جامعةةةةةةر

ةةةةةة – غةةةةةة

عمةةةةةةار ت ا عةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةر ت

تع ةةةةةةا
ةةةةةةةةةةةةةر

قسةةةةةةةةن ع ةةةةةةةةن تةةةةةةةة

بعض العوامن النفصية املرتبطة باالغرتاب
النفصي لدى الشباب يف قطاع غسة

Some Psychological Factors Associated with Psychological
Alienation among The Youth of The Gaza Strip

إعداد الباحثة
شيماء خالد بن الوليد حصني اخلطيب
إشـــــــراف
الدكتور /حممد حممد مصطفى عميان
أشتاذ عمم النفض املشارك  -جامعة األزهر – غسة
قدمج هذه الدراست استكما ًال لمتطلباث الحصول على درجت الماجستيز في علم النفس
من كليت التزبيت – جامعت األسهز – غشة
0441ه – 9102م

قال تعالى:

ِ
ُ ِ
اء َو َم ْن ُي ْؤ َت اْل ِح ْك َم َة َفَق ْد أٌوِتي َخ ْي ًرا َك ِثيراً﴾
﴿ي ْؤتي اْلح ْك َم َة َم ْن َي َش ُ
َ
(البقرة :اآلية )269

ب

اإلهداء

إلى من تعب ألرتاح َّ
وضحى ألعلو ،إلى ذلك الرمز القدوة ،إلى الجبل الذي أسند عليه كل حين
إليك يا أبي الغالي
َ
إلى القلب النابض حبًا ودفئًا وحنانًا ،إلى من أوصى بها الهادي ثالثًا وجعلت الجنة تحت قدميها
ِ
إليك يا أمي الغالية
إلى أحبائي  .......إخواني وأخواتي أدامكم هللا عونًا لي
إلى عمي الغالي يحيى

إلى من ساندني وأعانني على إنجاز هذا الحلم  ....إلى ابن عمي الرائع حسين
إلى صديقتي الرائعة إيمان
إلى من تقاسمت معهم أجمل األوقات طيلة فترة الدراسة  ....إلى زمالئي وزميالتي
إلى وطني الصامد برغم الجراح ِ -
إليك يا فلسطين –

لكم جميعاً أهدي هذا العمل

ج

الشكر والتقدير

الحمد هللا رب العالمين  ...حمداً يليق بجالله سبحانه  ...والصالة والسالم على سيدنا محمد وسلم

تسليمًا كثي ًار  ....أما بعد:

ال وآخ ًار الذي يسر لي إنجاز هذا العمل ،ولم يكن ذلك إال بتوفيقه عز وجل ،وإنني
هللف الحمد والشكر أو ً
بعد شكر هللا سبحانه وتعالى أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى مشرفي القدير الدكتور محمد محمد

مصطفى عليان على عونه وتوجيهاته إلتمام هذا البحث.
كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للجنة المناقشة د /أسامة سعيد حمدونة

مناقشًا داخليًا وأ.د /عطاف

محمود أبو غالي مناقشًا خارجياً ،لتكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ،أسأل هللا أن يجزيكم

خير الجزاء.

ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الذين تلقيت على أيديهم العلم في قسم
علم النفس بجامعة األزهر.
وكل شكري وتقديري وعرفاني إلى كل من ساندني وأعانني على إتمام هذا العمل ،فلكم مني كل االحترام
والتقدير.
أسأل هللا العلي القدير أن أكون قد وفقت إلتمام هذا العمل على الوجه الذي يحبه ويرضاه.

وهللا ولي التوفيق،

د

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على موضوع االغتراب النفسي ومعرفة العالقة بينه وبين بعض
العوامل النفسية وهي (تقدير الذات ،وهوية الذات ،والقلق) لدى الشباب في قطاع غزة ،والتعرف على
مستوى االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق لدى الشباب.
واستخدمت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي القائم وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس
االغتراب النفسي إعداد الباحثة ،ومقياس تقدير الذات لكوبر سميث ،ومقياس أزمة الهوية لمحمود،
ومقياس القلق لتايلور.
واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية :اختبار "ت" ،والنسب المئوية للتك اررات ،ومعامل ارتباط
بيرسون ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ،ومعامل ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة
النصفية ومعادلة جتمان ،واختبار تحليل التباين األحادي ،واختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات البعدية.
وتكونت عينة الدراسة من ( )333من طلبة جامعة األزهر في قطاع غزة وتمثلت أهم النتائج في:
 .1وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي وتقدير الذات لدى طلبة الجامعة.
 .2وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي وكل من هوية الذات والقلق.
 .3كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لالغتراب النفسي وتقدير الذات
وهوية الذات تُعزى إلى الجنس ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للقلق تُعزى إلى الجنس.

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية لالغتراب النفسي تُعزى إلى الكلية ،بينما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية لتقدير الذات وهوية الذات والقلق تُعزى إلى الكلية.

 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية لالغتراب النفسي والقلق تُعزى إلى المستوى التعليمي.

 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية لتقدير الذات وهوية الذات تُعزى إلى المستوى التعليمي.

 .7توجد فروق ذات داللة إحصائية لالغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات تُعزى إلى الوضع
االقتصادي لألسرة ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للقلق تُعزى إلى الوضع االقتصادي

لألسرة.
ه

 .8وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من تقدير
الذات وهوية الذات والقلق مستوى (مرتفع  /منخفض).
الكلمات المفتاحية (:االغتراب النفسي ،هوية الذات ،تقدير الذات ،القلق)

و

Abstract
The present study aimed to shid light on the subject of psychological
alienation and knowledge of the relationship between psychological factors
(self-esteem, identity self, anxiety) among young people in the Gaza Strip
and to identify the level of psychological alienation and anxiety among young
people.The researcher used the descriptive approach based on t.test and
arithmetic averages . The study tools in the psychological alienation measure
were the researcher’s preparation, the self-assessment measure for Cooper
Smith, the identity sel scale for Mahmoud, and the anxiety scale for
Taylor.The researcher used the following statistics methods: Tabular display
percentage of repetitions, Pearson correlation coefficient Standard deviation
, Relative weight , Alpha-Cornabach, Halftone retail, Jettman equation and
Single-variance analysis test . Schiffee test for comparison of dimensional
averages.The study sample consisted of 333 students from Al-Azhar
University in the Gaza Strip.
The most important results were in:
1. There was a statistically significant inverse relationship of signficance
between psychological alienation and self-esteem among university
students.
2. There was a statistically significant inverse relationship of between
psychological alienation and identity self and anxiety.
3. The results of the study indicate that there are statistically significant
differences of psychological alienation and self-esteem identity crisis due
to sex, while there are no statistically significant differences due to gender.
ز

4. There were statistically significant differences of psychological alienation
5. altributed to the college, while there are no statistically significant
differences in self-esteem, identity crisis and anxiety altributed to the
college.
6. There were statistically significant differences of psychological alienation
and anxiety due to educational level.
7. There were statistically significant differences of psychological alienation
self-esteem, identity self due to the economic situation of the family while
there are no statistically significant differences of concern due to the
economic status of the family.
8. There were statistically significant differences in the level of psychological
alienation according to the level of self-esteem, identity self and anxiety.
(high / low level).
Key words:( psychological alienation, self-esteem, identity self, anxiety)
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الفصل االول
المدخل إلى الدراسة
مقدمة:
يتسارع العالم اليوم بتغيرات وتحوالت اقتصادية وتكنولوجية وثقافية وإجتماعية أثرت على اإلنسان
والمجتمع مما أدى إلى ظهور العديد من المشكالت والظواهر االجتماعية والنفسية المعقدة كالبطالة
فبات المجتمع يشعر بالوحدة واالغتراب ،فاالغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية ومشكلة إنسانية
والفقر َ
عامة سوية مقبولة حينًا ،مرضية معوقة حينًا آخر .شائعة بكثير من المجتمعات بغض النظر عن

النظم والمستوى اإل قتصادي والتقدم المادي والتكنولوجي فاالغتراب ظاهرة إنسانية عامة تحمل في
طياتها الجانب اإليجابي والسلبي فهي حظيت باهتمامٍ ٍ
كبير من علماء النفس والتربية واإلجتماع و
الفلسفة وهي ظاهرة تستوجب الكشف عن مظاهرها والعوامل المؤدية لها والمصادر المختلفة لبزوغها
وهي متعددة األبعاد وليست أحادية البعد ويزداد عدد البشر الذين يشعرون في كل المجتمعات باالغتراب
بشتى صوره كما يزداد عدد الشخصيات السلبية وتتفاقم المشكالت وتتعقد أساليب الحياة ولقد أصبح
مصطلح االغتراب يحتل مكانة هامة في هذا العصر الحاضر (.زهران)79 ،2002 ،
االغتراب النفسي له تأثيرات كبيرة على الفرد فهو يؤثر على تقديره لذاته وعلى هويته الذاتية ويسبب له
القلق والتوتر وعدم االطمئنان خاصة في مرحلة الشباب ألن مرحلة الشباب هي المرحلة التي يصل
فيها الفرد إلى النضج والكمال وهذه المرحلة هي مرحلة القوة والنشاط وهنا يتولد للشباب نوع من الرفض
والتمرد على األمور المحيطة به وفي هذه المرحلة يريدون الشباب أن يعيشوا باستقاللية فهنا يريد
الشاب أن يقدر ذاته ويكتشف هويته الذاتية بعيدًا عن القلق والتوتر ويعد تقدير الذات لدى األفراد من
القضايا المهمة التي توليها الدراسات النفسية اهتمامًا خاصًا ويعتبر تقدير الذات من الموضوعات

المهمة التي ما زالت تتصدر المراكز األولى في البحوث النفسية والشخصية ،فنحن نعيش في عصر

محفوف بتغيرات سياسية واقتصادية وثقافية لها تأثيرها المباشر على الكائن البشري فتزيد من معدالت
المشقة والضغط التي بدورها ترفع من معدالت االضطرابات النفسية والجسمية لتحول دون توافق الفرد
السليم فتؤثر تأثي ًار جوهريًا على شخصيته مما يؤدي إلى خلل في أحد األجهزة أال وهو تقديره لذاته.
(سليمان.)88 ،1992 ،
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واالغتراب النفسي يؤثر على هوية الذات مما يسبب له أزمة في هويته الذاتية لذلك تعد قضية الهوية
من أكثر القضايا التي تطرح نفسها بقوة على الساحة الفكرية في العالم أجمع وفي وقتنا الراهن وتحديدًا

مع بداية العقد األخير من القرن العشرين حيث بدأ سؤال الهوية يطرح نفسه بشدة بوصفه السؤال األكثر
حساسية واألكثر أهمية في ظل صراع الحضارات أو الثقافات( .الضبع )165 ،2004 ،ولقد أصبح
االغتراب تعبي ًار عن بؤس اإلنسان وألمه النفسي الذي يضفي عليه مشا عر القلق ،فالقلق من أكثر
المصطلحات الشائعة في مجال علم النفس عموماً ،وفي مجال الصحة النفسية خصوصاً ،فالقلق حقيق ٌة
وجانب دينامي هام في بناء الشخصية ومتغير أساسي من متغيرات السلوك
من حقائق الوجود اإلنساني
ٌ

وعلى الرغم من كونه خبرة غير سارة يمكن أن تؤدي إلى تصدع الشخصية ،إال أن وجوده ٍ
بقدر مناسب

يعد ضرورة للتكامل النفسي ،ألنه يخدم أغراضًا هامة في حياة اإلنسان وينبه الفرد للخطر قبل وقوعه.
(الجزائري20 ،2004 ،؛ الدسوقي.)1998 ،

وترى الباحثة أن موضوع االغتراب النفسي يعد حالة من الإلنتماء  ،فإنه يمكننا اعتبار االغتراب قضية
بالغة األهمية وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني الذي يعاني من المشكالت ومن أهم هذه المشكالت هو
االحتالل وممارساته الضاغطة ضد الشباب وأيضًا من هذه المشكالت التي يعاني منها الشعب

الفلسطيني وتسبب اغتراب الشباب هي المشكالت اإلقتصادية وكل ذلك يساعد على الشعور بعدم القدرة
وعدم الفعالية وشعور نفسي بضعف القدرات مما يؤثر في درجة تقديره لذاته ولآلخرين وشعوره بالقلق
وأيضاً يؤثر على هويته الذاتية وتقديره لذاته وكل هذا يؤدي إلى الشعور باالغتراب النفسي .ومن هنا
كان اهتمام الدراسة بإلقاء الضوء على موضوع االغتراب النفسي وعالقته ببعض العوامل النفسية وهي

(تقدير الذات و هوية الذات والقلق)

مشكلة الدراسة:
تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي:
" ما عالقة بعض العوامل النفسية (تقدير الذات ،هوية الذات ،القلق) باالغتراب النفسي لدى الشباب
في قطاع غزة "؟
وتتبعه األسئلة الفرعية:
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 -1ما درجة تقدير أفراد العينة لكل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات كل من االغتراب النفسي وتقدير الذات
وهوية الذات والقلق تعزى (للجنس ،المستوى اإلقتصادي ،الكلية ،المستوى الدراسي)؟
 -3هل يختلف مستوى االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق
مستوى (مرتفع  /منخفض)؟

اهداف الدراسة:
 -1معرفة طبيعة العالقة بين بعض العوامل النفسية (تقدير الذات ،هوية الذات ،القلق) باالغتراب
النفسي.
 -2معرفة درجة تقدير أفراد العينة لكل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق.
 -3معرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات كل من االغتراب النفسي
وتقدير الذات وهوية الذات والقلق يعزى (للجنس ،المستوى اإلقتصادي ،الكلية ،المستوى
الدراسي).
 -4معرفة إذا ما كان مستوى االغتراب النفسي يختلف باختالف كل من تقدير الذات وهوية الذات
والقلق مستوى (مرتفع  /منخفض).

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية
تكمن أهمية الدراسة أنها تتناول ظاهرة إنسانية هامة في حياة اإلنسان المعاصر وهي االغتراب النفسي
الذي يظهر نتيجة احتكاكات الفرد بالبيئة الخارجية التي تتسم بالتوترات والضغوطات المتالحقة التي
ال يستطيع اإلنسان مسايرتها بنفس السرعة كما تتطرق الدراسة إلى دراسة عوامل نفسية أخرى كتقدير
الذات وه وية الذات والقلق ألنهم يعتبروا مطب أساسي لإلنسان بعدما تفشت هذه العوامل النفسية
المتعددة وتأثيرها على الشباب ،كما وتكمن أهمية في أنها تتناول مرحلة مهمة وهي مرحلة الشباب وما
لهذه المرحلة من دور كبير على مستقبل أمة كاملة لذا يجب علينا توفير المعلومات التي تسهم في
وضع الحلول للمشكالت التي تواجه الطلبة الجامعيين.
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األهمية التطبيقية:
أما على المستوى التطبيقي فإن هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة من خالل:
 -1تقديم برامج إرشادية توعوية في كيفية التعامل مع هذه الفئة العمرية (الشباب) وتزويدهم بأفضل
األساليب المقترحة التي سوف تساعدهم في التخفيف من حدة االغتراب النفسي
 -2االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال تقديم الخدمات النفسية واإلرشادية واالجتماعية للطلبة.
 -3تساعد هذه الدراسة الباحثين على إجراء دراسات أخرى مشابهة ذات عالقة بالموضوع ،وعلى
مستويات تعليمية أدنى أو أعلى من أف ارد عينة الدراسة ،وقد يستفيد من هذه الدراسة التربويون
العاملون في الجامعات بالوقوف على حجم الضغوطات النفسية وآثارها على شعور الفرد باالغتراب.

مصطلحات الدراسة:
االغتراب النفسيPsychological Alienation :
تعرفه الباحثة إجرائيًا " هو الحالة النفسية التي يشعر فيها الفرد أنه كائن متوتر ،عاجز عن تغيير
الواقع مما يولد انفصاالً حاداً في عالقته بالمجتمع والناس والحياة من حوله ويؤدي إلى عزلته وشعوره
بالضياع وفقدان الحرية والعجز واالحباط واالنطواء على النفس وانعدام المغزى من الحياة"
أبعاد االغتراب النفسي:
الغربة االجتماعية :وهي تشمل العالقات االجتماعية للفرد ودرجة تفاعله مع بيئته أو مجتمعه وتنعكس
هذه العالقات حسب درجة المسافة أو العزلة االجتماعية بين الفرد وبين مجتمعه.
الغربة الوجدانية :وهي تشمل عواطف وانفعاالت الفرد ويكون سببها واضح ،وهذه العواطف واالنفعاالت
تؤثر تأثي ًار كبي اًر على فكر الفرد وسلوكه ويتأثر بهما كذلك ،فتجعله يقرر بعض األفكار ويحول دون
بعضها.
الغربة الثقافية :وهي تشمل كل ما صنعه اإلنسان ويده  ،فالثقافة تشمل العادات والتقاليد واألعراف
والقانون والمبادئ والمفاهيم االجتماعية للحياة.
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 تقدير الذاتSelf - Esteem :تتبنى الباحث ة تعريف كوبر سميث لتقدير الذات " هو عمليات تقييم الذات وردود األفعال أو االستجابة
الدفاعية ،فهو الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضمنًا االتجاهات التي يرى أنها تصفه على نحو
دقيق ،ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين :التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه
لها ،والتعبير السلوكي أي األساليب السلوكي ة التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته.
(أبو جادو.)153 ،2004 ،
 هوية الذاتSelf-Identity :تتبنى الباحثة تعريف محمود أزمة هوية الذات  " :درجة القلق واالضطراب النفسي واالجتماعي،
والتي تظهر في سلوك األفراد خالل سعيهم لتحقيق هوية مناسبة"(.محمود .)2011 ،
 القلقPsychological anxiety :تتبنى الباحثة تعريف د .جانيت تايلور بأنه " انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر والخطر أو
العقاب" المقنن من قبل (فهمي ،غالي)1993،
حدود الدراسة :
الحد الموضوعي  :تقتصر هذه الدراسة على دراسة بعض العوامل النفسية (تقدير الذات  ،هوية
الذات  ،القلق ) المرتبطة باالغتراب النفسي.
الحد البشري :الشباب الجامعي .
الحد المكاني  :جامعة األزهر.
الحد الزماني :أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي .2019-2018
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األول :االغتراب النفسي
المبحث الثاني :تقدير الذات
المبحث الثالث :هوية الذات
المبحث الرابع :القلق
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اإلطار النظري
يتناول هذا الفصل مفهوم كل من االغتراب النفسي ،تقدير الذات ،هوية الذات ،القلق والتصورات
النظرية لهذه المتغيرات.
المبحث األول :االغتراب النفسي Psychological Alienation
يعد االغتراب ظاهرة إنسانية لها وجود في أنماط مختلفة ومظاهره متعددة ومنتشرة بين أفراد المجتمع
حيث قال الرسول " صلى هللا عليه وسلم" عن الغرباء " الذين يحيون ما أمات من سنتي " وقال " :وإن
بدا غريباً أو سيعود غريبًا كما بدا فطوبى للغرباء لقلة المسلمين يومئذ" وسيعود غريباً كما كان ،أي
يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء( .ابن منظور .)52 ،1988،وقد اهتم علماء النفس
واالجتماع بهذه الظاهرة وانتشارها وأكدوا على وجودها ومن ذلك اشارة نعمات عبد الخالق السيد " بأن
ظاهرة االغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية اهتم بها الكثير من الفالسفة والمفكرين واألدباء ثم بدأ االهتمام
بها كظاهرة نفسية تمخضت عن حركة البحث في مجال الشعور باالغتراب النفسي إلى وجود عدد من
الخصائص الشخصية التي يتسم بها الفرد المغترب"( .السيد.)1992 ،
أو ًال :مفهوم االغتراب النفسي:

االغتراب في اللغ ًة :

االغتراب :الغربة النزوح عن الوطن ،يقال :غربت الشمس تغرب غروباًَ :ب ُعدت وتوارت في مغيبها.
(الرازي.)323 ،1992 ،
(غرب)
 -الغربة النزوح عن الوطن ،يقال( :غربت) الشمس ،تغرب غروباً :بعدت وتوارت في مغيبهاُ ،

الشخص بالضم (غرابة) بعد عن وطنه ،فهو (غريب) فعيل بمعنى فاعل ،وجمعه (غرباء)( ،وغربته
(غرب بنفسه تغريبَا) :أيضًا و(أغرب) :باأللف دخل في الغربة
أنا تغريبًا) ،فتغرب ،واغتربّ ،
(الفيومي) 96 ،
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االغتراب اصطالحاً:
 يعرفه (معجم علم النفس والطب النفسي) بأنه :انهيار أ ي عالقات اجتماعية أو بنية شخصية،مشي ًار بذلك إلى الفجوة بين الفرد ونفسه  ،والتباعد بينه وبين اآلخرين  ،وما يتضمنه ذلك من تباعد أو
غربة للفرد من مشاعره الخاصة التي تُستبعد من الوعي خالل المناورات الدفاعية ( عبد المجيد كفافي

.)52 ،1988 ،

 ويعرفه بتروفسكي () Petrovskyفقد عرف االغتراب في معجم علم النفس المعاصر على أنه مصطلح مشي ًار إلى العالقات الحياتية

لشخص ما مع العالم المحيط  ،حيث يظهر بين عمل الشخص ونشاطه وذاته واألفراد اآلخرين  ،وبين
الشخص نفسه ويتجلى هذا التناقض في االختالف والرفض والعداء  ،ويتم التعبير عنه من خالل
مشاعر

العزلة

والوحدة

والرفض

األنا

وفقدان

والذات.

(بتروفسكي،

.) 16،1996

 االغتراب عند أريكسون :يرى أريكسون أن االغتراب ال يظهر في مكان العمل فقط بل في الوجوداإلنساني ككل  ،وقد صور أريكسون االغتراب بأنه شكل من أشكال التطور الحاد في حياة المراهق
الذي يشتت به الذات باحثًا عن االستقرار الذي ال يصل إليه الشباب إال بالنضج والتكامل بعد ان

يجتاز تفككًا في كيانه( .خليفة.)17 ،2002 ،

 ويعرفه (زهران  :)18 ، 2002 ،هو شعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم والمعاييراالجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار بتأثير العمليات
الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع.
 تعريف مخيمر :فيعرفه بأنه نوع من االضطراب في عالقة الفرد بنفسه والعالم حيث يشعر المرءبأنه غريب عن ذاته منفصل عن واقعه بسبب فقدان المعنى المتمثل بصورة أساسية في الهدف والقيمة،
مما يعطل الحركة الديناميكية ما بين الذات والواقع( .يوسف.)15،2005 ،
 يشير روبينز ( : )Robinsإلى أن االغتراب " هو شعور باالنفصال عن خبراتنا الداخلية أواالفتقار إلى الوعي بها ،حيث ال يستطيع المغترب نفسيًا أن يدرك من يكون ،أو بماذا يشعر؟ فذاته
غريبة عنه وال يشعر بما يحدث في داخله( .رزق.)30 ،2009 ،
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 االغتراب عند فرويد :هو فشل األنا في أداء وظيفته المتمثلة في العمل على التوفيق بين مطالبالهو واألنا باإلضافة إلى مطالب العالم الخارجي وتكمن ضريبة هذا الفشل في الشعور بأن أجزاء في
بدننا  ،بل وعناصر في حياتنا النفسية  ،ومن إ دراكتنا وأفكارنا ومشاعرنا  ،وقد تبدو لنا في بعض
األحوال وكأنها غريبة وأجنبية وال تؤلف جزءًا من األنا( .زليخة.)345 ،2012 ،
من خالل عرض المفاهيم ،تجد الباحثة أن هناك من يرى االغتراب النفسي بأنه اضطراب في عالقة
الفرد بنفسه والعالم حيث يشعر الفرد بأنه غريب عن ذاته منفصل عن الواقع  ،وهناك من يرى بأنه يتم
التعبير عنه من خالل مشاعر العزلة والوحدة والرفض وفقدان األنا والذات.
 وتعرفه الباحثة إجرائي ًا :بأنه " الحالة النفسية التي يشعر فيها الفرد أنه كائن متوتر  ،عاجز عنال حاداً في عالقته بالمجتمع والناس والحياة من حوله ويؤدي إلى عزلته
تغيير الواقع مما يولد انفصا ً
وشعوره بالضياع وفقدان الحرية والعجز واالحباط واالنطواء على النفس وانعدام المغزى من الحياة
أبعاد االغتراب النفسي لتعريف الباحثة إجرائياً:
الغربة االجتماعية  :وهي تشمل العالقات االجتماعية للفرد ودرجة تفاعله مع بيئته أو مجتمعه
وتنعكس هذه العالقات حسب درجة المسافة أو العزلة االجتماعية بين الفرد وبين مجتمعه.
الغربة الوجدانية :وهي تشتمل على عواطف وانفعاالت الفرد ويكون سببها واضح ،وهذه العواطف
واالنفعاالت تؤثر تأثي اًر كبي اًر على فكر الفرد وسلوكه ويتأثر بهما كذلك .فتجعله يقرر بعض األفكار
ويحول دون بعضها.
الغربة الثقافية :وهي تشمل كل ما صنعه عقل اإلنسان ويده ،فالثقافة تشمل العادات والتقاليد واألعراف
والقانون والمبادئ والمفاهيم االجتماعية عن الحياة.
ثانياً :االغتراب النفسي في ضوء بعض نظريات علم النفس
تعددت النظريات والنماذج التي تناولت االغتراب النفسي لتنوع واختالف األطر المنهجية للباحثين في
تفسيرهم لالغتراب النفسي ومن أهم هذه النظريات:
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االغتراب في نظرية التحليل النفسي:
فسر (فرويد) االغتراب من زاوية التحليل النفسي ،حيث أرجع ذلك إلى نشأة الحضارة وتطورها والتي
أسسها اإلنسان دفاعاً عن ذاته إزاء عدوان الطبيعة عليه ،ولكنها جاءت على نحو يتعارض مع تحقيق
أهدافه  ،ومن هذا المنطلق يذهب فرويد إلى أن كل إنسان في الواقع هو عدو الحضارة ألنها تقوم على
كبت الغرائز( .أبو زيد.)19 ،2009 ،
بحيث تتولد لدى األف ارد مشاعر القلق والضيق عند مواجهة الضغوط الحضارية بما تحمل من تعاليم
وتعقيدات مختلفة وهذا بالتالي يدفع الفرد إلى اللجوء إلى الكبت كآليات دفاعية يلجأ إليها (األنا) كحل
للصراع الناشئ بين رغبات الفرد وأحالمه وبين تقاليد المجتمع وضوابطه ويؤكد (فرويد) أن االغتراب
هو سمة متأصلة بالذات اإلنسانية ،وال سبيل لتجاوز االغتراب بين (األنا) و (الهو) و (األنا األعلى)
ألنه ال مجال إلشباع كل الدوافع الغريزية والتوفيق بين األهداف والمطالب وبين الغرائز بعضها البعض.
(محمد.)48 ،1988 ،
ولقد أتى تصور فرويد لالغتراب من خالل إعادة تحليل الباحثين أنسق التحليل النفسي وذلك بهدف
االسترشاد به في فهم وتفسير الظواهر االجتماعية التي تسود المجتمعات الحديثة ،وفيما يلي موجز
عن اغتراب كل من البناء العقلي ومكواته الشخصية:
ـ اغتراب البناء العقلي :يتضح من خالل اغتراب الشعور  ،حيث يرى فرويد أن األسباب التي تدفع إلى
نسيان بعض األحداث ُيصبح تذكرها أم ًار صعبًا ومؤلمًا ،وبالتالي فالمقاومة هنا توصف كأحد مظاهر

اغتراب الشعور.

