعزل عن اآلخرین.١٤

أستطیع أن أجد الرفاق عندما أرید ذلك.١٥

هناك أناس یفهموني حقا.١٦

إني غیر سعید لكوني منطوي.١٧

حولي غیر إنهم لیسوا معي.الناس١٨

هناك أناس استطیع أن أتحدث إلیهم.١٩

هناك أناسا یمكن أن اطلب مساعدتهم.٢٠
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عزیزي الطالب ........ عزیزتي الطالبة

أرجــو اإلجابــة علــى فقــرات مقیــاس الوحــدة النفســیة بمــا تــراه منســجما ومنطبقــا علیــك 

.العلمي مع الشكرمساهمة منك إلغراض البحث 

  الفقراتت
ال 

  إطالقا

قلیال  

ما

في بعض 

األحیان
كثیرا ما

أشعر بأني منسجم مع من حولي من الناس١

أفتقر لالنتساب إلى شلة.٢

الیوجد من استطیع اللجوء إلیه.٣

الأشعر بأني وحید.٤

أشعر بأني جزء من مجموعة من األصدقاء.٥

ي أشیاء كثیرة أشارك بها اآلخرین من حولي.لد٦

لم أعد قریبا إلى أي شخص.٧

الیشاركني احد ممن حولي أفكاري.٨

إني أحب االنتقال بین الناس.٩

هناك أناس أشعر أني مرتبط بهم.١٠

أشعر أني مهمل.١١

عالقاتي االجتماعیة سطحیة.١٢

حقا من یعرفني معرفة جیدة.الیوجد ١٣

أشع بأني منعزل عن اآلخرین.١٤

أستطیع أن أجد الرفاق عندما أرید ذلك.١٥

هناك أناس یفهموني حقا.١٦

إني غیر سعید لكوني منطوي.١٧

الناس حولي غیر إنهم لیسوا معي.١٨

هناك أناس استطیع أن أتحدث إلیهم.١٩

هناك أناسا یمكن أن اطلب مساعدتهم.٢٠


