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النفسي وعالقخه باألمن النفسي لدى طالباث  تغارا اال
دراست حطبيقيت علي طالباث جامعت األمرية نورة ) اجلامعت

 (بنج عبدالرمحن القاطناث باملدينت اجلامعيت
النفسي  تغترابىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين اال _ممخصال

واألمن النفسي، والتعرف عمى الفروق في متغيرات الدراسة بسبب 
المعدل التراكمي(. وتكونت  -نوع التخصص -متغير )مدة اإلقامة
( طالبة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت 611عينة الدراسة من )

عبدالرحمن القاطنات بالمدينة الجامعية. وأسفرت النتائج عن وجود 
النفسي  تغترابسالبة بين الدرجة الكمية لمقياس اال عبلقة عكسية

والدرجة الكمية لمقياس األمن النفسي، ووجود فروق في الدرجة الكمية 
النفسي بسبب متغير مدة اإلقامة لصالح الطالبات  تغترابلمقياس اال

المواتي مدة إقامتين أقل من سنتين، وعدم وجود فروق ذات داللة 
 ختبلفالنفسي واألمن النفسي تعود ال بتغتراإحصائية في كل من اال

نوع التخصص، كما اشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في 
النفسي لصالح الطالبات المواتي تقديرىن )جيد فأقل(، كما  تغتراباال

توجد فروق دالة إحصائيًا في األمن النفسي لصالح الطالبات البلتي 
 توجد فروق دالة إحصائيًا في مدة إقامتين أكثر من ثبلث سنوات، وال

 .المعدل التراكمي ختبلفاألمن النفسي تعود ال
النفسي، األمن النفسي، المدينة  تغتراب: االالكممات المفتاحية

 .الجامعية
 
 
 

 المقدمة. 1
ًا كبيرًا من عمماء اىتمامظاىرة إنسانية القت  تغتراباال     

والفمسفة، وىو ظاىرة تستوجب  جتماعالنفس، والتربية، واال
الكشف عن مظاىرىا، والعوامل المؤدية ليا، والمصادر المختمفة 
لبزوتغيا، وىو ظاىرة متعددة األبعاد وليست أحادية البعد، وخبرة 
يعيشيا الفرد وتضرب بجذورىا في الوجود اإلنساني، ومع التقدم 
 الحضاري يزداد عدد البشر الذين يشعرون في كل المجتمعات

بشتى صوره، كما يزداد عدد الشخصيات السمبية،  تغترابباال
 .وتتفاقم المشكبلت وتتعقد أساليب الحياة

فقد شيدت المجتمعات العربية في السنوات األخيرة       
مجموعة من التغيرات السريعة المتبلحقة في العديد من 
المجاالت عجز اإلنسان عن مواجيتيا والتكيف معيا، وكذلك 

سيطرة والتحكم فييا، وكان ليذه التغيرات أثرىا في صعوبة ال
منظومة القيم الحاكمة  اضطرابطمس معاني الحياة اإلنسانية، و 

لسموك األفراد وتصرفاتيم، مما أدى إلى شعور اإلنسان في ىذا 
كانت من  تغترابالعصر بالعديد من المشكبلت، ومشكمة اال

 تراباتغأكثر المشكبلت وضوحًا، حيث كان من مظاىرىا 
اإلنسان عن ذاتو وعن مجتمعو، مما أدى أيضًا إلى المزيد من 

 ].1,6] ات النفسية لديوضطراباال
يحتل مكانة ىامة في ىذا  تغترابوقد أصبح مصطمح اال     

العصر الحاضر، حيث أصبح من المألوف أن نسمع عن تفسير 
 ].3] تغترابالحياة في عصرنا الحالي من خبلل مفيوم اال

في  تغترابظاىرة اال انتشار[ عمى أن 4] أبكر وتؤكد     
حيث أنيم يسممون  جتماعالمجتمع الحديث من قبل عمماء اال

ي الذي يحدث في المجتمع يؤدي إلى جتماعبأن معدل التغير اال
 .تغترابطريقة في الحياة، فييا شعور باال

[ في الدراسة التي قام بيا إلى 5] Broun براون وتوصل     
مع  تصالوالحاجة إلى اال تغترابكانت طردية بين االأن العبلقة 

مع اآلخرين زاد  تصالاآلخرين، أي كمما زادت الحاجة إلى اال
 .تغترابالشعور باال

يتنافى مع الشعور باألمن النفسي  تغترابوىذا الشعور باال     
الذي يعد مطمبًا ضروريَا لحياة كل فرد من أفراد المجتمع منذ 

اإلنسان  ستقرارو حاجة أساسية الوجوده عمى األرض، وى
المجتمعات فالدول. والحاجة لؤلمن النفسي  استقراربالبداية ثم 

يأتي في المرتبة الثانية، بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية 
األساسية. ومن ثم عدم األمن النفسي لدى الفرد يؤدي إلى آثار 

  [6].سمبية عميو، وعمى المجتمع ككل
 مشكمة الدراسة. 2

يكاد  ذات مبلمح ومظاىر متعددة فبل تغترابإن ظاىرة اال      
يخمو منيا مجتمع من المجتمعات اإلنسانية عمى وجو األرض، 

 اختبلفية النسبية التي تختمف بجتماعفكانت من الظواىر اال
 .ًا ممموساً انتشار الزمان والمكان حسب المجتمع وتنتشر 

ي التزايد بين أخذت ف - بوصفو ظاىرة - تغترابفاال      
األفراد بوجو عام، والشباب بوجو خاص فالشباب يقع عمييم 
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العبء الكبير في تطور المجتمع في شتى الميادين، ألنيم الفئة 
األكثر تأثرًا وتأثيرًا في إحداث التغيرات التي تصاحب تمك 

لمقيم  اكتساباً ت ولما كانت شريحة طمبة الجامعة األكثر االتطور 
، في تفاعميم الحياتي في مراحميم النمائية واالتجاىاتوالمفاىيم 

التي مروا بيا، والتي قد يتخمميا ضغوطات حياتية وصراعات 
لدييم أكثر من تغيرىم من  تغترابيومية، مما قد يميد لمشاعر اال

فئة الشباب، خاصة عندما يتعمق األمر بمعاممة تشويو تغير 
ف الطمبة، داعمة، ومناخات مجيضة لطموحات وآمال وأىدا

يؤثر بشكل أو بآخر في بناء وتكوين شخصية ىؤالء  وىو ما
  [7].الطمبة
كبير من قبل  اىتمامالنفسي ب تغترابوقد حظي موضوع اال     

بعض الباحثين لما لو من أىمية في حياة الفرد ولكونو المحك 
 تغترابالفرد بصحة نفسية سميمة. فتمثل دراسة اال الستمتاع

لجامعة مكانة خاصة، لما ليذه المرحمة النفسي لدى طمبة ا
العمرية من أىمية كبيرة تتمثل في اآلمال العريضة المتعمقة 
عمييم. وتعتبر المرحمة الجامعية من المراحل الحساسة التي يمر 
بيا الطالب، من حيث الشعور بالمسئولية والسعي نحو النجاح 

نفسية، وتحقيق األىداف المرسومة، كما تكثر فييا المشكبلت ال
يمكن أن يؤثر عمى إحساس  مماية واألكاديمية جتماعواال

 .الطالب باألمن النفسي
  لباحثةا الحظتو مما زاد إحساس الباحثة بيذه األىمية ماو      

والمعايشة مع طالبات الجامعة بما فييم طالبات  تصالخبلل اال
إلى الجامعة أو  االنتماءالسكن الداخمي، من ضعف شعور 

بالحياة. مما أدى إلى البلمباالة،  ىتمامل ضعف االاألسرة ب
والذي قد ينتج عنو عدم اإلحساس بالمسؤولية وعدم وضوح 
األىداف وانتفاء النظرة الجادة لؤلمور ولمحياة بشكل عام، وقد 

والعزلة والسمبية  االنطواءيبلحظ من  يكون نتيجة لذلك كمو ما
مواقف الصعبة والشعور بالعجز وعدم القدرة عمى مواجية ال

 .واألزمات بين الشباب
فاألمن النفسي يعد من أىم مقومات الحياة لكل األفراد، إذ      

يتطمع إليو اإلنسان في كل زمان ومكان، من ميده إلى لحده، 
ييدده ىرع إلى ممجأ آمن ينشد فيو األمن واألمان  وجد ما فإذا ما

أىم  أن األمن النفسي من والسكينة. ويرى لندرفيل ومين
الحاجات النفسية، ومن أىم دوافع السموك طوال الحياة، وىو من 
الحاجات األساسية البلزمة لمنمو النفسي والتوافق النفسي 

  [8].والصحة النفسية لمفرد

النفسي وعبلقتو  تغترابوقد وجدت الباحثة أن دراسة اال     
باألمن النفسي لدى طالبات السكن في الجامعات السعودية لم 

الباحثين، لذا رأت ضرورة الوقوف عمى ظاىرة  اىتمامب تحظ
ية ودراستيا جتماعالنفسي وتوضيح جوانبيا النفسية واال تغتراباال

في مجتمعنا في ىذا الوقت الذي كثرت فيو متطمبات الحياة 
وزادت تعقيداتيا بحيث أدى ذلك إلى عجز الفرد عن مواجية 

و، فيعيش من خبلليا ىذه التغيرات الكثيرة لتجعمو يتجو نحو ذات
ية تتضمن شعوره بالعجز والدونية والوحدة وفقدان اجتماععزلة 
لممجموعة. وعميو تنصب الدراسة الحالية عمى فحص  االنتماء

النفسي واألمن النفسي لدى  تغترابالعبلقة التي تجمع بين اال
طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن القاطنات بالمدينة 

لباحثة ترى أن السكن بعيدًا عن األىل، أو دراسة الجامعية. فا
تخصص أكاديمي تغير مرتغوب قد تكون أحد العوامل التي تؤثر 

النفسي وكذلك بالنسبة لدرجة  تغترابعمى شعور الطالبة باال
 .األمن النفسي لدييا
 أ. أسئمة الدراسة

 :ويمكن تحديد مشكمة الدراسة وتساؤالتيا فيما يمي     
النفسي  تغترابعبلقة دالة إحصائيًا بين مستوى االىل توجد  -1

واألمن النفسي لدى طالبات الجامعة القاطنات في المدينة 
 الجامعية؟

النفسي  تغترابىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اال -2
 - نوع التخصص - المتغيرات: )مدة اإلقامة ختبلفتعزى ال

 ؟(المعدل التراكمي
داللة إحصائية في األمن النفسي تعزى ىل توجد فروق ذات  -3
المعدل  - نوع التخصص - المتغيرات: )مدة اإلقامة ختبلفال

 التراكمي(؟
 فروض الدراسةب. 
في ضوء مشكمة الدراسة وتساؤالتيا صاتغت الباحثة فروض      

 :الدراسة عمى النحو التالي
 تغترابال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اال •

 .واألمن النفسي لدى طالبات الجامعة النفسي
( في 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •

 ختبلفالنفسي لدى طالبات الجامعة تعزى ال تغترابمستوى اال
 (.المعدل التراكمي - نوع التخصص - المتغيرات: )مدة اإلقامة

   ( 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •
  ختبلفة تعزى الــامعـات الجــدى طالبــي لــن النفســة األمــدرج يــف
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 (.المعدل التراكمي - نوع التخصص - المتغيرات: )مدة اإلقامة
 أهداف الدراسةج. 