كما يظهر اغتراب الالشعور من الرغبات التي تم صدها وكبتها في الشعور  ،إذ أنها تبدأ حياة جديدة
في الالشعور منتظرة فرصة للتنفيس عن الطاقة المكبوتة ،ويظل الالشعور مغتربًا عن الشعور مع
استمرار عمليات الكبت والقمع  ،وبقاء حالة االنفصال ولكن مع شدة إلحاح الرغبة المكبوتة بشكل أكبر
حيث تظهر األعراض المرضية التي تنتاب المصابين في صور مختلفة( .عباس)95،2008،
ـ اغتراب مكونات الشخصية :يظهر اغتراب مكونات الشخصية من خالل اغتراب (الهو) فيما يقع تحت
سيطرة (األنا األعلى) ويظهر (األنا) من خالل :سلب الحرية ،وسلب المعرفة ،يظهر األول حينما يفقد
حريته من إصدار حكمة فيما يتعلق بالسماح للرغبات الفردية باإلشباع ،ويظهر الثاني حينما يفقد
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معرفته بالمضمون االجتماعي في حالة السماح لهذه الرغبات باإلشباع مما يؤدي لبقاء (األنا) جامعًا
بين االنفصال والخضوع وفي كليهما يبقى اإلنسان مغتربًا.
ويؤكد فرويد أن السبيل الوحيد لتحقيق الشخصية السوية هو توازن المكونات الثالث للشخصية ولوال
هذا التوازن لكان هناك تفكك في الشخصية مع ظهور صور مختلفة من األمراض النفسية.
(محمد.) 22 ،1988،
االغتراب في النظرية السلوكية:
يرى أصحاب هذه النظرية بأن المشكالت السلوكية وهي عبارة عن أنماط من االستجابات الخاطئة أو
الغير سوية المتعلقة ارتباطاتها بمثيرات منفردة ويحتفظ بها الفرد لفاعليتها في تجنب مواقف أو خبرات
غير مرغوبة وأن الفرد وفقًا لهذه النظرية يشعر باالغتراب عن ذاته عندما ينصاع ويندمج بين اآلخرين
إلى رأي أو فكر محدد حتى ال يفقد التواصل معهم ،وبدالً من ذلك يفقد التواصل مع ذاته.
(جديدي)358،2012 ،
نظرية السمات والعوامل لالغتراب:
من أهم سمات هذه النظرية تركيزها على العوامل المحددة التي تفسر السلوك البشري والتي تمكن من
تحديد سمات الشخصية .وتشير الدراسات التي تتناول شخصية مرتفعي االغتراب أنهم يتميزون بعدد
من السمات منها التمركز حول الذات Egocentricوعدم الثقة ،والقلق ،والتشاؤم والتباعد ،والوحدة
النفسية ،وتوترات الحياة اليومية والشعور بفقدان القدرة على التحكم ،واالضطرابات في هوية الفرد،
ونقص العالقات الصادقة مع اآلخرين ،وعدم القدرة على تبني القيم المرغوبة ،وعدم القدرة على التوحد
مع األبوين ،وعدم القدرة على إيجاد تواصل بين الماضي والمستقبل ،وعدم االنسجام بين الفرد واألجيال
السابقة( .زهران.)113 ،2004 ،
االغتراب في نظرية ماسلو:
ذكر (ماسلو) أن علم ا لنفس قطع مجاله عن مجال الفلسفة ،بينما في الحقيق ة لكل فرد فلسفته الخاصة
إذ يقول " :إن الفلسفة علم النفس يجب ان تُعنى بدراسة القيم وينبغي أن تتضمن فلسفة الجمال االبتكارية
12

والخبرات األرقى واألعمق أو ما يطلق عليه خبرات القمة التي يتحسسها الفرد عندما يحقق نجاحًا
حاسمًا وفق معايير عالية فيشعر بالسعادة القصوى"( .أبو عمرة .)26 ،2013 ،حيث يؤكد ماسلو
على أن اإلنسان يولد معتمدًا على اآلخرين وهو ُيعول عليهم طويالً ويتربى بطريقة عادية في الحب

وينمي قاعدة الثقة أو االتكال إلى اآلخرين ،وبالتدريج يتواتر اإلحساس المؤلم بالقناع الشخصي والتفردية
اللتين ال يستطيع التخلي عنهما أبدًا .لذلك يربط اإلنسان نفسه بالحياة من خالل اهتماماته حيث يسعى
دائماً إلى ترقية خبراته القيمية والعيش مع القلق األساسي (الخوف من الموت ،مشاعر الذنب،
االغتراب ،والفزع من انعدام المعنى) ،ويسأل لماذا هو موجود؟ ويموت وحده ،لذلك ال بد أن ينتظم علم
النفس في هذه الموضوعات األساسية حتى يتناول كلية الوجود اإلنساني( .يوسف.)72 ،2005 ،
ثالثاً :أبعاد االغتراب
 .1التمرد  :Rebelliousmessهو شعور الفرد بالبعد عن الواقع  ،ومحاولته الخروج عن المألوف
والشائع ،وعدم االنصياع للعادات والتقاليد السائدة  ،والرفض والكراهية ،والعداء لكل ما يحيط بالفرد
من قيم ومعايير وقد يكون التمرد على النفس أو على المجتمع بما يحتويه من أنظمة ومؤسسات
وقضايا أخرى  ،وتذكر (سرى) أن التمرد هو االنفصال واالبتعاد وعدم التقبل لمعايير المجتمع
القيمة والحضارية والتاريخية واالجتماعية في شكل نزعة تدميرية تتجه إلى خارج الذات في شكل
يتصف بالعنف والعدوانية ضد المجتمع ومعطياته الحضارية  ،أو تتجه على داخل الذات في شكل
عزلة ونكوص وعدوان داخلي موجه إلى الذات.
(الصيادي.)14 ،2012 ،
 .2الالهدف  :Aimlessnessشعور الفرد باالفتقاد إلى وجود هدف واضح ومحدد لحياته ،وليست
لديه أي طموحات مستقبلية وإنما يعيش لحظته الراهنة فقط( .علي.)519 ،2008،
 .3الالمعنى

 :Meaning lessnessوهو شعور الفرد بافتقاده للموجه أو المرشد فيما يتعلق

بسلوكه ومعتقداته  ،مما ينجم عنه شعور بفراغ كبير النعدام األهداف األساسية التي تقوده وتعطيه
معنًا للحياة وتحدد اتجاهاته وتستقطب نشاطاً .ويتبلور هذا المفهوم في شكل نظرية نفسية عند
فرانكل  Franklعام  1972والتي تقوم على أساس أن حياة الفرد تتمركز حول إرادة المعنى والتي
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من خاللها يحقق الفرد المعنى والجدوى والهدف من الحياة ،حيث يرى فرانكل أنه إذا غاب االحساس
بمعنى الحياة فإنه يخير الفراغ الوجودي والذي يعني أن الحياة أصبحت رتيبة ومملة وأنها تسير
بغير معنى أو هدف.)Alfred ,2005( .
 .4االغتراب عن الذات  :Self, Estramgememtهي إدراك الفرد بأنه أصبح مغتربًا عن ذاته
أي رفض الشخص لذاته ،وفقدان الثقة بالنفس ( .شقير.)347 ،2005 ،
 .5العجز  : Powerlessnessيعني شعور الفرد بأنه ال يستطيع التأثير في المواقف التي تواجهها
وال يستطيع أن يتخذ ق ارراته أو يقرر مصيره ،فإرادته ومصيره ليسا بيديه بل تحددهما قوى خارجة
عن إرادته الذاتية مثل القدر والحظ ومن ثم يشعر باإلحباط والعجز عن تحقيق ذاته .ويدل هذا
البعد على أن الشخص يضع قيمًا عليا ألهدافه وفي الوقت نفسه لديه توقعات منخفضة لتحقيقها.
(الفارس .(3 ، 2004 ،
 .6العزلة االجتماعية  :Social isolationوهي شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد إلى
األمن والعالقات االجتماعية الحميمة والبعد عن اآلخرين حتى وإن كان بينهم وقد يكون هذا
مصحوباً بالشعور بالرفض االجتماعي واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع وهذا قد يؤدي
بالنتيجة إلى البعد بين أهداف الفرد وبين قم المجتمع ومعاييره (خليفة.)39 ،2003 ،
 .7الالمعيارية  :Norm lessnessهي الحالة التي يتوقع بها الفرد بدرجة كبيرة أن أشكال السلوك
التي أصبحت مرفوضة اجتماعيًا غدت مقبولة تجاه أي أهداف محددة ،أي أن األشياء لم يعد لها
أي ضوابط معيارية ،ما كان خطأ أصبح صوابًا ،والعكس صحيح ،من منطلق إضفاء صبغة
الشرعية على المصلحة الذاتية للفرد وحجبها على المعايير والقواعد وقوانين المجتمع.
(خليفة)38 ،2002 ،
رابع ًا :مراحل تشكل االغتراب النفسي:
يتفق أغلب الباحثين على تقسيم مراحل تشكيل االغتراب النفسي إلى ثالث مراحل أساسية ،كل مرحلة
تمهد وترتبط بعالقة وثيقة مع المرحلة التي تليها وهذه المراحل هي:
 .1مرحلة التهيؤ لالغتراب :تعتبر المرحلة األولى  ،مرحلة االستعداد لتشكل االغتراب النفسي وفيها
يمر الفرد بثالث مستويات متتالية هي( :فقدان السيطرة ،فقدان المعايير ،فقدان المعنى) فالشخص
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ال يمكن أن يصل إلى مستوى الالمعنى إال إذا فقد سيطرته على المواقف التي يتفاعل معها ،وال
ٍ
مرض ،فيبدأ بالشعور بأن معايير السلوك مفروضة
يستطيع التنبؤ بسلوكه في المستقبل بشكل
عليه ،ويتميز سلوكه بالخضوع ومجاراة تغيير المعايير( .خليفة)60 ،2002،
 .2مرحلة الرفض والنفور الثقافي :في هذه المرحلة تتعارض اختيارات األفراد من األهداف العامة
والتطلعات الثقافية  ،حيث ترفض الثقافة اختيارات األفراد للقيم السائدة  ،والتناقض بين ما هو
متوقع وما هو واقعي  ،لذلك نجد أن الفرد يعيش مرحلة صراع األهداف والتي تهيئه بشكل جدي
إلى الدخول بمرحلة االغت راب  ،هذه المرحلة تعبر عن مدى وعي اإلنسان بوضعه في المجتمع
وبعدم الرضا ورفض األوضاع واألنظمة والقيم والثقافة والعقلية السائدة  ،ترافق هذه المرحلة
مجموعة من المشاعر مثل  :العجز والقلق والظلم والقهر والتمرد وفقدان الكرامة.
(.)Grozier, 1979,9
 .3مرحلة تكيف المغترب :تدعى مرحلة االنعزال االجتماعي وفيها يدرك الفرد أنه أصبح في حالة من
االنعزال عن أسرته ،وأ نه غير قادر على مسايرة األوضاع ،فيحاول التكيف من خالل ما يلي
ــ االنسحاب من الواقع الذي يسبب اغترابه  ،ويتمثل في عدم المواجهة أو الهروب  ،أو الالمباالة.
ــ الرضوخ للنظام القائم والتعاون معه قه ًار وينشأ عن ذلك قبول ظاهري ،ورفض داخلي ويرافقه التحلي
بالصبر ،االنتظار ،التبرير.
ــ التمرد الثوري ضمن حركة شعبية من أجل تغيير جذري وتجاوز حالة االغتراب.
(علي.)521 ،2008 ،
خامس ًا :أسباب االغتراب النفسي:
ترجع أسباب ومصادر االغتراب عند (إيريك فروم) إلى طبيعة المجتمع الحديث وسيطرة اآللة وهيمنة
السلطة وهيمنة القيم واالتجاهات واألفكار التسلطية ،فحيث
التكنولوجيا الحديثة على اإلنسان ،وسيطرة ُ
تكون السلطة وعشق القوة والحض على العدوان يكون اغتراب اإلنسان ،وترجع (كارين هورني ) أسباب
وصادر االغتراب لدى اإلنسان إلى ضغوط داخلية حيث يوجه الفرد معظم نشاطه نحو الوصول إلى
أعلى درجات الكمال حتى يحقق الذاتية المثالية ،ويصل بنفسه إلى الصورة التي
(زهران.) 107،2004 ،

يتصورها.
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ويرجع االغتراب النفسي إلى أسباب نفسية ،وأسباب اجتماعية
 .1األسباب نفسية وتتمثل في:
أ -الصراع :الصراع بين الدوافع والرغبات المتعارضة  ،وبين الحاجات التي ال يمكن إشباعها في
وقت واحد مما يؤدي إلى التوتر االنفعالي والقلق واضطراب الشخصية.
ب -اإلحباط  :حيث تعاق الرغبات األساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد ويرتبط اإلحباط
بالشعور بخيبة األمل والفشل والعجز التام والشعور بالقهر وتحقير الذات.
ت -الحرمان  :حيث تقل الفرصة لتحقيق دافع أو إشباع الحاجات كما في حالة الحرمان من الرعاية
الوالدية واالجتماعية.
ث -الخبرات الصادمة :وهذه الخبرات تحرك العوامل األخرى المسببة لالغتراب مثل األزمات
االقتصادية والحروب.
 .2األسباب االجتماعية هي:
أ -ضغوط البيئة االجتماعية والفشل في مقابلة هذه الضغوط.
ب -الثقافة المريضة التي تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد.
ج -التطور الحضاري السريع وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق معه.
د -اضطرابات التنشئة االجتماعية حيث تسود االضطرابات في األسرة والمدرسة والمجتمع.
ه -مشكلة األقليات ،ونقص التفاعل اإلجتماعي ،واالتجاهات اإلجتماعية السالبة والمعاناة من
خطر التعصب والتفرقة في المعاملة ،وسوء التوافق المهني حيث يسود اختيار العمل على
أساس الصدفة ،وعدم مناسبة العمل للقدرات ،وانخفاض األجور.
و -سوء األحوال االقتصادية وصعوبة الحصول على ضروريات الحياة.
ز -تدهور نظام القيم وتصارع القيم بين األجيال.
ح -الضالل والبعد عن الدين والضعف األخالقي وتفشي الرذيلة( .إجالل .)120-77 ،1993،
سادساً :أنواع االغتراب
وقد وردت ضمن السياقات :القانوني ،النفسي االجتماعي ،الديني ،الروحي.
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 السياق النفسي القانوني  :يشير على الشخص الذي يفقد الوعي ويعجز عن استخدام قدراته العقليةوالحس ية في التواصل مع اآلخرين والتعبير عن نفسه والشرود الذهني وغياب الوعي وتركيز اهتمام
الفرد في شيء معين بذاته يشغله حتى عن نفسه.
 السياق النفسي االجتماعي :يشير على الفرد باالنفصال عن الكل االجتماعي الذي ينتمي إليه وهوانعكاس الفرد في المجتمع نتيجة ما يوقعه األخير باإلنساني من عقوبات العزل أو النبذ بسبب
الخروج من المعتقدات والتقاليد السائدة  ،فالمغترب هو من خرج عن المألوف االجتماعي أو الديني.
 السياق الديني :فقد ارتبط بفكرة خروج االنسان على نعمة هللا تعالى على انفصاله عن الذات اإللهيةوسقوطه في الخطيئة فهو إذن مغترب عن هللا.
 السياق الروحي :بمعنى اغتراب االنسان عن الزمن الحالي الذي يعيشه وااللتجاء إلى تمجيدالماضي الذي يكون له موضوعاً جماليًا فقط واإلشادة به فينفصل عن تاريخه الحالي ليعيش بوجدانه
وعقله في الزمن القديم( .الجماعي.)46،2009،
سابعاً :خصائص ذوي االغتراب النفسي
 .1عدم وجود هدف يرشد مسيرته في الحياة وينقذه من الضياع.
 .2ضعف في معاييره االجتماعية وتهلهل في قيمه ،األمر الذي يجعله عاج اًز عن إقامة حوار بينه
وبين نفسه من جانب وبين مجتمعه من جانب آخر ،فتكون النتيجة العزلة النفسية واالجتماعية.
 .3النظرة للحياة نظرة عبثية وعدم وجود معنى لها.
 .4شعوره أنه مجرد من إنسانيته ويعامل على هذا األساس مما يجعله يشعر بعدم األمان واالطمئنان
 .5تمرده ورفضه ألي التزامات يضعها المجتمع ،ويعمل على مقاومتها بكل السبل.
ازت القيم وعدم اكتراثه بها.
 .6فقدان االنتماء سواء لعقيدة دينه أو للوطن بسبب اهتز ا
 .7التهافت على المادة التي أصبحت بالنسبة له غاية وليست وسيلة ومن أجلها يمكن أن يفعل أي
شيء( .الجماعي.)2009 ،
وترى الباحثة أن االغتراب النفسي الحصيلة النهائية لالغتراب في أي شكل من أشكاله  ،فهو انتقال
الصراع بين الذات والموضوع من المسرح الخارجي (المجتمع) إلى المسرح الداخلي (ذاته) في النفس
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اإلنسانية  ،فاالغتراب النفسي ال ينفصل عن االغتراب الديني أو السياسي أو االغتراب االقتصادي
وذلك ألن شخصية اإلنسان وحدة متكاملة في جوانبها البيولوجية والنفسية واإلجتماعية  ،كما هي وحدة
مع العالم الذي يعيش فيه اإلنسان بكل أبعاده  ،واالغتراب النفسي عبارة عن انفصال الفرد عن ذاته
وعن مجتمعه فيشعر أنه عاجز وأن ثقته بنفسه ضعيفة فينعزل عن الحياة ألنه يرى أن حياته بال جدوى
له  ،ومن وجهة نظر الباحثة يتم عالج االغتراب النفسي من خالل التوعية المستمرة وتوعيتهم دينيًا ،

ودمج الفئات من خالل إشراكهم بكل ما هو نافع  ،توفير الفرص المناسبة للحد من تلك الظاهرة
وتفعيل دور المؤسسات العاملة في المجال.

18

المبحث الثاني
تقدير الذات Self - Esteem :
إن الشخصية اإلنسانية ظاهرة تكوينية وعملية نمائية مستمرة في غاية التعقيد ،تتضمن التفاعل بين
ّ
الفرد وبيئته المادية واإلجتماعية وهي اإلطار الخاص بالفرد ،والذي تنتظم فيه طبيعته الجسمية والعقلية
والنفسية وخالصة خبرته التي مر بها  ،لذلك يعتبر بناء تقدير الذات حاجة ملحة في تكوين شخصية
الفرد  ،والتي تبدأ من مرحلة الطفولة حيث أن البذور األولى تزرع في ه ذه المرحلة تنبت وتظهر فيما
بعد ،فالخبرات التي يعيشها الطفل تعد األساس في تكوين مفهوم الذات لديه ،ومن ثم األسرة تقوم بتنمية
تقدير الذات لديه ومن ثم المجتمع فيبدأ الفرد باإلحساس في أهمية مواقف الحياة المختلفة  ،فإن مفهوم
تقدير الذات نابع من الحاجات األساسية لإلنسان  ،قد أشار إليها العديد من المنظرين في مجال علم
النفس بوجع عام أمثال ماسلو حيث صمم سلم الحاجات فتقع الحاجة لتقدير الذات وتحقيقها في أعاله
وكذلك فروم وروجرز وتأكيدهما على أهميتها في تحقيق الصحة النفسية لألفراد (.غريب)94:1994 ،
أوالً :تعريف تقدير الذات اصطالحاً
 يعرفه توينج (  :)Tweng,2002بأنه إحساس الفرد بقيمته الشخصية الذي ينبثق من أفكاره وقيمهالداخلية والروحية أو العقلية أكثر من انبثاق هذا االحساس من ثناء وتقدير اآلخرين.
 و يعرفه (الدسوقي :)2004،بأنه تقدير عام يضعه الفرد لنفسه وبنفسه متضمناً اإليجابيات التيتدعوه الحترام ذاته والسلبيا ت التي تقلل من شأنه ومن اآلخرين ،وكلما ارتفع تقدير الفرد لذاته كان
الفرد ناجحًا اجتماعيًا ،أما إذا انخفض تقديره لذاته فإنه يكون أقل نجاحًا من الناحية االجتماعية.
اع أو غير
 كما وعرفه إبستن (  :)Epstin ,2005 , p.54أنه نظرية ذاتية يشكلها الفرد بشكل و ٍاع عن نفسه كشخص مجرب وفعال وفقًا لبعدين رئيسيين هما :الكفاءة والقيمة.
وٍ
 في حين تعرفه (المومني  :)6،2006،بأنه التقييم العام لدى الفرد لذاته في كليتها وخصائصهاالعقلية واإلجتماعية واالنفعالية واألخالقية والجسدية وينعكس هذا التقييم على ثقته بذاته وشعوره نحوها
وفكرته عن مدى أهميتها وجدارتها وتوقعاته منه كما يبدو ذلك في مختلف مواقف حياته.
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 كما وعرفته ( عقل  )15 ، 2009 ،بأنه شعور الفرد بأهمية ذاته وقيمتها ومدى قبوله لذاته وإعجابهبها وإدراكه لنفسه على أنه شخص ذو قيمة  ،جدير باحترام اآلخرين وتقديرهم.
 ويعرفه بيلن (  : )Belin , 2011أنه نظرة الفرد الشخصية عن ذاته الفعلية والحقيقية ومدى إدراكهلهذه النظرة.
 في حين عرفته الجمعية الكندية للصحة العقلية ( Association Canadian Mental )health,2013بأنه يتمثل في الصحة العقلية الجيدة ومعرفة الذات ،من حيث نقاط القوة والضعف
ومشكالتها وحدودها ومتطلباتها  ،وهذا ما يسمح بتكوين صورة واقعية عن الذات.
 بينما عرفه (القداح :)433،2013 ،بأنه المؤشرات الدالة على درجة رضا أفراد عينة الدراسة عنذواتهم وتقديرهم لها  ،والتي يمكن قياسها بأوزان قيمية.
ويتضح من التعريفات السابقة لمفهوم تقدير الذات تعدد وتنوع المفاهيم  ،وذلك الختالف
األطر والمرجعيات النظري ة لمختلف الباحثين في هذا المجال  ،وكذلك الرتباط المف هوم
بالعديد من العلوم والمجاالت  ،فمنهم من ينظر إلى تقدير الذات بأنه نظرة ال فرد لذاته
بشكل وا ٍع أو غير وا ٍع  ،والبعض يرى أنه إحساس الفرد بقيمته الشخصية التي تنبثق من
أفكا ره وقيمه الداخ لية  ،ومنهم من يروا أنه إد راك الفرد لذاته من حيث نقاط القوة والضعف.
 وتتبنى الباحثة تعريف كوبر سميث :هو عمليات تقييم الذات وردود األفعال أو االستجابة الدفاعيةفهو الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضمنًا االتجاهات التي يرى أنها تصفه على نحو دقيق

ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين  :التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها
والتعبير السلوكي أي األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته( ".أبو جادو)153،2001،
ثانياً :تقدير الذات في بعض نظريات علم النفس :
 نظرية كوبر سميث ( : )Cooper - Smith,1976هي أحدث وأشمل نظريات الذات وذلكالرتباطها بطريقة اإلرشاد المتمركز حول العميل وهي تتضمن دراسة الذات ومفهوم الذات وهو جوهر
الشخصية ووظيفة مفهوم الذات وظيفة دفاعية وينمو مفهوم الذات تكوينيًا كنتاج للتفاعل االجتماعي
جنبًا إلى جنب مع الدافع الداخلي لتأكيد الذات  ،وبالرغم انه ثابت لحد كبير إال أنه ال يمكن تعديله
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وتغييره تحت ظروف معينة ،والخبرات التي تتفق مع مفهوم الذات ومع المعايير اإلجتماعية تؤدي إلى
الراحة والتخلص من التوتر والقلق وسوء التوافق النفسي أما الخبرات التي ال تتفق مع الذات والتي
تتعارض مع قيم المجتمع يدركها الفرد على أ نها تهديدات وعندما تدرك الخبرة على هذا النحو تؤدي
إلى إحباط مركز الذات والتوتر والقلق وسوء التوافق النفسي( .الطيب.) 18،2003،
ال من عمليات تقييم الذات وردود األفعال واالستجابات الدفاعية.
إن تقدير الذات يتضمن ك ً
وعلى عكس (روزنبرغ) لم يحاول كوبر سميث أن يربط أعماله في تقدير الذات بنظرية أكبر وأكثر
شموالً ولكنه ذهب إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب ،لذا فإن علينا أال ننغلق داخل منهج واحد
أو مدخل معين لدراسته ،بل علينا أن نستفيد منها جميعًا لتفسير األوجه المتعددة لهذا المفهوم ويؤكد
كوبر سميث بشدة على أهمية تجنب فرض الفروض غير الضرورية.
( كفافي.)104 ،1989،
يقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين  :التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها والتعبير
السلوكي وهو يشير إلى األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته  ،التي تكون متاحة
للمالحظة الخارجية  ،فضالً عن ذلك يرى " كوبر سميث " في (سليمان  .)97-96،1992،أن تقدير
ال من تقييم الذات ورد الفعل واالستجابات الدفاعية  ،وإذا
الذات ظاهرة أكثر تعقيدًا ألنها تتضمن ك ً
كان تقدير الذات يتضمن اتجاهات تقييمه نحو ذاته فإن هذه االتجاهات تتسم بقدر كبير من العاطفة
 ،فتقدير الذات عند سميث هو الحكم ال ذي يصدره الفرد على نفسه متضمناً االتجاهات التي يرى أنها
تصفه على نحو دقيق  ،ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين  :التعبير الذاتي هو إدراك الفرد
لذاته ووصفه لها  ،والتعبير السلوكي وهو يشير إلى األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد
لذاته التي تكون متاحة للمالحظة الخارجية .فقد ذهب كوبر سميث المذكور في أبو جادو.
(أبوجادو.)153،2004،
إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب  ،وإن علينا أن نستفيد منها جميعًا لتفسير األوجه المتعددة
لهذا المفهوم  ،ويتضمن تقدير الذات عنده عمليات تقييم الذات وردود األفعال أو االستجابة الدفاعية
فهو الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضمنًا االتجاهات التي يرى أن ها تصفه على نحو دقيق
ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمين  :التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها
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والتعبير السلوكي أي األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته .ويميز كوبر سميث بين
نوعين من تقدير الذات  :حقيقي يوجد عند األفراد الذين يشعرون بالفعل أنهم ذو قيمة  ،ويوجد تقدير
دفاعي لألفراد الذين يشعرون أنهم غير ذوي قيمة ولكنهم ال يستطيعون االعتراف بمثل هذا الشعور
وقد افترض أربعة مجموعات تعمل كمحددات لتقدير الذات وهي النجاحات والقيم والطموحات
والدفاعات.
وهناك ثالث من حاالت الرعاية الوالدية تبدو مرتبطة بنمو المستويات األعلى من تقدير الذات وهي:
أ -تقبل األطفال من جانب اآلباء
ب -تدعيم سلوك األطفال اإليجابي من جانب اآلباء
ج -احترام مبادرة األطفال وحريتهم في التعبير من جانب اآلباء.
 نظرية زيلر ( )Zelar,1969تفترض نظرية زيلر أن تقدير الذات ينشأ ويتطور بلغة الواقعاإلجتماعي أن ينشأ داخل اإلطار اإلجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الفرد  ،لذا ينظر زيلر إلى تقدير
الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية  ،ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظم الحاالت إال
في اإلطار المرجعي اإل جتماعي .ويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دور
المتغير الوسيط  ،أو أنه يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الواقعي
وعلى ذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشخص االجتماعية فإن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد
نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته تبعًا لذلك .وتقدير الذات طبقًا لزيلر مفهوم يربط بين
تكامل الشخصية من ناحية وقدرة الفرد على أن يستجيب لمختلف المثيرات التي يتعرض لها من ناحية
أخرى .ولذلك فإنه افترض أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتماعي
الذي توجد فيه .وأن تأكيد زيلر على العامل االجتماعي جعله يسهم مفهومه ويوافقه النقاد على ذلك
بأن ه تقدير الذات اإلجتماعي  ،وقد ادعى أن المناهج أو المداخل األخرى في دراسة تقدير الذات لم
ِ
تعط العوامل اإلجتماعية حقها في نشأة ونمو تقدير الذات.

(كفافي .)105-104،1989،
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وترى الباحثة أن تقدير الذات طبقاً لزيلر مفهوم يرتبط بين تكامل الشخصية من ناحية ،وقدرة الفرد
على أن يستجيب لمختلف المثيرات التي يتعرض لها من ناحية أخرى ،ولذلك فإن الشخصية التي
تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات.
 نظرية ماسلو ( : )Maslow,1971لقد تحدث ماسلو عن الذات من خالل هرم الحاجات الشهيرالذي يتكون من خمس مدرجات حيث يبدأ بالحاجات الفسيولوجية وينتهي بتحقيق الذات .كما ويرى أن
تحقيق الذات هي مرحلة متميزة تجعل للفرد كيانه المستقل وتميزه عن غيره من خالل قدرة
هذا الفرد على تحقيق طموحاته العليا التي يرغب في الوصول إليها.
(.) Ware & Johnson ,2002, 232
ويعتبر تحقيق الذات هو المستوى األعلى من النضج والنمو واإلحساس بالوجود  ،ويرى ماسلو أن
الدافع لتحقيق الذات هو نوع آخر من الدوافع والذي يعتمد على نقص في إشباع الحاجات الفسيولوجية
ال الحب الوجودي يختلف
 ،بل يرجع لرغبة في النمو  ،ويسميه ماسلو دافع الوجود أو دافع النمو  ،فمث ً
عن الحب المرتبط بالحاجات والذي ينتج عن شعور بالنقص في إشباع الحاجة وشعور في الحاجة
الملحة لالرتباط تسبب قلقاً يدفع الفرد لإلشباع بشكل مشابه للحاجة لطعام واختالف الحب الوجودي
هنا يرجع إلى عدد من المميزات مثل أنه مستمر بالنمو بشكل ال نهائي ويعطي المحب وشريكه درجة
ال
أعلى من االستقاللية ودرجة أقل من االعتمادية على اآلخر  ،ويكون هنا الفرد أكثر استعدادًا ومي ً
لمساعدة الطرف اآلخر لتحقيق ذاته  ،ويكون سعيداً وفخو اًر بذلك لخلوه من الغيرةHergenhahn ( .
.)& Olson,2006: 48-51
يرى ماسلو أن األفراد الذين يسعون لتحقيق ذواتهم جميعًا بدون استثناء مغرمين أو منهكين في عمل
ما ،ومخلصين له ،ويعتبر هذا العمل بالنسبة لهم ذا قيمة نفسية  ،وهذا بحد ذاته شيء عظيم .فمثل
هؤالء األفراد يسعون لتحقيق المثل الع ليا ،كالخير ،الحقيقة ،النظام ،الجمال ،العدالة  .....إلخ ،والتي
تعد لهم قيمة حياتية هامة .ويوجد في تحقيق الذات ما يسمى عملية االختيار الدائم ،فاإلنسان حسب
رأي ماسلو مخير في مصيره وتقريره أيضاً ،كما أنه فاعل ومنفعل ،أي أنه ليس سلبياً ،بل إيجابياً يؤثر
ويتأ ثر فهو في حركة دائمة نحو األمام  ،يسعى نحو التخلص من المعيقات التي تعترضه في سير
حياته( .بني يونس .)231 -230 ،2004،
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رابعاً  :العوامل التي تؤثر في تقدير الذات
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تقدير الذات والتي تؤدي إلى تقدير ذات مرتفع أو منخفض
لدى األفراد وهي:
 عوامل ذاتية  :تتعلق بالفرد نفسه عوامل بيئية :تتعلق بالبيئة الخارجية والمجتمعالعوامل الذاتية:
هي عوامل تتعلق بالفرد نفسه ومنها ما يلي :
 .1االنطواء:
الشخص المنطوي شديد الحرص والحساسية ويجرح شعوره بسهولة وكثير الشك في نيات الناس
ودوافعهم  ،وشديد القلق على ما قد يأتي به الغد ومتقلب المزاج بدون سبب ظاهر كل ذلك يجعله
في حالة قلق مستمر وبالتالي يكون له تأثير على تقديره لذاته.
(الدخاخني .)52-51 ،1999 ،
.2

صورة الجسم :
تلعب صورة الجسم المظهر الخارجي والقدرة العقلية دو ًار في تقييم الفرد لذاته ويقول (أدلر) عندما
تحد َث عن نظرية القصور العضوي أن وجود األعضاء القاصرة يؤثر دائماً على صحة الشخص
ّ
النفسية ألنه يحقره في نظره ويزيد من شعوره بعدم األمان (.الطحان.)51 ،1995،

 .3الذكاء:
كما يؤثر ذكاء الفرد وسماته الشخصية والمرحلة العمرية والتعليمية التي يمر بها على تقديره لذاته.
(مهدي.)85،2000 ،
 .4الخوف:
يعتبر الخوف من العوامل الذاتية التي تؤثر في تقدير الذات  ،فقد اتضح أن تقدير الذات يتحدد
بقدر خلو الفرد من الخوف فالفرد التي يتمتع بصحة جسمية ونفسية جيدة يكون تقديره لذاته مرتفعًا
أو العكس( .إبراهيم .)16،2005،
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العوامل البيئية :
هي عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية للفرد أو المجتمع الذي يعيش فيه ،فتقدير الفرد لذاته ال يكون أم ًار
مستقالً عن عالقته باآلخرين فهو يرتبط بعالقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه وباألفراد المحيطين به
ويعيش بينهم ومن هذه العوامل البيئية ما يلي:
 .1الوالدين :
حيث تلعب أساليب المعاملة الوالدية دو ًار هامًا في بناء شخصية الفرد وإشعاره بأنه شخص هام أو
العكس ويظهر ذلك بوضوح فيما يلي:


نوع المعاملة التي يتلقاها الطفل من الوالدين أو من المؤسسات التربوية المتخصصة فالمعاملة
السوية تؤدي إلى تقدير مرتفع للذات أما المعاملة السيئة فتؤدي إلى تقدير ذات منخفض.



النقد والنبذ :يؤدي إلى حالة من االضطراب والتوتر إذ يشعر الفرد بالشك في ذاته ويتوقع أن يكون
موضع نقد  ،وفي هذه الحالة فإن أي مواجهة أو كشف للذات يمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم
الجدارة وذلك يكون له تأثير سلبي على تقدير الذات



اإلهمال :يؤدي إلى الشعور بعدم األمن ومثل هؤالء تنقصهم الثقة والخبرة فيشعرون بأنهم ضائعون
ومهجرون وهم ال يمتلكون المعالم التي تحدد السلوك المناسب الذي يترك أث ًار طيبًا لدى اآلخرين
ولديهم أنفسهم وهذا يؤثر على تقدير الفرد لذاته.



