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البنية العاملية ملكونات مقياس الشعور بالوحدة 
 النفسية لدى عينة جامعية

 ()حممد عبد اجمليد املصري/ د

 :املقدمة
الت اهتمام الكثري  مري  نالنفسية احد االضطرابات النفسية اليت يعد الشعور بالوحدة 

، وعلريريري   البريرياحثو واملنيريريريري   ريريريدثاً وحريريريديثاً  للتودريريريت سري اجتذريريريادات بفسريريري ي   ريريري ا االضريريريطرا 
هتمريام الكريريال علريري  أهنريريا ت بلريري  اال ( Benedict, 1990 ) الريرم  مريري  ذلريري يشريري  بنريريدكت
خريريريريري ، وخادريريريريرية بعريريريريد أن بناولريريريريت البوريريريريريو  سال ل العقريريريريدي  اآاملسريريريريتويو البوثريريريري  والع جريريريريري  

الشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية مريريري  جوانريريريس ةتلفريريرية وأبريريرير نفسريريريية متباينة وبشريريري  النبذريريريا  و خريريريرون 
 برينن ارياهرة الشريعور بالوحريدة (Schmitt & Kurdex, 1985)سري  مريا أكريد   (3002)

وأدريبوت مشريكلة  ومستمرة ومتعبرية، ة االنتشارت مشكل  عامة وخط ة وواسعدبوالنفسية أ
اجتماعيرية رييسريية وخريشة يةصريية مميملرية ثكري  أن يتعريريرف  ريا كريت ةريرد ل مرحلرية مريا مري  مراحريريت 

، وخادريرية لريريدي بلبريرية (Mijuskovic, 1986, Rock, 1984)حيابريري  وبدرجريرية متفاوبريرية 
  (Jones, 1982)املرحلة اجلامعية 

مري  بعريدد ابسريبا  الرييت  ريد بريميدي سري الوحريدة النفسريية سال أن عريدداً مري  وعلري  الريرم  
سريريريريرية ابالبوريريريريو  النفسريريريريية أيريريريريارت أن جريريريري ورها نابعريريريرية مريريريري  مرحلريريريرية الرضريريريرياعة، وأن للع  ريريريريات 

االنفعاليريرية وضريريعر االرببريريا   ل نشريرينة هريري   اليريرياهرة، ةعريريدم الشريريعور بريريابم  والطمننينريرية سريريبا ا أ
 كرة يميدي سىل االنسوا  والعزلة املب ،باآخري  ل مرحلة الطفولة

 ريريا بريريريني  علريري  حيريريرياة  اخلريريشات املكتسريريبة ل مرحلريريرية الطفولريرية،يميكريريد بعريريب البريريرياحثو أن 
 الفرد 

ويعريريريد الشريريريعور بالوحريريريدة حالريريرية نفسريريريية يسريريريتدد عليذريريريا مريريري  خريريري د وجريريريود بنريريريا   بريريريو 
 .Peplau & Perlnam) ع  ريات الفريريرد الوا عيرية والع  ريريات الريرييت يرمريس الفريريرد  قيقذريريا 

1982) 

                                           
()  جامعة عمان العربية  –كلية العلوم الرتبوية   –د/ حممد عبد اجمليد املصري : أستاذ القياس والتقومي املساعد 



 ور بالوحدة النفسية لدى عينة جامعية البنية العاملية لمكونات مقياس الشع

 

22 

املذمريريرية ل حيريريرياة ا نسريريريان  املشريريريك ت سحريريريد وعليريريري  ثثريريريت الشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية 
  ومري  (Weiss, 1973)، وهري  البدايرية لكثري  مري  املشريك ت الرييت يتعريرف  ريا الفريرد املعادرير

أهريريري  هريريري   املشريريريك ت الشريريريعور الريريري او بعريريريدم السريريريعادة والتشريريريازم سضريريرياةة سري ا حسريريرياس بريريريالع ز 
   واالنفعاري نتي ة االنعزاد االجتماع

(، أن الشريريعور بالوحريريدة النفسريريية هريريو يريريعور نفسريري  مريريميت 3992وعليريري  بريريري )النيبريرياد، 
 رمبا يكون مسئوال ع  أيكاد املعاناة للفرد 

أن الوحريريدة النفسريريية (Peplau, Pelman, 1982) ل حريو أكريريد بيبلريريو وب ملريريان 
أن الوحريريريدة النفسريريريية  خريريريشة مزع ريريرية لريريريدي الفريريريرد ناعريريرية عريريري  ع ريريريز ل ع  ابريريري  االجتماعيريريرية، ناةيريريرياً 

 مرادةة لكون الفرد وحيداً )العزلة(، كما أن وجود الفرد مع اآخري  ال جي ب  مشاعر الوحدة 
أما ل البيئة العربية ةقد بدأ االهتمام بالوحدة النفسية ل عقريد الثمانينيريات مري  القريرن 