 .النفسي واألمن النفسي تغترابالتعرف عمى العبلقة بين اال -1
التعرف عمى الفروق في متغيرات الدراسة بسبب متغير )مدة  -2

 (.المعدل التراكمي - نوع التخصص - اإلقامة
 أهمية الدراسةد. 

 :األىمية النظرية
تتمثل األىمية العممية ليذه الدراسة في إضافة نتاج جديد  -1

النفسي واألمن  تغترابإلى التراكم المعرفي حول العبلقة بين اال
 .النفسي لدى طالبات الجامعة

الحمول توفير معمومات ميمة تسيم في وضع بعض  -2
 .لممشكبلت التي قد تواجو طالبات الجامعة

 تغترابمساعدة المختصين لمتعرف عمى األسس األولية لبل -3
النفسي وما ىي األسباب الكامنة وراء المشكبلت التي تؤدي 
إليو، وكيفية التصدي ليا وذلك من خبلل معرفة العوامل 

ى المرتبطة بيذا المفيوم والتي من شأنيا أن ترفع من مستو 
 .األمن النفسي لدى طالبات الجامعة بشكل عام

 :األىمية التطبيقية 
تساعد ىذه الدراسة في فتح المجال أمام الباحثين لعمل  -1

النفسي واألمن النفسي لكافة  تغترابدراسات أخرى حول اال
من أىم المتغيرات  باعتبارىاالفئات العمرية وفي مجاالت متعددة 

 .العمرية
الدراسة المختصين في إعداد برامج تربوية  تفيد نتائج ىذه -2

رشادية  .وا 
تفيد العاممين في الجامعات، بالوقوف عمى حجم  -3

 .تغترابالضغوطات النفسية وآثارىا عمى شعور الطالبات باال
 مصطمحات الدراسةه. 
 Alienation Mentale  النفسي تغتراباال

عن  باالنفصالالنفسي بأنو شعور الفرد  تغترابيعرف اال     
  [9].اآلخرين أو عن الذات أو كمييما

، وفقدان الثقة ورفض القيم االنتماء"شعور الفرد بعدم  وىو     
ية والمعاناة من الضغوط النفسية، وتعرض جتماعوالمعايير اال

، بتأثير العمميات الثقافية واالنيياروحدة الشخصية لمضعف 
 ].11ية التي تتم داخل المجتمع" ]جتماعواال

ويعرف إجرائيًا بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا      
 .النفسي المستخدم في ىذه الدراسة تغترابالفرد في مقياس اال

ىو" الشعور باألمان  Emotional Security: األمن النفسي
القمبي،  واالطمئنانوالسكينة والرضا واليدوء والسبلم الروحي 

 ].11] حيث يحيا اإلنسان حياة آمنة مطمئنة"
وىو" شعور الفرد بأنو محبوب ومقبول ومقدر من قبل       

دراكو أن اآلخرين  اآلخرين، وندرة شعوره بالخطر والتيديد، وا 
ذوي األىمية النفسية في حياتو )خاصة الوالدين( مستجيبون 
لحاجاتو ومتواجدون معو بدنيًا ونفسيًا، لرعايتو وحمايتو ومساندتو 

 ].16] عند األزمات
ف إجرائيًا بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا ويعر       

 .الفرد في مقياس األمن النفسي المستخدم في ىذه الدراسة
 حدود الدراسةو. 

تقتصر الدراسة الحالية عمى طالبات السكن الداخمي في       
-1436 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في العام الجامعي

 .ىـ الفصل الدراسي الثاني1437
 اإلطار النظري . 3

 :النفسي تغتراباال أواًل: 
 :من خبلل عدد من النظريات منيا تغترابيتم تفسير اال    
  Freud)  النفسي في نظرية التحميل النفسي لـ )فرويد تغتراباال

تعتبر نظرية التحميل النفسي من أشير النظريات التي       
الكائن الحي من داخل  (Freud) ، ويقول فرويدتغترابتناولت اال

تسعى لتحقيق الرتغبة  (Freud) تنبع طاقة طبقًا لوجية نظر
شباع لذة وىي تغير محكومة بقوانين العقل أو المنطق وىي  وا 

يدفعيا إال ىدف واحد وىو إشباع  ليست ذا قيم أو أخبلق وال
 أدائياالحاجة عمى وفق مبدأ المذة ولكن ىذه الرتغبات ال تؤدي 

ينظم عمميا وىو األنا واألنا  لوحدىا في الساحة بل ليا ما
األعمى ىو الذي ينظم عممية التفاعل مع العالم الخارجي فإذا 

 االنسجاميسود  واتزانقامت األنا بدورىا في ىذه الميمة بحكمة 
 ].13] النفسي ويحقق التوافق ستقرارواال
 )سكنراإلجرائي لـ  االشتراطالنفسي في نظرية  تغترابالا

(Skinner: النفسي نتيجة نقص في عدد  تغترابإذ يحدث اال
يبدو عمى شكل  تغترابالتعزيزات اإليجابية وأنواعيا أي أن اال

التي  االستجابةنظام  اضطرابعن  الناشئمخيف من اإلحباط 
ية معينة، كما وأن الشخص الذي اجتماعتمقت تعزيزًا في بيئة 

 ال يجد من يتحدث إليو أيما اتجو ألن سموكو ال تغترابيشعر باال
قد ينشأ بسبب فقدانو لؤلشخاص  تغترابيخمق تأثيرًا يذكر فاال

 ر ـــان واألواصــل الحنــــى شكــــز عمــــزيــــدور التعـــون بـــومــــن يقــــذيـــال
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العاطفية مما يترك تأثرًا عميقًا ويعمم إلى أشكال أخرى من 
 ].7] السموك

 :النفسي بنظر أصحاب المذىب اإلنساني تغتراباال
ينظر أصحاب ىذه النظرية إلى أن تحميل سموك اإلنسان       

 (Maslo) يمكن أن يؤخذ من جانب واحدة، حيث يرى ماسمو ال
بأن عمم النفس قطع نفسو عن الفمسفة، بينما لكل شخص فمسفتو 

"فمسفة عمم النفس يجب أن تعني  الخاصة ولذا فيو يقول أن
 االبتكاريةبدراسة القيم وينبغي أن تتضمن فمسفة الجمال 

يطمق عميو خبرات القمة التي  والخبرات األرقى واألعمق، أو ما
يتحسسيا الفرد عندما يحقق نجاحًا حاسمًا وفق معايير عالية 

 "فيشعر بالسعادة الكبيرة
فيشير إلى أن" الكائن البشري يحتكم ( May) أما ماي       

في سموكو إلى قيم يتمثميا ويفسر حياتو وعالمو في ضوء بعض 
الرموز والمعاني وأن ىذه القيم تسبب لو القمق والتوتر، فالقمق 
    من التييب يستثيره تيديد القيم التي يتمثميا الفرد كغاية

     بوجوده ويفقد اإلحساس تغترابالغايات والتي بدونيا يعاني اال
 ].7] كإنسان"

 :النفسي في نظرية المعنى تغتراباال
نظرية جديدة تدور حول المعنى،  (Frankel) يقدم فرانكل     

حيث يعتبره ممثبًل لمبعد الصميمي لموجود اإلنساني، وأنو القاعدة 
 تغترابالمنيعة التي يرتكز عمييا الفرد من أجل التغمب عمى اال

عر الفرد المعنى في جوانب حياتو وقيره وخاصة عندما يستش
المختمفة، في الحب والصداقة واإلنجاز والفن واإلبداع والتدين 
 واإليمان وحتى في المعاناة التي يتعرض إلييا، ويشدد

(Frankel)  المعنى ويعتبرىا المحفز  اكتشافة في اعمى المعان
 ].14] تغتراببالفرد عن اال أىوالذي ين االكتشافاألساسي ليذا 

وعندما يكون الفرد عمى بصيرة من معاناتو فإنو يصل إلى      
واإلنجاز الذاتي يجعمو أكثر معرفة بذاتو  االرتياحمستوى من 

مع سائر الوجوديين  (Frankel) وبما يدور حولو، حيث يمتقي
       في فكرتيم األساسية وىي أنو" لكي تعيش عميك أن 

والبقاء عميك أن تجد معنى  االستمرارتعاني، ولكي تواصل 
 ].7] لممعاناة"
إن وجود المعنى في حياة الفرد وأفعالو يعني وجود       

يجعمو أكثر قدرة في الكشف  ، وىذا ماواستمرارهديموميتو 
والتعرف عمى أسرار ذاتو وأتغوارىا، وبذلك يمتحم بيا ويكون 

 اوىذ صديقًا حميمًا ليا، ألنو سوف يجد الحياة ممتمئة باألعمال

الذي مثل األثر الناتج عن إحباط  تغترابقد يبعده عن اال ما
إرادة المعنى أو فقدانيا، ذلك أن اإلنسان المغترب تتسم حياتو 
بالخواء والخمو من األىداف السامية ذات القيمة والمعنى، وأنو 
ن عثر عمييا فميس بمقدوره أن يتآلف  لم يعثر عمى ذاتو بعد وا 

أن" اإلنسان المعاصر يخضع  (Frankel) معيا، حيث يقرر
 أكثر وأكثر لتحكم اآلخرين فتضيع ذاتو في المجموع، فيو ال
نما عمى  يكون في معظم األحيان كما يريد لنفسو أن يكون وا 
الصورة التي يريدونيا اآلخرون وبالتالي سوف يقع وبشكل متزايد 

 ].14] "واالمتثاللممسايرة 
 :النفسي في نظرية المجال تغتراباال

ينصب محتوى ىذه النظرية في أنو عند التصدي      
ات والمشكبلت النفسية فإنيا توجو بشكل مركز عمى ضطرابلبل

شخصية العميل وخصائص ىذه الشخصية المرتبطة 
والمسببة لو، وكذلك عمى خصائص الحيز الحياتي  ضطرابباال

 ضطرابالخاص بالعميل )المريض( في زمن حدوث اال
و شخصيًا وبيئيًا مثل اإلحباطات اضطرابب باإلضافة إلى أسبا

 .والعوائق المادية
النفسية التي تحول دون  "الحواجز [ أن15] زىرانويرى      

تحقيق أىداف الفرد والصراعات وما قد يصحبيا من إقدام 
وىجوم تغاضب أو إحجام وتقيقر خائف، وعمى ىذا فإن 