العقاب  :من العوامل التي تؤثر في تقدير الذات مما يالقيه الفرد من منع وضرب وزجر وما
يجد مقاومة ومعارضة على سلوكه ونشاطه الحر كل هذا يشعر الفرد بأنه غير جدير باالعتبار
وبالتالي يؤثر على تقديره بذاته( .إبراهيم )18-17 ،2005،
 .2نظرة المجتمع:
حيث تؤثر نظرة المجتمع على تقدير الذات لدى الفرد إذا كان ال يحظى بالقبول واالحترام من
اآلخرين في البيئة اإل جتماعية فإنه يشعر باإلحباط والدونية وعدم الثقة بالنفس وينسحب من
العالقات االجتماعية التي لم تشبع حاجاته لتقدير الذات( .إبراهيم .)18،2005،
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 .3العالقات مع اآلخرين:
حيث أوضح فوز ( : )Vohs,2001أن الفرد يمكن أن يحتفظ بتقدير الذات إذا شعر بأنه ذو كفاءة
وجدير بالثقة وذو عالقة طيبة مع اآلخرين ،ويعتمد تنظيم تقدير ذات جيد على طفل ذي كفاءة
ينمو في ظل عالم من الكبار يشجعونه ويساندونه ويحبونه فيرتفع تقدير الذات عندما يثني اآلخرون
على قدرة الفرد التي تكون ذات أهمية لمفهومه عن ذاته وتأتي من أشخاص ذوي قيمة للفرد ،لذا
فإن شعورنا بالقيمة الشخصية سوف يكون معتمداً على عالقتنا بالعالم الخارجي.
(.)Vohs,2001,339
 .4المدرسة:
تلعب المدرسة دو َار كبي ًار في تقدير الطفل لذاته حيث يشير بنك  Buunkإلى أن المدرسة تحتل
المرتبة الث انية بعد األسرة بالنسبة للعديد من األطفال في تأثيرها على تكوين صورة الطفل نحو ذاته
وتكوين اتجاهاته نحو قبول ذاته أو رفضها)Buunk,1993,31 ( .
كما يرى دينر  Dienerأن نمط المدرسة والنظام المدرسي والعالقة بين المعلم والتلميذ كلها عوامل
تؤثر على تقدير الفرد لذاته.)Diener,1995,142( .
 .5األصدقاء:
قد يكون األصدقاء هم السبب في تقدير الفرد لذاته سلبيًا وذلك ألنه ال يستطيع مشاركة اآلخرين
كما أنه يكون انطباعات سلبية اتجاه نفسه واآلخرين ،فهو يفضل أن يعيش على هامش الجماعات
واالنعزال بعيدًا عن الناس وذلك يؤدي إلى تعميق النقص عنده وبالتالي يؤدي إلى انخفاض تقديره
لذاته.)Farrugia,1986,206( .
 .6خامساً  :مستويات تقدير الذات :
تقدير الذات المنخفض :يشكل تقدير الذات المنخفض إعاقة حقيقية بصاحبه ،فيركز أصحاب هذا
ال للتأثر بضغوط الجماعة
المستوى على عيوبهم ،نقائصهم وصفاتهم الغير جيدة  ،وهم أكثر مي ً
واإلنصات آلرائها وأحكامها ،كما يضعون ألنفسهم توقعات أدنى من الواقع كما يتميز الشخص من
هذا النوع بفقدان الثقة في قدراته واالضطراب االنفعالي لعدم قدرته على إيجاد الحل لمشاكله
واعتقاده أن معظم محاوالته ستكون فاشلة  ،ويعمل باستمرار على افتراض أنه ال يمكن أن يحقق
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النجاح  ،وبالتالي يشعر بأنه غير جدير باالحترام  ،فإن هذا الفرد يميل إلى الشعور بالهزيمة لتوقعه
الفشل مسبقًا  ،ألنه ينسب هذا الفشل لعوامل داخلية ثابتة كالقدرة مما يؤدي إلى لوم ذاته كما أنه
يعمم فشله على المواقف الموالية.
(شريفي .) 90،2002،
 تقدير الذات المرتفع :لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في مجال تقدير الذات ،أن األشخاص ذويالتقدير المرتفع يؤكدون دائمًا على قدراتهم وجوانب قوتهم وخصائصهم الطيبة وأنهم يتمتعون بثقة عالية
ودائمة في أنفسهم ويبادرون إلى التجارب الجيدة مع توقعهم النجاح غير حساسين في المواقف المختلفة
واثقين من معلوماتهم.
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المبحث الثالث
هوية الذات Identity self
يهتم الوالدان بتربية أبنائهم تربية سليمة  ،لكي يعتمد األطفال على أنفسهم وإثبات ذواتهم ،حيث تعتبر
هوية الذات من األمور المهمة في حياة الفرد ومن خاللها تتشكل شخصيته وتتحدد كينونته ومعالم
حياته بالطريقة التي يرسمها ليسير من خاللها تتشكل شخصيته وتتحدد كينونته ومعالم حياته بالطريقة
التي يرسمها ليسير من خاللها ،وكل ما كان اإلنسان محدد هويته كل ما زادت ثقته بنفسه ويكون قادر
على التعبير عن نفسه ويكون قادر على التعامل مع اآلخرين.
وأن موضوع هوية الذات من أكثر المواضيع أهمية لألفراد والمجتمعات ففكرة الفرد عن ذاته وتصوره
لكينونته وشخصيته ومعالم حياته هو الذي يمهد الطريق لمستقبل مشرق للفرد الذي سيحمل على عاتقه
الحفاظ على هويته وهوية دينه ومجتمعه أمام أي غزو أو تمهيد.
أوالً :تعريف هوية الذات:

هوية الذات لغوياً :

اله َو وهو  -كما في تعريفات الجرجاني  -الغيب الذي ال يصلح شهوده للغير
 الهوية نسبة إلى ُفالهوية كل ما اختص بشخص وغاب عن غيره ،أو هي نسبة إلى الضمير الغائب هو ،فكأن الهوية
جواب عن السؤال المطروح  :من هو هذا الشيء؟ ما حقيقته؟ فهي بهذا في معنى التعريف  ،وجاء في
التعريفات أيضًا الهوية الحقيقية المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة ،فالهوية
حقيقة موضوعية مدارها في عالم اإلنسان على معرفة نسب الشخص واسمه.

(الجرجاني.) 257،1983 ،
 الهوية حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية وذلك منسوب إلى هو.( المنجد.)875 ، 1986،
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هوية الذات اصطالحاً :
 يعرفه (الغامدي :)1،2001،بأنها حالة نفسية داخلية تتضمن إحساس الفرد بالفردية والوحدةال بإحساس الفرد بارتباط ماضيه وحاضره ومستقبله
والتآلف الداخلي والتماثل واالستم اررية  ،ممث ً
ال في االرتباط بالمثل االجتماعية والشعور بالدعم
وأخي ًار اإلحساس بالتماسك االجتماعي  ،ممث ً
اإلجتماعي الناتج عن هذا االرتباط.
 وعرفها مارشيا  :بأن الهوية تنظيم داخلي معين للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات واإلدراكاتالذاتية باإلضافة إلى الوضع االجتماعي السياسي للفرد ( عبد الصمد .)97،2005،
 -في حين عرفها (مشواط :)74،2008 ،أنها إدراك الفرد نفسيًا لذاته ولكن سرعان ما اتسع المفهوم

صوب الجماعية ليشمل الهويات االجتماعية والثقافية والعقائدية ،وهكذا أصبحت الهوية في هذا الكل

الموجود للذوات الفردية  ،أو البنية العميقة.
 وعرفه الحنفي :أنها تعني أن يكون للمرء باستمرار كيان متميز عن اآلخرين والوعي بالذات ويمكناعتبارها معادل لألنا  ،وعرف الدسوقي الهوية الذاتية بأنها ذلك اإلحساس الذي يهيئ القدرة على تجربة
ذات المرء يوصفه شيء له االستم اررية وكونه هو الشيء نفسه ثم التصرف تبعاً لذلك.
( السلطان .)38 ،2009 ،
 عرفه ( السودا  : )2010،الهوية الذاتية هي إحساس الشخص بأنه يعرف من هو وإلى أين يتجهال تتوافر لشخصيته وسلوكه قدر
الفرد وإن كان لديه شعور قوي بالهوية يرى نفسه إنسانًا فريداً متكام ً
معقول من الثبات واالتساق على مر الزمان.

يتضح من التعريفات السابقة لمفهوم هوية الذات وتعدد وتنوع المفاهيم ،وذلك الختالف األطر
والمرجعيات النظرية لمختلف الباحثين في هذا المجال  ،وكذلك الرتباط المفهوم بالعديد من العلوم
والمجاالت  ،فمنهم من ينظر إلى هوية الذات بأنها نظام دينامي للدوافع والقدرات والمعتقدات ،وركز
آخرون على أنها بناء داخلي للذات ومنهم ركزوا على أنها إدراك الفرد نفسياً لذاته.

 تتبنى الباحثة تعريف أزمة هوية الذات لمحمود " :درجة القلق واالضطراب النفسي واالجتماعيوالتي تظهر في سلوك األفراد خ الل سعيهم لتحقيق هوية مناسبة"( .محمود .)2011 ،
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ثانياً :النظريات المفسرة لهوية الذات:
نظرية أريكسون في تطور الهوية :يرى أريكسون أن النمو اإلنساني هو حصيلة التفاعل بين البيولوجية
الغريزية ،والعوامل االجتماعية وأيضًا فاعلية األنا  ،ومن خالل هذا التفاعل تنمو شخصية الفرد من
خالل ِ
ثمان مراحل متتابعة  ،يظهر في كل منها أزمة أو حاجة يؤدي حلها إلى نمو األنا وكسب فعالية
جديدة في حين يؤدي الفشل في حل هذه األزمات إلى اضطراب النمو تحديداً نمو األنا.
(الغامدي.) WWW.bdf factory .com ،
واإلنسان عند أريكسون كائن نمائي تمضي حياته في نماء متواصل من خالل ِ
ثمان مراحل نمائية لكل
مرحلة إيجابياتها وأزماتها ،وقمة األزمة في الشخصية " مرحلة المراهقة " حيث تلتقي صراعات الشخصية
تلك التي يسميها أريكسون بأزمة الهوية وتتجمع إما صوب السواء أو في اتجاه عدم اليقين والهوية
والذوبان في اآلخرين والشعور باالغتراب  ،وما يترتب عليه من أعراض نفسية واجتماعية .وتتميز مراحل
النمو عند أريكسون بتفاعالتها اإلجتماعية ،فاإلنسان كائن عضوي نفسي واجتماعي وكل مرحلة من
مراحل نموه لها ديناميتها االجتماعية والنفسية واإلنسان يستطيع أن يتجاوز صراعاته النفسية ويتخطى
حدود األزمة إذا ما توافرت له فرص تجاوزها نفسيًا واجتماعيًا في مرحلة الحقة.
(عيد.) 73-72 ،1998 ،

مراحل تشكيل الهوية
 المرحلة األولى  :مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة:تبدأ هذه المرحلة منذ لحظة الميالد إلى الشهر الثامن عشر تقريبًا ،ومن سمات هذه المرحلة القلق
والحيرة ،ويتوقف ذلك على مدى إحاطة الطفل بالرعاية واإلشباع واالهتمام ،فإذا تمت تلبية احتياجاته
فسيكون أقرب إلى االطمئنان ،أما إذا أسيئت معاملته فسيكون أقرب للحيرة ويعتبر أريكسون أن الشعور
بالثقة هو حجر الزاوية في هذه المرحلة بالذات وإذا فقد اإلنسان ثقته بنفسه وباآلخرين فسيكون عرضة
للمشاكل  ،وهناك العديد من الدراسات والبحوث التجريبية التي تشير إلى أن الطفل يتعلم الثقة خالل
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السنة األولى من الوالدة  ،فالطفل يرغب في حب اآلخرين واهتمامهم ويشعر بذلك من خالل مداعبتهم
واحتضانهم له مما يجعله يشعر برغبة اآلخرين وحبهم له.
(القاضي.)130،1981،
والطفل في هذه المرحلة يعتبر نفسه سيد الموقف فهو يحصل على كل ما يريد وقتما يريد يأكل وينام
ويلعب وقتما يحب ،وطفل هذه المرحلة بحاجة إلى أن يشعر بأهميته وبقيمته ،وإذا ما تحقق له ذلك
فسوف يقوي لديه الفرصة ،للتغلب على المشاكل وبنسبة أعلى بكثير من غيره ممن يعانون من عدم
الثقة ومن مشاعر الشك حيث أن الناس المتصفين بالثقة والحب ال يقدمون عادة على ارتكاب الجرائم
وإثارة المشاكل ،ويذهب أريكسون إلى القول بأننا نولد ولدينا الشعور بالقيمة والكرامة ،وليس من حق
أحد يحرمنا من هذا الحق ويقع على الوالدين مهمة توعية الطفل بقيمته وكرامته ،إذا ما حس الطفل
بأنه موضع ثقة األهل ومحط اهتمامهم فسوف يشعر بالصحة والسواء وأن األبوين يبذالن كل الجهد
في سبيل مصلحته( .القذافي.)124 ،1996 ،
ويؤكد أريكسون بشكل كبير على األم من دور كبير من ذه المرحلة حيث يعتمد على الطفل عليها
اعتماداً كلياً في توفير الغذاء ،والحماية والمأوى والعطف واالهتمام وتتأثر شخصية الطفل بنوع الرعاية
ال وبادلهم الثقة بالثقة
التي تلقاها  ،وإذا كان انطباعه إيجابيًا وضع ثقته في الغير واعتمد عليهم مستقب ً
ويمكننا القول حينئذ أ ن الطفل قد مر هذه المرحلة بسالم ،أما إذا قوبل الطفل باإلهمال والرفض
والكراهية وعدم اال كتراث فالنتيجة الحتمية التي تترتب على ذلك فقدان الثقة باآلخرين وتكوين اتجاهات
معادية للمجتمع(.جالل.)176،1985 ،
 المرحلة الثانية :االستقاللية مقابل الشعور بالخجل والشك:وتمتد هذه المرحلة من عمر  18شه ًار وتستمر حتى السنة الثالثة من عمر الطفل هذه المرحلة تقابل
المرحلة الشرجية عند فرويد ،وفيها يتدرب الطفل على عميلتي اإلخراج ،فإذا كان التدريب يتم بشكل
سليم قائم على التفاهم والتقبل  ،وتمت إحاطته بمشاعر االحترام والتقدير وتشجيعه على تنمية التحكم
في ذاته تشكلت لدى الطفل شخصية سوية مستقلة ،وبالمقابل إذا تم التدريب على ضبط عميلتي
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اإلخراج من خالل القسوة والعنف ينشأ الطفل شاكًا في قدراته وتولد لديه الشعور بالنقص والعجز
واإلحساس بقلة كفاءته(.سمارة .)39،1989،
ويجب التأكيد على أن نجاح الطفل في المرور بهذه المرحلة بسالم يؤدي إلى تقوية روح الشعور
باالستقالل والقدرة على السيطرة  ،وإلى تأكيد شعوره بقيمته وهي من األساسيات التي يقوم عليها التفكير
في الذات بينما فشل الطفل في مقابلة التوقعات االجتماعية يؤدي إلى غضبه وسخطه وشعوره بالخوف
من عقاب اآلخرين ،مما يدفعه إلى الشعور بالخجل وبالشك في قدراته ،ويرى أريكسون ضرورة احترام
رغبة الطفل في االستقالل ،وذلك بإعطائه بعض الحرية في القيام ببعض األشياء التي ال تشكل خطورة
عليه ،وبالتالي مساعدته في االعتماد على النفس تبعاً لذلك يستطيع التخلص من الشك والخجل ومما
يساعد على نمو استقالل الذات من وجهة نظر أريكسون هي (مرحلة الروضة) ،وذلك من خالل أن
تتاح للطفل فرص حرية االختيار  ،وذلك بإعطائه مجموعة من الخامات واأللعاب واألدوات مع عدم
تدخل الكبار في علمه( .القذافي( 126-125،1996 ،
 المرحلة الثالثة  :المبادأة مقابل اإلحساس بالذنب:تبدأ هذه المرحلة من عمر ثالث سنوات وتستمر حتى سن السادسة من العمر ،والطفل في هذه المرحلة
يستطيع تأكيد ذاته من خالل وقوفه على قدميه واستقالله عن االرتباط باألم ،لذا فالطفل ينتقل من ٍ
تحد

جديد ،وهو ماذا سيفعل بعد هذا االستقالل( .أبونجيلة .)46،2001،وينظر أريكسون إلى هذه المرحلة
بكونها استمرار لعملية انفصال عن األم من الناحية الفسيولوجية ،فقد استطاع الطفل إنجاز القدرة على
التحكم في عضالته ،واستطاع أن يقف على قدميه ،وأن يمشي ،والطفل في هذه المرحلة سوف يسعى
إلى البحث عن أماكن أخرى وأه ذاف ومسافات متباعدة عن جسد أمه أي أن الطفل سوف يستخدم
قدرته الجديدة ،لكي يكتشف العالم الخارجي( .جالل .)176 ،1985 ،وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل
مهارات مختلفة من بينها كيف يتعاون مع اآلخرين؟ وكيف يتفاعل مع الجماعة؟ وكيف يكون قائدًا
وتابعاً؟ فإذا لم يتم إعطاؤه الفرصة الكافية بإشعاره دائماً بأخطائه فإنه ينشأ لديه الشعور بالذنب ،وبذلك
يتردد في إعطاء أي مبادرة  ،بسبب عجزه وكثرة أخطائه وعلى الرغم من أن هذه المبادرة والمبادأة تبدأ
قبل هذه المرحلة إال أن الطفل في هذه السنوات يكون أكثر نشاطًا ورغبة في البحث واالستكشاف
32

والشيء المهم الي يبدأ في التكوين في هذه المرحلة هو الضمير والشعور بالمسؤولية  ،وقد تؤدي
المبالغة في تكوين الضمير إلى الشعور بالذنب األمر الذي يقضي على المبادرة  ،ويعد نمو الضمير
عامل مهم جدا لنمو الشخصية وتكيفها إال أنه ينبغ ي االعتدال في هذا األمر( .سمارة.)39،1989 ،
وتعد هذه المرحلة مرحلة الرغبة القوية في العمل والنشاط ،وهي أيضًا فترة اللعب الخيالي وعن طريق
هذا النوع من اللعب يمكن تنمية االبتكار واالستعداد االبتكاري ،كما أن مرحلة الروضة من المراحل
الهامة للنمو العقلي وبناء الشخصية القوية والتي تتمتع بقدر ٍ
كاف من الثقة وبالنفس واالستقالل والمبادرة
مما يجعل الطفل حريص كل الحرص على تغذية نموه العقلي من الخبرات.
( الفقي.)39،1977،
 المرحلة الرابعة  :مرحلة االجتهاد في المقابل الشعور بالنقص :وتبدأ هذه المرحلة من سن السادسة إلى الثانية عشر  ،حيث ينتقل الطفل من المدرسة .ويثابر من أجل
التعلم حتى تكبر الثقة في نفسه وفي قدراته على استخدام أدوات األكبر منه سنًا ،وإذا فشل الطفل فإنه
يشعر بالنقص والدونية  ،وتعد مسألة اإلحساس بالقدرة على العمل واإلنجاز عامل هام في هذه المرحلة.
(جالل.)177،1985 ،
وتعد مرحلة دخول المدرسة بداية انطالق الطفل حيث يتعلم كيف يحصل على المديح والتقدير واالحترام
من قبل مدرسيه ورفاقه نتيجة لتفوقه وانجازاته في تعلم المواد الدراسية المختلفة أو ينال التشجيع
واإلعجاب إذا ما أنتج بيديه وهنا نجد أن مثابرته يجب أن تحتوي على مجموعة من االنجازات والمهارات
ال للعطاء في عالمه االجتماعي ،ورغم أن المدارس
المطلوبة ،ليصبح ناجحًا في عالقته الشخصية مؤه ً
قد أنشئت لبناء شخصية الطفل إال أن فشل الكثير من األطفال في الوصول إلى المستوى الذي يطلبه
المعلم أو استخدام أسلوب العقاب يؤدي إلى قتل االجتهاد ويشعر الطفل بالنقص والدونية بين زمالئه
والقليل من التالميذ ينجو من ذلك( .الطفيلي.)84 ،2004 ،
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وا لطفل في هذه المرحلة يسعى إلى الحد من هذه المخاوف التي تنتابه نتيجة لشعوره بالنقص من خالل
البحث عن الفرص المتاحة لكي يتعلم العمل بنجاح مع بعض اإلرشادات من قبل الكبار وأيضًا من
مميزات هذه المرحلة هو تعلم الطفل التفاعل مع الجماعة واالنتقال من مرحلة اللعب الحر إلى مرحلة
اللعب المنظم والهادف .أما الطفل الذي ال يستطيع التفاعل مع بيئته وتحقيق المهام الموكلة إليه تتطور
لديه مشاعر من الدونية واإلحساس بالنقص( .منسي.)191،2000 ،
والطفل بحسب وجهة نظر أريكسون هو القوة الدافعة وأن الكبار في بيئتهم هم الذين يستطيعون أن
يساعدوه في تقدمه أو أن يحبطوه ،أي أن لنشأة الطفل أهمية كبيرة فإذا ما كانت النشأة صحيحة فإن
األفراد سوف يبدؤون بالتعلم والممارسة بكل قوة وكفاءة حتى في عالقاتهم االجتماعية مع أقرانهم
والعكس صحيح .ويجب أن نشير إلى هذه المرحلة التي تحدث فيها كل هذه المظاهر النمائية الهامة
ويعتبرها فرويد مرحلة الكمون( .قاسم .)78-77،2000،
 المرحلة الخامسة :مرحلة الهوية مقابل تشتت الهوية:بداية هذه المرحلة هو سن المراهقة  18-12سنة تقريبًا وغالبًا ما يسعى المراهقون في هذه المرحلة
إلى البحث عن هوياتهم وذواتهم ،وإما أن يتمكنوا من تحقيق ذواتهم ،أو يحدث لهم ما يسميه أريكسون
إ رتباك أو خلط ألدوارهم ويرجع السبب في ذلك إلى تفاعالت المراهقين التي تحدث مع العالم الخارجي
من أجل اإلحساس بالهوية وهذا األمر له قيمة كبرى للحياة النفسية للمراهق .إضافة إلى تحقيق تكيفه
مع المجتمع ،ويؤكد أريكسون على ما للتغيرات البيولوجية من دور هام ومؤثر في هذه المرحلة  ،إذ أنها
تحدث نوعاً من االضطراب واالرتباك للمراهقين .وال شك أن هذه المرحلة تعد مرحلة حرجة من حيث
النمو الجسمي والتغير السريع  ،وبالتالي تظهر فيها تحديات نفسية كبيرة للمراهق .ويوضح أريكسون أن
خطورة هذه المرحلة تكمن في غموض الدور والشعور بالعجز وعدم النظر للذات كعضو منتج في
المجتمع لذا يجد المراهق صعوبة في إيجاد هويته ،أو حتى دور مفيد في ثقافته.
(العوالمة وآخرون .)42،2003،

34

وال شك أن عملية التنشئة اإلجتماعية تهدف إلى إعداد الطفل لدوره في الحياة سواء أكان ولداً أو بنتًا
ومن خالل مراحل النمو المختلفة وبخاصة مرحلة المراهقة يحقق الولد ذاته ويجد هويته في المجتمع.
(منسي)192-191 ،2000 ،
ويرى أريكسون أن نمو وتطور الهوية يعتمد بالدرجة األولى على دعم المجموعات المؤثرة وأن يكون
لدى المراهق االستعداد لتعلم اإلخالص والوالء لمجتمعه بدون أن يكون للشاب والء وإخالص لقيم
مجتمعه  ،فإنه قد يطور أنا ضعيفة ويمر بمعاناة تتمثل في غموض القيم أو حتى قيامه باالنضمام إلى
جماعة منحرفة ليكون مواليًا لها( .الطفيلي.)49،2004 ،
 المرحلة السادسة :األلفة مقابل العزلة:وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الرشد األولى  ،وفيما بعد أن يجيب المراهق على معظم التساؤالت التي
كان ت تدور في ذهنه والتي كانت تحيره  ،وبعد أن يجد نفسه ويحدد هويته ومكانه فإنه يتوقع منه أن
يكون سعيداً لتكوين العالقات الحميمة والصادقة ،لذا يتوجب على المراهقين في هذه المرحلة أن يطو ار
العالقات االجتماعية والمهنية والتعاونية مع اآلخرين ويبدؤوا أيضاً في التفكير عمن يشاركهم تلك
األفكار من الشباب من الجنسين ويرى أريكسون أن هذه المرحلة يبدأ فيها التفكير العلمي والجدي
باختيار الشريك المناسب من أجل تكوين األسرة ،وتحمل مسئوليات العمل والزواج .وخالل هذه المرحلة
أيضًا يكون الفرد قد اكتسب اإلحساس بالهوية هذا اإلحساس يجعله يضحي برغباته في سبيل تكوين
عالقات اجتماعية مع اآلخرين حيث يزيده معرفة لهويتها والقدرة على االندماج مع اآلخرين دون
الخوف من أن يفقد جانباً جوهرياً من ذاته وتعد هذه األلفة هامة وضرورية لتحقيق الصداقة القوية
والناجحة والزواج الذي له مغزى وهدف( .قاسم.)86،2000 ،
وفي حين أن الراشد الذي لم يصل بعد إلى مرحلة تحقيق الهوية فهو ال يزال مشتتًا ومنغلقاً على نفسه
ال عن اآلخرين .وهذا يعني أنه إذا تمكن الفرد
وسيبقى يشعر بالعزلة وانهماك الذات  ،ولذا سنجده منعز ً
في المرحلة السابقة من تحقيق ذاته  ،فإنه يصل إلى هذه المرحلة وهو يعني أنه إذا تمكن الفرد في
المرحلة السابقة من تحقيق ذاته ،فإنه يصل إلى هذه المرحلة وهو قادر على الزواج والصداقة والتآلف
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وناجح في حياته ،أما إذا لم يتمكن م ن تحقيق ذاته في المرحلة السابقة ،فإنه يفقد ثقته بنفسه ويميل
إلى العزلة عن المجتمع( .أحمد.)245،2003 ،
 ال م رحلة السابعة  :رحلة اإلحساس باإل نتاج مقابل اإلحساس با ال نهماك:تبدأ هذه المرحلة من  54-25سنة  ،وهي المرحلة التي يبدأ فيها الفرد بالتوالد وإنجاب
األطفال أما إذا لم تكن لديه الرغبة والدافع في اإلنجاب فإنه يعيش مرحلة من الجمود
واستم راري ة للع زلة التي كان يعيشها سابق اً  ،ويرجع السبب في ذلك إلى عملية التنشئة
ا إل جتماعية التي مر بها الفرد خالل الم راحل السا بقة في حياته  ،وقد استخدم أريكسون
مصطلح االنتاجية في هذه المرحلة لإلشا رة ل الستسالم للمستقبل وللجيل الجديد  ،ولعل أهم
ما يميز هذه المرحلة هو تأسيس وحدة أسرية جديدة تقوم على الثقة المتبادلة واأللفة
والمحبة  ،وتشمل أيض اً إعداد وبناء منزل جديد للبدء بدورة جديدة ل لنمو فبعدما يمارس
الفرد حقه في اختيار شريك حياته إضافة إلى اختيار مجال العمل الذي يستطيع من
خالله أن يحقق ذاته .وهناك حقيقة مفادها أنه كلما كبر األبناء قلت حاجاتهم لآلباء
وكلما زادت إجادة الفرد إلى عمله ووصلت إلى ذروتها لم يعد العمل بالنسبة إليه تحدي اً
أ و تجديد اً  ،عالوة على ذلك يكون الفرد قد حصل على أقصى ما يصبو إليه من ج زاء
مادي  ،أو أدبي من خالل عمله هذا( .قناوي وآخرون .) 296-295 ، 2001 ،
 المرحلة الثامنة :تكامل الهوية مقابل اليأس (النضج والحكمة):القليل فقط هم الذين يستطيعون حل أزمات المراحل السبع السابقة ،وهم فقط الذين يستطيعون تحقيق
تكامل الهوية والشعور باإليجابية نحو الحياة التي يعيشونها ،وعكس التكامل الذاتي هو اليأس أو
الخوف من أن يتدخل الموت قبل أن يجد طريقأ منجياً إلى حياة لها معنى ،فإذا تغلب تكامل األنا على
الشعور باإلحباط يكون الناتج من ذلك هو التوا فق السيكولوجي التي ينتج األنا المتصفة بالحكمة أو
عدم االرتباط بالحياة في مواجهة الموت ،وللحكمة تأثيرها على األجيال التالية ،أو كما يقول أريكسون
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" لن يخاف األطفال األصحاء من الحياة إذا كان الكبار من حولهم لديهم تكامل وال يخافون الموت ".
( عبد الرحمن .)292 ،1998 ،
والمقصود بالتكامل هنا  ،هو شعور الفرد بتقبل ذاته وتقبل اآلخرين وتقبل الظروف كما هي أطفاله
زوجته ،مهنته ،وفي هذه الحالة يشعر الفرد بالكرامة ،ومن ناحية أخرى فإنه قد يشعر باليأس نتيجة
لتقدمه في العمر وأيضاً لتدهور بعض الوظائف الجسمية ،ولكن وبحسب رؤية أريكسون فإن لهذه
المرحلة جوانب قوية وهي كما أسلفنا تتمثل في الحكمة عند الفرد ،وهي تعد خالصة تجارب مراحل
النمو المختلفة التي مر بها الفرد( .منسي.)193 ،2000 ،
ثالث ًا  :مكونات هوية الذات :
قد تتضمن ال هوية العديد من المكونات الجسدية ،الجنسية ،االجتماعية ،المهنية ،األخالقية
والخصائص السيكولوجية التي تشكل مجمل الذات وهكذا قد يعرف األفراد أنفسهم من خالل مظهرهم
الجسدي وعالقاتهم االجتماعية وعضويتهم في الجماعات ومهنهم واالنتماء الديني والسياسي
وااليديولوجي وقد توصف الهوية بمصطلح مفهوم الذات الكلي ،فهي شخصية ألنها تتعلق بالفرد ذاته
واجتماعية ألنها لها صلة باآلخرين وقد حدد أريكسون الهوية في ثالث مكونات هي:
 -1اإلحساس الواعي بالذات.
 -2االجتهاد الواعي الستم اررية الخبرات.
 -3التوحد أو التماسك مع المثل األعلى للجماعة ( .السلطان .)38 ، 2009 ،
ويرى سان تروك أن الهوية عبارة عن صورة للذات وتتأ لف من عدد من األجزاء بما في ذلك:
 الهوية المهنية :وهي المهنة أو مسار العمل الذي يود الفرد أن يتبعه. الهوية السياسية :التوجه السياسي للفرد والحزب الذي ينتمي إليه.-

الهوية الدينية :المعتقدات الروحية للفرد.

 الهوية المعرفية لإلنجاز  :مدى دافعية الفرد لإلنجاز والمعرفة. الهوية الجنسية :الجنس الذي ينتمي إليه الفرد وتوجهه الجنسي.37

 الهوية الثقافية :تشير إلى أي جزء من العالم ينتمي للفرد. االهتمامات :نوعية األشياء التي يحب الفرد ممارستها والتي تتضمن الرياضة ،الموسيقى. الشخصية :خصائص الفرد الشخصية كأن يكون انبساطيًا أو انطوائياً ،قلقاً ،هادئاً ،عدوانيًا ودودًاوما إلى ذلك.
 الهوية الجسدية  :صورة الجسد كما يراها الفرد( .شريم.)198 ،2007 ،وترى الباحثة أن هوية الذات من مكونات الوجود األساسية ،فينخرط الشباب في بناء الهوية المتماسكة
من خالل الشغل على ذاتهم  ،وتنشط هذه الحالة من خالل التأمل الذاتي والوعي بالذات والكيان
الشخصي التي تشكل أحد خصائص مرحلة الشباب  ،وال تتحقق هوية الذات عند الشباب إال إذا قام
كل منهم باالشتغال على الذات وبناء مكانة في المجتمع  ،فتتجلى الصحة النفسية الجيدة للشباب في
بزوغ هوية ذاتية متماسكة وصورة عن الذات واضحة ومصدر قيمة واعتزاز بالكيان الذاتي ،أما الفشل
ببناء هوية متكاملة والتشتت في النظرة إلى الذات يشكل المدخل إلى االضطرابات النفسية والسلوكية.
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القلق النفسي
Psychological anxiety
ان سالمة أي مجتمع وقوة بنيانه وتماسكه مرتبط بسالمة أفراده ،فاإلنسان هو صانع المستقبل وتقدم
أي مجتمع يقوم على تقدم طاقاته البشرية ،وأهمها فئة الشباب.

وعلى الرغم من أن الشباب هم العنصر األهم واألقوى في المجتمع ،إال أن هذه الفئة تواجه الكثير من
التحديات والضغوطات التي تعيق من اشباع حاجاتهم وتحد من قدراتهم ،مما يؤدي الى الشعور بعدم
الراحة واالستقرار والتوتر ،بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للقلق ،والذي يعد من أكثر الحاالت الوجدانية

شيوعا في هذا العصر الذي نعيشه ،مما أطلق عليه عصر القلق.
أو ًال :مفهوم القلق النفسي:
أ -القلق لغوياً:

 ورد في لسان العرب البن منظور معنى القلق :هو االنزعاج ،فيقال قلق الشيء قلقاً ،فهو قلقومقالق ،وأقلق الشيء من مكانه ،وقلقه :أي حركه ،والقلق أن ال يستقر في مكان واحد

(ابن منظور.)1968 ،

ب -القلق النفسي اصطالح ًا:

 عرفه (جبر : )57 :1978 ،أنه استجابة انفعالية لخطر غامض وغير معروف سواء كان هذاالخطر داخليًا في شخصية الفرد أو خارجيًا في البيئة االجتماعية.

 -كذلك عرفته (يونس )391 :1978 ،بأنه :حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد فعلي أو

رمزي قد يحدث ويصحبها خوف غامض وأعراض نفسية وجسمية ويمكن اعتبار انفعال مركب من
الخوف وتوقع التهديد والخطر.

 وعرفه (فرويد ) 1983 ،بأنه :استجابة انفعالية أو خبرة انفعالية مؤلمة يمر بها الفردوتصاحب باستثارة عدد من األجهزة الداخلية التي تخضع للجهاز العصبي المستقل ،وهو

رد فعل لحالة خطر ويعود للظهور كلما حدثت حالة خطر من ذلك النوع .
 وعرفته الجمعية األمريكية للطب النفسي بأنه :خوف أو توتر وضيق ينبع من توقعخطر ما يكون مصد ره مجه والً إلى درجة كبيرة وغير واضح ويصاحبه عدد من التغي رات
الفيزيولوجية )) American PsychiatricAssoociation,1994:435
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 كذلك عرفه (أبو حطب وصادق )45 :1996،بأنه :استجابة خوف أو ميل لالستجابة بالخوف أليال العتبار الذات.
موقف حاضر أو متوقع يدركه المرء على أنه يتضمن تهديدًا محتم ً

 كما عرفه (كفافي : )1997 ،أنه خبرة انفعالية مكدرة أو غير سارة يشعر بها الفرد عندما يتعرضلمثير مهدد أو مخيف أو عندما يقف في موقف صراعي أو إحباطي حاد ويصاحب هذه الحالة

االنفعالية الشعورية بعض المظاهر الفسيولوجية.

 عرفه (إبراهيم )2002 ،بأنه :انفعال يتسم بالخوف والتوجس من أشياء مرتقبة تنطوي على تهديدحقيقي مجهول.

 كما عرفه (الرفاعي )200 :2003،بأنه :استجابة لخطر يخشى من وقوعه ويكون موجهًا للمكوناتالشخصية وتحمل هذه االستجابة معنى داخليًا يتصل بالشخص ويضيفه على العالم الخارجي.

 وعرفته ( :)Mayأنه إدراك لتهديد موجه نحو قيمة يعتبرها ال فرد أساسية في وجوده كشخص(الحكيمي.)2003 ،

 كذلك عرفه (سرحان وآخرون :)2004 ،أنه حالة انفعالية نفسية يتداخل فيها الخوف ومشاعرالرهبة والحذر والرعب والتحفز موجهة نحو المستقبل.

 وعرفه (زهران )118 :2005 ،بأنه :حالة توتر شامل نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قديحدث ويصاحبها شعور غامض وأعراض جسمية ونفسية.

 كما عرفه كابالن وسادوك  Kaplan & Sadockبأنه :حالة مرضية تتسم بالشعور بالتوجسالمصحوب بعالمات جسمية تشير إلى فرط نشاط الجهاز العصبي الذاتي (غانم.)35 :2006 ،
من خالل عرض المفاهيم ،تجد الباحثة عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه للقلق؛ وذلك الختالف
وتعدد وجهات نظر العلماء في تعريفهم للقلق ،لكن بشكل عام يتضح أن هناك اتفاقا بين الباحثين
والعلماء على أن القلق حالة انفعالية ،شعور غير سار ،وشعور بعدم الراحة والخوف من شر مرتقب،

ويشتمل القلق على أربعة جوانب :جسمية ،ووجدانية ،ومعرفية ،وسلوكية.

 وتتبنى الباحثة تعريف تايلور " انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر والخطر أو العقاب "( فهمي  ،غالي )1993 ،
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ثانياً :االتجاهات المفسرة للقلق:

لقد اهتم علماء النفس والباحثين بموضوع القلق ،وخصوصا بعد أن تناوله فرويد في كتاباته ،حيث

استخدمه أصحاب نظرية التحليل النفسي اآلخرين ،وأصحاب النظرية السلوكية وغيرهم ،وعكست

تعاريف القلق أصحاب تلك النظريات ،ومن أهم هذه االتجاهات:
-االتجاه النفسي التحليلي للقلق:

يعتبر "فرويد " "Freudمن أوائل الذين تناولوا القلق ،ويرى بأنه هو نتاج الصراع بين عناصر

الشخصية الثالث (الهو ،األنا ،األنا األعلى) ،واعتبر القلق شعور غامض غير سار بالخوف والتحفز
والتوتر مصحوب ببعض األعراض الجسمية ،وأنه يظهر في األصل كرد فعل لحالة خطر وأشار إلى

الشعور بالقلق األول الذي يتعرض له الطفل عندما يستقل جسديًا عن أمه ،واعتبره نتيجة رد الفعل

تجاه صدمة الميالد ،وأن الحالة تتكرر بصورة أخرى عند غياب األم نتيجة الخوف من عدم إشباع
الحاجات (.)Crow,1968:316
ويميز فرويد بين ثالثة أنواع من القلق ،وهي:

-1القلق الموضوعي  :Objective Anxietyوهذا النوع من القلق أقرب منه إلى الخوف ،حيث
يكون مصدره خارجي ،ويكون القلق في هذه الحالة وظيفة إلعداد الفرد لمقابلة هذا الخطر بالقضاء
عليه أو تجنبه ،وأطلق عليه فرويد مسميات أخرى كالقلق الواقعي أو الحقيقي والسوي

-2القلق العصابي  :Neurotisc Anxietyوهو خوف غامض يكمن داخل الشخص ،وينشأ من
صراعات الشعورية داخل الفرد بين دوافع الهو وبين القيود المفروضة من قبل األنا واألنا األعلى كما

أنه يكون بمثابة إنذار لألنا لكي يحشد دفاعاته لمنع وصول المكبوتات إلى الوعي

-3القلق الخلقي  :Moral Anxietyيحدث هذا النوع نتيجة سيطرة األنا األعلى عندما يخشى الفرد
من تأنيب الضمير عند القيام بفعل ينافي القيم أو األعراف الدينية أو االجتماعية ،ومن شأنه خلق
الصراع داخل النفس (الكفافي.)1999 ،

أما "يونج " فقد أكد في نظريته الالشعور الجمعي على تأثير الخبرات الالشعورية الموروثة من األجيال
السابقة كأساس لتكوين الشخصية ،واعتبر القلق رد فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قوى وخياالت
غير معقولة صادرة من الالشعور الجمعي (عثمان.)22 ،2001،
واتفقت "هورني" مع "فرويد" في أن القلق يؤدي إلى كبت الرغبات ،إال أنها اختلفت معه في نوعية
الرغبات المكبوتة ،فهي رغبات عدائية تجاه الوالدين ،يكبتها الطفل خوفا من أن يفقد حبهما ،حيث

كبت الطفل للعداوة يفقده القدرة على الدفاع عن نفسه ،ويدفعه للخضوع والطاعة في مواقف كان البد
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أن يدافع فيها عن نفسه؛ فيشعر بالعجز ،كما أنه يوجد ثالثة عناصر أساسي ة للقلق ،وهي :الشعور
بالعجز ،والشعور بالعداوة ،والشعور بالعزلة ،فالقلق ينبع من شعور الفرد بعجزه وضعفه وحرمانه

(موسى.)1987 ،

وربط "فروم" بين القلق والحاجات األساسية إلى االنتماء واالرتباط واالستقالل ،والتي يعدها فروم جزء
من طبيعة االنسان وضرورة لتطوره وارتقاءه ،حيث إعاقة إشباع هذه الحاجات نتيجة الظروف السيئة
(تونسي.)25 ، 2002،

والصراع االجتماعي سيقود إلى القلق

ويرى "ادلر" أن القلق ينشأ نتيجة الشعور بالنقص والعجز إذا ما قورن بأفراد آخرين أكبر منه ،مما
يدفعه الى االنطواء ومن ثم يصبح كائن غير اجتماعي مما يجعله عرضة للقلق (الشويعر.)1998 ،
-االتجاه السلوكي:

يرى أصحاب هذا االتجاه أن القلق سلوك متعلم من البيئة ،أي أن االنسان يتعلم القلق كما يتعلم أي

سلوك آخر ،كما أن له دور مزدوج فهو يمثل حافز ،كما ويعد مصدر تعزيز عن طريق خفض القلق
(إبراهيم.)2000 ،

كما يرى هذا االتجاه أن القلق هو استجابة اشتراطية لمثير ال يدعو للخوف أو القلق ،ولكن بتكرار هذه
االستجابة يؤدي الى تضمينها حسب االستعداد الشخصي للفرد ،ويرى (ولبي) أن القلق استجابة
للمثيرات المزعجة ،استجابة خوف تستثار بمثيرات ليست من شأنها أن تثير هذه االستجابة ،كما أنها
اكتسبت القدرة على اثارة االستجابة نتيجة عملية تعلم سابقة( .كفافي.)493 ،1990،

-االتجاه المعرفي:

يرى هذا االتجاه ان القلق هو خبرة ناتجة عن الطريقة التي تفسر بها األحداث التي يتعرض لها

الفرد ،فهذه األفكار الغير عقالنية تؤدي إلى الخوف الدائم واإلحباط مما يؤدي إلى ضعف
(الداهري.)329 ،2005،

الذات.

كما أن األفراد الذين يعانون من القلق ينشغلون بتوجيه سلبي ألنشطتهم المعرفية ،فتركيز االنتباه الذاتي

يزيد من المعارف السلبية؛ نظ ًار لتغيير تحيز الفرد في إدراكه ،كما أن القلق من الوجهة المعرفية لها
أثار سلبية تعيق الفرد عن أداء مهاراته بسبب تداخل عمليات والمعلومات والسلوك االجتماعي
(.)Woody, 1996

المعقد.
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 -االتجاه اإلنساني:

يرى أصحاب ها االتجاه أن التحدي الرئيس أمام االنسان هو أن يحقق وجوده وذاته كإنسان متميز
عن الكائنات األخرى ،لذا ما يثير قلق الفرد هو اإلحباط وما يعوق تحقيق ذاته ،ويهدد إشباع حاجاته

األساسية ،باإلضافة إلى انضمام خبرة جديدة لديه ال تتوافق مع خبراته السابقة تجعله في حالة

اضطراب ،كما ترى أن القلق هو الخوف من المستقبل (بيلكالني.)2008 ،
 -االتجاه البيولوجي:

يركز أصحاب هذا االتجاه على عمل بعض المراكز العصبية بالمخ وبعض األنظمة المخية التي

تختص بنشاط الوصالت العصبية ،ويرى أن القلق راجع إلى حساسية مفرطة في الجهاز العصبي

الالإرادي أو خلل في وظيفة هذا الجهاز مع السيطرة الوظيفية للجهاز اللمبي ،فالزيادة الشاملة للنشاط
العصبي وبخاصة الجهاز الالإرادي أو المستقل هي المسؤولة عن ارتفاع درجة القلق ،باإلضافة إلى

أن الجهاز السمبتاوي المستقل يؤدي إلى ارتفاع األدرينالين في الدم وارتفاع ضغط الدم ،وزيادة ضربات

القلب ويصاحبه أيضا شحوب الجلد وجفاف الحلق وزيادة عدد مرات التنفس

(عبد الخالق.)1994 ،
أن اختالف آراء الباحثين في تفسيرهم للقلق النفسي؛ وذلك
من خالل عرض النظريات السابقة يتضح ّ
الختالف األطر النظرية التي تبنتها وانطلقت منها كل نظرية سواء على أساس فسيولوجي ،أو معرفي،
أو نفسي ،أو اجتماعي ،حيث نستنتج من االتجاه النفسي أن القلق يرجع الى الصراع بين مكونات

الشخصية والى الصراعات الالشعورية ،باإلضافة الى خبرات الطفولة ،أما االتجاه السلوكي فيرى أن

القلق سلوك مكتسب عن طريق تعلم خاطئ ،في حين يرى االتجاه اإلنساني أن ما يثير قلق الفرد هو

الخبرات المستقبلية ،بينما االتجاه المعرفي يرى أن القلق ينشأ نتيجة التفكير الغير منطقي ويشير
االتجاه البيولوجي أن للقلق أصول بيولوجية مرتبطة بتغيرات في نشاط النصف الكروي األيمن من
المخ كما أن له أثار بيولوجية تظهر على الفرد.

ثالثاً :طبيعة القلق:
يرى كثير من علماء النفس أن القلق شعور عام بالخيبة ،أو بخطر وشيك الوقوع ومصدره غير
مفهوم ،أو استجابة مبالغ فيها لموقف ال يمثل خطر حقيقي ،وقد ال تخرج من إطار الحياة العادية لكن
الفرد الذي يعاني من القلق يستجيب لها غالبًا كما لو كانت تمثل خط اًر ملحاً.
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قد حدد لويس  Lewisخصائص للقلق ،منها: أنه حالة انفعالية يرتبط به ذعر ،فزع ،توقع خطر ،توجس.
 يتميز هذا االنفعال بأنه غير سار.
 أنه انفعال موجه نحو المستقبل.

 ال يوجد تهديد حقيقي أو معروف ،أو أن التهديد قد وجد فعال يستدعي مثل هذا االنفعال وال
يتناسب معه بهذه الدرجة من التهويل.

 وجود شكاوى جسمية ذاتية تحدث في القلق ،خاصة الشعور بضيق الصدر.
 يرافقه اضطرابات وتغيرات عضوية وجسمية واضحة
(قاسم.)2007 ،
وتوصل كاتل وسبيلبرجر إلى التمييز بين جانبين من جوانب القلق وهما:
 القلق كحالة  :state anxietyحيث تعتبر حالة مؤقتة أو خبرة تحدث نتيجة لمثير ،وتتفاوت هذهالحالة بتفاوت درجة المثير ،وتتضمن هذه الحالة مشاعر التوتر مصاحبة بردود فعل فسيولوجية وتستثار

هذه الحالة بموقف يدركه الفرد على أنه مصدر تهديد (.)Goldenberge,1977: 367

 -القلق كسمة  :Trait anxietyينظر سبيلبرجر إلى سمة القلق على أنها سمة مفردة مركزية للكائن

مثلها كباقي سمات الشخصية تتشكل في مرحلة الشباب والرشد ،حيث يكون الفرد قلق باستمرار دون

تحديد لمثلها ،ويكون الفرد مهيئ ومستعد بدرجة عالية ألن يخبر القلق في عدة مواقف وتحت كثير
من الظروف (.)Spielberger,1975

وترى الباحثة أن حالة القلق ماهي اال وضع مؤقت عند تعرض الفرد لمثير أو موقف يثير قلقه

وتزول هذه الحالة بزوال المثير ،أما سمة القلق فهي سمة ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد.
 -رابعاً :أسباب القلق:

ان القلق بأنواعه المختلفة من أكثر حاالت العصاب شيوعاً ،وتتعدد أسبابه فيما يلي:

-1االستعداد الوراثي:

تؤكد األبحاث الحديثة أن للعامل الوراثي دور في ظهور القلق ،فقد أثبتت دراسات التوائم عن مشابهة
الجهاز العصبي الالإرادي استجابته للمنبهات الخارجية والداخلية ،كما أشارت دراسة العائالت أن

( )%15من آباء وأخوة مصابين القلق يعانون من نفس المرض (عكاشة.)1998 ،
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وقد الحظ العالم النفساني شيلدز ( ) 1966أن نسبة القلق في التوائم المتشابهة تصل إلى ()%50

و( )%65يعانون من سمات القلق ،وقد اختلفت النسب في التوائم غير المتشابهة فوصلت إلى ()%4
فقط ،وهذا يشير إلى أن لالستعداد الوراثي دور في ظهور القلق (زغير.)139 :2010،

-2العوامل البيولوجية:

تشير الدراسات إلى أن حوالي ( )%25من حاالت القلق قد تكون ناجمة عن أسباب جسدية مثل خلل

في إف ارزات الغدة الدرقية والغدد األخرى ،وزيادة نشاط الجهاز العصبي الذاتي.

(رضوان.)273 ،2007،

-3سمات الشخصية:

حيث يوجد فروق فردية ثابتة نسبيًا بين الناس في الميل إلى إدراك المواقف الحرجة والعصيبة على
أنها خطرة أو مهددة ،فبعض األشخاص يكونوا أكثر انفعاالً وحساسية تجاه المواقف بصورة تفوق

غيرهم ،وتكون استثارتهم االنفعالية والفسيولوجية بشكل أسرع؛ لذلك يحتاجون وقتًا أطول حتى يهدئوا
باإلضافة إلى ذلك أن هناك بعض األشخاص اكتسبوا في طفولتهم من آبائهم المبالغة في الشعور

بالقلق والتوتر (األنصاري.)247 :2002،

وبعض األشخاص يتسمون بأبعاد شخصية يكتسبون بها بصيرة في مواجهة مشكالتهم بسهولة ،وإحداث
تغيرات ذات داللة في عالقاتهم ،مما يخفف من شدة قلقهم (سلطان.)220 ،1982،

-4عامل السن:
ال حاسمًا في ظهور القلق ،لكن تغيرات العمر واألزمات التي تزداد في
ان العمر وحده ليس عام ً
مرحل عمرية معينة دون المراحل األخرى تلعب دور في ظهور القلق (إبراهيم.)53 ،2002،

 -5التعرض للحوادث والخبرات الحادة والتعب البدني واإلرهاق ،والصراع بين الدوافع واالتجاهات
والشعور بالعجز والنقص (زهران.)1978 ،

وترى الباحثة أن من أكثر أسباب القلق شيوعًا لدى الشباب هي ضغوطات البيئة الخارجية ،وصعوبة

تحقيق الرغبات الذاتية واشباع الحاجات في ظل شدة اغراءات الحياة ،مما يسبب الكثير من الكدر
والضيق واأللم واالحساس بالعجز واإلحباط والتوتر والدخول بصراع بين الدوافع واالتجاهات.
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خامساً :الفرق بين القلق والخوف:

رغم أنهما عادة ما يكونان وحدة ملتصقة ،إال أن شعور الفرد بالخوف يختلف عن شعوره بالقلق فمن

الناحية الفسيولوجية يصاحب الخوف نقص في ضغط الدم وضربات القلب وارتخاء في العضالت مما

يؤدي أحيانا إلى حالة إغماء ،أما القلق فيصاحبه زيادة في ضغط الدم وضربات القلب وتوتر العضالت
مع تحفز وعدم استقرار وكثرة الحركة ،أما االختالف السيكولوجي بينهما
فيتلخص في الجدول اآلتي:
وجه المقارنة

القلق

الخوف

السبب أو الموضوع

مجهول

معروف

التهديد

داخلي

خارجي

التعريف

غامض

محدد

الصراع

موجود

غير موجود

المدة

مزمنة

حادة
(عكاشة)1998،

سادساً :أعراض القلق:

تتفاوت أعراض القلق من حيث الشدة تبعًا لشدة وحدة القلق ،ومنها:

 -1األعراض الجسمية:

وتمتاز هذه األعراض بالضعف العام ،ونقص الطاقة والحيوية والنشاط والمثابرة ،والصداع المستمر

والشعور بضيق الصدر ،اضطرابات النوم والكوابيس ،تسارع ضربات القلب ،عسر الهضم ،التعب
بسرعة ،باإلضافة الى الشعور بآالم في المعدة واألمعاء ،واالحساس بالقيء والغثيان وجفاف الفم والحلق
(زهران) 1997 ،

 -2األعراض النفسية والسلوكية:
وتتمثل في الوساوس المتسلطة واالغتراب عن الواقع المحيط وعن الشخصية نفسها
(راغب.)44 ،2003،
باإلضافة الى التوتر والشك والتردد والشعور بالضيق وترقب المستقبل وتوهم المرض ،نقص روح
الدعابة والمرح ،مما تؤدي هذه األعراض الى تدهور قدرة الفرد على اإلنجاز والعمل ،كما تؤثر على

توافقه االجتماعي والمهني واألسري (داوود وآخرون.)287 ،1991،
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 -3األعراض العقلية:
وتتمثل هذه األعراض بتشتت االنتباه ،والشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز ،باإلضافة الى
اضطراب قوة المالحظة واضطراب في الذاكرة والتفكير (غانم.)30 ،2005 ،

سابع ًا :عالج القلق:

يختلف العالج حسب الفرد وشدة القلق ووسائل العالج المتاحة للفرد ،ومنها:

 العالج النفسي :ويتم من خالل التفسير والتشجيع وااليحاء والتوجيه واالستماع الى صراعات
المريض ،ويعتبر العالج النفسي المعرفي أكثرهم شيوعا ،وهو محاولة تغيير النظم المعرفية في
التفكير.

 العالج البيئي واالجتماعي :من خالل إبعاد المريض عن مكان الصراع النفسي ،وينصح بتغيير
الوضع االجتماعي سواء العائلي أو في العمل.
 العالج الكيميائي :ويستخدم في الحاالت الحادة التي ال يفيد معها العالج النفسي فتحتاج الى
بعض العقاقير التي تقلل من التوتر العصبي ،مثل :مجموعة البنزوديازيين (الفاليوم ،الليبريم أتيفان
ترانا كس ،ت ار نكسين) مما يعطي إحساسا بالهدوء واالسترخاء والراحة (عكاشة.)1998 ،

ترى الباحثة ضرورة مساعدة الشباب والتخفيف من معاناة القلق لديهم وتقديم الدعم والمساندة لهم
من خالل استخدام فنيات فعالة ،مثل فنية الحوار الذاتي القائم على تعديل مستوى أفكارهم التي

تثير القلق وعدم الثقة والتغلب عليه من خالل الحوار اإليجابي مع الذات ،باإلضافة على ملئ

الفراغ واستخدام التخيل لتغيير المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية ،والتدريب على حل المشكالت
وأيضًا يتم عالج القلق من خالل جلسات نفسية باستخدام وسائل العالج السلوكي المعرفي وأساليب

العالجات النفسية األخرى.
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 التعقيب على اإلطار النظري :ومما سبق عرضه من تعريف االغتراب النفسي ومن المعالجة النظرية لمفهوم االغتراب النفسي في
ضوء النظريات النفسية ،ومن مراحل تشكله وخصائص ذوي االغتراب النفسي ،ومن تعريف تقدير
الذات ومن المعالجة النظرية لمفهوم تقدير الذات في ضوء النظريات النفسية ،ومن العوامل التي تؤثر
في تقدير الذ ات ومن مستويات تقدير الذات  ،ومن تعريف هوية الذات ومن المعالجة النظرية لمفهوم
هوية الذات في ضوء النظريات النفسية ،ومن مكونات الهوية الذاتية ،ومن تعريف القلق ومن المعالجة
النظرية لمفهوم القلق في ضوء النظريات النفسية ،ومن اعراض القلق ومن الفرق بين القلق والخوف
وعلى الرغم من المآخذ العديدة على النظريات النفسية لكل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية
الذات والقلق ألن كل نظرية تنطلق وفقاً لألطر النظرية والخلفية العلمية للباحثة وأيضاً مجال دراسة

الباحثة ،إال أنه توجد عال قة وطيدة بين االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق مرتبطة
بشخصية الفرد ،وتؤثر على سلوكه في الحياة مما يؤثر على المجتمع ككل فترى الباحثة أن االغتراب
النفسي في نظرية التحليل النفسي ناتج عن اغتراب الالشعور الذي يأتي من الرغبة المكبوتة التي قد
ال تنتهي بتفريغ قوتها من الطاقة بل تظل الرغبة محتفظة بقوتها حتى تحين لها الفرصة المناسبة
للظهور مرة أخرى في حالة الضعف األنا  ،وطالما أن عوامل القمع والكبت ما زالت قائمة فإن الشعور
يظل مغتربًا عن الالشعور وإذا استمرت حالة الكبت والرغبات في الالشعور فهذا يؤدي إلى أعراض

مرضية للفرد ،وعند السلوكيين عبارة بأن لكل مثير استجابة ووفقًا لهذه النظرية يشعر الفرد باالغتراب

عن نفسه من خالل انصياعه مع اآلخرين بال رأي له أو فكر محدد له وذلك حتى ال يفقدهم وال يفقد

التواصل معهم ،ولكن بذلك يكون قد فقد التواصل مع نفسه وبذلك يكون قد وصل إلى حالة االغتراب
الذاتي  ،وأما االغتراب النفسي في نظرية السمات من وجهة نظر الباحثة تقوم على تحديد سمات
الشخصية وتحليل عواملها لتصنيف األفراد وتفسير سلوكهم البشري وترى هذه النظرية بأن سمات
وصفات األفراد مرتفعي االغتراب يتميزون بالتمركز حول الذات وعدم القدرة على التواصل بين الماضي
والمستقبل وعدم الثقة والقلق والوحدة النفسية نقص العالقات الصادقة مع اآلخرين ،وترى الباحثة من
خالل ما تم عرضه من نظرية ماسلو بأن الفرد كائن يعتمد ويتكل على اآلخرين منذ والدته وعندما
يكبر ويختفي هذا االتكال واالعتماد بالتدريج فهنا يظهر القناع الشخصي للفرد فيقوم الفرد بربط نفسه
مع الحياة من خالل ترقية خبراته القيمية والعيش مع القلق األساسي وهو الخوف من الموت ومشاعر
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الذنب والقلق وكل هذا يؤدي إلى اغتراب الفرد من ذاته ،يمر االغتراب النفسي بثالثة مراحل لتشكله
وتكون هذه المراحل متتالية وكل مرحلة ترتبط بالمرحلة التي تليها ارتباطًا وثيقًا وهذه المراحل ( مرحلة
االستعداد لتشكل الهوية ،مرحلة الرفض الثقافي ،مرحلة تكيف المغترب ) ،ومن خصائص ذوي

االغتراب النفسي :العزلة واالنطواء على النفس ،عدم وجود هدف في حياته ،تمرده ورفضه للقيم السائدة
وثقافة المجتمع ،أما تقدير الذات فترى الباحثة أن تقدير الذات بالنسبة لنظرية كوبر سميث بأنه جانب
التفاعل االجتماعي بين الفرد والبيئة من جهة وبين الفرد واآلخرين من جهة أخرى .وأيضاً يبين أن

تقدير الذات متعدد الجوانب وهذا ما ميز نظريته عن النظريات األخرى في طريقة الحكم على الذات
اإلنسانية ،وترى الباحثة بأن تقدير الذات وفقًا لما يراه زيلر هو مفهوم يربط بين تكامل الشخصية من
ناحية وقدرة الفرد على االستجابة من مختلف المثيرات من ناحية أخرى والشخصية التي تتمتع بدرجة
عالية من تقدير الذات وهذا يساعدها بأن تؤدي وظائفها بدرجة عالية في الوسط االجتماعي الذي
يعيش فيها وتنتقد الباحثة هذه النظرية في تركيزها على جوانب أخرى مثل الجوانب الجسمية والنفسية
......إلخ وفي نظرية ماسلو فترى الباحثة بأنه يتحقق عندما يقوم بإشباع الحاجات السابقة خاصة
الحاجات الفسيولوجية ويعتبر تقدير الذات أقل الحاجات إلحاحاً من الحاجات األساسية اآلخرى ،ويرى

ماسلو أنه إذا تحقق تقدير الذات بالنسبة للفرد وتم إشباع هذه الحاجة لديه فإن الفرد يشعر بالقوة والثقة
بالنفس وقيمته وسط الجماعة  ،وعلى العكس إذا لم يتم تحقيقها أو إشباعها قد يشعر الفرد بالدونية

والعجز والضعف ،ومن العوامل التي لها تأثير كبير في تقدير الذات عوامل ذاتية وهي عوامل تتعلق
بالفرد نفسه كاالنطواء والذكاء والخوف  ،وهناك عوامل بيئية وهي تتعلق بالبيئة الخارجية والمجتمع
كالمدرسة واألصدقاء والوالدين ،ولتقدير الذات مستويين هما  :تقدير الذات المنخفض وتقدير الذات
المرتفع  ،أما بالنسبة لهوية الذات فترى الباحثة أن نظرية أريكسون من النظريات المهمة التي أدخلت
مفهوم الهوية وتعاملت معها وألقت الضوء عليها  ،وهي نظرية تتعامل مع ارتقاء الفرد منذ الطفولة
مرو اًر بالمراهقة إلى الرشد ثم الشيخوخة وتسليط الضوء على كل مرحلة من المراحل من حيث اإليجابيات
والسلبيات في كل مرحلة في حالة السواء كيف يسلك الفرد نتيجة التربية الصحيحة وأما من يتبع أساليب

تربية خاطئة فهذا سينعكس على شخصية الفرد .وتعتبر نظرية أريكسون هي امتداد لنظرية فرويد ولكنه
أدخل عليها بعض التعديالت والتطورات وهي تعتبر بمثابة حجر األساس الذي يبنى عليه كل ما تقدم
في هيكل نظريته الكاملة  ،وتعتبر من النظريات النفسية الدينامية فهي تتناول الدوافع الحيوية واالنفعالية
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كما أنه أعطى أهمية للجوانب االجتماعية في نمو وتطور الشخصية وأيضًا ركز على الصفات الموروثة

والبيئة معاً ،وركز على الجانب االجتماعي في حياة الفرد ،ولم يعتمد أريكسون في نظريته على النظام
العضوي في تحديد هذه المراحل كما فعل فرويد ،ومن مكونات هوية الذات التي حددها أريكسون هي
 :اإلحساس الواعي للذات ،االجتهاد الواعي الستم اررية الخبرات ،التوحد أو التماسك مع المثل األعلى
للجماعة .وبالنسبة للقلق من وجهة نظر التحليل النفسي فهو عبارة عن نتاج الصراع بين عناصر
الشخصية الثالث (الهو ،األنا ،األنا األعلى)  ،أما االتجاه السلوكي فهم يروا ان القلق سلوك متعلم من
البيئة ،واالتجاه المعرفي يرى أن القلق خبرة ناتجة عن الطريقة التي تفسر بها األحداث التي يتعرض
لها الفرد ،ومن أعراض القلق فهناك أعراض جسمية ،وأعراض نفسية وسلوكية  ،وأعراض عقلية وتتفاوت
هذه األعراض تبعاً لشدة و حدة القلق  ،ويختلف القلق عن الخوف ،فالقلق يصاحبه زيادة في ضغط
الدم وضربات القلب وتوتر عضالت ،أما الخوف نقص في ضغط الدم وضربات القلب وارتخاء في
العضالت.
ومما سبق ترى الباحثة أن الذات اإلنسانية مرتبطة في كل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية
الذات والقلق ومن هنا يجب علينا تقدير ذاتنا واحترامها وتطويرها ألن عكس ذلك يؤدي إلى االغتراب
النفسي وتقدير ذات منخفض وأزمة في الهوية وأيضًا القلق وعدم الطمأنينة النفسية للفرد.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة والفروض