ىنا ليس ناتجًا من عوامل داخمية فقط بل من عوامل  تغتراباال
نحو ىذه  واالتجاهخارجية تتضمن سرعة التغيرات البيئية 

 ".التغيرات والعوامل
 :النفسي في نظرية الذات تغتراباال

"تكوين معرفي منظم  [ مفيوم الذات أنو15يعرف زىران ]      
لفرد ويعتبر الخاصة بالذات، يبموره ا ومتعمم لممدركات الشعورية

 ."تعريفًا نفسيًا لذاتو
إن مفيوم الذات يتكون من مفيوم الذات المدرك ومفيوم       

ي ومفيوم الذات المثالي وبالتالي فإنو يتكون من جتماعالذات اال
ندركو عن أنفسنا ويتم تنظيم مكوناتو من المشاعر  كل ما

والمعتقدات التي تشكل في مجموعيا إجابة عن تساؤالت من 
وكيف ينبغي أن  وكيف نبدو أمام اآلخرين؟ من نكون؟ وع:ن

لى من ننتمي؟ نتصرف؟   وا 
إن العنصر الميم في تشكيل مفيوم الذات ىو الطريقة       

التي تتحقق بيا عممية تنظيم المشاعر والمعتقدات المتناثرة في 
 .أطار وحدة متكاممة
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وفقًا ليذه النظرية ينشأ عن اإلدراك السمبي لمذات  تغترابفاال
وعدم فيميا بشكل سميم وكذلك نتيجة لميوة الكبيرة بين تصور 

 ].7] الفرد المثالية وذاتو الواقعية
 :النفسي في نظرية السمات والعوامل تغتراباال

من أىم سمات ىذه النظرية، تركيزىا عمى العوامل المحددة      
البشري، والتي تمكن من تحديد سمات  التي تفسر السموك

الشخصية. وتشير الدراسات التي تتناول سمات شخصية مرتفعي 
أنيم يتميزون بعدد من السمات منيا: التمركز حول  تغتراباال

الذات، الوحدة النفسية، توترات الحياة اليومية، الشعور بفقدان 
قات ات في ىوية الفرد، نقص العبلضطرابالقدرة عمى التحكم واال

الصادقة مع اآلخرين، عدم القدرة عمى إيجاد تواصل بين 
 .بين الفرد واألجيال السابقة االنسجامالماضي والمستقبل، عدم 

وعمى الرتغم من عدم اتفاق الباحثين عمى معنى محدد      
نظرتيم ليذا المفيوم إال أنو ىناك  اختبلفو  تغترابلمفيوم اال

وأبعاده والتي توصموا إلييا  اتفاق بينيم عمى العديد من مظاىره
خضاعو لمقياس. وكانت من  من خبلل تحميميم ليذا المفيوم وا 

 1959عام  Semanأبرز المحاوالت في ىذا المجال محاولة 
الذي قام بتطوير التعريفات الواردة في التراث )السوسيولوجي، 

بيدف إخضاعيا  تغترابلموضوع اال السيكولوجي، الفمسفي(
وتطويعيا لمعمل التجريبي، حيث أنو أشار إلى أن ىناك خمسة 

والتي تتمثل في: العجز، البلمعنى،  تغترابأبعاد لمفيوم اال
 .[16] ية والغربة الثقافيةجتماعالبلمعيارية، العزلة اال

ظاىرة  تغترابالمعاصرة عمى أن اال االستخدامات تتفق     
عن ذاتو ومجتمعو  باالنفصالرد متعددة األبعاد، فشعور الف

وأن ىذه  Semanتصاحبو المظاىر أو األبعاد التي أشار إلييا 
األبعاد والمظاىر ىي التي تساعدنا عمى إدراك معنى ىذه 

 ظاىرة مركبة، وأننا بدون ىذه األبعاد ال باعتبارىاالظاىرة 
والظواىر النفسية المشابية  تغترابنستطيع التمييز بين ظاىرة اال

  ].17] والوحدة كاالنطواءليا 
 .ثانيًا: األمن النفسي

يتم تفسير األمن النفسي من خبلل عدد من النظريات       
 :األمن النفسي في نظرية التحميل النفسي :منيا

مؤسس مدرسة التحميل  (Freud) يفسر سيجموند فرويدحيث 
النفسي وصاحب أول نظرية سيكولوجية مفيوم األمن النفسي 

نظرية وآراء يدور حوليا جدل لم ينقطع  افتراضاتعن طريق 
فالشخصية وفقًا لفرويد تتكون من ثبلثة مكونات ىي )اليو، 

األنا، األنا األعمى(، وتتنافس ىذه العناصر من أجل الطاقة 
قق الشعور باألمن النفسي من خبلل قدرة النفسانية المتاحة ويتح

األنا عمى التوفيق بين مكونات الشخصية المختمفة أو في 
الوصول إلى حل لمصراع الذي ينشأ بين ىذه المكونات بعضيا 
مع البعض اآلخر وفي الصراع الذي ينشأ بينيا وبين الواقع 

[17.[ 
ى بمد (Adler) دلرآ ويرتبط األمن النفسي من وجية نظر     

قدرة اإلنسان عمى تحقيق التكيف والسعادة التي يتمقاىا في 
ميادين العمل، والحب، والمجتمع، ويتم ذلك من خبلل قدرة 
اإلنسان عمى تجاوز قطبية كمية تصف بيا بني البشر، وىي 
الشعور بالدونية وينطوي عمى تغائية مناسبة تسيم في تجاوز 

 ].18] عقد النقص المعممة عمى بني البشر
  (Maslow) من النفسي عند ماسمواأل

[ أن ماسمو قد تحدث عن أربعة 19] المجيد يذكر عبدو      
 :عشر مؤشرًا لؤلمن النفسي، يقدميا وفق السياق التالي

 .الشعور بمحبة اآلخرين وقبوليم ومودتيم -1
 .والمكانة بين الجماعة واالنتماءالشعور بالعالم وطنًا  -6
 .مشاعر التيديد والقمقمشاعر األمان وندرة  -3
إدراك العالم والحياة بدفء، حيث يستطيع الناس العيش  -4

 .بأخوة وسعادة
إدراك البشر بصفتيم الخيرة من حيث الجوىر، وبصفتيم  -5

 .ودودين وخيرين
مشاعر الصداقة واأللفة نحو اآلخرين، حيث التسامح وقمة  -6

 .العدوانية ومشاعر المودة مع اآلخرين
 .نحو توقع الخير واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام االتجاه -7
 .الميل إلى السعادة والقناعة -8
وانتقاء الصراع  واالسترخاءمشاعر اليدوء والراحة  -9

 .االنفعالي ستقرارواال
من خارج الذات، والقدرة عمى التفاعل  االنطبلقالميل إلى  -11

 .مع العالم ومشكبلتو بموضوعية دون التمركز حول الذات
 .الشخصية االندفاعاتتقبل الذات والتسامح معيا وتفيم  -11
القوة والكفاية في مواجية المشكبلت  امتبلكالرتغبة في  -16

بداًل من الرتغبة في السيطرة عمى اآلخرين، والحزم واإليجابية، 
 .أساس طيب لتقدير الذات واإلحساس بالقوة والشجاعة

ات العصابية أو الذىانية ضطرابالخمو النسبي من اال -13
 .والقدرة المنظمة في مواجية الواقع
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 ىتمامية وبروز التعاون والمطف واالجتماعات االىتماماال -14
 .باآلخرين

واإلحساس باألمن حالة نفسية داخمية يشعر الفرد من      
خبلليا بالطمأنينة واليدوء، كما تتمثل خارجيًا في تحقيق معظم 
شباع معظم حاجاتو، وشيوع روح الرضى النفسي،  مطالبو وا 
وتقبل الفرد لنفسو، وشعوره باإلنجاز، ومشاركتو الحقيقة في 
أنشطة تحقق لديو ىذا اإلحساس وتدعمو، وتشير الحاجة لؤلمن 

لطمأنينة، وتجنب القمق إلى رتغبة الفرد في السبلمة واألمن وا
والخوف، وتتبدى حاجات األمن عند األطفال  ضطرابواال

والراشدين بالتحرك المسيطر والنشاط الذي يقوم بو ىؤالء في 
التي تيدد السبلمة العامة كالحروب أو األوبئة أو  الطوارئحالة 

 ].61] الكوارث الطبيعية
 :األمن النفسي عند روجرز

ن األمن النفسي ىو حاجة الفرد إلى يؤكد كارل روجرز أ     
يًا وتكمن جذور ىذه الحاجة اجتماعالشعور بأنو محبوب ومقبول 

في أعماق حياتنا الطويمة، فالطفل اآلمن ىو الذي يحصل عمى 
الحب والرعاية والدفء العاطفي وىو الذي يشعر بحماية من 
 يحيطون بو فيرى بيئتو األسرية بيئة آمنة ويميل إلى تعميم ىذا

ية بيئة مشبعة لحاجاتو، ويرى في جتماعالشعور فيرى البيئة اال
الناس الخير والحب ويتعاون معيم ويحظى بتقديرىم فيتقبمو 
اآلخرون وينعكس ذلك عمى تقبمو لذاتو ألن ىناك عبلقة إيجابية 
بين تقبل الذات وتقبل اآلخرين، أما الطفل تغير اآلمن فيو الذي 

شعر دائمًا بالنقص العاطفي أي أنو وي االنفعالييشعر باإلىمال 
ال يشعر بحماية من حولو ىذا الطفل أثناء نموه يميل ألن يرى 
بيئتو مميئة بالمخاطر والمخاوف فتتولد لديو بالتدريج األنانية 
والخوف من المستقبل فيفقد بذلك الشعور باألمن النفسي ويرى 

 ].61] الثقةيوجد في ىذا العالم من يستحق  الناس أشرارًا وأنو ال
 :األمن النفسي عند النظرية المعرفية

يربط المعرفيون شعور الفرد باألمن النفسي بالتفكير و       
العقبلني، حيث يعتمد كل منيما عمى اآلخر، فالشخص السوي 
 يعيش حياة نفسية طيبة بفضل طريقة تفكيره العقبلنية ومن ىؤالء

(A,Ellis) و (Bowlby)  موقف نقابمو الذين يرون " أن كل
أو نتعرض لو في حياتنا ممكن تفسيره تحت ما يطمق عميو 

 Representational orالنماذج التصورية أو المعرفية

Cognitive models. ىذه النماذج تشكل صيغة Schema 
نستقبل بيا المعمومات الواردة إلينا من البيئة المحيطة عبر 

 العالم واآلخرون"أعضاء الحس، كما تحدد تصوراتنا عن أنفسنا و 
[66.[ 

 الدراسات السابقة. 4
النفسي في عبلقتو ببعض  تغترابأواًل: دراسات تناولت اال

 :المتغيرات
 تغتراب[ إلى كشف العبلقة بين اال8] ىدفت دراسة يونسي     

النفسي والتكيف األكاديمي لدى طبلب الجامعة، كما تسعى إلى 
النفسي ودرجة التكيف  تغترابكشف الفروق بين ظاىرة اال

األكاديمي تبعًا لممتغيرات التالية: الجنس، مكان اإلقامة، نوع 
( طالبًا 661الكمية، والتخصص. تكونت عينة الدراسة من )

وطالبة من جامعة "مولود معمري" بوالية تيزي وزو. وقد أسفرت 
سالبة بين ظاىرة  ارتباطيةأىم نتائج الدراسة عن وجود عبلقة 

النفسي ودرجة التكيف األكاديمي، مما يدل عمى أنو  تغتراباال
النفسي كمما قل التكيف األكاديمي لدى طبلب  تغترابكمما زاد اال

الجامعة. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير 
الجنس واإلقامة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير 

وجود فروق والتسيير،  االقتصاديةالكمية ولصالح كمية العموم 
 .ذات داللة إحصائية لصالح طبلب التخصص اإلنجميزية

[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى مدى 63] أما دراسة عمي     
النفسي وعبلقتو بالمتغيرات )الجنس، المستوى  تغتراباال انتشار

التعميمي، الحالة العائمية، البمد الذي يدرس فيو الطالب، المغة 
ف عن أىم المشكبلت التي تواجو التي يدرس بيا الطالب، والكش

ىؤالء الطمبة وعبلقتيا بكل من المتغيرات السابقة، والتعرف عمى 
النفسي وىذه  تغتراببين الشعور باال االرتباطيةطبيعة العبلقة 

( طالبًا وطالبة من 191المشكبلت، وبمغت عينة الدراسة )
ي مختمف المراحل الدراسية )إجازة، ماجستير، دكتوراة( يدرسون ف

جامعات مصر وروسيا وفرنسا. وتوصمت إلى وجود فروق دالة 
بين الطمبة تبعًا لمتغير المستوى  تغترابإحصائيًا في الشعور باال

التعميمي وكانت الفروق لصالح طبلب الدكتوراة الذين كانوا 
ًا، عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة الشعور اتغتراباألقل 
إيجابية  ارتباطيةس، وجود عبلقة تبعًا لمتغير الجن تغترابباال

ودرجة المشكبلت التي يواجييا  تغتراببين درجة الشعور باال
 .الطمبة
[ إلى معرفة العبلقة بين 16] وىدفت دراسة المحمداوي      

والتوافق النفسي لمعراقيين في دولة السويد، ومعرفة  تغتراباال
تبعًا لممتغيرات )الجنس، العمر، الحالة  تغترابالفروق في اال



5116116
 

8 

 (.ية، عدد سنوات الغربة، مستوى التحصيل الدراسيجتماعاال
( فرد من مناطق مختمفة من السويد 311بمغت عينة الدراسة )

والمحافظات والتي تعد من أكثر المناطق التي يتمركز العراقيون 
بة ذات فييا في بمد السويد. ومن أىم النتائج ىناك عبلقة سال

والتوافق النفسي، وجود فروق ذات  تغتراببين اال إحصائيةداللة 
وفق متغير الجنس لصالح الذكور،  تغترابداللة إحصائية في اال

ية لصالح العزاب، وجود فروق ذات جتماعومتغير الحالة اال
وفق متغير العمر الزمني لصالح  تغترابداللة إحصائية في اال

وفق عدد سنوات الغربة لصالح  الفئة العمرية الصغيرة، وعمى
الفترة الزمنية القصيرة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

عمى وفق متغير التحصيل الدراسي لصالح ذوي  تغتراباال
 .التحصيل الدراسي المنخفض

فقد ىدفت إلى Mahoney & Quick [24]  أما دراسة      
لدى طمبة الجامعات في  اتغترابالكشف عن وجود مشاعر 

الواليات المتحدة األمريكية، وبيان أثر متغير الجنس والدور الذي 
لدى طمبتيا،  تغترابتمعبو الجامعة في رفع أو خفض مشاعر اال

( طالبًا من الجامعات 85( طالبة و)136وبمغت حجم العينة )
( 77في الواليات المتحدة األمريكية. وقد بينت الدراسة أن )

بالنسبة  تغترابوطالبة لدييم درجة عالية من الشعور باالطالبًا 
في درجة الوعي والصراحة وذلك من خبلل  وانخفاضلمجنسين 

فروق ذات مغزى بين  ال يوجدإجابتيم عمى بنود المقياس، 
، كما أن طمبة الجامعة تغترابالجنسين فيما يتعمق بالشعور باال
التعايش مع ىذه يمكنيم  تغترابالذين لدييم درجة عالية من اال

الظاىرة بدعم من المناخ الجامعي أي تساعد األجواء في 
 .تغترابالجامعة عمى تخفيف درجة الشعور باال

ثانيًا: الدراسات التي تناولت األمن النفسي في عبلقتو ببعض 
 :المتغيرات

إلى بحث مستوى  Zhang & Wang [25] ىدفت دراسة      
( 345لصينية، بمغ عددىم )األمن النفسي لدى طمبة الجامعات ا

دراسة إلى أن طالبًا وطالبة من جنسيات مختمفة. أشارت نتائج ال
وى متوسط من األمن النفسي، كما وجدت تالطمبة يتمتعون بمس

أن مستويات األمن النفسي تأثرت بخمفياتيم الثقافية واإلقميمية 
 .المختمفة
 عمى[ إلى التعرف 66] كما وىدفت دراسة أبو عودة      

ية، جتماعالسياسية واال واالتجاىاتالعبلقة بين األمن النفسي 
( طالب وطالبة من جامعة األزىر، 656وتكونت العينة من )

دالة بين األمن النفسي  ارتباطيةوأظيرت النتائج وجود عبلقة 
وكل من التدين والتحريرية، لم توجد فروق في درجة الشعور 

أو بين طمبة الكميات العممية باألمن النفسي تعزى لعامل الجنس 
واإلنسانية أو حسب مستواىم الدراسي، عدم وجود عبلقة دالة 
إحصائيًا بين الطمأنينة النفسية وكل من التفاؤل والتشاؤم. 

سالبة بين فقدان  ارتباطيةوبالنسبة لئلناث فقد وجدت عبلقة 
 .األمن وقوة األنا بمتغيراتو عدا اإلجياد النفسي

[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى الشعور 67] ة أقرعأما دراس      
باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة النجاح 
الوطنية، والتحقق من دور متغيرات الدراسة، عمى عينة مكونة 

طالبًا وطالبة من طمبة الجامعة. وتوصمت النتائج  (1116من )
كانت  إلى أن األمن النفسي حصل عمى تقدير منخفض حيث

%(، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية 49.9النسبة المئوية )
في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طمبة جامعة النجاح 
الوطنية تعزى لمتغير )الجنس، الكمية، مكان السكن، والمعدل 
التراكمي )التقدير(، المستوى التعميمي، التفاعل بين متغير 

 .الجنس مع بقية المتغيرات
[ إلى التعرف عمى مستوى 68] وىدفت دراسة الخضري     

األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف الطبية وعبلقتو 
ببعض سمات الشخصية، ومتغيرات أخرى، تكونت عينتو من 

( عامبًل من محافظات تغزة. وأظيرت نتائجو أن العاممين 163)
يشعرون بمستوى متوسط من األمن النفسي، ووجود عبلقة 

الديني وقوة األنا،  وااللتزامموجبة بين األمن النفسي  تباطيةار 
 .لدى طواقم اإلسعاف الطبية في محافظات تغزة

[ لتيدف إلى الكشف عن 69] وجاءت دراسة السيمي      
العبلقة بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى طبلب رعاية 

طالبًا بدور ( 95األيتام بالرياض، وأجريت عمى عينة قواميا )
( سنة. وأظيرت 63-13رعاية األيتام تراوحت أعمارىم بين )

نتائج الدراسة أن مستوى األمن النفسي لدى طبلب دور رعاية 
( 1.11األيتام مرتفع، توجد عبلقة ارتباطية سالبة عند مستوى )

بين األمن النفسي والتحصيل الدراسي لطبلب ودور رعاية 
 .األيتام

 :ات السابقةالتعقيب عمى الدراس
النفسي،  تغترابيتضح من الدراسات السابقة مدى أىمية اال •

األمن النفسي لما ليما من آثار سمبية عمى مختمف جوانب 
 .الشخصية لدى الفرد وفي مختمف جوانب حياتو
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النفسي واألمن  تغترابالندرة النسبية لمدراسات في مجال اال •
والمحمي، وذلك عمى حدود عمم  اإلقميميالنفسي عمى المستوى 

 .الباحثين بيذه المتغيرات اىتمامالباحثة وقد يرجع ذلك إلى عدم 
ندرة األدوات البحثية والمقاييس المبنية في المجتمع السعودي  •

 .عمى قمة األدوات في ىذا المجال ما يوحيوىناك 
في  - رتغم تعدد الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة إال أنيا •
لم تتناول العبلقة بين ىذين المتغيرين  - دود عمم الباحثةح

المعدل  - نوع التخصص - والمتغيرات التابعة )مدة اإلقامة
 .التراكمي( في المجتمع السعودي

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بيدف       

تحميميا بناء عمى ما تم جمعو من معمومات وصف الظاىرة ثم 
 .حول الظاىرة

 مجتمع الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت       

عبدالرحمن القاطنات بالمدينة الجامعية في الفصل الدراسي 
 .ىـ1437-1436 الجامعيالثاني من العام 

 عينة الدراسةج. 
( طالبة ولم تستخدم 41من ) االستطبلعيةتألفت العينة      

ىذه العينة ضمن العينة األساسية. أما عينة الدراسة األساسية 
( طالبة تم استخداميا في التحميل 611فقد تكونت من )

 .اإلحصائي
 :خصائص عينة الدراسة

 1جدول 
 توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 61.1 46 أقل من سنتين مدة اإلقامة

 38.5 77 سنوات 3-6من 
 35.5 71 سنوات 3أكثر من 
 5.1 11 لم تحدد

 67.1 134 نظري نوع التخصص
 69.1 58 تطبيقي
 4.1 8 لم تحدد

 63.1 46 جيد فأقل المعدل التراكمي )التقدير(
 41.5 83 جيد جداً 
 65.1 51 ممتاز

 11.5 61 لم تحدد
 111.1 611 المجموع

 الدراسة د. أدوات
 ثم ،[4] مقياس باختيار الباحثة قامت: النفسي تغتراباال -1

 منيا ليتألف معينة بنود المقياس ىذا ضوء في الباحثة حددت
  ليذه اختيارىا في الباحثة راعت إذ النفسي، تغتراباال مقياس
 .المقياس وطول الدراسة ومجتمع لعينة مبلءمتيا البنود