أوالً  :دراسات تناولت االغتراب النفسي وعالقتهما ببعض المتغيرات
ثانيا  :دراسات تناولت تقدير الذات وعالقتهما ببعض المتغيرات
ثالث ًا  :دراسات تناولت هوية الذات وعالقتهما ببعض المتغيرات
رابعا :دراسات تناولت القلق وعالقتهما ببعض المتغيرات
خامسا :التعقيب على الدراسات السابقة
سادسا :فروض الدراسة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قامت الباحثة باالطالع على عدد من الدراسات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة ،وقامت بتقسيمها إلى
خمس مجموعات :دراسات تناولت االغتراب النفسي ،ودراسات تناولت تقدير الذات ،ودراسات تناولت
هوية الذات ،ودراسات تناولت القلق ،ودراسات تناولت المتغيرات معًا.
أو ًال :دراسات تناولت االغتراب النفسي :
 دراسة محمد ()2018هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى االغتراب النفسي والمرونة النفسية لدى الطالب المصريين
الدارسين في الخارج المبتعثين من الجامعات المصرية ومن ثم الكشف عن إسهامات المرونة
النفسية في التنبؤ بالتغلب على االغتراب النفسي لديهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )32مبتعث
بمنحة مجانية لدراسة الدكتوراه بالمملكة المتحدة  ،واستخدم الباحث مقياس االغتراب النفسي ومقياس
المرونة النفسية  ،وكالهما من إعداد الباحث  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأظهرت نتائج
الدراسة أن مستوى االغتراب النفسي لدى الطالب المصريين المبتعثين في الخارج مرتفع وأن
مستوى المرونة النفسية وأبعادها المختلفة لدى الطالب المصريين المبتعثين في الخارج مرتفع جدًا
وأظهرت النتائج بوجود عالقات سالبة إحصائيًا عند مستوى  0.01بين المرونة النفسية وأبعاده
الفرعية (الكفاءة الشخصية ،الثقة بالنفس ،المرونة التكيفية ،االتزان النفسي ،البعد الروحي) وبين
االغت ارب النفسي وأبعاده الفرعية (العجز ،فقدان الشعور باالنتماء ،فقدان الهدف والمعنى ،مركزية
الذات) لدى الطالب المصريين الدارسين في الخارج  ،ما عدا عالقة العجز بالمرونة التكيفية
واالتزان النفسي فلم تكن دالة إحصائياً  ،و العالقة السالبة هنا أظهرت أن ارتفاع المرونة النفسية
يسهم في خفض االغتراب النفسي والتغلب عليه لدى أفراد عينة البحث وأظهرت النتائج أيضاً أن
أبعاد المرونة النفسية (الثقة بالنفس ،المرونة التكيفية ،البعد الروحي) تسهم مجتمعة في تفسير
52

حوالي  %89من التباين في التغلب على االغتراب النفسي ككل لدى الطالب المصريين الدارسين
في الخارج المبتعثين من الجامعات المصرية .
 دراسة مصلح ()2017هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين العوامل النفسية واالتجاه نحو الهجرة لدى الخريجين الجامعيين
في قطاع غزة تبعًا للمتغيرات التالية (الجنس ،الحالة االجتماعية ،طبيعة العمل ،دخل األسرة)
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك على عينة مكونة من ( )490فرداً من خريجي
الجامعات في قطاع غزة  ،وطبق الباحث على عينة الدراسة أربعة مقاييس وهي مقياس مستوى
الطموح العام للراشدين  :إعداد صالح الدين أبو ناهية  ،ومقياس قلق المستقبل إعداد زينب شقير
ومقياس االغتراب النفسي إعداد الباحث  ،ومقياس االتجاه نحو الهجرة إعداد خليل شحادة واستخدم
الباحث األساليب اإلحصائية التالية  :معامل ارتباط بيرسون لالتساق الداخلي  ،معادلة ألفا كرونباخ
وطريقة التجزئة النصفية وجتمان ،والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ،واختبار
( )t.testلعينتين مستقلتين  ،وتم استخدام تحليل التباين األحادي ،ولبيان أدنى الفروق تم استخدام
 . LSDومن نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين كل من قلق المستقبل واالغتراب النفسي
باالتجاه نحو الهجرة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح تبعًا لمتغير
(الجنس ،الحالة االجتماعية ،طبيعة العمل ،دخل األسرة ) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير (الحالة االجتماعية ،وطبيعة العمل) ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه
نحو الهجرة تعزى لمتغير (الحالة االجتماعية ،طبيعة العمل ،دخل األسرة) بينما توجد فروق تعزى
لمتغير الجنس لصالح الذكور.
ــ دراسة الشامي () 2014
قام الشامي ( ) 2014بدراسة عنوانها مظاهر االغتراب االجتماعي لدى الشباب الجامعي دراسة
ميدانية على عينة طلبة جامعة األقصى غزة وهدفت الدراسة للتعرف على مظاهر االغتراب
االجتماعي لدى الشباب الجامعي ،وتكونت العينة من ( )469طالباً وطالبة من جامعة األقصى
وأسفرت نتائج الدراسة أن أكثر مظاهر االغتراب انتشا ًار لدى الشباب الجامعي هو العجز وافتقار
القوة ويليه التمرد االجتماعي ،وأن الذكور أكثر اغترابًا من اإلناث في مظاهر االغتراب ( انعدام
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المعنى للحياة االجتماعية التمرد التشيؤ) وأن شباب المخيمات يتصفون بأنهم أكثر تمرداً من
الشباب الذين يقنطون في المدينة وأن الشباب الذين ينتمون إلى فئات الدخل المتدني يتصفون
بالعجز وافتقار القوة والعزلة االجتماعية أكثر من الشباب الذين ينتمون إلى الدخل األخرى ،وأن
اآلباء الذين مستواهم التعليمي ثانوي وجامعي يتصف أبنائهم بالتمرد والتشيؤ من غيرهم.
ــ دراسة يونسي ()2012
هدفت الدراسة إلى كشف العالقة القائمة بين االغتراب النفسي والتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة
كما سعت إلى كشف الفروق بين ظاهرة االغتراب النفسي ودرجة التكيف األكاديمي تبعًا للمتغيرات

التالية (الجنس -مكان اإلقامة -نوع الكلية -التخصص) وتكونت عينة الدراسة من ( )220طالبًا

وطالبة ،من جامعة مولود معمري بوالية تيزي وزو  ،وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية
سالبة بين ظاهرة االغ تراب النفسي ودرجة التكيف األكاديمي مما يدلل على أنه كلما زاد االغتراب
النفسي كلما قل التكيف االجتماعي لدى طالب الجامعة .فقد أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في متغير الجنس واإلقامة ،في حين أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
في متغير الكلية ولصالح طالب كلية العلوم االقتصادية والتسيير  ،أما فيما يخص متغير التخصص
األكاديمي فقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح طالب تخصص اللغة
اإلنجليزية.
ــ دراسة نعيسة () 2012
تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين الشعور باالغتراب النفسي واألمن النفسي لدى
طلبة جامعة دمشق القانطين بالمدينة الجامعية .تم استخدام استبانة لقياس ظاهرة االغتراب النفسي
من إعداد الباحثة ،وتتكون عينة الدراسة من( )370طالباً وطالبة من طلبة مدينة السكن الجامعي وقد
توصلت الدراسة إلى وجود اغتراب نفسي لدى طلبة السكن الجامعي بدرجة متوسطة.

– دراسة ميالد ( )2012
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين االغتراب بأبعاده المختلفة ٍ
وكل من القلق واالكتئاب والوحدة
النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي وتأكيد الذات ،كما تهدف إلى التعرف على الفروق بين الجنسين
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في االغتراب النفسي ومعرفة مظاهر االغتراب النفسي لدى الطالب المتزوجين وغير المتزوجين تبعًا
لمكان اإلقامة ومدة اإلقامة ،وذلك لدى عينة تتكون من (  )272طالبًا جامعيًا واستخدم الباحث مقياس
لالغتراب والتوافق النفسي واالجتماعي والقلق  ،وأوضحت نتائج الدراسة على أنه توجد عالقة ارتباطية
موجبة بين االغتراب والقلق والوحدة النفسية ،كما توجد عالقة ارتباطية سالبة بين االغتراب وتأكيد
الذات ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الشعور باالغتراب في اتجاه اإلناث كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب بأبعاده بين الطالب المتزوجين المقيمين مع أسرهم
والطالب غير المتزوجين الذين يقيمون مع زمالئهم ،كما ال توجد فروق بين الجنسين في االغتراب
بأبعاده تبعًا لمدة اإلقامة.
ــ دراسة حجازي() 2010
عنوان الدراسة االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والتوجه المستقبلي لدى الشباب الجامعي
الفلسطيني ،وهدفت الدراسة للتعرف على مستوى االغتراب النفسي والدافعية لإلنجاز والتوجه المستقبلي
وتكونت عين الدراسة من( )243طالبًا وطالبة من جامعة األقصى ،وأسفرت نتائج الدراسة بأن %65

من الشباب الجامعي يعانون من االغتراب النفسي %26.25 ،يعانون من انخفاض الدافعية %42.24
يعانون من انخفاض مستوى التوجه نحو المستقبل ،كما يوجد عالقة ارتباطية سالبة بين االغتراب وكل
من الدافعية والتوجه المستقبلي وعدم وجود فروق في الدرجة الكلية لالغتراب وأبعاده تعزى لمتغير النوع
والتخصص واالنتماء السياسي والعمل.
ــ دراسة الضبع والفهد ()2008
وتهدف إلى دراسة مشكلة االغتراب في ضوء متغيرات عصر العولمة والمعلوماتية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )50طالبة ،وأسفرت نتائج التحليل العاملي عن عشرة عوامل رئيسية أولهما االحساس
بالالمعنى كانت في قمة مصادر االغتراب ثم اإلحساس بالعجز االجتماعي واالنعزالية وضعف
المشاركة االجتماعية واالحساس بالغربة ونقص المعايير والتباعد الثقافي.
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ــ دراسة كتلو() Kitlou, 2007
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة االغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي ،وذلك لمعرفة الفروق في
االغتراب التي تعزى للجنس والعمر ،والجامعة ،وبلغت عينة الدراسة ( )401طالبًا وطالبة من الجامعات

الفلسطينية اآلتية :جامعة الخليل ،وجامعة بولتيكنيك فلسطين ،وجامعة بيت لحم .وكان من أهم النتائج
أن الشاب الفلسطيني يعانون االغتراب بدرجة متوسطة ،وجود فروق في ظاهرة االغتراب تعزى لمتغير
الجنس ،فقد اتضح أن الذكور أكثر شعو اًر باالغتراب من اإلناث.

ــ دراسة دلفابر وآخرون() Delfabbro & etal 2006
وهدفت الدراسة إلى بحث ظاهرة االغتراب ببعض المتغيرات النفسية كتقدير الذات والتمرد والتوافق لدى
طالب المدرسة الثانوية باستراليا ،وتكونت عينة الدراسة من  1284طالبًا وأسفرت نتائج الدراسة عن

انتشار ظاهرة االغتراب النفسي واالجتماعي لدى الطالب ،وتدنى مستوى تقدير الذات والتكيف النفسي
وأن نسبة مرتفعة من الطالب يتسم سلوكهم بالتمرد على الواقع االجتماعي.
ــ دراسة علي () 2006
هدفت الدراسة إلى التعرف على االغتراب النفسي لدى الطلبة السوريين الذين يدرسون خارج الجامعات
السورية (جامعات روسيا ،فرنسا ،مصر) وعالقته بالمشكالت التي يواجهونها ،وبلغت عينة الدراسة
( )190طالبًا وطالبة ،وكانت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مظاهر االغتراب بين
الذكور واإلناث وكذلك بالنسبة لمتغير ( متزوج ،غير متزوج) ومتغير المستوى الدراسي ( ماجستير
دكتوراه) لصالح الدكتوراه أقل اغتراباً.
ــ دراسة ماهوني وكويك ()Mahonyey & Quick 2001
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشاعر االغتراب لدى الطلبة في ضوء متغيرات النوع والدور التي
تقوم به الجامعة في رفع وخفض مشاعر االغتراب لدى الطالب ،وتكونت عينة الدراسة من()136
طالبًا و( ) 85طالبة ،كما وأسفرت نتائج الدراسة بأن أكثر لديهم درجة عالية من الشعور باالغتراب كما
يوجد درجة انخفاض في درجة الوعي والصراحة لكل من الذكور واإلناث كما ال يوجد فروق ذات
مغزى بين النوعين فيما يتعلق بالشعور باالغتراب وأن الطلبة الذين لديهم درجة عالية من االغتراب
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يمكنهم التعايش مع هذه الحالة في ضوء البيئة الجامعية المشجعة التي تساهم في تخفيف درجة
الشعور باالغتراب.
ثانياً :دراسات عن تقدير الذات
ــ دراسة زهانج )( Zhang ,2014
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين تقدير الذات واالغتراب االجتماعي والقلق وذلك لدى عينة
تتكون من( )129من البالغين الذين يعانون من اإلعاقة ( )80من الذكور )49 (،من اإلناث ،استخدم
الباحث مقياس لتقدير الذات والتجنب االجتماعي والقلق واالغتراب النفسي .وأوضحت النتائج أنه توجد
عالقة ارتباطية موجبة بين القلق والتجنب االجتماعي واالغتراب النفسي ،كما توجد عالقة سلبية بين
تقدير الذات واالغتراب.
ــ دراسة زيجلر ولي وموسري وآخرين ( ) Zeigler, Li & Mosri & Smith & Vonk,2013
هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بين تباين مستويات تقدير الذات والنتائج األكاديمية ،وذلك عبر
تجربتين  :التجربة األولى  :أجريت على ( )419طالباً من طالب الجامعات األمريكية ،وقد أشارت

الدراسة األولى إلى وجود عالقة بين عدم استقرار تقدير الذات وضعف األداء األكاديمي للطالب

فارتبط عدم استقرار وتقدير الذات بارتفاع األداء األكاديمي لدى تقدير الذات المرتفع  ،وفي التجربة
الثانية  :أجريت على (  )167طالبًا أمريكيًا و ( )178طالبًا صينيًا وقد خلصت التجربة الثانية إلى
وجود عالقة بين عدم تقدير الذات وضعف األداء األكاديمي وارتفاع التقييم األكاديمي لدى األفراد ذوي
تقدير الذات المرتفع  ،كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة بين عدم استقرار تقدير الذات وضعف
مواصلة المرحلة التعليمية ( التسرب من التعليم الجامعي ) لدى طالب الجامعات األمريكية.
 دراسة ديماري وروس ()Demarree & Rios 2013هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بين تقدير الذات والوضوح الذاتي ،وقد انطلقت من افتراض أن
مستويات تقدير الذات الواقعية تختلف عن مستويات تقدير الذات المتخيلة (المرغوبة) ،فاألفراد في
بعض األحيان يميلون إلى وضع مستويات تقديرية لذواتهم ال تتناسب مع الواقع الفعلي لهم وهو
انخفاض تقدير الذات ،وأجريت الدراسة على  180طالبًا جامعيًا من الذكور بجامعة ويستنجهام وقد
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أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات الفعلي ووضوح الذات لدى
ال لمعرفة الفروق بين تقدير الذات ووضوح الذات.
مجموعة ذوي تقدير الذات المرتفع أقل تخي ً
ــ دراسة مالونبي وزيمدورس وكورتنا ( )Mellonby, Zimdors & Cortina, 2013
هدفت الدراسة إلى التعرف الفروق الفردية بين الذكور واإلناث في األداء األكاديمي وتقدير الذات وقد
انطلقت الدراسة من مالحظة أن الطالب الذكور يتفوقون على أقرانهم من اإلناث لعدة سنوات داخل
جامعة إكسفورد ،وهو خالف ما يحدث بباقي الجامعات البريطانية ،وكذلك خالف ما كان في المرحلة
الثانوية من تساوي الذكور واإلناث في التحصيل األكاديمي أو تفوق اإلناث على الذكور ،وقد أجريت
الدراسة على ( )1929طالبًا من جامعة إكسفورد ،واستخدمت المنهج الطولي عبر ثالث سنوات
دراسية متتالية ،وأشارت النتائج إلى أن ارتفاع التنبؤ بالحصول على درجات أعلى في الفصل الدراسي

األول ارتبط فعليًا بارتفاع األداء األكاديمي لدى الذكور ،وارتفاع مستويات تقدير الذات ارتبط بانخفاض
األداء األكاديمي لدى الذكور واإلناث.

ــ دراسة ماير() Mayer, 2011
هدفت الدراسة إلى تعرف طبيعة تقدير الذات وصورة الجسم لدى عينة من طالب الكليات الجامعية
وقد تكونت عينة الدراسة من( )99طالبًا جامعيًا ،بواقع((36ذك ًار ،و 63إناثًا) تراوح أعمارهم بين

( )55-19سنة ،وتضمنت العينة ( )10أفراد من االمريكان ذوي األصول اإلفريقية )63( ،من ذوي
األصل القوقازي )15( ،من ذوي البشرة البيضاء )3(،أفراد آسيويين )8( ،لم يحددوا هويتهم ،وقد
استخدمت الدراسة مقياس تقدير الذات لروزنبرغ ،والرضا عن صورة الجسم ومحرك قياس القوة العضلية
( ،Drive for muscularity scale ، )DMSوتعرفت الفروق والعالقات بين المجموعات لتحديد
العالقة بين المتغيرات ،وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
على تقدير الذات ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على مقياس الرضا عن
صورة الجسم لصالح اإلناث ،وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث على محرك العضالت
لصالح الذكور ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على متغير الرضا عن صورة
الجسم وتقدير الذات.
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ــ دراسة محمد () 2010
عنوان الدراسة األمن النفسي وتقدير الذات في عالقتهما ببعض االتجاهات التعصبية لدى الشباب
الجامعي ،وكان هدف الدراسة الكشف عن العالقة بين األمن النفسي وتقدير الذات ،والكشف عن
إمكانية ا لتنبؤ باألمن النفسي وتقدير الذات من خالل التعصب الديني والرياضي ،وتكونت العينة من
( ) 319طالب وطالبة من كليات التجارة واآلداب في جامعة الزقازيق ،واستخدم الباحث مقياس تقدير
الذات لهودسون ،تعريب مجدي الدسوقي( ، ) 2004ومقياس األمن النفسي من إعداد عبدالرحمن
عيسوي(1999م) ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين الذكور واإلناث في األمن النفسي .وتوجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من الذكور واإلناث في
تقدير الذات وذلك لصالح اإلناث.

ــ دراسة برون ()Brown, 2008
هدفت الدراسة إلى تعرف بعض السمات النفسية ( تقدير الذات وتجنب اللوم) لدى عينة من طالب
الجامعة اليابانيين ،وقد أجريت الدراسة على( )101من طالب الجامعة ،بواقع( )64طالباً )35(،طالبة

بمتوسط عمري مقداره( )19,4سنة ،وانحراف معياري مقداره ( )1,2سنة )38(،من الطالب المراهقين
بمتوسط عمري مقداره ( )38,9سنة ،وانحراف معياري مقداره( )11,7سنة للعينة الكلية وقد استخدمت
الدراسة مقياسًا لتقدير الذات ذات استجابة خماسية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض تقدير الذات

لدى الطلبة اليابانيين عموماً ،وقد أرجع الباحث ذلك إلى فكرة االنطباع الذي ينظر به اآلخرون إلى
الفرد ،ففكرتي عن شخص ما بأنه ذو تقدير ذات مرتفع ال يرتبط فعلياً بتقدير الذات الواقعي لديه ،وقد

أشارت نتائج الدراسة إلى ارتباط تقدير الذات ( العالي والمنخفض) لدى أفراد العينة بتغيير االنطباع

ال من انخفاض تقدير
السلبي عن اآلخرين ،هذا باإلضافة إلى رغبة أفراد العينة في تجنب اللوم بد ً
الذات.
ــ دراسة جرايجوردوبل وبيريز وموزاز ( )Garaigordobil, Perezm, & Mozaz, 2008
هدفت إلى دراسة العالقة بين مفهوم الذات وتقدير الذات وبين األعراض المرضية النفسية وفقًا لمتغيري

الجنس والعمر ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 1579شخصًا تتراوح أعمارهم بين ( )65-12سنة منهم

(  )732من الذكور و (  )847من اإلناث  ،وأشارت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في
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مفهوم الذات وتقدير الذات واألعراض المرضية النفسية يعزى لمتغير العمر ،بينما توجد فروق دالة
إحصائياً في األعراض المرضية النفسية تعزى لمتغير الجنس  ،حيث أن النساء يعانين أكثر من
االضطرابات الجسدية والحساسية التفاعلية واالكتئاب والقلق ،وأكدت النتائج عن وجود عالقة عكسية

ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات وتقدير الذات وبين األعراض المرضية النفسية.
ــ دراسة راموس وإرينا وجويد ()Remus,Irene& Tim Judge, 2007
هدفت الدراسة إلى تعرف أهمية ودور تقدير الذات في تعرف ردود األفعال واالستجابات االيجابية
والسلبية لدى األفراد تجاه بعض المواقف ،فانطلقت من افتراض مؤداه أن أفعال األفراد تتأثر تأث ًار كبي ًار

بتقدير الذات المعتدل لديهم ،فارتبطت بعض المهام التحصيلية لدى طالب المرحلة الجامعية بتقدير
الذات المعتدل ،ولعل هذا يؤكد ما ذهبت إليه بعض الدراسات من أهمية تقدير الذات كمدعم ذاتي في
زيادة الحالة االنفعالية اإليجابية لدى الطالب في التغلب على بعض المواقف والمشكالت التي تواجه

األفراد .تكونت عينة الدراسة من ( )197طالبًا من طالب جامعة فلوريدا ،بمتوسط عمري مقداره

( )20,7سنة بالمرحلة الجامعية بعد أن أكمل كل منهم  8مواقف تجريبية تهدف إلى قياس ردود أفعال
األفراد وقياس الحالة االنفعالية ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين تقدير الذات والتحصيل
الدراسي ،فارتبط تقدير الذات المتوسط بارتفاع تقدير الذات ،وانخفاض تقدير الذات وارتفاعه بالتحصيل
الدراسي المنخفض.
ــ دراسة المومني() 2006
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى تقدير الذات ما بين الطلبة المعاقين بصرياً تبعًا لمتغيرات
المستوى التعليمي والعمر وطريقة التنقل والحركة ،وشمل مجتمع الدراسة األفراد التابعيين لمدارس
ومراكز وجامعات محافظة عمان للعام الدراسي( ،)2006/2005والبالغ عددهم ( )80شخصًا منهم

( )38ذك اًر و( )42أنثى ،وتتراوح أعمارهم ما بين( )18-16سنة و( 19فما فوق(  ،واستخدم مقياس
تقدير الذات المعد من قبل الباحثة الذي يشتمل على ستة أبعاد وهي البعد العقلي واألخالقي واالجتماعي
واالنفعالي والجسدي وثقة الفرد بنفسه  ،وقامت الباحثة باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية
منها استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار(ت) واختبار تحليل التباين األحادي
وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات لدى المعاقين بصريًا تعزى إلى
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المستوى التعليمي ،وأن هناك فروقًا في مستوى تقدير الذات لدى المعاقين بصريًا تبعًا لمتغير العمر

لصالح المرحلة العمرية من ( 19فما فوق( ،كما وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى تقدير الذات لدى المعاقين بصريًا تعزى إلى طريقة التنقل والحركة.
ــ دراسة مالكاجا ( .)Malekjah, 2004
هدفت الدراسة إلى التعرف العالقة بين السعادة وتقدير الذات لدى طالب المرحلة الجامعية أجريت
الدراسة على ( )101من المشاركين ،بواقع (  17ذك اًر ،و  83أنثى ) تتراوح أعمارهم بين ( )40-18

سنة وأكثرهم من طالب جامعة كاليفورنيا  ،وقد تم التماثل بين المجموعتين على بعض المتغيرات
الديموجرافية كالعمر والجنس  ،واستخدم اختبار اكسفورد للسعادة (  )OHQ ,2002واختبار تقدير
الذات لروزنبرغ  ،وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والسعادة لدى الطالب
عند مستوى ، 0,01كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المتغيرات الديموجرافية
للعينة وكل من تقدير الذات والسعادة.
ثالثاً :دراسات عن هوية الذات:
ــ دراسة نصير () 2014
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر نمط الهوية النفسية في الميل إلى العنف لدى طلبة جامعة اليرموك
تكونت عينة الدراسة من ( )923طالبًا وطالبة من جامعة اليرموك ،تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة

استخدمت في هذه الدراسة مقياس أنماط الهوية النفسية الذي أعده ادمز وبينون وهه ( & Adams
 ) Bennion &Huh, 1989بناء على سلسلة من الدراسات التي قاموا بها على هذا المقياس وأساسه
المقياس التي وضعها مارسيا ( ،)Marcia,1966وقام الربابعة ( )1994بتعريبه ليناسب البيئة
األردنية .وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي :بالنسبة للبعد االجتماعي فقد حصلت
تحقيق الهوية على أعلى تكرار  ،ثم تعليق القرار ،واضطراب الهوية  ،بينما جاء انغالق الهوية بأدنى
تكرار .أما بالنسبة للبعد االيديولوجي فقد تبين أن تحقيق الهوية حصلت على أعلى تكرار ،ثم انغالق
الهوية ،وتعليق القرار ،بينما جاء اضطراب الهوية بأدنى تكرار.
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ــ دراسة شبلي() 2013
هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام االنترنت في الصراع القيمي وأزمة الهوية لدى الشباب الجامعي
إضافة إلى تعرف مدى وجود صراع قيمي لدى أفراد عينة الدراسة ،وفي أي المجاالت .كما تكشف
عن مدى وجود أزمة الهوية لديهم ،وتعرف العالقة بين استخدام االنترنت والصراع القيمي والعالقة بين
استخدام االنترنت وأزمة الهوية لدى أفراد عينة الدراسة ،وتعرف الفروق بين متوسطات درجة طلبة أفراد
العينة على مقياس الصراع القيمي ،والفروق بين متوسطات درجة طلبة أفراد العينة على مقياس أزمة
الهوية وذلك تبعًا لمتغيرات( عدد ساعات استخدام االنترنت ،الجنس ،التخصص العلمي ،والسنة
الدراسية) ،كما تم استخدام المنهج التجريبي ،ومن نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة يعانون من وجود

صراع قيمي في المجاالت الخمسة ( االجتماعي ،الثقافي ،االقتصادي ،العاطفي ،النفسي) وبالتالي
يعانون من الصراع القيمي بشكل عام ،ولكن بدرجة غير مرتفعة  ،ويعانون من أفراد عينة الدراسة من
أزمة الهوية ولكن بدرجة ليست كبيرة  ،وتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عدد استخدام
االنترنت والصراع القيمي في كافة مجاالته.
ــ دراسة العبودي () 2013
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى أزمة الهوية لدى العاطلين العمل وأقرانهم من طلبة الجامعة .ومعرفة
الفروق في أزمة الهوية لدى العاطلين عن العمل وأقرانهم من طلبة الجامعة وفقًا لمتغيرات الجنس
(ذكر ،أنثى) ،العمل (عامل ،عاطل)( ،الجنس والعمل معاً) .وبلغ عدد أفراد عينة البحث الحالي من
العاطلين عن العمل ( )450فرداً بواقع ( )225من الذكور و( )225من اإلناث .وقد أظهرت نتائج

البحث الحالي من العاطلين والطلبة يتمتعون بفاعلية ذات وانتماء اجتماعي جيد مع انخفاض مستوى
أزمة الهوية لدى أفراد العينة بشكل عام ،وأنه ال توجد فروق في فاعلية الذات بين الذكور واإلناث من

العاطلين والطلبة ،أما فيما يخص أزمة الهوية فقد أظهرت نتائج البحث أنه ال توجد فروق في أزم ة
الهوية بين العاطلين والطلبة فيما يخص متغيري الجنس (ذكر ،أنثى) والعمل (عامل ،عاطل).
ــ دراسة سيبي وباين ()Seabi & Payne, 2013
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين أنماط الهوية والتحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعة السنة
األولى في جنوب أفريقيا  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )430طالبًا وطالبة ،أظهرت نتائج الدراسة عدم
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وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نمطي الهوية (المعيارية ،المتشتت) والتحصيل األكاديمي
بينما لوحظ أن الطلبة ذوي نمط الهوية المعلوماتي كانوا أفضل في مستوى تحصيلهم األكاديمي.
ــ دراسة كروستي وشوركري () Crocetti, & Shrkri,2010
هدفت الدراسة إلى التحقق من ثبات مقياس أنماط الهوية لدى عينة من طلبة الجامعة في إيران تكونت
العينة من ( )376طالباً وطالبة ،وتم استخدام مقياس بيرزونسكي ألنماط الهوية .بينت النتائج عدم

وجود فروق بين أنماط الهوية تعزى لمتعير الجنس.

ــ دراسة رازمجو ونيسي () Razmjoo & Neissi, 2010
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين نمط الهوية والكفاءة في اللغة االنجليزية لدى طلبة جامعة
شيراز في إيران .تكونت عينة الدراسة من ( )266طالب وطالبة ،وتم استخدام قائمة بيزونسكي لتحديد
نمط الهوية .أظ هرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين نمط الهوية المعلوماتي والمعياري وكفاءة
الطلبة في اللغة االنجليزية ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في نمط الهوية
المشتت ولصالح الذكور.
ــ دراسة الشيخ وعطا هللا () 2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة جامعتي دنقال واإلمام المهدي
وفحص متغي ارت الكلية الدراسية  ،ونوع الطالب ،والمستوى الدراسي على أساليب مواجهة أزمة الهوية
وتكونت عينة الدراسة من ( )820طالباً وطالبة منهم ( )388من جامعة دنقال و(  )432من جامعة
اإلمام المهدي .وبلغ عدد الذكور ( )417واإلناث ( )403من كليات الطب والشريعة والقانون واآلداب

واستخدم المقياس الموضوعي لرتب الهوية (أ) إعداد آدمز وفيتش (1979م)  ،ومن أمهم نتائج البحث
يتسم طلبة جامعتي دنقال واإلمام المهدي باإليجابية في أساليب مواجهة أزمة الهوية .وهناك فروق دالة
إحصائياً بين جامعتي دنقال واإلمام المهدي في إنجاز الهوية لصالح طلبة جامعة اإلمام المهدي.

وتوجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب مواجهة أزمة الهوية بين طلبة الكليات في األبعاد التالية :تعليق
الهوية ،تشتيت الهوية ،انغالق الهوية وال توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب مواجهة أزمة الهوية

تبعًا لنوع الطالب.
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ــ دراسة ماحي() 2009
هدفت الدراسة إلى تناول أبعاد السلوك العدواني وعالقته بأزمة الهوية النفسية لدى الشباب الجامعي.
تكونت عينة الدراسة من ( )220طالبًا وطالب ة من كليات جامعة باتنة  -الجزائر ،تراوحت أعمارهم

بين  20-17سنة .واستخدمت الدراسة أدوات قياس تمثلت بتطبيق مقياس مارسيا ( .)Marciaوقد

كانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك اختالف بسيط في أبعاد السلوك العدواني وتعني
أنه عندما يرتفع انفعال الغضب والعداوة عند الشباب الجامعي من الجنسين ينخفض الشعور بتحقيق
الهوية وترتبط مشاعر الغضب والعداوة بشعور الفرد باالحباط والحرمان من إشباع حاجاته.
ــ دراسة بيامونت () Beaumont, 2009
عنوان الدراسة مستويات الهوية والحكمة الشخصية محاولة للكشف عن حاالت الهوية وعالقتها بالحكمة
 ،وتكونت عينة الدراسة من( )320من طلبة الجامعة تراوحت أعمارهم بين ( )29-18سنة .وقد
استخدمت الدراسة مقياس الهوية الموضوعية ومقياس السعادة الشكلية ومقياس الحكمة .أظهرت نتائج
الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية دالة بين انجاز الهوية ونمو مستوى الحكمة لدى أفراد العينة كما
كشفت النتائج عن وجود ارتباط بين تحقيق سعادة الفرد ونمو الحكمة.
ــ دراسة سيبي () Seabi ,2009
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أنماط الهوية وتقدير الذات لدى طلبة علم النفس في جنوب
أفريقيا ،تألفت عينة الدراسة من ( )122طالباً وطالبة ،وتم استخدام مقياس بيزونسكي لتحديد أنماط

الهوية ،ومقياس روزنبيرغ لتقدير الذات ،بينت نتائج الدراسة أن أنماط الهوية كانت على التوالي
(نمط الهوية المعياري ،والمتشتت ،والمعلوماتي) ،وبينت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا

بين تقدير الذات ونمط الهوية.
ــ دراسة الغامدي() 2001

هدفت الدراسة إلى البحث في عالقة تشكل هوية األنا بنمو التفكير األخالقي لدى عينة من الذكور في
مرحلة المراهقة والشباب بالمملكة العربية السعودية  ،وتبين من الدراسة وجود عالقة إيجابية بين نمو
األخالقي إيجابيًا بتحقيق الهوية وذلك عند مستوى( )0.01للهوية األيدولوجية والكلية عند
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مستوى( ) 0.05للهوية االجتماعية .كما أظهرت النتائج انعدام العالقة بين النمو األخالقي وتعليق
الهوية على وجه اإلجمال ،وأظهرت أيضًا ارتباط النمو األخالقي سلبًا عند مستوى ( )0.01بكل من

انغالق الهوية وتشتت الهوية على جميع المستويات ،وتبنين أن هناك فروقًا بين محققي ومشتتي الهوية
عند مستوى ( )0.01لصالح محققي الهوية ،ووجود فروق بين المحققين والمنغلقين على المستوى
األيدولوجي لصالح محققي الهوية.
رابعاً  :دراسات عن القلق
 -دراسة فوجيك وآخرون ( )Vuijk et al , 2007

هدفت الدراسة إلى فحص الفروق ببين الجنسين في دور كل من ضحايا األقران الجسدي والعالئقي
في الشعور بالقلق واالكتئاب عند المراهقين في مرحلة المراهقة المبكرة  ،وتكونت عينة الدراسة من
عينة عشوائية وعددها ( )448مراهقًا ومراهقة المبكرة ،وقد تراوحت أعمارهم بين ( )13-7سنة أدوات

الدراسة التي اعتمدت عليها الباحثة هي تقارير المدرسين ألعراض القلق واالكتئاب التي يالحظونها

طلب من المراهقين أيضاً كتابة تقارير ذاتية عن مدى شعورهم بالقلق واالكتئاب
لدى المراهقين ،كما ُ
من جراء تعرضهم لإليذاء الجسدي والعالئقي من قبل أقرانهم بالمدرسة.

 دراسة أيزنك وبيني وسانتوس ( )Eysenk , Payne & Santos ,2006عنوان الدراسة ،القلق واالكتئاب :أحداث الماضي والحاضر ،والمستقبل.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من المراهقين تراوحت أعمارهم من (  )17-13سنة ،ومجموعة من
الشباب تراوحت أعمارهم من (  )29-18سنة ،ومجموعة أخرى من سن الثالثينات ،وأدوات الدراسة
التي استخدمت هي مقياس القلق واالكتئاب من إعداد الباحثين ،وأظهرت نتائج الدراسة أن القلق مرتبط
باألحداث المتوقع حدوثها في المستقبل عن تلك التي حدثت في الماضي.
– دراسة الذيب وعبد الخالق ( )2006
هدفت الدراسة إلى تحديد معدالت انتشار زملة التعب المزمن ،وبحث العالقة بين التعب والقلق
واالكتئاب  ،وفحص الفروق بين الجنسين في هذه الزملة واستكشاف العامل ( أو العوامل ) التي تجمع
بين المتغيرات الثالث السابقة ،وتكونت العينة من ( )1364منهم ( )686ذكو ًار ،و( )678إناثًا من
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مختلف كليات جامعة الكويت ،تراوحت أعمارهم بين (  )37-18سنة ،وأسفرت النتائج عن وجود فروق
دالة إحصائيًا في معدالت انتشار زملة التعب المزمن بين الجنسين في االختبار العربي لزملة التعب

المزمن  ،حيث بلغت هذه النسبة لإلناث ( ،)%6.19والذكور ( ،)%2.04كما كشفت الدراسة عن

ارتباطات موجبة ومرتفعة بين كل من زملة التعب والقلق واالكتئاب ،واستخرج عامل واحد مرتفع
التشبعات سمي العامل العام لالضطراب النفسي.
ــ دراسة برادلي وبار وتالنت ()Bradley, Parr, & Tallent, 2005
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي معرفي مقارنة مع برنامج يعتمد على التمارين
في خفض القلق ،االكتئاب ،التوتر  ،والشعور بالوحدة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )57فرداً تم توزيعهم إلى ثالث مجموعات عدد أفراد المجموعة األولى

( )17فردًا ،وعدد أفراد المجموعة الثانية ( )19فردًا ،وتكونت المجموعة الثالثة من ( )21فردًا تعرضت
المجموعة األولى إلى برنامج عالجي معرفي لمدة عشرة أسابيع وبواقع جلسة واحدة أسبوعيًا مدتها

( )90دقيقة  ،وتعرضت المجموعة الثانية إلى برنامج ارتكز على التمارين لمدة عشرة أسابيع وبواقع
جلستين أسبوعين مدة الجلسة ( )45دقيقة وتركت المجموعة الثالثة بدون معالجة واستخدم الباحثون
قائمة بك للقلق وقائمة بك لالختبار واختبار التوتر واختبار الشعور بالوحدة للمقارنات القبلية والبعدية
وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبيتين على مقياس القلق  ،ومقياس

االكتئاب ،واختبار التوتر لصالح المجموعتين التجريبيتين مما يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي
والتمارين في خفض القلق واالكتئاب والتوتر لدى الفئة المستهدفة.
ــ دراسة األنصاري() 2004
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في معدالت القلق بين الشباب في تسعة بلدان عربية وهي
(الكويت ،السعودية ،اإلمارات ،عمان ،مصر ،فلسطين ،سوريا ،األردن ،لبنان) وتكونت عينة الدراسة
من(  )2620طالبًا وطالبة يدرسون بجامعات عربية ممن تراوحت أعمارهم بين ( )24-18سنة ،أما
عن األداة المستخدمة فكانت مقياس جامعة الكويت للقلق ،وقد كشفت النتائج عن ارتفاع متوسطات
القلق لدى األردنيين ويليهم على التوالي الفلسطينيين  ،والسوريين ،والعمانيون ،والكويتيون ،والسعوديون
واللبنانيون ،واإلماراتيون ،مما يؤكد الفروق بين الثقافات المختلفة في متوسطات القلق.
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ــ دراسة الزعبي() 2002
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى القلق لدى طلبة البكالوريوس ،وعالقته ببعض المتغيرات مثل
الجنس ومستوى السنة الدراسية والتخصص األكاديمي ،وعدد الساعات الدراسية المعتمدة الذي يدرسها
الطالب في الفصل الدراسي ،ومكان إقامة األسرة ،ومستوى الدخل الشهري لألسرة ،وقد اختار الباحث
عينة قوامها ( )293طالبًا وطالبة من التخصصات الدراسية والمستويات المختلفة في الجامعة وطبق
عليهم استبانة القلق المعرفي ( )Cognitive Questionnaire Anxietyالتي أعدها ليندري وهوود
( )Lindray & Hood ,1982لجمع المعلومات المتعلقة بحالة القلق عند الطلبة ،وقد خرجت الدراسة
بنتائج هامة حيث وجد أن متوسطات درجات القلق لدى طلبة جامعة مؤتة هي درجات متوسطة ،كما
وجد أن درجات القلق عند الذكور أعلى منها عند اإلناث ،كما أظهرت الدراسة أن الطلبة أصغر سنًا
أكثر قلقًا ،وأن طلبة كليات العلوم التربوية أكثر قلقًا من طلبة الكليات العلمية ،وأيضًا أظهرت الدراسة
أن الطلبة الذين يسجلون عبئًا دراسيًا مرتفعًا لديهم درجات قلق أكثر من ذوي العبء المنخفض ،إال
أن الدراسة لم تظهر أي أثر لمكان السكن أو المستوى االقتصادي على درجات القلق لدى الطلبة.
ــ دراسة األحمد()2001
عنوان الدراسة " حالة القلق وسمة القلق وعالقتها بمتغيري الجنس والتخصص العلمي "
هدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين كل من سمة القلق وحالة القلق ومتغيري
الجنس والتخصص العلمي وتحديد الفروق في سمة القلق وحالة القلق بين الطلبة  ،وتألفت عينة البحث
من أربع مجموعات تراوح عدد أفراد المجموعة الواحدة بين  72-66طالباً وطالبة  ،واستخدام الصدق

المرتبط بعامل االرتباط بين مقياس القلق ( كحالة وسمة ) أما الثبات فقد تم تحديده بطريقة التجزئة

النصفية لكل من فرعي االختبار .وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين متغيري البحث
ووجود عالقة ارتباطية دالة بين حالة القلق وسمة القلق لدى اإلناث وعدم وجود
تأثير دال لمتغيري الجنس والتخصص العلمي في كل من سمة القلق وحالة القلق
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سادساً  :التعقيب على الدراسات السابقة
 من حيث األهداف:تنوعت أهداف الدراسات السابقة بحيث ركزن بشكل أساسي على:
* تعرف الظاهرة المدروسة بمجاالت مختلفة.
* الكشف عن المصادر المسببة لتلك الظاهرة ،ومحاولة قياسها ،وشيوعها ونوعها في ضوء عدد من
المتغيرات مثل الجنس ،الكلية ،المستوى التعليمي ،المستوى االقتصادي لألسرة.
– من حيث المنهج :
اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي والدراسة الحالية اتبعت المنهج الوصفي لمالئمته للدراسة
الحالية.
– من حيث العينات
تنوعت عينا ت الدراسات واختلفت من حيث الحجم  ،فقد تألفت بعض الدراسات من أعداد كبيرة نسبيًا

كدراسة الشريف المؤلفة من ( )1299من العاملين ،ودراسة سود وزمالؤه المؤلفة من ( )1000طالبة

وطالبة ،ودراسات أخرى متوسطة الحجم كدراسة نعيسة المؤلفة من ( )370طالباً وطالبة ودراسة
العبودي المؤلفة من ( )450فردًا ،ود ارسات صغيرة الحجم كدراسة ماير المؤلفة من ( )99طالبًا ودراسة

المومني

المؤلفة

– من حيث األدوات :

من()80

شخصًا،

والدراسة

الحالية

تناولت

طلبة

الجامعة.

تم استخدام العديد من األدوات وتنوعت بتنوع متغيرات الدراسة وأهدافها ،فبعضها أعدها الباحثون بما
يتالئم مع طبيعة دراساتهم  ،وبعضها اآلخر استخدم أدوات لباحثين آخرين إضافة إلى استخدام مقاييس
وأدوات أجنبية بعد أن ُع ِربت وأجريت عليها معايير الصدق والثبات بما يتالئم مع بيئة الدراسة .وبشكل
عام معظم الدراسات اعتمدت االستبيان وكذلك الدراسة الحالية استخدمت االستبيان.
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 من حيث اتفاق واختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةواتفقت دراسة الباحثة مع دراسة ( )Zhang, 2014في وجود عالقة سلبية بين االغتراب النفسي
وتقدير الذات ،وتتفق دراسة ( نعيسة  ،)2012،ودراسة (  )Kitlou, 2007بأن االغتراب النفسي
يكون بدرجة متوسطة لدى طلبة الجامعة ،وأيضاً اتفقت مع دراسة ( األنصاري )2004،التي بينت
ارتفاع متوسطات القلق لدى أفراد العينة ،وأيضًا اتفقت مع دراسة ( األحمد )2001 ،بأنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
وتختلف دراسة الباحثة مع دراسة (حجازي )2010،التي بينت عدم وجود فروق في الدرجة الكلية
لالغتراب النفسي وأبعاده تعزى لمتغير النوع  ،ومع دراسة (علي )2006،التي توصلت بأنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر االغتراب بين الذكور واإلناث  ،ودراسة ( )Mayer,2011التي
بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين الذكور واإلناث على تقدير الذات  ،ودراسة
(العبودي )2013،التي أظهرت عدم وجود فروق في هوية الذات بين العاطلين والطلبة فيما يخص
متغير الجنس (ذكر ،أنثى).
جوانب االستفادة من الدراسات السابقة :
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ،وصياغة أسئلتها ،وأهدافها وإعداد
أدواتها ،وتفسير نتائجها.
 أهم ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : تتميز هذه الدراسة من وجهة نظر الباحثة كونها تربط بين أربع متغيرات هامة وهي االغنرابالنفسي  ،وتقدير الذات ،وهوية الذات ،والقلق لدى الشباب  ،هذه الشريحة المهمة والكبيرة في مجتمعنا
التي تعاني الكثير من المشكالت والضغوطات النفسية بسبب األوضاع المتردية لذلك قامت الباحثة
بهذه الدراسة للتخفيف من ظاهرة االغتراب وأزمة الهوية والقلق ،وأيضًا تميزت هذه الدراسة بأن
الدراسات السابقة لم تجمع بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة في حدود علم الباحثة  ،وهذا ما
يؤكد أهمية الدراسة الحالية وحداثتها محلياً.
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 فروض الدراسة - 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االغت راب النفسي بكل من تقدير الذات وهوية
الذات والقلق لدى أف راد ا لعينة.
 - 2توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات كل من االغت راب النفسي وتقدير
الذات وهوية الذات والقلق تعزى (للجنس ،المستوى االقتصادي ،الكلية  ،المستوى
الد راسي)
 - 3وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من
تقدير الذات وهوية الذات والقلق مستوى (مرتفع /منخفض).
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الفصــــــل الرابع
المنهجية واإلجراءات

منهج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أدوات الدراسة
خطوات الدراسة
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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الفصــــــل الرابع :المنهجية واإلجراءات
تناول هذا الفصل اإلجراءات والخطوات المنهجية التي تمت في مجال الدراسة الميدانية ،حيث يتناول
منهج الدراسة المتبع ،ومجتمع وعينة الدراسة ،واألدوات المستخدمة وكيفية بنائهم وتطويرهم إضافة

إلى األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات للتوصل إلى النتائج ومن ثم تحقيق
أهداف الدراسة.

أو ًال :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي الذي يحاول من خالله وصف
الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات
التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها .ويعرف الحمداني ( )100 :2006المنهج الوصفي بأنه "المنهج
الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم

لوصف ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في
الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة األزهر ،ويبلغ عدد الطالب ( )5311وعدد

الطالبات ( )7426حسب إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في العام الدراسي (.)2019/2018

ثالثاً :عينة الدراسة:
قد قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة روعي فيها أن تكون ممثلة لمجتمع
الدراسة وقد بلغت العينة ( )370طالب وطالبة من جامعة األزهر ،وقد تم استرداد ( )333استبانة أي
بنسبة استرداد بلغت ( ،)%90.8وهذه النسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها.
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والجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية:
جدول رقم ( :)1يوضح توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية ( ن=)333
البيان
الجنس

العدد

ذكر

أنثى

اآلداب والعلوم اإلنسانية

الكلية

الحقوق

85

الزراعة

12

3.6

3

العلوم

6

2

25.3

0.9
2.1
0.6
1.8

76

22.6

المستوى الثالث

77

22.9

ضعيف جدا

22

المستوى الثاني

68

المستوى الرابع

لألسرة( أسرة األبوين)

3.9

108

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

المستوى األول

41.4

32.1

7

الصيدلة

الوضع االقتصادي

97

29.1

136

االقتصاد والعلوم اإلدارية

الشريعة

المستوى التعليمي

197

58.6

13

التربية

النسبة المئوية %

ضعيف
متوسط

مرتفع

112

34.2

41

12.2

6.5

210

63

4

1.2

56

مرتفع جدا

20.2

16.7

يتضح من عرض عينة الدراسة وخصائصها أن هوية الذات والقلق النفسي وتقدير الذات تصيب الذكور
واإلناث حيث كانت نسبة من لديهم هذه العوامل من الذكور ( )%58.6ومن اإلناث ()%41.4

ويتضح من الجدول أن الوضع االقتصادي لألسرة (أسرة األبوين) لم يكن ذو تأثير واضح وكبير حيث
أن ( )%63.4مستواهم االقتصادي متوسط وما نسبته ( )%16.7مستواهم االقتصادي مرتفع.
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رابعاً :أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة ( )5مقاييس بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات ،وهم:
 .1مقياس االغتراب النفسي.
 طريقة إعداد مقياس االغتراب النفسي:قامت الباحثة باالطالع على األدب النفسي والدراسات السابقة المرتبطة باالغتراب النفسي والعديد

من المقاييس مثل مقياس عباس ( (2016ومقياس العروقي ( )2014ومقياس نعيسة ()2012

ومقياس حجازي ( )2010وفي ضوء ذلك تم تحديد المجاالت التي يتكون منها المقياس واشتقاق

الفقرات ،حيث اشتمل المقياس بصورته األولية على ( )40فقرة موزعة على ثالث مجاالت وهي
الغربة االجتماعية ويتكون من( )14فقرة ،والغربة الوجدانية ويتكون من ( )14فقرة ،والغربة الثقافية

ويتكون من (  )12فقرة ،وأمام كل فقرة ثالث بدائل ( دائمًا ،أحيانًا ،أبدًا)
أ -صدق المحكمين:

تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين متخصصين في علم

النفس ،وهم يعملون في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وعددهم ( ،)5وفي ضوء ذلك جاءت

آراؤهم تؤكد على أن المقياس يقيس ما وضع من أجله ،وكان بينهم اتفاق كبير في آرائهم التي قاموا
بإبدائها على المقياس ،وقامت الباحثة بأخذ جميع آرائهم على أكمل وجه لكي يزيد ذلك من قوة
المقياس ،وملحق رقم ( )6يوضح ذلك.
ب -صدق االتساق الداخلي:

تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد االغتراب النفسي والدرجة الكلية

للمقياس ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حدة والدرجة الكلية للبعد ،وذلك لمعرفة
مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس وكذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد

الذي تنتمي اليه ،وتم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من الطالب والطالبات بواقع ( )50طالب
وطالبة من خارج عينة الدراسة الفعلية ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول ( :) 2معامل االرتباط بين أبعاد االغتراب النفسي والدرجة الكلية للمقياس
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

.1

الغربة االجتماعية.

*.922

0.000

.2

الغربة الوجدانية.

*.944

0.000

.3

الغربة الثقافية.

*.665

0.000

الرقم

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( ) 2معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد االغتراب النفسي والدرجة الكلية

للمقياس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
المقياس صادقاً لما وضع لقياسه.
وبما أن مقياس االغتراب النفسي لديه عدة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين كل فقرة

من فقرات كل بعد على حدة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه ،ويتضح ذلك من خالل الجدول
التالي:
جدول ( :)3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الغربة االجتماعية والدرجة الكلية للبعد
م

الفقرة

 .1أشعر أن المجتمع يتجاهل جهودي.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*.572

0.000

*.644

0.000

 .2أعجز عن القيام بالمسئوليات االجتماعية.

*.608

 .4أشعر بأني شخص ضار للمجتمع.

*.583

 .3أشعر بالسخط على جميع المحيطين بي.

 .5أعتقد من الضروري أن يستغل الفرد اآلخرين حتى يصل إلى ُمراده.

*.318

 .7أشعر بالوحدة والعزلة على الرغم من وجود اآلخرين حولي.

*.593

 .6أعتقد أن المجتمع الذي أعيش فيه يتصف بالظلم وعدم المساواة.
 .8ينتابني شعور بأنني منبوذ من قبل اآلخرين.
 .9أشعر بأني مكروه من اآلخرين.

 .10أشعر بأني ال أنتمي إلى المجتمع الذي أعيش فيه.
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*.285
*.619
*.563
*.675

0.000
0.000
0.015
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 .11أشعر بالتوتر عندما أتحدث مع اآلخرين.

*.585

0.000

 .13أتضايق من مشاركة اآلخرين.

*.622

0.000

م

الفقرة

*.590

 .12أتجاهل ما يحدث لآلخرين.

 .14أشعر بالبعد عن المجتمع الذي أعيش فيه.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

*.597

0.000
0.000

يوضح جدول ( )3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد المجال االجتماعي والدرجة الكلية

للبعد ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
البعد صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ( :) 4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الغربة الوجدانية والدرجة الكلية للبعد
م

الفقرة

 .1أشعر بتعاسة حقيقية في حياتي.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*.810

0.000

*.680

0.000

 .2تراودني فكرة االنتحار من حين آلخر.

*.823

 .4أشعر بالعزلة حتى لو كنت بين مجموعة من الناس.

*.734

حول لي وال قوة.
 .6أشعر أني كائن ضعيف ال َ
 .7أكره الحياة.

*.695
*.735

 .9أعمالي اليومية مصدر تعاستي.

*.678

 .3ينتابني شعور بأنه ال فائدة مني.

 .5أشعر بالسخط من نفسي واستصغار ذاتي.

 .8حياتي مليئة بأشياء عديمة القيمة.

*.714

*.704

 .10أفضل الموت على الحياة المليئة بالتعب والعذاب.

*.721

 .12أشعر باإلحباط والعجز.

*.740

 .11ينتابني شعور بالفشل والضياع.

 .13أشعر بانعدام المغزى من الحياة.

*.713
*.656

 .14أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون لوحدي.

*.405
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0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( ) 4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد المجال النفسي والدرجة الكلية

للبعد ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
البعد صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ( :)5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الغربة الثقافية والدرجة الكلية للبعد
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.203

0.078

 .3أفضل التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير لألفضل.

*.341

0.008

 .5أشعر أني كلما حاولت أن أتخذ قرار مهم في حياتي تراجعت عنه.

0.199

م

الفقرة

 .1أفكاري تختلف عن أفكار كثير من الناس.

 .2يصعب علي تكوين رؤية واضحة عن مستقبلي.
 .4أمتلك فلسفة واضحة في الحياة.

 .6أشعر أن القيم والعادات التي تربيت عليها لم تعد تصلح لهذا الزمان.
.7

أعجز عن وضع أهداف تتعلق بمستقبلي.

*.387
*.239
*.570
*.574

 .8يصعب علي التوافق مع متغيرات العصر الجديد.
ّ
ن
 .9لدي القدرة على مواكبة التطورات الثقافية الدخيلة لكن دو الوعي

*.456

 .11يبدو أنه اختلط الصواب بالخطأ في هذا الزمان.

*.444

بعض عادات المجتمع.
عج من
 .10وأنز
الكافي.
الفهم

 .12ينتابني الشعور بالسخط من أساليب التفكير السطحية لدى بعض

دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط
الناس.

*.516
*.580
*.516

0.003
0.049
0.085
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001
0.000

يوضح جدول ( ) 5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد المجال الثقافي والدرجة الكلية

للبعد ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
البعد صادقاً لما وضع لقياسه ،عدا الفقرتين " "5 ،1حيث تم حذفهما.
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ج -الصدق التالزمي:
يقصد بالصدق التالزمي قدرة المقياس على قياس الظاهرة بالتالزم مع مقاييس ثبت صدقها وثبات

نتائجها مسبقاً ،وجرى استخدامها ،ويتم هذا االَمر بعد التحقق من الصدق الداخلي ،وتطبيق كال

المقياسين على نفس الفئة ،وحساب إذا كان فروق دالة احصائيَا بين الدرجات التي يحصل عليها
المبحوثين على كال المقياسين ،وجرى التحقق من الصدق التالزمي مع مقياس شاقورة الطاووس ،على

العينة االستطالعية ،والجدول رقم ( )6يبين ذلك :
جدول ( :) 6معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس االغتراب النفسي واالجتماعي
ومقياس االغتراب النفسي الذي أعدته الباحثة.
معامل االرتباط

التطبيق

القيمة االحتمالية

معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة
على مقياس االغتراب النفسي

*0.535

واالجتماعي ومقياس االغتراب النفسي

0.000

الذي أعدته الباحثة.
* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط يساوي  ،0.535وأن القيمة االحتمالية ().Sig

تساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين درجات أفراد العينة على مقياس االغتراب النفسي واالجتماعي ومقياس االغتراب النفسي
الذي أعدته الباحثة.
 ثبات المقياس:تم التحقق من ثبات مقياس االغتراب النفسي من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ثم
تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،وبعد ذلك تم تصحيح
2r
معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون  Spearman brownمعامل االرتباط المعدل =
1 r
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حيث

 rمعامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،حيث تبين أن قيمة معامل
االرتباط ( ،)0.910بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل ( ،)0.953وهذا يدل على أن الثبات
مرتفع ودال إحصائيًا ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)7طريقة التجزئة النصفية لمقياس االغتراب النفسي
معامل

معامل االرتباط

البعد

عدد الفقرات

االرتباط

المعدل
0.893

الغربة االجتماعية.

14

0.806

الغربة الوجدانية.

14

0.874

0.933

الغربة الثقافية.

10

0.574

0.730

جميع فقرات المقياس بشكل عام

38

0.910

0.953

ب -معامل ألفا كرونباخ:
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس

( ،) 0.945وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)8معامل ألفا كرونباخ لمقياس االغتراب النفسي
عدد

البعد

معامل ألفا

الفقرات كرونباخ

الغربة االجتماعية.

14

0.841

الغربة الوجدانية.

14

0.920

الغربة الثقافية.

10

0.775

جميع فقرات المقياس بشكل عام

38

0.945
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-

تصحيح مقياس االغتراب النفسي:
جرى تصحيح فقرات مقياس االغتراب النفسي من خالل سلم تدرج ثالثي الترتيب ،واستخدم

الجدول التالي لغرض التصحيح:
جدول ( :)9تصحيح مقياس االغتراب النفسي
الدرجة

دائماً

أحياناً

أبداً

التصحيح

3

2

1

وبناء على التصحيح السابق فإن الدرجة الكلية التي يحصل عليها المبحوث تبلغ ( 38فقرة × = 3
ً
 ،)114وأدنى درجة تساوي ( 38فقرة × .)38 = 1
 .2مقياس تقدير الذات.
 -وصف المقياس:

مقياس تقدير الذات من إعداد كوبر سميث وقننه فاروق عبد الفتاح عام ( ،)1981فقامت الباحثة

باستخدام مقياس الصورة الخاصة بالكبار في دراستها ،وهو مقياس خاص باألفراد الذين يتجاوزون
سن  16سنة ،ويتكون المقياس من  25فقرة ،وأمام كل فقرة بديلين هما (تنطبق ،وال تنطبق).

أ -صدق االتساق الداخلي:

تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس،

وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،وتم تطبيق المقياس

على عينة استطالعية من الطالب والطالبات بواقع ( )50طالب وطالبة من خارج عينة الدراسة الفعلية،
ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
جدول ( :) 10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس تقدير الذات والدرجة الكلية للمقياس
م

الفقرة

عادة.
 .1ال تضايقني األشياء ً

 .2أجد من الصعب علي أن أتحدث مع زمالئي في العمل.
 .3أود لو أستطع أن أغير أشياء في نفسي.

80

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

-

0.479

0.225
0.008

*.281

0.060
0.025

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 .4ال أجد صعوبة في اتخاذ ق اررتي بنفسي.

0.197

0.088

 .6أتضايق بسرعة في المنزل.

*.269

0.031

م

الفقرة

 .5يسعد اآلخرون بوجودهم معي.

*.310

ال كي أعتاد على األشياء الجميلة.
 .7أحتاج وقتًا طوي ً
 .8أنا محبوب بين األشخاص من نفس سني.

*.297
*.307

0.019

 .10أستسلم بسهولة.

*.335

0.009

عادة.
 .9تراعي عائلتي مشاعري ً
 .11تتوقع عائلتي مني الكثير.

-

0.016

*.273
*.316
*.270

 .12من الصعب جدًا أن أظل كما أنا.
 .13تختلط األشياء كلها في حياتي.

*.349

 .15ال أقدر نفسي حق قدرها.

*.360

عادة.
 .14يتبع الناس أفكاري ً

0.071

*.512

 .16أود كثي ًار لو أترك المنزل.

 .17أشعر بالضيق من عملي غالبًا.

 .18منظري ليس وجيهًا مثل معظم الناس.
عادة.
 .19إذا كان عندي شيء أريد أن أقوله فإني أقوله
ً
 .20تفهمني عائلتي.
 .21معظم الناس محبوبون أكثر مني.

عادة كما لو كانت عائلتي تدفعني لعمل أشياء.
 .22أشعر ً
 .23ال ألقى التشجيع عادة فيما أقوم به من أعمال.
 .24أرغب كثي ًار أن أكون شخصًا آخ ًار.
 .25ال يمكن لآلخرين االعتماد علي.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

0.016
0.029
0.014
0.030
0.007
0.315
0.006
0.000

*.423

0.001

*.509

0.000

*.352

0.007

*.324
*.406
0.188

*.362
*.374
*.417

0.012
0.002
0.100
0.005
0.004
0.001

يوضح جدول ( ) 10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس تقدير الذات والدرجة الكلية

للمقياس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
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المقياس صادقا لما وضع لقياسه ،عدا الفقرات " "22 ،14 ،4 ،2 ،1حيث تم حذفهم من المقياس ،
وأصبح عدد فقرات المقياس ( )20فقرة.
 -ثبات المقياس:

تم التحقق من ثبات مقياس تقدير الذات من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ثم
تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،وبعد ذلك تم تصحيح
2r
معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون  Spearman brownمعامل االرتباط المعدل =
1 r

حيث

 rمعامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،حيث تبين أن قيمة معامل
االرتباط ( ،)0.392بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل ( ،)0.642وهذا يدل على أن الثبات
إحصائيا ،والجدول التالي يوضح ذلك:
مرتفع ودال
ً
جدول ( :)11طريقة التجزئة النصفية لمقياس تقدير الذات
المقياس
جميع فقرات المقياس بشكل عام

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

0.392

0.642

ب  -معامل ألفا كرونباخ:
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس
( ،)0.612وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا ،والجدول التالي يوضح ذلك:
و
جدول ( :)12معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقدير الذات
عدد

المقياس

معامل ألفا

الفقرات كرونباخ
20

جميع فقرات المقياس بشكل عام
82

0.612

 تصحيح مقياس تقدير الذات:جرى تصحيح فقرات مقياس تقدير الذات من خالل سلم تدرج ثنائي الترتيب ،واستخدم الجدول التالي

لغرض التصحيح:

جدول ( :)13تصحيح مقياس تقدير الذات
الدرجة

تنطبق

ال ينطبق

التصحيح

1

0

وبناء على التصحيح السابق فإن الدرجة الكلية التي يحصل عليها المبحوث تبلغ ( 20فقرة × = 1
ً
 ،)20وأدنى درجة تساوي ( 20فقرة × .)0 = 0
 .3مقياس هوية الذات:
 -وصف المقياس:

وهو مقياس من إعداد (محمود )2011 ،ويتكون من ( )30فقرة ،وأمام كل عبارة ثالثة بدائل
( موافق ،موافق إلى حد ما ،غير موافق)  ،وقد وضعت الدرجات على المقياس على أساس سلم

التدرج الثالثي.
أ -صدق االتساق الداخلي:

تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،وتم تطبيق المقياس
على عينة استطالعية من الطالب والطالبات بواقع ( )50طالب وطالبة من خارج عينة الد ارسة الفعلية

ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( :) 14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس هوية الذات والدرجة الكلية للمقياس
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 .1أعاني من الضياع وسط زمالئي الطلبة.

*.357

0.006

 .3أبادل اآلخرين بالتحية والسالم.

*.528

0.000

م

الفقرة

*.442

 .2أقوالي ال تتفق مع أفعالي.

*.275

 .4أنقاد وراء اآلخرين بسهولة.

83

0.001
0.029

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 .5ال يهمني االلتزام بالعادات والتقاليد االجتماعية.

*.375

0.004

 .7يعجبني حضور المناسبات االجتماعية.

*.283

0.024

م

الفقرة

 .6أعتقد أن اإلنسان يستطيع أن يتحكم بسعادته.
 .8أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري.

*.502
*.350

 .9ال أعرف أي طريق أسلكه في الحياة.

*.459

 .11أمتلك رؤية واضحة لمستقبلي.

0.156

0.201

 .10أخشى من مستجدات األمور.

 .12أشعر بالنقص في معظم المواقف الحياتية.

*.542

 .14أرى أن لحياتي معنى.

*.440

 .13ال شيء يشعرني بلذة الحياة.

 .15أشكو من انخفاض مستواي العلمي.

*.369
*.238

 .16دائمًا ينصحني المدرسون لالنتباه للدرس.
 .17أرى صعوبة استرجاع ما فاتني من الماضي.

*.525
0.132

 .18أحل مشكالتي بنفسي.