  [30].والشريفين مصطفى بني مقياس: النفسي األمن -2

 .األولية لمبيانات الباحثة إعداد من استمارة -3
 :المقياس صدق
 :النفسي تغتراباال مقياس وثبات صدق: أوالً 

 :النفسي تغتراباال لمقياس الداخمي االتساق صدق
 مقياس بنود بين العبلقة لقياس بيرسون ارتباط معامبلت

 :إليو المنتمية لمبعد الكمية بالدرجة النفسي، تغتراباال
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 2 جدول
 (44 = ن: االستطالعية العينة) إليه المنتمية لمبعد الكمية بالدرجة النفسي تغتراباال مقياس بنود ارتباط معامالت

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد
 **1.6696 6 **1.6738 1 فقدان الشعور باالنتماء

6 1.1754 7 1.6914** 
3 1.4411** 8 1.1899 
4 1.3149 9 1.5576** 
5 1.8173** 11 1.5849** 

 **1.5355 16 *1.3663 11 عدم االلتزام بالمعايير
16 1.5916** 17 1.5388** 
13 1.4915** 18 1.4755** 
14 1.3145* 19 -1.1571 
15 1.3596* 61 1.4118* 

 **1.7831 66 **1.4757 61 العجز
66 1.4518** 67 1.5187** 
63 1.6361** 68 1.3463* 
64 1.4114** 69 1.4671** 
65 1.5451** 31 1.4419** 

 **1.7513 36 **1.5679 31 عدم اإلحساس بالقيمة
36 1.6754** 37 1.5159** 
33 1.6435 38 1.5599** 
34 1.6764** 39 1.6534** 
35 1.5474** 41 1.5958** 

 **1.7533 46 **1.6716 41 فقدان اليدف
46 1.3914* 47 1.4179** 
43 1.4798** 48 1.5861** 
44 1.5694** 49 1.6663** 
45 1.7417** 51 1.4613** 

 **1.5118 56 **1.4616 51 فقدان المعنى
56 1.7558** 57 1.5313** 
53 -1.1549 58 1.6417** 
54 1.5414** 59 1.6736** 
55 1.8671** 61 1.7314** 

 **1.4799 66 **1.7685 61 مركزية الذات
66 1.4911** 67 1.6684** 
63 1.4855** 68 1.7896** 
64 1.6451 69 1.5991** 
65 1.6983**   

  لمعبارات االرتباط معامل انخفاض( 6) رقم الجدول من يتضح
  ىذه حذف تم لذا( 64 – 53 – 33 – 19 – 8 – 4 – 6)

  .العبارات

 لقياس بيرسون ارتباط معامبلت ويشير الجدول التالي إلى       
 الكمية بالدرجة النفسي، تغتراباال مقياس أبعاد بين العبلقة
 :لممقياس
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 3 جدول
 (44 = ن: االستطالعية العينة) لممقياس الكمية بالدرجة النفسي تغتراباال مقياس أبعاد ارتباط معامالت

 معامل االرتباط البعد
 **1.8458 فقدان الشعور باالنتماء
 **1.4193 عدم االلتزام بالمعايير

 **1.8661 العجز
 **1.8584 عدم اإلحساس بالقيمة

 **1.8486 فقدان اليدف
 **1.8911 فقدان المعنى
 **1.7646 مركزية الذات

 :النفسي تغتراباال مقياس ثبات
 4 جدول

 (44 = ن: االستطالعية العينة) النفسي تغتراباال مقياس أبعاد ثبات معامالت
 التجزئة النصفيةمعامل ثبات  معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 1.81 1.81 7 فقدان الشعور باالنتماء
 1.48 1.54 9 عدم االلتزام بالمعايير

 1.66 1.69 11 العجز
 1.96 1.86 9 عدم اإلحساس بالقيمة

 1.79 1.77 11 فقدان اليدف
 1.85 1.83 9 فقدان المعنى
 1.73 1.76 8 مركزية الذات
 1.95 1.94 66 النفسي تغترابالثبات الكمي لمقياس اال

 :النفسي األمن مقياس وثبات صدق: ثانياً 
 :النفسي األمن لمقياس الداخمي االتساق صدق

 األمن مقياس بنود بين العبلقة لقياس بيرسون ارتباط معامبلت
 :إليو المنتمية لمبعد الكمية بالدرجة النفسي،

  5 جدول
 (44 = ن: االستطالعية العينة) إليه المنتمية لمبعد الكمية بالدرجة النفسي األمن مقياس بنود ارتباط معامالت

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد
 **1.6361 7 **1.5967 1 الشعور باألمن 

6 1.1969 8 1.5158** 
3 1.7954** 9 1.3457* 
4 1.7979** 11 1.6956** 
5 1.6646** 11 1.4869** 
6 1.8161**   

 *1.3654 17 **1.5148 16 الشعور باالنتماء
13 1.5683** 18 1.4376** 
14 1.6171** 19 1.5699** 
15 1.5651** 61 1.5698** 
16 1.4437** 61 1.6197** 

 **1.6614 66 **1.5511 66 الشعور بالحب
63 1.5631** 67 1.3678* 
64 1.8369** 68 1.4339** 
65 1.6731**   
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 رقم لمعبارة االرتباط معامل خفاضنا( 5) رقم الجدول من يتضح
 .ةالعبار  ىذه حذف تم لذا( 6)

 األمن مقياس أبعاد بين العبلقة لقياس بيرسون ارتباط معامبلت
 :لممقياس الكمية بالدرجة النفسي،

 6 جدول
 (44 = ن: االستطالعية العينة) لممقياس الكمية بالدرجة النفسي األمن مقياس أبعاد ارتباط معامالت

 معامل االرتباط البعد
 **1.8854 الشعور باألمن
 **1.8896 الشعور باالنتماء
 **1.8144 الشعور بالحب

 :النفسي األمن مقياس ثبات 1.11 مستوى عند دالة **
 7 جدول

 (44 = ن: االستطالعية العينة) النفسي األمن مقياس أبعاد ثبات معامالت
 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 1.75 1.84 11 الشعور باألمن
 1.66 1.69 11 الشعور باالنتماء
 1.54 1.68 7 الشعور بالحب

 1.89 1.88 67 الثبات الكمي لمقياس األمن النفسي
 ومناقشتها النتائج .6

 :األول بالفرض المتعمقة النتائج
 داللة ذات عبلقة توجد ال: "أنو عمى األول الفرض نص

 لدى النفسي واألمن النفسي تغتراباال مستوى بين إحصائية
 الباحثة قامت الفرض ىذا صحة من ولمتحقق" الجامعة طالبات

 عينة درجات بين العبلقة لقياس بيرسون ارتباط معامل باستخدام
 تغتراباال لمقياس الكمية والدرجة الفرعية األبعاد في البحث

 والجدول. النفسي األمن مقياس في درجاتين وبين النفسي،
 :ليا التوصل تم التي النتائج يوضح التالي

 8 جدول
 النفسي األمن مقياس في درجاتهن وبين النفسي تغتراباال مقياس أبعاد في البحث عينة أفراد درجات بين العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامالت

 (244 = ن)
 أبعاد األمن
 النفسي
 أبعاد

 النفسي تغتراباال

الدرجة الكمية لمقياس األمن  الشعور بالحب الشعور باالنتماء الشعور باألمن
 النفسي

وصف  معامل االرتباط
 العالقة

وصف  معامل االرتباط
 العالقة

وصف  معامل االرتباط
 العالقة

وصف  معامل االرتباط
 العالقة

عكسية  **1.677- فقدان الشعور باالنتماء
 )سالبة(

عكسية  **1.484-
 )سالبة(

عكسية  **1.551-
 )سالبة(

عكسية  **1.684-
 )سالبة(

عكسية  **1.444- عدم االلتزام بالمعايير
 )سالبة(

عكسية  **1.619-
 )سالبة(

عكسية  **1.377-
 )سالبة(

عكسية  **1.416-
 )سالبة(

عكسية  **1.644- العجز
 )سالبة(

عكسية  **1.456-
 )سالبة(

عكسية  **1.594-
 )سالبة(

عكسية  **1.669-
 )سالبة(

عكسية  **1.668- عدم اإلحساس بالقيمة
 )سالبة(

عكسية  **1.468-
 )سالبة(

عكسية  **1.581-
 )سالبة(

عكسية  **1.664-
 )سالبة(

عكسية  **1.669- فقدان اليدف
 )سالبة(

عكسية  **1.375-
 )سالبة(

عكسية  **1.488-
 )سالبة(

عكسية  **1.599-
 )سالبة(

عكسية  **1.741- فقدان المعنى
 )سالبة(

عكسية  **1.483-
 )سالبة(

عكسية  **1.641-
 )سالبة(

عكسية  **1.746-
 )سالبة(
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عكسية  **1.677- مركزية الذات
 )سالبة(

عكسية  **1.665-
 )سالبة(

عكسية  **1.399-
 )سالبة(

عكسية  **1.361-
 )سالبة(

الدرجة الكمية لمقياس 
 النفسي تغتراباال

عكسية  **1.747-
 )سالبة(

عكسية  **1.515-
 )سالبة(

عكسية  **1.664-
 )سالبة(

عكسية  **1.766-
 )سالبة(

 :باألمن والشعور النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين العبلقة
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح     

 الشعور فقدان: )النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين( سالبة)
 اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء،
 وبين ،(الذات مركزية المعنى، فقدان اليدف، فقدان بالقيمة،
 تمك درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما باألمن، الشعور
 انخفض الجامعة، طالبات لدى النفسي تغتراباال لمقياس األبعاد
 دعن إحصائياً  دالة العبلقات تمك وكانت باألمن، شعورىن مستوى
 .1.11 مستوى
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح كما      

 وبين النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة بين( سالبة)
 طالبات درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما باألمن، الشعور
 شعورىن مستوى انخفض النفسي، تغتراباال مقياس في الجامعة
 .1.11 مستوى دعن إحصائياً  دالة العبلقة تمك وكانت باألمن،
 :باالنتماء والشعور النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين العبلقة
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح       

 الشعور فقدان: )النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين( سالبة)
 اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء،
 وبين ،(الذات مركزية المعنى، فقدان اليدف، فقدان بالقيمة،
 تمك درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما باالنتماء، الشعور
 انخفض الجامعة، طالبات لدى النفسي تغتراباال لمقياس األبعاد
 إحصائياً  دالة العبلقات تمك وكانت باالنتماء، شعورىن مستوى

 .1.11 مستوى دعن
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح كما      

 وبين النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة بين( سالبة)
 درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما باالنتماء، الشعور
 مستوى انخفض النفسي، تغتراباال مقياس في الجامعة طالبات
 دعن إحصائياً  دالة العبلقة تمك وكانت باالنتماء، شعورىن
 .1.11 مستوى
 :بالحب والشعور النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين العبلقة
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح     