-

 .19تسيطر علي أفكار الشعور بالذنب.

0.000
0.007
0.000
0.083
0.145
0.000
0.005
0.001
0.050
0.000
0.182
0.037

 .20أرى أني الزلت بحاجة إلى معاونة أسرتي.

0.179
*.261
0.235

0.052

ال.
 .22أتمنى أن أعود طف ً

0.119

0.213

 .21أتحرج عند التحدث إلى الجنس اآلخر.
 .23أحس بالشك اتجاه اآلخرين.
 .24أعاني من التوتر النفسي.

*.497
*.528
*.510

 .25أعاني من الشعور بالعزلة االجتماعية.

*.688

 .27ال أشعر باألمان في عالم اليوم.

*.277

0.130

 .26أشعر بتعاطف اآلخرين وحبهم لي.

 .28لدي رغبة كبيرة في التفوق الدراسي.

 .29أفضل االنعزال عن الضيوف عند زيارتهم لنا في البيت.
 .30أشعر أنني شخص سعيد.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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-

*.485
0.071
*.406

0.109
0.000
0.000
0.000
0.000
0.187
0.027
0.314
0.000
0.003

يوضح جدول ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس هوية الذات والدرجة الكلية

للمقياس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك

يعتبر المقياس صادقًا لما وضع لقياسه ،عدا الفقرات " "28 ،26 ،22 ،19 ،17 ،11 ،10حيث تم
حذفهم من المقياس.

 ثبات المقياس:تم التحقق من ثبات مقياس تقدير الذات من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ثم
تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،وبعد ذلك تم تصحيح
2r
معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون  Spearman brownمعامل االرتباط المعدل =
1 r

حيث

 rمعامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،حيث تبين أن قيمة معامل
االرتباط ( ،)0.692بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل ( ،)0.818وهذا يدل على أن الثبات
مرتفع ودال إحصائيًا ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)15طريقة التجزئة النصفية لمقياس هوية الذات
المقياس
جميع فقرات المقياس بشكل عام

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

0.692

0.818

ب  -معامل ألفا كرونباخ:
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس
( ،)0.803وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)16معامل ألفا كرونباخ لمقياس هوية الذات
عدد

المقياس

معامل ألفا

الفقرات كرونباخ
23

جميع فقرات المقياس بشكل عام
85

0.803

 تصحيح مقياس هوية الذات:جرى تصحيح فقرات مقياس هوية الذات من خالل سلم تدرج ثالثي الترتيب ،واستخدم الجدول التالي
لغرض التصحيح:

جدول ( :)17تصحيح مقياس هوية الذات
الدرجة

موافق

التصحيح

3

موافق إلى
حد م ًا
2

غير موافق
1

وبناء على التصحيح السابق فإن الدرجة الكلية التي يحصل عليها المبحوث تبلغ 23فقرة × )69 = 3
ً
وأدنى درجة تساوي ( 23فقرة × .)23 = 1
 .4مقياس القلق.
 -وصف المقياس

هو مقياس يقيس بدرجة كبيرة من الموضوعية مستوى القلق الذي يعانيه األفراد عن طريق ما

يشعرون به من أعراض ظاهرة صريحة ويصلح هذا االختبار لالستعمال في جميع األعمار

واالختبار مقتبس من مقياس القلق الصريح الذي استخدم وقنن من قبل االخصائية والعاملة النفسية

(د .جانيت تايلور) ،ويتكون المقياس من ( )49فقرة.
أ -صدق االتساق الداخلي:

تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس،

وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،وتم تطبيق المقياس
على عينة استطالعية من الطالب والطالبات بواقع ( )50طالب وطالبة من خارج عينة الدراسة الفعلية،

ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول ( :) 18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق والدرجة الكلية للمقياس
م

معامل

الفقرة

 .1نومي مضطرب ومتقطع.

 .2مرت بي أوقات لم أستطع من خاللها النوم بسبب القلق.
 .3مخاوفي قليلة جدًا مقارنة بأصدقائي.
 .4أعتقد بأنني أكثر عصبية من معظم الناس.

 .5تنتابني أحالم مزعجة (أو كوابيس) كل عدة ليالي.

 .6لدي متاعب أحيانًا في معدتي.
 .7غالباً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل ما.
 .8أعاني أحيانًا من نوبات إسهال.
 .9تثير قلقي أمور العمل والعمال.

 .10تصيبني نوبات من الغثيان (غمامات النفس).

االرتباط

الداللة

*.394

0.003

*.337
0.047

0.009

*.265

0.033

-

0.144

*.496
*.388
*.329
*.391
0.231

ال.
 .11كثي ًار ما أخشى أن يحمر وجهي خج ً
 .12أشعر بالجوع في كل األوقات تقريباً.

0.160

 .14أتعب بسرعة.

*.567

 .13أثق في نفسي كثي اًر.

*.437
0.110

 .15يجعلني االنتظار عصبياً.

مستوى

*.250

0.374
0.161
0.000
0.003
0.011
0.003
0.057
0.001
0.136
0.226
0.000
0.042

 .16أشعر باإلثارة لدرجة ان النوم يتعذر علي.

*.421

 .18تمر بي فترات من عدم االستقرار لدرجة أنني ال أستطيع الجلوس طويالً

0.199
*.389

0.003

 .20من السهل أن أركز ذهني في عمل ما.

0.101

0.246

 .17عادة ما أكون هادئة.

-

مقعديمعظم الوقت.
بالسعادة
فيأشعر
 .19ال
مقعدي.

 .21أشعر بالقلق على شيء ما ،طوال الوقت تقريباً.
 .22أود أن أصبح سعيدًا كما يبدو اآلخرين.
ٍ
شيء ما.
 .23كثي ًار ما أجد نفسي قلقًا على
 .24أشعر أحيانًا وبشكل مؤكد أنه ال فائدة مني.

*.529
*.560
0.069

*.388
*.398

 .25أشعر أحيانًا أنني أتمزق.

*.552
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0.001
0.086
0.000
0.000
0.320
0.003
0.002
0.000

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*.308

0.016

 .28ال يقلقني ما يحتمل أن أقابله من سوء حظ.

-

0.246

 .30الحظت أن قلبي يخفق بشدة وأحيانًا تتهيج نفسي.
 .31ال أبكي بسهولة.

*.318

م

الفقرة

 .26أعرق بسهولة حتى في األيام الباردة.

*.301

 .27الحياة صعبة بالنسبة لي في معظم الوقت.
 .29إنني حساس بدرجة غير عادية.

خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون إيذائي.
.32
ُ
 .33لدي قابلية للتأثر باألحداث تأث ًار شديدًا.
 .34كثي ًار ما أصاب بالصداع.

*.558
0.101

0.000

0.013

0.466

*.343
0.044

*.347

 .35ال بد أن أعترف بأنني شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة لها.

0.150

 .37أعتقد أحيانًا بأنني ال أصلح بلمرة.
 .38أنا شخص متوتر جداً.

*.247

 .36ال أستطيع أن أركز تفكيري في شيء واحد.

*.320
*.541

 .39أرتبك أحيانًا بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني جدًا.
 .40ال أتهيب األزمات والشدائد.

0.176

 .42أنا أكثر حساسية من غالبية الناس.

*.355

 .41يحمر وجهي خجالً بدرجة أكبر عندما أتحدث لآلخرين.

*.490
0.224

 .43مرت بي أوقات شعرت خاللها يتراكم الصعاب بحيث ال أستطيع التغلب

*.473

 .45يداي وقدماي باردتان في العادة.

0.117

 .44أكون
عليها.متوت ًار للغاية أثناء القيام بعمل ما.

 .46أحيانًا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي.
 .47ال تنقصني الثقة بالنفس.
 .48أصاب أحيانًا باإلمساك.
 .49ال يحمر وجهي من الخجل.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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0.018

*.457
*.410
0.058
0.206

*.341

0.013
0.008
0.382
0.007
0.151
0.013
0.044
0.000
0.000
0.115
0.065
0.006
0.000
0.000
0.214
0.002
0.347
0.077
0.008

يوضح جدول ( ) 18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق والدرجة الكلية للمقياس،

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المقياس
صادقا لما وضع لقياسه ،عدا الفقرات "،35 ،33،31 ،28 ،22 ،20 ،17 ،13 ،12 ،10 ،4 ،2

 "48 ،47 ،45 ،41 ،40حيث تم حذفهم من المقياس  ،وأصبح عدد فقرات المقياس (.)32
 ثبات المقياس:تم التحقق من ثبات مقياس تقدير الذات من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية)
ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،وبعد ذلك تم
تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة جتمان حيث أن عدد األسئلة الفردية ال يساوي عدد األسئلة
الزوجية ،وقد تبين أن قيمة معامل االرتباط ( ،)0.611بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل
( ،)0.742وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال إحصائيًا ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)19طريقة التجزئة النصفية لمقياس القلق
المقياس
جميع فقرات المقياس بشكل عام

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

0.611

0.742

ب-معامل ألفا كرونباخ:
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس
( ،)0.790وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائياً ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)20معامل ألفا كرونباخ لمقياس القلق
عدد

المقياس

معامل ألفا

الفقرات كرونباخ
32

جميع فقرات المقياس بشكل عام
89

0.790

جدول ( :)21تصحيح مقياس القلق
الدرجة

نعم

ال

التصحيح

1

0

وبناء على التصحيح السابق فإن الدرجة الكلية التي يحصل عليها المبحوث تبلغ  32فقرة × )32= 1
ً
وأدنى درجة تساوي ( 33فقرة × .)0 = 0
خامساً :خطوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ,تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية :

 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
 .2إعداد أدوات الدراسة.
 .3مراجعة وتنقيح أدوات الدراسة من قبل المشرف.

 .4عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين.
 .5إجراء التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين.
 .6تحديد عينة الدراسة.

 .7أخذ الموافقة الرسمية من الجامعة لتطبيق أدوات الدراسة.
 .8تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية حجمها ( )50طالب وطالبة.
 .9تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة الفعلية.

.10رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتحليلها وتفسيرها.

 .11تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة .
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سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package

) for the Social Sciences (SPSSوقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1العرض الجدولي.

 .2النسب المئوية والتك اررات.

 .3معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson Correlation Coefficient

 .4اإلحصاء الوصفي "المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،الوزن النسبي".
 .5معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha
 .6طريقة التجزئة النصفية ( )Split Half Methodومعادلة جتمان.
 .7اختبار تحليل التباين األحادي ).)One Way Analysis of Variance - ANOVA
 .8اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات البعدية.
 .9اختبار T.test

91

الفصل الخامس
عرض النتائج وتفسيرها

نتائج السؤال األول وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال الثاني وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال الثالث وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال الرابع وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال الخامس وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال السادس وعرضها وتفسيرها
نتائج السؤال السابع وعرضها وتفسيرها
نتائج الدراسة
التوصيات
المقترحات
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الفصــــــل الخامس :عرض النتائج ومناقشتها
يتناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز
نتائج المقاييس المستخدمة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل المقاييس األربعة ،وذلك بهدف
التعرف على بعض العوامل النفسية المرتبطة باالغتراب النفسي لدى الشباب في قطاع غزة ،لذا تم

إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من مقاييس الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في

هذا الفصل.

أو ًال :تساؤالت الدراسة:
ينص التساؤل األول على "ما مستوى االغتراب النفسي لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية " لمتوسط الحسابي

االنحراف المعياري ،الوزن النسبي" للتعرف على مستوى االغتراب النفسي لدى الشباب الفلسطيني في
قطاع غزة ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (:)22

جدول ( :)22يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لالغتراب النفسي
البعد

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي*%

الترتيب

الغربة االجتماعية

14

42

24.08

5.45

57.33

2

الغربة الوجدانية

14

42

23.09

6.32

54.97

3

الغربة الثقافية

10

30

20.46

3.50

68.20

1

38

114

59.27 12.84 67.57

االغتراب النفسي بشكل
عام

* يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 100
تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )22أن المتوسط الحسابي لمقياس االغتراب النفسي بشكل عام

يساوي  67.57بانحراف معياري  ،12.84وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%59.27وهذا يعني أن مستوى
االغتراب النفسي لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة متوسط وبنسبة .%59.27
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طالب وطالبات الجامعة في العينة محل الدراسة بالرغم من كل
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتردية في قطاع غزة والتي يعاني منها كل مواطن في
قطاع غزة ولكن بنسب متفاوتة ،إال أن حالتهم النفسية لم تتدهور وتتراجع بشكل كبير حيث أنه ما زال

عندهم أمل بأن يكون القادم أفضل وأحسن ،وما زال عندهم أمل بأن يكون لديهم دور في التغيير

القادم ،وأن الفلسطيني في مخ تلف أماكن تواجده يتعرض للعديد من التحديات ولكنها مهما بلغت في
شدتها وقسوتها إال أنها ال تؤدي به إلى العزلة والشعور بالضياع وفقدان معاني الحياة ،بل إنها تزيده

ثبات وإصرار على تحدي الصعاب ،والكثير من الشباب الجامعي لديهم قوة وإرادة وهمة عالية تحفزهم
وتجعلهم بعيدين كل البعد عن اإلحباط واالنطواء.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (نعيسة )2012 ،التي أشارت إلى وجود اغتراب نفسي لدى طلبة السكن

الجامعي بدرجة متوسطة ،ومع دراسة ) (Kitlou, 2007التي أشارت إلى أن الشباب الفلسطيني يعانون
االغتراب بدرجة متوسطة.

وتختلف مع دراسة (حجازي ) 2010 ،التي أشارت إلى وجود اغتراب نفسي مرتفع لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الشباب

الجامعي ،ومع دراسة ) (Delfabbro and Etal, 2006التي بينت أن مستوى انتشار ظاهرة االغتراب
النفسي واالجتماعي لدى الطالب مرتفع ،ومع دراسة ( (Mahonyey and Quick, 2001التي بينت
أن الشباب لديهم درجة عالية من الشعور باالغتراب النفسي.
وجاء بعد الغربة الثقافية بالمرتبة األولى ألن الحياة اليوم وبفعل االنفتاح على الثقافات األخرى من

خالل الهجرة إلى الخارج والتواصل االجتماعي مع الغير عبر االنترنت ،باإلضافة إلى طبيعة الظروف

الح ياتية ،فإن ذلك ترتب عليه اختالف ثقافة اليوم عن ما كان سائد في الماضي ،وجاء بعد الغربة
الوجدانية في المرتبة األخرى لكون الظروف الحياتية مهما بلغت قسوتها فإنها غالبًا ال تدفع إلى الشعور
باإلحباط والعزلة وفقدان حرص الذات على العطاء.

وتختلف هذه النتيجة عن دراسة (الضبع والفهد )2008 ،التي بينت أن أكثر عامل يسبب االغتراب
النفسي هو االحساس بالالمعنى ثم اإلحساس بالعجز االجتماعي واالنعزالية وضعف المشاركة
االجتماعية واإلحساس بالغربة ونقص المعايير والتباعد الثقافي.
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ينص التساؤل الثاني على "ما مستوى تقدير الذات لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية "المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري ،الوزن النسبي" للتعرف على مستوى تقدير الذات لدى الشباب الفلسطيني في قطاع
غزة ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (:)23

جدول (:)23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي تقدير الذات

تقدير الذات بشكل عام

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

20

20

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي*%

12.36

3.52

61.82

* يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 100
تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )23أن المتوسط الحسابي لمقياس تقدير الذات بشكل عام يساوي

 12.36بانحراف معياري  ،3.52وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%61.82وهذا يعني أن مستوى تقدير
الذات لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة متوسط وبنسبة .%61.82
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طالب وطالبات الجامعة في العينة محل الدراسة لديهم قناعة بذواتهم
خاصة وأنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة وهي التعليم العالي إال لكونهم حريصين على أن يصلوا بأنفسهم

إلى مكانة أفضل سواء معرفيًا أو مهنيًا ،وإن كانت الظروف المحيطة بهم قد تعيق هذا الوصول
باإلضافة إلى نظرة الغير لهم من خالل ما يبدر عنهم من سلوكيات.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ( )Brown, 2008التي أشارت إلى انخفاض تقدير الذات لدى الطلبة
اليابانيين عمومًا.

ينص التساؤل الثالث على "ما مستوى هوية الذات لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية " المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري ،الوزن النسبي" للتعرف على مستوى هوية الذات لدى الشباب الفلسطيني في قطاع
غزة ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (:)24
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جدول ( :)24يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لهوية الذات

هوية الذات بشكل عام

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

22

66

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي*%

39.04

7.91

59.15

* يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 100
تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )24أن المتوسط الحسابي لمقياس هوية الذات بشكل عام يساوي

 39.04بانحراف معياري  ،7.91وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%59.15وهذا يعني أن مستوى أزمة
الهوية لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة متوسط بنسبة .%59.15
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طالب وطالبات الجامعة في العينة محل الدراسة لديهم شعور بأن
الوضع الراهن لن يؤثر سلباً على هويتهم الشخصية سواء أمام أنفسهم أو أمام الغير ،فالظروف وإن

أثرت لكنها ال تؤدي باإلنسان الواعي والمتعلم إلى زيادة االضطراب النفسي واالجتماعي لديه والذي

يؤثر سلبًا على سلوكه ،وهذا االضطراب يؤثر على هويته التي البد أن يحافظ عليها لتحسين نظرته
اإليجابية لذاته ،وفي نفس الوقت يجب أن يعزز نظرة الغير اتجاهه وأن تكون إيجابية.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (شلبي )2013 ،التي أشارت إلى أن هوية الذات لدى الشباب مستواها

منخفض ،ومع دراسة (العبودي )2013 ،التي أظهرت انخفاض مستوى هوية الذات لدى العاطلين

والطلبة بشكل عام.

ينص التساؤل الرابع على "ما مستوى القلق لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية " المتوسط الحسابي،

االنحراف المعياري ،الوزن النسبي" للتعرف على مستوى القلق لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة،
ويتضح ذلك من خالل الجدول (:)25

جدول ( :)25يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للقلق

القلق بشكل عام

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

32

32

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي*%

15.98

6.17

49.93

*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 100
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تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )25أن المتوسط الحسابي لمقياس القلق بشكل عام يساوي 15.98

بانحراف معياري  ،6.17وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%72.63وهذا يعني أن مستوى القلق لدى الشباب
الفلسطيني في قطاع غزة مرتفع بنسبة .%49.93

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طالب وطالبات الجامعة في العينة محل الدراسة وإن كان لديهم

أمل بأن يكون القادم أفضل إلى أن تراجع الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية المستمر في قطاع

غزة بفعل االنقسام الداخلي والحصار اإلسرائيلي وانعدام األفق والبيئة المناسبة إليجاد الحلول أدى بهم

إلى الشعور بالقلق الذي يصاح به الخوف من المستقبل والشعور بأن ما بذله الطالب أو الطالبة الجامعية
من وقت وجهد ومال في سبيل الحصول على التعليم الجامعي لن يكون له فائدة في ظل األوضاع

الراهنة وسيكون االنتظار طويل لتحقيق المراد إن تحقق.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (األنصاري )2004 ،التي بينت ارتفاع متوسطات القلق لدى األردنيين
ويليهم على التوالي الفلسطينيين ،والسوريين ،والعمانيون ،والكويتيون ،والسعوديون ،واللبنانيون

واإلماراتيون.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (الزعبي ) 2002 ،التي توصلت إلى أن متوسطات درجات القلق لدى
طلبة جامعة مؤتة هي درجات متوسطة.

ينص التساؤل الخامس على "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائيــــــــــة عند مستوى داللة ( ≤ α
 ) 0.05بين االغتراب النفسي وكل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق لدى الشباب في قطاع
غزة؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين االغتراب
النفسي وكل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق لدى الشباب في قطاع غزة.

الختبار هذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين االغتراب
النفسي وكل من تقدير الذات وأزم ة الهوية والقلق لدى الشباب في قطاع غزة ،ويتضح ذلك من خالل
الجدول (:)26
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جدول ( :)26معامل االرتباط بين االغتراب النفسي وكل من تقدير الذات وهوية
الذات والقلق لدى الشباب في قطاع غزة

الغربة االجتماعية
الغربة الوجدانية
الغربة الثقافية
االغتراب النفسي بشكل عام

تقدير

هوية

الذات

الذات

معامل االرتباط

*-.489

*.590

*.417

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

*-.598

*.702

*.547

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

*-.371

*.445

*.366

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

*.545* .714* -.600

القيمة االحتمالية

0.000

القلق

0.000 0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
من النتائج الموضحة في جدول ( )26تبين ما يلي:
 العالقة بين االغتراب النفسي وتقدير الذات لدى الشباب في قطاع غزة  :تبين أن معامل االرتباطيساوي  ،-0.600وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة 0.05

≥  αوهذا يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي وتقدير
الذات لدى الشباب في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن شعور الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة باالغتراب
النفسي اجتماعيًا ووجدانيًا وثقافيًا والذي يترتب عليه تدهور وتراجع الحالة النفسية لديهم سيؤدي بطبيعة
الحال إلى عدم اقتناع بذواتهم وعدم اقتناع اآلخرين بهم ،ألن مستوى االغتراب النفسي وحالة الفرد
النفسية تؤثر عليه وعلى نظرة األخرين له من خالل السلوكيات التي تبدر عنه.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Zhang, 2014التي أوضحت وجود عالقة سلبية بين االغتراب
النفسي وتقدير الذات.
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 العالقة بين االغتراب النفسي وهوية الذات لدى الشباب في قطاع غزة :تبين أن معامل االرتباطيساوي  ،0.714وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة 0.05
≥  αوهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي وهوية

الذات لدى الشباب في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن شعور الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة باالغتراب

النفسي اجتماعيًا ووجدانيًا وثقافيًا والذي يترتب عليه تدهور وتراجع الحالة النفسية لديهم سيؤدي بطبيعة

الحال إلى زعزعت هويتهم الشخصية سواء أمام أنفسهم أو أمام الغير من خالل تصرفاتهم ،وفقدان

الهوية يترتب عليه تراجع دور الفرد في الحياة.
 ا لعالقة بين االغتراب النفسي والقلق لدى الشباب في قطاع غزة :تبين أن معامل االرتباط يساوي ،0.545وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05

وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين االغتراب النفسي والقلق لدى
الشباب في قطاع غزة.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن شعور الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة باالغتراب
النفسي اجتماعياً ووجدانياً وثقافياً والذي يترتب عليه تدهور وتراجع الحالة النفسية لديهم سيؤدي بطبيعة

الحال إلى زيادة مستوى القلق والتوتر لدى الفرد وهذا يصاحبه الخوف من المستقبل.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Zhang, 2014التي بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االغتراب

النفسي والقلق.

ينص التساؤل السادس على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـــــــــة ( ≤ α

 )0.05في متوسطات كل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وأزمة الهوية والقلق تعزى لـــ (الجنس،
الكلية ،المستوى التعليمي ،الوضع االقتصادي لألسرة "أسرة األبوين")؟".
لإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات
كل من االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق تعزى لـــ (الجنس ،الكلية ،المستوى
التعليمي ،الوضع االقتصادي لألسرة "أسرة األبوين").
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات كل من االغترابالنفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق تعزى إلى الجنس.

الختبار هذا الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار "  -Tلعينتين مستقلتين " ،ويتضح ذلك من
خالل الجدول (:)27

جدول ( :)27نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
المقياس
االغتراب النفسي
تقدير الذات
هوية الذات
القلق
*

الجنس العدد
ذكر

197

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

12.42 70.72

قيمة t
*5.59

أنثى

12.13 63.10 136

2

ذكر

3.30 11.71 197

*-

أنثى

3.62 13.29 136

4.144

ذكر

7.74 40.93 197

أنثى

7.39 36.37 136

ذكر

5.93 16.51 197

أنثى

6.44 15.25 136

مستوى
الداللة
0.000
0.000

0.000 *5.416
0.067 1.835

الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )27تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين

مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لمقياس "القلق" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المقياس تُعزى إلى الجنس.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة ينظرون بنفس النظرة

إلى الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية الراهنة في قطاع غزة لكونهم جميعًا يتعرضون لها،
وبالتالي فإن هذه الظروف تعزز لديهم مستوى القلق والخوف من المستقبل.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (األحمد )2001 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

في مستويات القلق تعزى إلى متغير الجنس.
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وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ( )Patricia Vuijk et al ,2007التي أشارت إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حول القلق ولصالح اإلناث ،ومع دراسة (الزعبي )2002 ،التي

بينت أن درجات القلق عند الذكور أعلى منها عند اإلناث.

أما باقي المقاييس فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "  - Tلعينتين مستقلتين"

أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المقاييس تُعزى إلى الجنس ،وذلك لصالح الذكور للمقياسين (االغتراب

النفسي ،هوية الذات) ،ولصالح اإلناث لمقياس (تقدير الذات).

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة يختلفون فيما بينهم

حسب طبيعتهم البيولوجية والفسيولوجية حيث أن الذكور يتميزون بأنهم أكثر قدرة على تحمل الشدائد

والصبر بينما اإلناث يتميزون بالبعد العاطفي في تصرفاتهم وهذا بالتالي يؤدي إلى وجود اختالف

بينهم في نظرتهم لمستوى االغتراب النفسي وهوية الذات وكان ذلك لصالح الذكور ،باإلضافة إلى
وجود اختالف بينهم في نظرتهم لمستوى تقدير الذات وكان ذلك لصالح اإلناث.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الشامي )2014 ،التي بينت أن الذكور أكثر اغترابًا من اإلناث في
مظاهر االغتراب النفسي ،ومع دراسة ( )Kitlou, 2007التي بينت وجود فروق في ظاهرة االغتراب

تعزى لمتغير الجنس ،حيث أن الذكور أكثر شعو اًر باالغتراب من اإلناث ،ومع دراسة (محمد)2010 ،
التي بينت وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من الذكور واإلناث في تقدير الذات وذلك لصالح اإلناث.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (حجازي )2010 ،التي بينت عدم وجود فروق في الدرجة الكلية

لالغتراب النفسي وأبعاده تعزى لمتغير الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ،ومع دراسة (علي )2006 ،التي توصلت إلى أنه
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مظاهر االغتراب بين الذكور واإلناث ،ومع دراسة ( Mahonyey
 )and Quick, 2001التي بيت عدم وجود فروق ذات مغزى بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالشعور

باالغتراب ،ومع دراسة ( )Mayer, 2011التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث على تقدير الذات ،ومع دراسة (العبودي )2013 ،التي أظهرت عدم وجود فروق في هوية

الذات بين العاطلين والطلبة فيما يخص متغيري الجنس (ذكر ،أنثى).
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات كل من االغتراب
النفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق تعزى إلى الكلية.

الختبار هذا الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي " ،ويتضح ذلك من
خالل الجدول (:)28

جدول ( :) 28نتائج اختبار "تحليل التباين األحادي" – الكلية

المقياس

مصدر التباين

مجموع

درجات متوسط

المربعات

الحرية المربعات

بين المجموعات 10 3,340.706
االغتراب النفسي

داخل المجموعات 51,929.72
0

المجموع

55,270.42
6

بين المجموعات 141.676
تقدير الذات

325

داخل المجموعات 20,041.79
4
المجموع

20,903.57
0

بين المجموعات 682.639
داخل المجموعات 11,836.21
القلق

3
المجموع

1 159.784

0.025

10

14.168

0.324 1.150

12.314

334 4,131.570

بين المجموعات 861.777
هوية الذات

*2.09

الداللة

335

داخل المجموعات 324 3,989.894
المجموع

334.071

قيمة ""F

مستوى

12,518.85
2

10

86.178

324

61.857

334
10

68.264

319

37.104

329

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥0.05
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0.182 1.393

0.053 1.840

من النتائج الموضحة في جدول ( )28تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "تحليل

التباين األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لمقياس "االغتراب النفسي" وبذلك يمكن استنتاج أنه

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المقياس تُعزى إلى
الكلية.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة يختلفون فيما بينهم

حسب طبيعة التخصص الذي يدرسونه في الجامعة حيث أن طلبة الكليات العلمية يكونون أكثر قدرة
على استشراق المستقبل والتحليل بعكس طلبة

الكليات اإلنسانية وهذا بالتالي يؤدي إلى وجود اختالف بينهم في نظرتهم لمستوى االغتراب النفسي.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (حجازي )2010 ،التي بينت عدم وجود فروق في الدرجة الكلية
لالغتراب النفسي وأبعاده تعزى لمتغير التخصص.
أما باقي المقاييس فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "تحليل التباين األحادي" أكبر
من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المقاييس وهي (تقدير الذات ،هوية الذات ،القلق) تُعزى إلى الكلية.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة ومن مختلف الكليات
ينظرون بنفس النظرة إلى تقدير الذات وهوية الذات والقلق نظ ًار لكونهم يتعرضون إلى نفس الظروف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية الراهنة.
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (الزعبي )2002 ،التي بينت أنه طلبة كليات العلوم التربوية أكثر قلقًا
من طلبة الكليات العلمية.
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اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الكلية لمقياس االغتراب النفسي
جدول ( :) 29نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الكلية لمقياس االغتراب النفسي
الفرق بين المتوسطات

الفئات

اآلداب

المتوسط

الحسابي

اآلداب

االقتصاد
والعلوم

االدارية

التربية

الحقوق

الزراعة

الشريعة

الهندسة

الصيدلة العلوم

66.84

االقتصاد
والعلوم

68.38

1.546

اإلدارية
التربية

66.49

0.347

1.894

الحقوق

68.16

1.326

0.220

1.674

الزراعة

64.17

2.672

4.218

2.324

3.998

الشريعة

53.67

13.172

14.718

12.824

14.498

10.500

الهندسة
وتكنولوجيا

62.57

4.267

5.813

3.919

5.593

1.595

8.905

المعلومات
الصيدلة

70.50

3.662

2.115

4.009

2.335

6.333

16.833

7.929

العلوم

64.83

2.005

3.551

1.657

3.331

0.667

11.167

2.262

5.667

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥0.05
يوضح جدول ( ) 29نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الكلية لمقياس االغتراب النفسي،
حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الشباب الذين يتبعون كلية اآلداب

والعلوم اإلنسانية وبين الشباب الذين يتبعون كلية الشريعة ،وذلك لصالح الشباب الذين يتبعون كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات االخرى.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات كل من االغترابالنفسي وتقدير الذات وهوية الذات والقلق تعزى إلى المستوى التعليمي.

104

الختبار هذا الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار "  -Tلعينتين مستقلتين " ،ويتضح ذلك من
خالل الجدول (:)30

جدول ( :)30نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " – المستوى التعليمي
المقياس
االغتراب النفسي
تقدير الذات
هوية الذات
القلق

المستوى
التعليمي

األول

العدد
76

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

12.48 68.80

قيمة t

الداللة

0.059 1.900

الرابع

112

13.20 65.17

األول

76

3.12 11.56

*-

الرابع

112

3.64 13.03

2.886

األول

76

8.42 40.35

الرابع

112

7.85 37.16

األول

76

5.92 16.37

الرابع

112

7.09 15.13

مستوى

0.004

0.008 *2.661
0.221 1.228

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥0.05
من النتائج الموضحة في جدول ( )30تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين

مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05للمقياسين "االغتراب النفسي ،القلق" وبذلك يمكن استنتاج

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المقياس تُعزى
إلى المستوى التعليمي.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة من المستوى األول

والمستوى الرابع ينظرون بنفس النظرة إلى االغتراب النفسي والقلق نظ اًر لكون أعمارهم ليست متباعدة
عن بعضهم البعض وعاشوا في نفس الظروف الراهنة في قطاع غزة.

أما باقي المقاييس فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "  - Tلعينتين مستقلتين"

أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
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تقديرات عينة الدراسة حول هذه المقاييس تُعزى إلى المستوى التعليمي ،وذلك لصالح الذين مستواهم
التعليمي الرابع لمقياس (تقدير الذات) ،ولصالح الذين مستواهم التعليمي األول لمقياس (هوية الذات).