 الشعور فقدان: )النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين( سالبة)
 اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء،

 وبين ،(الذات مركزية المعنى، فقدان اليدف، فقدان بالقيمة،
 تمك درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما بالحب، الشعور
 انخفض الجامعة، طالبات لدى النفسي تغتراباال لمقياس األبعاد
 دعن إحصائياً  دالة العبلقات تمك وكانت بالحب، شعورىن مستوى
 .1.11 مستوى
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح كما      

 وبين النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة بين( سالبة)
 طالبات درجات ارتفعت كمما أنو إلى يشير مما بالحب، الشعور
 شعورىن مستوى انخفض النفسي، تغتراباال مقياس في الجامعة
 .1.11 مستوى دعن إحصائياً  دالة العبلقة تمك وكانت بالحب،
 الكمية والدرجة النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين العبلقة
 :النفسي األمن لمقياس
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح      

 الشعور فقدان: )النفسي تغتراباال مقياس أبعاد بين( سالبة)
 اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء،
 وبين ،(الذات مركزية المعنى، فقدان اليدف، فقدان بالقيمة،
 كمما أنو إلى يشير مما النفسي، األمن لمقياس الكمية الدرجة
 لدى النفسي تغتراباال لمقياس األبعاد تمك درجات ارتفعت
 النفسي، باألمن شعورىن مستوى انخفض الجامعة، طالبات
 .1.11 مستوى دعن إحصائياً  دالة العبلقات تمك وكانت
 عكسية عبلقة ىناك أن( 8) رقم الجدول من يتضح كما      

 وبين النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة بين( سالبة)
 كمما أنو إلى يشير مما النفسي، األمن لمقياس الكمية الدرجة
 النفسي، تغتراباال مقياس في الجامعة طالبات درجات ارتفعت
 العبلقة تمك وكانت النفسي، باألمن شعورىن مستوى انخفض

 .1.11 مستوى دعن إحصائياً  دالة
 الشعور ألن طبيعية النتيجة ىذه أن الباحثة وترى      
 من بالنمو ترتبط عديدة عوامل نتيجة يأتي النفسي تغترابباال

 تغير الفرد يجعل مما يةجتماعواال والعضوية النفسية النواحي
 .الحياة مشكبلت عمى التغمب عمى قادر

 :الثاني بالفرض المتعمقة النتائج
 داللة ذات فروق توجد ال: "أنو عمى الثاني الفرض ينص       
 النفسي تغتراباال مستوى في( 1.15) مستوى عند إحصائية
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 - اإلقامة مدة: )المتغيرات ختبلفال تعزى الجامعة طالبات لدى
 ىذا صحة من ولمتحقق(" التراكمي المعدل - التخصص نوع

 األحادي التباين تحميل اختبار باستخدام الباحثة قامت الفرض
 لمتعرف مستقمتين مجموعتين من أكثر بين الفروق لداللة( ف)

 الكمية والدرجة أبعاد عمى العينة أفراد استجابات في الفروق عمى
 متغيرات من كل   ختبلفال تبعاً  النفسي تغتراباال لمقياس

 اختبار واستخدمت(. التراكمي المعدل – اإلقامة مدة: )الدراسة
 عمى لمتعرف مستقمتين مجموعتين بين الفروق لداللة( ت)

: الدراسة متغير ختبلفال تبعاً  العينة أفراد استجابات في الفروق
 التوصل تم التي النتائج تبين التالية والجداول(. التخصص نوع)

 :إلييا
 :اإلقامة مدة اختبلفب الفروق :أوال

 9 جدول
 اإلقامة مدة اختالفب النفسي تغتراباال مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحميل اختبار

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

دالة عند مستوى  1.111 13.15 8.11 6 16.66 بين المجموعات الشعور باالنتماءفقدان 
 1.66 187 116.19 داخل المجموعات 1.11

دالة عند مستوى  1.147 3.11 1.91 6 1.79 بين المجموعات عدم االلتزام بالمعايير
 1.69 187 54.11 داخل المجموعات 1.15

دالة عند مستوى  1.116 4.51 1.63 6 3.66 بين المجموعات العجز
 1.36 187 67.61 داخل المجموعات 1.11

دالة عند مستوى  1.113 5.87 3.61 6 7.63 بين المجموعات عدم اإلحساس بالقيمة
 1.66 187 115.15 داخل المجموعات 1.11

دالة عند مستوى  1.113 6.15 3.35 6 6.71 بين المجموعات فقدان اليدف
 1.55 187 116.11 داخل المجموعات 1.11

دالة عند مستوى  1.111 7.87 4.46 6 8.83 بين المجموعات فقدان المعنى
 1.56 187 114.91 داخل المجموعات 1.11

 تغير دالة 1.786 1.65 1.19 6 1.18 بين المجموعات مركزية الذات
 1.36 187 67.46 داخل المجموعات

لمقياس الدرجة الكمية 
 النفسي تغتراباال

دالة عند مستوى  1.111 7.36 6.13 6 4.66 بين المجموعات
 1.69 187 54.39 داخل المجموعات 1.11

 في دالة تغير( ف) قيمة أن( 9) رقم الجدول من يتضح     
 ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما ،(الذات مركزية: )بعد

  لمقياس البعد ىذا درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة
 .العينة أفراد إقامة مدة ختبلفال تعود النفسي، تغتراباال

 عند دالة( ف) قيم أن( 9) رقم الجدول من يتضح كما     
 عدم باالنتماء، الشعور فقدان: )األبعاد في فأقل 1.15 مستوى

 اليدف، فقدان بالقيمة، اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام
 النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة وفي ،(المعنى فقدان
 العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير مما
 تعود النفسي، تغتراباال لمقياس األبعاد تمك درجات في
 شيفيو اختبار وباستخدام. العينة أفراد إقامة مدة ختبلفال

 (:11 رقم جدول) الفروق تمك مصدر عن لمكشف
 14 جدول

 اإلقامة مدة اختالفب النفسي تغتراباال مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق مصدر لتوضيح شيفيه اختبار
المتوسط  مدة اإلقامة البعد

 الحسابي
أقل من 
 سنتين

 3-2من 
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 الفرق لصالح

 أقل من سنتين * *  6.58 أقل من سنتين فقدان الشعور باالنتماء
     6.13 سنوات 3-6من 

     1.81 سنوات 3أكثر من 
     6.66 أقل من سنتين عدم االلتزام بالمعايير**
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 سنوات 3-6من  *   6.66 سنوات 3-6من 
     6.46 سنوات 3أكثر من 

 من سنتينأقل  *   6.55 أقل من سنتين العجز
     6.36 سنوات 3-6من 

     6.61 سنوات 3أكثر من 
 أقل من سنتين * *  6.57 أقل من سنتين عدم اإلحساس بالقيمة

     6.15 سنوات 3-6من 
     6.16 سنوات 3أكثر من 

 أقل من سنتين *   6.49 أقل من سنتين فقدان اليدف
     6.64 سنوات 3-6من 

     6.11 سنوات 3أكثر من 
 أقل من سنتين * *  6.54 أقل من سنتين فقدان المعنى

     6.17 سنوات 3-6من 
     1.96 سنوات 3أكثر من 

الدرجة الكمية لمقياس 
 النفسي تغتراباال

 أقل من سنتين *   6.59 أقل من سنتين
     6.34 سنوات 3-6من 

     6.19 سنوات 3أكثر من 
  1.15 مستوى عند دالة فروق وجود *

 عن لمكشف (LSD) دال فرق أقل اختبار استخدام تم **
 عنيا الكشف من شيفيو اختبار تمكن لعدم الفروق مصدر
 1.15 مستوى عند دالة فروق وجود السابق الجدول من يتضح
 :التالي النحو عمى

 بين باالنتماء الشعور فقدان بعد في دالة فروق توجد -1
 3 من أكثر سنوات، 3-6 من) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنوات
 (.سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات لصالح وذلك

  الطالبات بين بالمعايير االلتزام عدم بعد في دالة فروق توجد -2
 الطالبات وبين ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة المواتي
 الطالبات لصالح وذلك ،(سنوات 3-6 من) إقامتين مدة المواتي
 (.سنوات 3-6 من) إقامتين مدة المواتي

 مدة المواتي الطالبات بين العجز بعد في دالة فروق توجد -3
 مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين
 مدة المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(سنتين من أقل) إقامتين
 (.سنتين من أقل) إقامتين

 بين بالقيمة اإلحساس عدم بعد في دالة فروق توجد -4
 3 من أكثر سنوات، 3-6 من) إقامتين مدة المواتي الطالبات
  ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنوات

 (.سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات لصالح وذلك
 المواتي الطالبات بين اليدف فقدان بعد في دالة فروق توجد -5

 مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة
 مدة المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(سنتين من أقل) إقامتين
 (.سنتين من أقل) إقامتين

 المواتي الطالبات بين المعنى فقدان بعد في دالة فروق توجد -6
 وبين ،(سنوات 3 من أكثر سنوات، 3-6 من) إقامتين مدة

 لصالح وذلك ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 (.سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات

 النفسي تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة في دالة فروق توجد -7
 وبين ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة المواتي الطالبات بين

 لصالح وذلك ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 (.سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 وترى ،[7] يونسي دراسة مع تختمف الحالية الدراسة فنتيجة
 في الداخمي السكن إدارة بو تقوم لما يعود ذلك أن الباحثة
 عمى تساعد وجيدة متنوعة خدمات توفير عمى بالعمل الجامعة
 .إقامتيا مدة زادت كمما الطالبة لدى تغترابباال الشعور خفض
 :التخصص نوع اختبلفب الفروق: ثانياً 
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 11 جدول
 التخصص نوع اختالفب النفسي تغتراباال مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ت) اختبار

المتوسط  العدد نوع التخصص البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعميق

 تغير دالة 1.865 1.17 1.88 6.14 134 نظري فقدان الشعور باالنتماء
 1.76 6.16 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.513 1.67 1.55 6.55 134 نظري عدم االلتزام بالمعايير
 1.53 6.61 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.618 1.51 1.61 6.31 134 نظري العجز
 1.67 6.36 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.351 1.94 1.78 6.14 134 نظري عدم اإلحساس بالقيمة
 1.86 6.66 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.311 1.14 1.76 6.15 134 نظري فقدان اليدف
 1.83 6.67 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.778 1.68 1.78 6.15 134 نظري فقدان المعنى
 1.78 6.19 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.663 1.49 1.65 6.86 134 نظري مركزية الذات
 1.49 6.77 58 تطبيقي