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة من المستوى األول

والمستوى الرابع اختلفوا فيما بينهم حول تقدير الذات ولصالح من مستواهم التعليمي الرابع لكونهم
تعرضوا لمواقف وأحداث تجعلهم أكثر إمكانية على تقدير ذواتهم ،واختلفوا فيما بينهم حول هوية الذات

ولصالح من مستواهم التعليمي األول لكون الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية زادت سوء في
أيامهم فأصبح هناك عندهم أزمة هوية مع ذواتهم ومع نظرة اآلخرين لهم.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات كل من االغترابالنفسي وتقدير الذات وأزمة الهوية والقلق تعزى إلى الوضع االقتصادي لألسرة (أسرة االبوين).

الختبار هذا الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي " ،ويتضح ذلك من

خالل الجدول (:)31

جدول ( :) 31نتائج اختبار "تحليل التباين األحادي" – الوضع االقتصادي لألسرة (أسرة األبوين)
المقياس

مصدر التباين
بين المجموعات

االغتراب النفسي

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2 2,383.658

داخل المجموعات 333 52,886.768
المجموع

تقدير الذات

القلق

2

داخل المجموعات 332 4,031.126

2

داخل المجموعات 332 20,461.289
المجموع

9

4

0.001

158.819
50.222
12.142

*4.13
6

0.017

334 4,131.570

بين المجموعات 442.282
هوية الذات

*7.50 1,191.82

الداللة

335 55,270.426

بين المجموعات 100.444
المجموع

قيمة ""F

مستوى

*3.58 221.141
61.630

8

0.029

334 20,903.570

بين المجموعات 94.880
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2

47.440

0.288 1.249

داخل المجموعات 327 12,423.971
المجموع

37.994

329 12,518.852

من النتائج الموضحة في جدول ( )31تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "تحليل

التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لمقياس "القلق" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المقياس تُعزى إلى الوضع
االقتصادي لألسرة (أسرة االبوين).

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة وبغض النظر عن

الوضع االقتصادي ألسرهم سواء ضعيف جداً أو ضعيف أو متوسط أو مرتفع أو مرتفع جدًا فإنهم
ينظرون بنفس النظرة إلى القلق والخوف حيث أن األهالي واألسر يتخافون على مستقبل أبنائهم في
ظل هذه األوضاع الراهنة التي تتصف بعدم االستقرار والتردي.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الزعبي )2002 ،التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

الطلبة حول القلق تعزى للمستوى االقتصادي.

أما باقي المقاييس فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "تحليل التباين األحادي" أقل

من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المقاييس وهي (االغتراب النفسي ،تقدير الذات ،هوية الذات) تُعزى
إلى الوضع االقتصادي لألسرة (أسرة االبوين).
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات في الجامعة محل الدراسة والذي يعيشون في
أسر متباينة في وضعها االقتصادي فإنهم اختلفوا فيما بينهم حول االغتراب النفسي وتقدير الذات وهوية

الذات ،لكون األبوين ومستوى ارتياحهم االقتصادي يؤثر على الحالة النفسية لألبناء وتقدير األبناء
لذواتهم ونظرة الغير لهم وعلى ثقتهم بأنفسهم.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الشامي )2014 ،التي بينت أن الشباب الذين ينتمون إلى فئات الدخل

المتدني يتصفون باالغتراب النفسي أكثر من الشباب الذين ينتمون إلى الدخول األخرى.

اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الوضع االقتصادي لألسرة للمقاييس (االغتراب النفسي،
تقدير الذات ،هوية الذات).
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جدول ( :) 32نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الوضع االقتصادي لألسرة للمقاييس
(االغتراب النفسي ،تقدير الذات ،هوية الذات)
المقياس

االغتراب

النفسي
تقدير
الذات

الفئات

المتوسط
الحسابي

الفرق بين المتوسطات
ضعيف/
ضعيف جدا

ضعيف /ضعيف جدا

73.11

متوسط

66.25

*6.862

مرتفع /مرتفع جدا

66.43

*6.678

ضعيف /ضعيف جدا

11.29

متوسط

12.72

*-1.431

مرتفع /مرتفع جدا

12.25

-0.964

ضعيف /ضعيف جدا

41.29

هوية الذات متوسط
مرتفع /مرتفع جدا

38.29

*2.998

39.32

1.969

متوسط

مرتفع /مرتفع
جدا

-0.184

0.467

-1.029

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة .α ≥0.05
يوضح جدول ( ) 32نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الوضع االقتصادي لألسرة لمقياس
االغتراب النفسي ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الشباب الذين

وضعهم االقتصادي ضعيف/ضعيف جدا وبين الشباب الذين وضعهم االقتصادي متوسط

ومرتفع/مرتفع جدا ،وذلك لصالح الشباب الذين وضعهم االقتصادي ضعيف/ضعيف جدا ،بينما تبين

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الذين وضعهم االقتصادي متوسط وبين الشباب
الذين وضعهم االقتصادي مرتفع/مرتفع جدا.

وبين الجدول أيضًا اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات الوضع االقتصادي لألسرة لمقياس تقدير
الذات ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الشباب الذين وضعهم
االقتصادي ضعيف/ضعيف جدا وبين الشباب الذين وضعهم االقتصادي متوسط ،وذلك لصالح الشباب
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الذين وضعهم االقتصادي متوسط ،بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات
االخرى.

وأخي ًار يبين الجدول اختبار شيفيه لمقارن ة متوسطات فئات الوضع االقتصادي لألسرة لمقياس هوية
الذات ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الشباب الذين وضعهم
االقتصادي ضعيف/ضعيف جدا وبين الشباب الذين وضعهم االقتصادي متوسط ،وذلك لصالح الشباب

الذين وضعهم االقتصادي ضعيف/ضعيف جدا ،بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

باقي الفئات االخرى.

ينص التساؤل السابع على "هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α

 )0.05في مستوى االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق
مستوى (مرتفع  /منخفض)؟".

لإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الثالثة :توجد اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في مستوى

االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق مستوى(
مرتفع/منخفض).
الختبار هذا الفرضية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار "  -Tلعينتين مستقلتين " ،ويتضح ذلك من

خالل الجدول (:)33

جدول ( :)33نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " – المستوى (مرتفع  /منخفض)
المقياس
تقدير الذات
هوية الذات
القلق

المستوى العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة t

منخفض *10.04 12.28 59.02 83
مرتفع

3 13.18 76.18 83

منخفض 8.11 55.63 83
مرتفع

15.399 11.65 78.95 83

منخفض 9.45 57.64 83
مرتفع

**-

11.431 12.49 77.29 83
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مستوى
الداللة
0.003
0.000
0.000

*الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥0.05
من النتائج الموضحة في جدول ( )33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين
مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد اختالفات ذات داللة إحصائية
في مستوى االغتراب النفسي باختالف مستوى كل من تقدير الذات وهوية الذات والقلق مستوى (مرتفع

 /منخفض).
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مستوى االغتراب النفسي لدى الطالب والطالبات في الجامعة محل
الدراسة (االجتماعي ،والوجداني ،والثقافي) وطبيعة الحالة النفسية السائدة لديهم ،تتأثر بمستويات تقدير

الذات وهوية الذات والقلق سواء أكانت مرتفع أو منخفضة ،حيث أن هذه المستويات والتي تتأثر
بالظروف الراهنة لها بطبيعة الحال تأثير على االغتراب النفسي.
توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فإنها توصي بالتالي:

 .1حث مختلف الجهات المعنية وذات العالقة سواء الحكومية أو األهلية بالعناية بالشباب الفلسطيني،
وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف من معاناته في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية
الراهنة المتردية.

 .2قيام المنظمات األهلية بإعداد برامج إرشادية عالجية تساهم في التخفيف من حدة التأثيرات النفسية
السلبية على الشباب الفلسطيني.
 .3الحصول على تمويل لمشاريع تساهم في تعزيز صمود الشباب ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة.
 .4حث الجامعات على تفعل دورها في تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لطالب والطالبات.
الدراسات المستقبلية المقترحة:
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها وتوصياتها ،تقترح الباحثة العناوين التالية إلجرائها في المستقبل:
 .1بحث العالقة بين بعض العوامل النفسية وهي (تقدير الذات ،وأزمة الهوية ،والقلق) واالغتراب النفسي
لدى طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة،

 .2بحث العالقة بين بعض العوامل النفسية األخرى واالغتراب النفسي لدى الشباب في قطاع غزة.
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المصادر والمراجع

أو ًال  :المصادر
القرآن الكريم
ابن منظور ،أبي الفضل ( .)1968لسان العرب  ،إعداد وتصنيف يوسف خياط  ،بيروت.
ابن منظور ،أبي الفضل ( .)1988لسان العرب ،المحيط ،المجلد الثاني ،دار لسان العرب ،بيروت.
بتروفسكي ،م .ج باروشفسكي ( .)1996معجم علم النفس المعاصر ،ترجمة حمدي عبد الجواد ،وعبد
السالم رضوان ،القاهرة ،دار العالم الجديد.
الرازي ،محمد ( .)1992مختار الصحاح ،دائرة المعاجم ،مكتبة بيروت ،لبنان.
الفيومي ،أحمد بن محمد علي المقري .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر ،ص .96
المنجد في اللغة واإلعالم ( .)1986دار المشرق ،بيروت ،ط.27
ثاني ًا  :المراجع
المراجع العربية:
إبراهيم ،عبد الستار :)2002( .القلق قيود من الوهم ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
إبراهيم ،عيد :)2000( .علم النفس االجتماعي ،مكتبة زهراء ،القاهرة.
أبو جادو ،صالح محمد :)2004( .سيكولوجية التنشئة االجتماعي ،عمان ،دار المسيرة.
أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال :)1996( .مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم
النفسية والتربوية واالجتماعية ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
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أبو زيد ،أحمد :)2009( .البناء االجتماعي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،مصر ،ص .19
أبو عمرة ،هاني عطية عليان :)2013( .مستوى االلتزام الديني والقيم االجتماعية وعالقتها باالغتراب
النفسي لدى طالب الجامعات الفلسطينية بغزة ،ص .26
أبو نجيلة ،سفيان :)2001( .مقاالت في الشخصية والصحة النفسية ،مركز البحوث اإلنسانية والتنمية
االجتماعية ،غزة ،فلسطين.
إجالل ،محمد سري :)1993( .االغتراب والتغريب الثقافي والتغريب اللغوي لدى عينة جامعية مصرية،
مجلد كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،عدد  ،17جزء  ،1ص .120 -77
أحمد ،سهير :)2003( .سيكولوجية الشخصية ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية ،مصر.
أحمد ،سهير كامل :)2003( .الصحة النفسية والتوافق ،ط  ،2مصر ،اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية
للكتاب.
أميرة ،محمد الشريف )2014( .تأثير الغربة – كعامل ضاغط – على االغتراب النفسي وعالقتها
بجودة الحياة وقلق المستقبل ونمط السلوك أ لدى عين ة من المصريين العامليين بالخارج .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.
األنصاري ،بدر محمد :)2002( .المرجع في مقاييس الشخصية – تقنيين على المجتمع الكويتي ،
دار الكتاب الحديث ،القاهرة.
بدر األنصاري ( :)2004القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية ،دراسة ثقافية مقارنة ،دراسات
نفسية ،مجلد  ،14عدد ،3ص .370-337
بني يونس ،محمد :)2004( .مبادئ علم النفس ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.
بيلكالني ،إبراهيم محمد : )2008( .تقدير الذات وقلق المستقبل لدى الجالية العربية المقيمة بمدينة
أوسلو بالنرويج ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األكاديمية العربية المفتوحة ،الدنمارك.
تونسي ،عديلة حسن :)2002( .القلق واالكتئاب لدى المطلقات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
أم القرى ،مكة المكرمة.
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جبر ،أحمد : )1978( .دراسة تجريبية مقارنة بين أثر إرشاد اآلباء على تخفيف القلق لدى المراهقين،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
الجرجاني ،أبي الحسن علي بن محمد :)1983( .كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
جالل ،سعد :1985( .المرجع في علم النفس ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.
الجماعي ،صالح الدين :)2009( .االغتراب النفسي االجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي ،عمان،
دار زهران.
حجازي ،جولتان :)2010( .االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والتوجه المستقبلي لدى الشباب
الجامعي الفلسطيني  ،جامعة األقصى.
الحكيمي ،وجدان عبد العزيز :)2003( .الصحة النفسية للطفل والمراهق ،دار الرشد.
الحمداني ،موفق :)2006( .مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
خليفة ،عبد اللطيف :)2002( .االغتراب وعالقته بالمقارنة والتوجه الديني ،الكويت.
خليفة ،عبد اللطيف محمد :)2003( .دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار الغريب ،القاهرة.
الداهري ،صالح :)2005( .مبادئ الصحة النفسية ،دار وائل للنشر ،عمان.
داوود ،عزيز والطيب ،محمد والعبيدي ،ناظم :)1991( .الشخصية بين السواء والمرض ،مكتبة
األنجلو المصرية ،القاهرة.
الدخاخني ،إبراهيم محمد إبراهيم :) 1999( .المشكالت النفسية واالجتماعية لألطفال المحرومين من
الوالدين وعالقتها بتقدير الذات والمم ارسة العالجية للخدمة االجتماعية ،رسالة ماجستير ،معهد
الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس.
دعاء سيد إبراهيم مهدي : )2000( .اتجاه الطفل العامل نحو العمل وعالقته بالعدوان وتقدير الذات
في الريف والحضر ،رسالة ماجستير ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس.
راغب ،نبيل :)2003( .أخطر مشكالت الشباب :القلق – العنف – اإلدمان – االكتئاب ،دار غريب
للنشر والتوزيع ،القاهرة.
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رزق ،أمينة محمد :) 2009( .نظريات الشخصية ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق.
رضوان ،سامر :)2007( .الصحة النفسية ،ط  ،2دار المسيرة ،عمان.
الرفاعي ،نعيم :)2003( .القيمة النفسية ،دراسة في سيكولوجية التكيف  ،منشورات جامعة دمشق.
الزعبي ،م ،م :)2002( .مستوى القلق لدى طلبة البكالوريوس في جامعة مؤتة وعالقته ببعض
المتغيرات األخرى ،مجلة كلية التربية ،ج  ،18ص .30-2
زغير ،رشيد :)2010( .الصحة النفسية والمرض النفسي والعقلي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
زليخة ،جديدي :)2012( .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة وادي سوف ،الجزائر.
زهران ،حامد :)1978( .الصحة النفسية والعالج النفسي ،عالم الكتب ،القاهرة.
زهران ،حامد :)2005( .الصحة النفسية والعالج النفسي ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
زهران ،حامد عبد السالم :)1997( .الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط  ،3عالم الكتب ،القاهرة.
زهران ،سماح خالد : )2002( .دراسات في علم النفس االجتماعي التربوي على األطفال والراشدين،
ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص .18
زهران ،سناء حامد :)2004( .إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب ،عالم
الكتب ،القاهرة ،ص .113
زينب ،شقير :)2005( .مقياس قلق المستقبل ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.
سرحان ،وليد والتكريتي ،محمد حباشنة :)2004( .القلق ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان.
السلطان ،ابتسام :)2009( .التطور الخلقي للمراهقين ،عمان ،دار المأمون ،الطبعة األولى.
سلطان ،عمار الدين :)1982( .الطب النفسي ،دار النهضة ،القاهرة.
سليمان ،عبد الخالق : )1992( .بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية في
دولة قطر ،مجلة علم النفس ،الهيئة المصرية العام للكتاب ،العدد  ،24القاهرة.
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الشويعر ،طريفة مسعود :)1998( .اإليمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي ،دار البيان
العربي ،جدة.
الشيخ ،فضل ،عطا هللا ،صالح الدين :)2010( .أزمة الهوية لدى طلبة الجامعات  ،رسالة ماجستير،
السودان.
صالح ،قاسم حسين والطارق ،علي :)1998( .االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية من منظوراتها
النفسية واإلسالمية ،صنعاء ،مكتبة الجيل الجديد ،ط .1
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المالحق

ملحق رقم ( ) 1استبانة االغتراب النفسي في صورتها األولية
ت

دائمًا

الفقرات

البعد األول :الغربة االجتماعية
1

أشعر أن المجتمع يتجاهل جهودي

2

أعجز عن القيام بالمسئوليات االجتماعية

3

أشعر بالسخط على جميع المحيطين بي

4

أشعر بأني شخص ضار للمجتمع

5
6

أعتقد من الضروري أن يستغل الفرد اآلخرين حتى يصل إلى ُمراده

أعتقد أن المجتمع الذي أعيش فيه يتصف بالظلم وعدم المساواة

7

أشعر بالوحدة والعزلة على الرغم من وجود اآلخرين حولي

8

أشعر بأنني منبوذ من اآلخرين

9

أشعر بأني مكروه من اآلخرين

 10أشعر بأني ال أنتمي إلى المجتمع الذي أعيش فيه
 11أشعر بالتوتر عندما أتحدث مع اآلخرين
 12أتجاهل ما يحدث لآلخرين
 13أتضايق من مشاركة اآلخرين
 14أشعر بالبعد عن المجتمع الذي أعيش فيه
البعد الثاني  :الغربة الوجدانية
1

أشعر بتعاسة حقيقية في حياتي

2

تراودني فكرة االنتحار من حين آلخر

3

ينتابني شعور بأنه ال فائدة مني

4

أشعر بالعزلة حتى لو كنت بين مجموعة من الناس

5

أشعر بالسخط من نفسي واستصغار ذاتي
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أحيانًا

أبدًا

7

حول لي وال قوة
أشعر أني كائن ضعيف ال َ
أكره الحياة وافكر باالنتحار

6
8

حياتي مليئة بأشياء عديمة القيمة

9

أعمالي اليومية مصدر تعاستي

 10أفضل الموت على الحياة المليئة بالتعب والعذاب
 11ينتابني شعور بالفشل والضياع
 12أشعر باالحباط والعجز والفشل
 13أشعر بانعدام المغزى من الحياة

 14أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون لوحدي
البعد الثالث  :الغربة الثقافية
1

أحس أن أفكاري تختلف عن أفكار كثير من الناس

2

يصعب علي تكوين رؤية واضحة عن مستقبلي

3

أفضل التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير لألفضل

4

أمتلك فلسفة واضحة في الحياة

5

أشعر أني كلما حاولت أن أتخذ قرار مهم في حياتي تراجعت عنه

6

أشعر أن القيم والعادات التي تربيت عليها لم تعد تصلح لهذا الزمان

7

أعجز عن وضع أهداف تتعلق بمستقبلي

8
9

يصعب علي التوافق مع متغيرات العصر الجديد
ّ
لدي القدرة على مواكبة التطورات الثقافية الدخيلة لكن دون الوعي والفهم
الكافي

 10أنزعج من بعض عادات المجتمع البالية
 11يبدو أنه اختلط الصواب بالخطأ في هذا الزمان
 12ينتابني أحيانأً الشعور بالسخط من أساليب التفكير السطحية لدى بعض
الناس
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ملحق رقم ( )2مقياس تقدير الذات
ت

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

1

عادة
ال تضايقني األشياء ً
أجد من الصعب علي أن أتحدث مع زمالئي في العمل

3

أود لو أستطيع أن أغير أشياء في نفسي

4

ال أجد صعوبة في اتخاذ ق اررتي بنفسي

5

يسعد اآلخرون بوجودهم معي

6

أتضايق بسرعة في المنزل

7
8

أحتاج وقتًا طويالً كي أعتاد على األشياء الجميلة
أنا محبوب بين األشخاص من نفس سني

9

تراعي عائلتي مشاعري دائمًا

2

تنطبق

 10أستسلم بسهولة

 11تتوقع عائلتي مني الكثير
 12من الصعب جداً أن أظل كما أنا
 13تختلط األشياء كلها في حياتي
عادة
 14يتبع الناس أفكاري ً
 15ال أقدر نفسي حق قدرها
 16أود كثي اًر لو أترك المنزل

 17أشعر بالضيق من عملي غالبًا

 18منظري ليس وجيهًا مثل معظم الناس

عادة
 19إذا عندي شيء أريد أن أقوله فإني أقوله ً
 20تفهمني عائلتي
 21معظم الناس محبوبون أكثر مني
عادة كما لو كانت عائلتي تدفعني لعمل أشياء
 22أشعر ً
عادة فيما أقوم به من أعمال
 23ال ألقى التشجيع ً
 24أرغب كثي اًر أن أكون شخصاً آخر
 25ال يمكن لآلخرين االعتماد علي
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ال تنطبق

ملحق ( )3مقياس أزمة هوية الذات
العـــــبــــــــــــــــــارة

ت

موافق

موافق إلى حد
ما

1

أعاني من الضياع وسط زمالئي الطلبة

2

أقوالي ال تتفق مع أفعالي

3

أبادل اآلخرين بالتحية والسالم

4

أنقاد وراء اآلخرين بسهولة

5

ال يهمني االلتزام بالعادات والتقاليد االجتماعية

6

أعتقد أن اإلنسان يستطيع أن يتحكم بسعادته

7

يعجبني حضور المناسبات االجتماعية

8

أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري

9

ال أعرف أي طريق أسلكه في الحياة

 10أخشى من مستجدات األمور
 11أمتلك رؤية واضحة لمستقبلي
 12أشعر بالنقص في معظم المواقف الحياتية
 13ال شيء يشعرني بلذة الحياة
 14أرى أن لحياتي معنى
 15أشكو من انخفاض مستواي العلمي

 16دائماً ينصحني المدرسون لالنتباه للدرس

 17أرى صعوبة استرجاع ما فاتني من الماضي
 18أحل مشكالتي بنفسي
 19تسيطر علي أفكار الشعور بالذنب
 20أرى أني الزلت بحاجة إلى معاونة أسرتي
 21أتحرج عند التحدث إلى الجنس اآلخر
ال
 22أتمنى أن أعود طف ً

 23أحس بالشك اتجاه اآلخرين
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غير موافق

 24أعاني من التوتر النفسي
 25أعاني من الشعور بالعزلة االجتماعية
 26أشعر بتعاطف اآلخرين وحبهم لي
 27ال أشعر باألمان في عالم اليوم

 28لدي رغبة كبيرة في التفوق الدراسي
 29أفضل االنعزال عن الضيوف عند زيارتهم لنا في البيت
 30أشعر أنني شخص سعيد
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ملحق رقم ( )4مقياس القلق
نعم

ت

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

1

نومي مضطرب ومتقطع

2

مرت بي أوقات لم أستطع من خاللها النوم بسبب القلق

3
4

مخاوفي قليلة جداً مقارنة بأصدقائي

أعتقد بأنني أكثر عصبية من معظم الناس

5

تنتابني أحالم مزعجة (أو كوابيس) كل عدة ليالي

6

لدي متاعب أحيانًا في معدتي

8

أعاني أحيانًا من نوبات إسهال

7

غالباً ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل ما

9

تثير قلقي أمر العمل والعمال

10

تصيبني نوبات من الغثيان (غمامات النفس)

11

ال
كثي ًار ما أخشى أن يحمر وجهي خج ً

13

أثق في نفسي كثي ًار

12

أشعر بالجوع في كل األوقات تقريبًا

14

أتعب بسرعة

15

يجعلني االنتظار عصبيًا

17

عادة ما أكون هادئة
ً
ال في مقعدي
تمر بي فترات من عدم االستقرار لدرجة أنني ال أستطيع الجلوس طوي ً

16
18
19
20
21
22
23
24

أشعر باإلثارة لدرجة النوم يتعذر علي

ال أشعر بالسعادة معظم الوقت

من السهل أن أركز ذهني في ٍ
عمل ما
ٍ
شيء ما  ،طوال الوقت تقريبًا
أشعر بالقلق على
أو أن أصبح سعيدًا كم يبدو اآلخرين
ٍ
شيء ما
كثي ًار ما أجد نفسي قلقًا على

أشعر أحيانًا وشكل مؤكد أنه ال فائدة مني
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ال

25

أشعر أحيانًا انني أتمزق
أعرق بسهولة حتى في األيام الباردة

27

الحياة صعبة بالنسبة لي في معظم الوقت

28

ال يقلقني ما يحتمل أن أقابله من سوء حظ

29

إنني حساس بدرجة غير عادية

30

الحظت أن قلبي يخفق بشدة وأحيانًا تتهيج نفسي

32

خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون إيذائي

26

31

ال أبكي بسهولة

33

لدي قابلية للتأثر باألحداث تأث ًار شديدًا

35

ال بد أن أعترف بأنني شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة لها
ٍ
ال أستطيع أن أركز تفكيري
شيء واحد

37

أعتقد أحياناً بأني ال أصلح بلمرة

39

أرتبك أحيانًا بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني جدًا

34
36

كثي ًار ما أصاب بالصداع

38

أنا شخص متوتر جدًا

40

ال أتهيب األزمات والشدائد

41
42

يحمر وجهي خجالً بدرجة أكبر عندما أتحدث لآلخرين
أنا أكثر حساسية من غالبية الناس

43

مرت بي أوقات شعرت خاللها يتراكم الصعاب بحيث ال أستطيع التغلب عليها

44

أكون متوت ًار للغاية عندما أقوم ٍ
بعمل ما

45

يداي وقدماي باردتان في العادة

46
47

أحيانًا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي
ال تنقصني الثقة بالنفس

48

أصاب أحيانًا باإلمساك

49

ال يحمر وجهي من الخجل
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ملحق رقم ( )5طلب تحكيم
جــــــامــــــــعة األزهـــــــر – غــــــزة
عمــــــــــادة الـدراســـــــات العليــــا
كـليــــــــــــــــــــة التـربيــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــم علـــــــــــم النفـــــــــــــــس

األستاذ الدكتور/ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المحترم /ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وبعد ،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " بعض العوامل النفسية المرتبطة باالغتراب النفسي لدى الشباب في قطاع غزة " وذلك
ال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من جامعة األزهر  ،وقد أعدت الباحثة المقياس
استكما ً
التالي :

مقياس االغتراب النفسي  :وهو مكون من (  ) 40عبارة على ثالث أبعاد  ،حيث تعرف الباحثة االغتراب النفسي بأنه " هو
الحالة النفسية التي يشعر فيها الفرد أنه كائن متوتر  ،عاجز عن تغيير الواقع مما يولد انفصاالً حادًا في عالقته بالمجتمع
والناس والحياة من حوله ويؤدي إلى عزلته وشعوره بالضياع وفقدان الحرية والعجز واالحباط واالنطواء على النفس وانعدام

المغزى من الحياة "

لذا أرجو من

سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم في فقرات االستبيان وتقدير مدى مالئمتها لقياس ما وضعت ألجله وإجراء التعديالت الالزمة من

وجهة نظركم.

أشكر لكم حسن تعاونكم معي وجزيتم خي ًار ،،
الباحثة  /شيماء خالد حسين الخطيب
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ملحق رقم ( )6قائمة هيئة تحكيم أدوات الدراسة

ت

االسم

الرتبة األكاديمية

مكان العمل

1

أ.د عايدة صالح

أستاذ دكتور

جامعة األقصى

2

أ.م أسامة حمدونة

أستاذ مشارك

جامعة األزهر

3

أ.م جميل الطهراوي

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

4

د .درداح الشاعر

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

5

د .رضوان أبو ركبة

أستاذ مساعد

جامعة األقصى
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ملحق رقم ( ) 7استبانة االغتراب النفسي في صورتها النهائية

بسم هللا الرحمن الرحيم
أخي الطالب  /أختي الطالبة

حفظكما هللا ،،،،،

استمارة االستبيان التي بين أيديكما هي جزء من دراسة علمية تقوم بها الباحثة شيماء الخطيب للحصول
على درجة الماجستير في التربية من جامعة األزهر بغزة.
ويحتوي هذا الكراس على العديد من القضايا واألسئلة والمواقف المتصلة ببعض البيانات االجتماعية
والوجدانية والثقافية.
نأمل منكم أن تتعاونوا معنا وأن تجيبوا على ما يشمله الكراس  ،وفقًا لما هو موضح ومبين في بداية
الكراس  ،وتذكروا أن المطلوب منكم هو أن تعبروا عن أنفسكم.

إن المعلومات واإلجابات التي تُجمع من خالل كراس االستبيان هذا سوف تُستخدم ألهداف وغايات
علمية فقط ولن تُستخدم ألي غرض آخر.

لذا نرجو منكم مساعدتنا في المحافظة على سرية المعلومات التي تزودونا بها وذلك بعدم كتابة أسمائكم
على أية ورقة من أوراق هذا االستبيان .ونتمنى عليكم اإلجابة على هذا الكراس.
مع خالص شكري وتقديري
البيانات الشخصية
الجنس  ) ( :ذكر

( ) أنثى

الكلية  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المستوى التعليمي  ) ( :المستوى األول ( ) المستوى الثاني ( ) المستوى الثالث ( ) المستوى
الرابع
الوضع االقتصادي لألسرة ( ) مرتفع جداً ( ) مرتفع ( ) متوسط ( ) ضعيف ( ) ضعيف جدًا
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ت

دائمًا

الفقرات

البعد األول  :الغربة االجتماعية
1

أشعر أن المجتمع يتجاهل جهودي

2

أعجز عن القيام بالمسئوليات االجتماعية

3

أشعر بالسخط على جميع المحيطين بي

4

أشعر بأني شخص ضار للمجتمع

5

أعتقد من الضروري أن يستغل الفرد اآلخرين حتى يصل إلى ُمراده

6

أعتقد أن المجتمع الذي أعيش فيه يتصف بالظلم وعدم المساواة

7

أشعر بالوحدة والعزلة على الرغم من وجود اآلخرين حولي

8

ينتابني شعور بأنني منبوذ من قبل اآلخرين

9

أشعر بأني مكروه من اآلخرين

 10أشعر بأني ال أنتمي إلى المجتمع الذي أعيش فيه
 11أشعر بالتوتر عندما أتحدث مع اآلخرين
 12أتجاهل ما يحدث لآلخرين
 13أتضايق من مشاركة اآلخرين
 14أشعر بالبعد عن المجتمع الذي أعيش فيه
البعد الثاني  :الغربة الوجدانية
1

أشعر بتعاسة حقيقية في حياتي

2

تراودني فكرة االنتحار من حين آلخر
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أحيانًا

أبدًا

3

ينتابني شعور بأنه ال فائدة مني

4

أشعر بالعزلة حتى لو كنت بين مجموعة من الناس

5

أشعر بالسخط من نفسي واستصغار ذاتي

6

حول لي وال قوة
أشعر أني كائن ضعيف ال َ

7

أكره الحياة

8

حياتي مليئة بأشياء عديمة القيمة

9

أعمالي اليومية مصدر تعاستي

 10أفضل الموت على الحياة المليئة بالتعب والعذاب
 11ينتابني شعور بالفشل والضياع
 12أشعر باالحباط والعجز
 13أشعر بانعدام المغزى من الحياة
 14أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون لوحدي
البعد الثالث  :الغربة الثقافية
1

أفكاري تختلف عن أفكار كثير من الناس

2

يصعب علي تكوين رؤية واضحة عن مستقبلي

3

أفضل التمرد على الظروف التي نعيشها لكي تتغير لألفضل

4

أمتلك فلسفة واضحة في الحياة

5

أشعر أني كلما حاولت أن أتخذ قرار مهم في حياتي تراجعت عنه

6

أشعر أن القيم والعادات التي تربيت عليها لم تعد تصلح لهذا الزمان
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7

أعجز عن وضع أهداف تتعلق بمستقبلي

8

يصعب علي التوافق مع متغيرات العصر الجديد
ّ

9

لدي القدرة على مواكبة التطورات الثقافية الدخيلة لكن دون الوعي والفهم
الكافي

 10أنزعج من بعض عادات المجتمع
 11يبدو أنه اختلط الصواب بالخطأ في هذا الزمان
 12ينتابني الشعور بالسخط من أساليب التفكير السطحية لدى بعض الناس
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