 تغترابالدرجة الكمية لمقياس اال
 النفسي

 تغير دالة 1.539 1.66 1.57 6.31 134 نظري
 1.55 6.36 58 تطبيقي

 في دالة تغير( ت) قيم أن( 11) رقم الجدول من يتضح      
 بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء، الشعور فقدان: )األبعاد
 المعنى، فقدان اليدف، فقدان بالقيمة، اإلحساس عدم العجز،
 النفسي، تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة وفي ،(الذات مركزية

 أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما
  تعود النفسي، تغتراباال لمقياس األبعاد تمك درجات في العينة

 .العينة أفراد تخصص نوع ختبلفال
 ،[7]يونسي دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة تختمف كذلك      
 تأثره من الرتغم عمى النفسي تغترابباال الشعور أن لمباحثة ويبدو
 لمعينة تبعاً  التخصص بينيا من ليس أنو إال العوامل من بعديد

 .المستخدمة والمقاييس
 :التراكمي المعدل اختبلفب الفروق: ثالثاً 

 12 جدول
 التراكمي المعدل اختالفب النفسي تغتراباال مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحميل اختبار
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

دالة عند مستوى  1.161 3.97 6.51 6 4.99 بين المجموعات فقدان الشعور باالنتماء
 1.63 176 111.68 داخل المجموعات 1.15

 تغير دالة 1.376 1.99 1.68 6 1.55 بين المجموعات عدم االلتزام بالمعايير
 1.68 176 49.38 داخل المجموعات

دالة عند مستوى  1.116 6.76 6.41 6 4.86 بين المجموعات العجز
 1.36 176 63.15 داخل المجموعات 1.11

 تغير دالة 1.196 1.64 1.17 6 6.13 بين المجموعات عدم اإلحساس بالقيمة
 1.65 176 114.63 داخل المجموعات

دالة عند مستوى  1.164 3.83 6.61 6 4.41 بين المجموعات فقدان اليدف
 1.58 176 111.66 داخل المجموعات 1.15

دالة عند مستوى  1.166 3.71 6.19 6 4.37 بين المجموعات فقدان المعنى
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 1.15 1.59 176 113.64 داخل المجموعات
 تغير دالة 1.486 1.73 1.66 6 1.56 بين المجموعات مركزية الذات

 1.36 176 66.87 داخل المجموعات
الدرجة الكمية لمقياس 

 النفسي تغتراباال
دالة عند مستوى  1.118 4.19 1.66 6 6.56 بين المجموعات

 1.31 176 54.19 داخل المجموعات 1.15
 في دالة تغير( ف) قيم أن( 16) رقم الجدول من يتضح     
 مركزية بالقيمة، اإلحساس عدم بالمعايير، االلتزام عدم: )األبعاد
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما ،(الذات
 تغتراباال لمقياس األبعاد تمك درجات في العينة أفراد بين

 .العينة ألفراد التراكمية المعدالت ختبلفال تعود النفسي،
  مستوى عند دالة( ف) قيم أن( 16) رقم الجدول من يتضح كما

 فقدان العجز، باالنتماء، الشعور فقدان: )األبعاد في فأقل 1.15
 تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة وفي ،(المعنى فقدان اليدف،
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير مما النفسي،

 النفسي، تغتراباال لمقياس األبعاد تمك درجات في العينة أفراد
 وباستخدام. العينة ألفراد التراكمية المعدالت ختبلفال تعود

 (:13 رقم جدول) الفروق تمك مصدر عن لمكشف شيفيو اختبار
 13 جدول

 التراكمي المعدل اختالفب النفسي تغتراباال مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق مصدر لتوضيح شيفيه اختبار
المتوسط  المعدل التراكمي البعد

 الحسابي
 الفرق لصالح ممتاز جيد جداً  جيد فأقل

 جيد فأقل *   6.31 جيد فأقل فقدان الشعور باالنتماء
     6.16 جيد جداً 
     1.86 ممتاز

 جيد فأقل *   6.57 فأقلجيد  العجز
     6.33 جيد جداً 
     6.16 ممتاز

 جيد فأقل *   6.38 جيد فأقل فقدان اليدف
     6.65 جيد جداً 
     1.97 ممتاز

 جيد فأقل *   6.41 جيد فأقل فقدان المعنى
     6.16 جيد جداً 
     1.99 ممتاز

 جيد فأقل *   6.49 فأقل جيد النفسي تغترابالدرجة الكمية لمقياس اال
     6.34 جيد جداً 
     6.17 ممتاز

 مستوى عند دالة فروق وجود( 13) رقم الجدول من يتضح
 :التالي النحو عمى 1.15

 بين باالنتماء الشعور فقدان بعد في دالة فروق توجد -1
 المواتي الطالبات وبين ،(ممتاز) تقديرىن المواتي الطالبات
 تقديرىن المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(فأقل جيد) تقديرىن

 (.فأقل جيد)
 المواتي الطالبات بين العجز بعد في دالة فروق توجد -2

 ،(فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات وبين ،(ممتاز) تقديرىن
 (.فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات لصالح وذلك

  يـــــالموات الطالبات بين اليدف فقدان بعد في دالة فروق توجد -3

 ،(فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات وبين ،(ممتاز) تقديرىن
 (.فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات لصالح وذلك

 المواتي الطالبات بين المعنى فقدان بعد في دالة فروق توجد -4
 ،(فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات وبين ،(ممتاز) تقديرىن
 (.فأقل جيد) تقديرىن المواتي الطالبات لصالح وذلك

 النفسي تغتراباال لمقياس الكمية الدرجة في دالة فروق توجد -5
 المواتي الطالبات وبين ،(ممتاز) تقديرىن المواتي الطالبات بين

 تقديرىن المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(فأقل جيد) تقديرىن
 (.فأقل جيد)

  التي العوامل لتعدد نظراً  طبيعية النتيجة ىذه أن الباحثة وترى   
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 في قدرتو عمى يؤثر مما النفسي تغترابباال الفرد بشعور تتأثر
 .التراكمي المعدل عمى سيؤثر بدوره والذي الدراسي التوافق
 :الثالث بالفرض المتعمقة النتائج
 داللة ذات فروق توجد ال: "أنو عمى الثالث الفرض نص

 لدى النفسي األمن درجة في( 1.15) مستوى عند إحصائية
نوع  - اإلقامة مدة: )المتغيرات ختبلفال تعزى الجامعة طالبات

 الفرض ىذا صحة من ولمتحقق(" التراكمي المعدل -التخصص
( ف) األحادي التباين تحميل اختبار باستخدام الباحثة قامت

 عمى لمتعرف مستقمتين مجموعتين من أكثر بين الفروق لداللة
 الكمية والدرجة أبعاد عمى العينة أفراد استجابات في الفروق
: الدراسة متغيرات من كل   ختبلفال تبعاً  النفسي األمن لمقياس

( ت) اختبار واستخدمت(. التراكمي المعدل – اإلقامة مدة)
 في الفروق عمى لمتعرف مستقمتين مجموعتين بين الفروق لداللة

 نوع: )الدراسة متغير ختبلفال تبعاً  العينة أفراد استجابات
 .إلييا التوصل تم التي النتائج تبين التالية والجداول(. التخصص

 :اإلقامة مدة اختبلفب الفروق: أوالً 
 14 جدول

 اإلقامة مدة اختالفب النفسي األمن مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحميل اختبار
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

1.11دالة عند مستوى  1.117 5.14 6.49 6 4.99 بين المجموعات الشعور باألمن  
 1.49 187 91.76 داخل المجموعات

1.15دالة عند مستوى  1.164 3.81 1.11 6 6.61 بين المجموعات الشعور باالنتماء  
 1.69 187 54.61 داخل المجموعات

 تغير دالة 1.617 1.59 1.66 6 1.36 بين المجموعات الشعور بالحب
 1.46 187 77.88 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمقياس 
 األمن النفسي

1.11دالة عند مستوى  1.117 5.14 1.39 6 6.79 بين المجموعات  
 1.68 187 51.67 داخل المجموعات

  في دالة تغير( ف) قيمة أن( 14) رقم الجدول من يتضح       
 ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما ،(بالحب الشعور: )بعد

 لمقياس البعد ىذا درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة
 .العينة أفراد إقامة مدة ختبلفال تعود النفسي، األمن
 مستوى عند دالة( ف) قيم أن( 14) رقم الجدول من يتضح كما

 ،(باالنتماء الشعور باألمن، الشعور: )األبعاد في فأقل 1.15

 وجود إلى يشير مما النفسي، األمن لمقياس الكمية الدرجة وفي
 تمك درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق
 أفراد إقامة مدة ختبلفال تعود النفسي، األمن لمقياس األبعاد
 الفروق تمك مصدر عن لمكشف شيفيو اختبار وباستخدام. العينة

 (:15 رقم جدول)

 15 جدول
 اإلقامة مدة اختالفب النفسي األمن مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق مصدر لتوضيح شيفيه اختبار

المتوسط  مدة اإلقامة البعد
 الحسابي

أقل من 
 سنتين

 3-2من 
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 الفرق لصالح

     3.56 أقل من سنتين الشعور باألمن
     3.85 سنوات 3-6من 

 سنوات 3أكثر من    * 3.95 سنوات 3أكثر من 
     3.51 أقل من سنتين الشعور باالنتماء

     3.67 سنوات 3-6من 
 سنوات 3أكثر من    * 3.81 سنوات 3أكثر من 

الدرجة الكمية لمقياس 
 األمن النفسي

     3.51 أقل من سنتين
     3.76 سنوات 3-6من 

 سنوات 3أكثر من    * 3.86 سنوات 3أكثر من 
  1.15 مستوى عند دالة فروق وجود *
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 مستوى عند دالة فروق وجود( 15) رقم الجدول من يتضح     
 :التالي النحو عمى 1.15

 الطالبات بين باألمن الشعور بعد في دالة فروق توجد -1
 مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي
 المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين

 (.سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة
 الطالبات بين باالنتماء الشعور بعد في دالة فروق توجد -2

 مدة المواتي الطالبات وبين ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي
 المواتي الطالبات لصالح وذلك ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين

 (.سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة

 بين النفسي األمن لمقياس الكمية الدرجة في دالة فروق توجد -3
 الطالبات وبين ،(سنتين من أقل) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 لصالح وذلك ،(سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة المواتي

 (.سنوات 3 من أكثر) إقامتين مدة المواتي الطالبات
 داخل اإلدارة لو تسعى لما يعود ذلك أن الباحثة وترى     
 والقيام االستذكار عمى والمساعد المبلئم الجو تييئة في السكن

 ومن والطمأنينة النفسية بالراحة يشعرىم واجبات من يتطمب بما
 .النفسي باألمن الشعور ثم

 :التخصص نوع اختبلفب الفروق: ثانياً 

 16 جدول
 التخصص نوع اختالفب النفسي األمن مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ت) اختبار

المتوسط  العدد نوع التخصص البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعميق

 تغير دالة 1.513 1.67 1.71 3.87 134 نظري الشعور باألمن
 1.73 3.79 58 تطبيقي

 1.15دالة عند مستوى  1.146 6.11 1.53 3.76 134 نظري الشعور باالنتماء
 1.59 3.58 58 تطبيقي

 تغير دالة 1.614 1.65 1.67 3.66 134 نظري الشعور بالحب
 1.64 3.53 58 تطبيقي

الدرجة الكمية لمقياس األمن 
 النفسي

 تغير دالة 1.145 1.47 1.54 3.77 134 نظري
 1.54 3.65 58 تطبيقي

 في دالة تغير( ت) قيم أن( 16) رقم الجدول من يتضح     
 الكمية الدرجة وفي ،(بالحب الشعور باألمن، الشعور: )األبعاد
 ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما النفسي، األمن لمقياس
 لمقياس األبعاد تمك درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة
 .العينة أفراد تخصص نوع ختبلفال تعود النفسي، األمن
 عند دالة( ت) قيمة أن( 16) رقم الجدول من يتضح كما     
 وجود إلى يشير مما ،(باالنتماء الشعور: )بعد في 1.15 مستوى
   ىذا درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق
  أفراد تخصص نوع ختبلفال تعود ي،ــالنفس نــاألم اســلمقي دــالبع

 .النظري التخصص طالبات لصالح الفروق تمك وكانت العينة،
 مع تختمف الحالية الدراسة إلييا توصمت التي فالنتيجة       
 ذلك أن الباحثة وترى ،[67] أقرع ودراسة[ 66] عودة أبو دراسة

 تدرسيا التي المقررات صعوبة درجة في ختبلفلبل يعود قد
 المتطمبات كثرة جانب إلى التطبيقية التخصصات في الطالبة
 من إلى دائماً  بحاجة الطالبة تجعل والتي التخصصات ليذه
 .مستمرة بصورة واحتياجاتيا المتطمبات تمك ليا يوفر
 :التراكمي المعدل اختبلفب الفروق: ثالثاً 

 17 جدول
 التراكمي المعدل اختالفب النفسي األمن مقياس في العينة أفراد درجات في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحميل اختبار

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

 تغير دالة 1.387 1.95 1.47 6 1.95 بين المجموعات الشعور باألمن
 1.51 176 87.69 داخل المجموعات

 تغير دالة 1.176 6.68 1.76 6 1.56 بين المجموعات الشعور باالنتماء
 1.68 176 51.13 داخل المجموعات
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 تغير دالة 1.661 1.53 1.66 6 1.33 بين المجموعات الشعور بالحب
 1.43 176 76.45 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمقياس األمن 
 النفسي

 تغير دالة 1.165 6.11 1.59 6 1.18 المجموعاتبين 
 1.68 176 49.69 داخل المجموعات

 في دالة تغير( ف) قيم أن( 17) رقم الجدول من يتضح      
 ،(بالحب الشعور باالنتماء، الشعور باألمن، الشعور: )األبعاد
 عدم إلى يشير مما النفسي، األمن لمقياس الكمية الدرجة وفي
 تمك درجات في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 المعدالت ختبلفال تعود النفسي، األمن لمقياس األبعاد

 .العينة ألفراد التراكمية
 دراسة مع تختمف الحالية الدراسة إلييا توصمت التي فالنتيجة

 [.69] السيمي ودراسة[ 67] أقرع
 التوصيات. 7

 الجامعة طمبة احتياج يشبع الذي الجامعي المناخ تييئة -1
 .تغترابباال الشعور عن ويبعدىن

 النفسية اإلرشادات لتقديم نفسيين مرشدين وجود ضرورة -6
 التي المشكبلت تخطي عمى ومساعدتيم الجامعات في لمطمبة

 .الجامعي السكن وفي جامعتيم وفي كميتيم في إلييا يتعرضون
 المقاءات وعقد والندوات بالمحاضرات ىتماماال ضرورة -3

 .لدييم النفسية الطمأنينة تحقيق بيدف الطبلبية
 كل في وميوليم ورتغباتيم الطالبات أىداف عمى التعرف -4

 التوافق ليم يحقق بما الصحيح التوجيو وتوجيييا دراسي مستوى
 خصوصاً  االنفعالية استجاباتيم في المرونة يحقق كما النفسي،

  وخاصة حياتيم في وأزمات مشكبلت من يواجييم أن يحتمل لما
 . ومجتمعاتيم أىميم عن بعيداً  يدرسون الذين

 :المقترحة األبحاث
 تغتراباال ظاىرة انتشار مدى لمعرفة ميدانية دراسات إجراء -1

 .المختمفة التعميمية المراحل طبلب لدى النفسي
 النفسي تغتراباال عبلقة لمعرفة ميدانية دراسات إجراء -6

 المخدرات عمى اإلدمان النفسي، التوافق مثل أخرى بمتغيرات
 .واالقتصادي يجتماعاال المستوى الجامعة، طبلب لدى
 لدى النفسي تغتراباال درجة لمعرفة ميدانية دراسة إجراء -3

 .الجامعة أساتذة
 بمتغيرات النفسي األمن عبلقة لمعرفة ميدانية دراسات إجراء -4

 .األكاديمي التكيف الذات، مفيوم الزواجي، التوافق مثل أخرى
 لآلباء النفسي باألمن الشعور انعدام أثر لمعرفة دراسة إجراء -5

 .لؤلبناء النفسي التوافق عمى

 المراجع
 العربية أ. المراجع

بكل من  تغتراب(: عبلقة اال6116)خميفة، عبدالمطيف  [1]
، واالكتئابالتوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم والقمق 

ص  (،6)مجمد  (،6)، العدد دراسات عربية في عمم النفس
(119.) 

إرشاد الصحة النفسية لتصحيح  (:6114)زىران، سناء  [3] 
، القاىرة، عالم الكتب لمنشر تغترابمشاعر ومعتقدات اال

 والتوزيع.

لدى طالبات  تغترابظاىرة االم(: 1989أبكر، سميرة حسن ) [4]
، رسالة دكتوراة كميات البنات بالمممكة العربية السعودية

تغير منشورة، كمية التربية لمبنات، جدة، المممكة العربية 
 السعودية. 

وعبلقتو باألمن  تغتراباالم(: 6114العقيمي، عادل ) [6]
قسم العموم رسالة ماجستير تغير منشورة،  النفسي،

جامعة نايف العربية  ية، كمية الدراسات العميا،جتماعاال
 لمعموم األمنية، الرياض، السعودية.

النفسي وعبلقتو بالتكيف  تغتراباال(: 6116)يونسي،  [7]
دراسة ميدانية عمى عينة  - األكاديمي لدى طبلب الجامعة

رسالة  ،-من طبلب جامعة مولود معمري بتيزي وزو
وزو،  - ماجستير تغير منشورة، جامعة مولود معمريتيزي

 ية، قسم عمم النفس.جتماعكمية العموم اإلنسانية واال

فعالية برنامج إرشاد صحة م(: 6116سناء حامد ) زىران، [10]
لتصحيح مشاعر ومعتقدات  انفعالينفسية عقبلني 

، رسالة دكتوراة تغير منشورة، لطبلب الجامعة تغتراباال
 جامعة المنصورة، كمية التربية، دمياط.

الشباب واألمن م(: 6115الخراشي، ناىد عبدالعال )[11] 
 ، القاىرة: مكتبة عين شمس.النفسي
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(، 1، ط )تغترابنظرية االم(: 1984السيد، عمي شتا ) [13] 
 دار عالم الكتب، الرياض.

 اإلنسان يبحث عن معنى"،م(: "1986فيكتور، فرانكل ) [14] 
 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. طمعت منصور: ترجمة

التوجيو واإلرشاد م(: 1998زىران، حامد عبدالسبلم ) [15]
 (، عالم الكتب، القاىرة.3، ط )النفسي

العبلقة بين م(: 6117المحمداوي، حسن إبراىيم حسن )[16] 
، والتوافق النفسي لمجالية العراقية في السويد تغتراباال

 المفتوحةر منشورة، األكاديمية العربية رسالة دكتوراة تغي
 بالدنمارك، كمية اآلداب والتربية. 

األمن م(: 6116أبو عمرة، عبدالمجيد عواد مرزوق ) [18]
النفسي وعبلقتو بمستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى 
طمبة الثانوية العامة )دراسة مقارنة بين أبناء الشيداء 

  ، جامعة األزىر، تغزة.تغزة(وأقرانيم العاديين في محافظة 

م(: إساءة المعاممة واألمن 6114عبدالمجيد، السيد محمد ) [19]
، دراسات االبتدائيةالمدرسة  تبلميذالنفسي لدى عينة من 

 (.674-637(، ص )14مجمد ) نفسية،

، ط عمم النفس التربويم(: 1985نشواتي، عبدالمجيد ) [20]
 (، دار الفرقان، عمان.6)

مقياس م(: 6111، أسماء وعبدالمقصود، أماني )السرسي [21]
 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، مصر. الحاجات النفسية،

م(: إدراك األطفال لؤلمن النفسي 6113مخيمر، عماد ) [22]
، مجمة دراسات نفسيةمن الوالدين وعبلقتو بالقمق واليأس، 

 (.677-613(، ص )4مجمد )

النفسي لدى الطمبة  ابتغتر االم(: 6116عمي، بشرى ) [23]
السوريين الذين يدرسون خارج الجامعات السورية وعبلقتو 

، رسالة دكتوراة تغير منشورة، بالمشكبلت التي يواجيونيا
 قسم عمم النفس، كمية التربية، جامعة دمشق، دمشق.

 االتجاىاتدراسة لبعض م(: 6116أبو عودة، محمود ) [26]
ية وعبلقتيا بمستويات األمن النفسي جتماعالسياسية واال

رسالة  والتوافق الدراسي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة،
 ماجستير تغير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، تغزة. 

الشعور باألمن النفسي م(: 6115أقرع، إياد محمد نادي )[27] 
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ABSTRACT_ Aimed to identify the relationship between psychological alienation and 

psychological security, and to identify the differences in the variables of the study because of the 

variable for (Residency -type specialization- Cumulative average). study sample consist of 200 

female students from the University of Princess Noura Bint Abdul rahman who living in university 

city. The results led to the existence of a negative inverse relationship between the total score to 

measure the psychological alienation and the total score for the scale of psychological security, 

there are differences in the total score to measure the psychological alienation because of the 

length of stay variable for the benefit of students who the duration of their stay less than two years, 

the lack of statistical significance in each of the differences psychological alienation and 

psychological security belonging to different type of specialization, there are significant 

differences in psychological alienation in favor of students who esteem (good or less), no 

statistically significant differences in psychological security for the benefit of students who the 

duration of their stay more than three years, there are no significant differences in psychological 

security belonging to different cumulative average. 

KEY WORD: Psychological alienation, psychological security, university city. 

 
 

 