د، حريريريريريدا (،3990(، جشيريريريريريت)3911املاضريريريريري ، ومريريريريري  الدراسريريريريريات العربيريريريريرية دراسريريريريرية: ) شريريريريريقو ،
 ( 3002(، النبذا  وحس  واجلماري)3991وسواملة)
 الوحدة النفسية:-مفهوم

بباينريريريت بعريفريريريات البريريرياحثو للشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية بريريرياخت   اببريريرير النيريريريرية الريريرييت 
ي يريرية أنريريوا  مريري  الوحريريدة النفسريريية الريرييت أيريريار سليذريريا  (Young)سليذريريا، ةقريريد حريريدد يريريون اسريريتندوا 

 :( وه 300،3002النبذا ، و خرون )
يتمتريع الفريرد ةيذريا بع  ريات اجتماعيرية مرضريية ل (Transient): الوحدة النفسية العابرة -3

ماضريريريريريريريريريي  القريريريريريريريريريريس، سال أنريريريريريريريريري  يشريريريريريريريريريعر بالوحريريريريريريريريريدة النفسريريريريريريريريريية حريريريريريريريريريديثا  نتي ريريريريريريريريرية بعريريريريريريريريريب اليريريريريريريريريريرو  
 املست دة،كالط ق أو وةاة ية  عزيز علي   

لسريريرينوات : الريريرييت بسريريريتمر لريريريزم  بويريريريت  ريريريد بصريريريت (Chronic) الوحددددة النفسدددية الم مندددة -3
 (،3992عريريريريريدة، ول هريريريريري ا النريريريريريو  اليشريريريريريعر الفريريريريريرد بالرضريريريريريا عريريريريري  ع  ابريريريريري  االجتماعيريريريريرية )النيبريريريريرياد 

  (Sappingtan, 1989 Meer,1985)و
 بو نوعو م  الوحدة مها: (Weiss,1973)و د ميز ويسس 

: الريريرييت  ريريد  نتي ريريرية وجريريريود (Emotional  loneliness) الوحدددة افنفعاليدددة - أ
 ع  ات ودية مع اآخري  
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وببريدو نتي رية عريدم كفايرية يريبكة  (Social loneliness): وحددة افجتماعيدةال -  
 الع  ات االجتماعية مع نق  ل مذارات االبصاد مع اآخري  

(بقسماً حلاالت الشعور بالوحريدة النفسريية بكريون مري  ي يرية أنريوا ، 3911و دم القشو  )
 ه :
صريريريريريية يريريريريريربب  وهريريريريري  اضريريريريريطرا  ل احريريريريريدي  ريريريريريات الشة الوحددددددة النفسدددددية ا  ليدددددة: -2

 باالنسوا  وثك  بقسيم  سري: 
ويشريري  سري التبريريابمي ل  الوحدددة النفسددية الناعجددة عددم عيلدد  نمدداة،  دد، الشيصددية  -أ

 التتابع الطبيع  لنمو يةصية الفرد 
وبريريريربب  بع ريريريز أو  صريريريور ل الوحددددة النفسدددية الناعجدددة عدددم وصدددور  ددد، السدددلو    -ب

 املتبادلة  الشةصيةالوااير النفسية اليت  ك  عملية التفاع ت 
الريرييت  ريريد  نتي ريرية لتمريريزق مفريرياج  ل البيئريرية االجتماعيريرية : الوحدددة النفسددية اليانويددة -1

النفسريية ببريو ، وأهنا  د  ة رينة كاسريت ابة حلرمريان مفرياج  وهري ا النريو  مري  الوحريدة للفرد
 ويستكو بتغ  املو ر ال ي برأ عل  حياة الفرد 

سنسريريريريانية ببيعيريريريرية يصريريريريعس ف سريريريريفة أهنريريريريا حالريريريرية ويريريريريري ال: النفسددددية الوجوديددددةالوحدددددة  -3
 ا رو  منذا 

الشريعور بالوحريدة النفسريية بننري  حالرية نفسريية بنريت  عريري   (3911، وعرير  )الشريناوي وخ رير
بريريريريريو الع  ريريريريريات الوا عيريريريرية للفريريريريريرد ومريريريريريا يتطلريريريريريع سليريريريري  هريريريريري ا الفريريريريريرد مريريريريري  ع  ريريريريريات وجريريريريود ة ريريريريريوة 
 اجتماعية 

س الفريرد بوجريود ة ريوة الشعور بالوحدة النفسية: أن  سحسا (3911وعر   شقو  )
نفسية بباعد بين  وبو م  حول ، وموضوعات جمالري  النفسري  سري درجرية يشريعر معذريا سري اةتقرياد 

مريري  جانريريس اآخريريري ، ليوريريرم الفريريرد مريري  أهليريرية االنريريدما  ل ع  ريريات مثمريريرة التقبريريت والريريود واحلريريس 
 ، وموضوعات الوس  ال ي يعيش ةي  وثارس دور  م  خ ل  مشبعة مع اآخري 

أن الوحدة النفسريية خريشة  (Peplau & Perlrman, 1982)ي بيبلو  وب ملان وير 
جتماعيريرية، وأهنريريا ليسريريت مرادةريرية لكريريون الفريريرد وحيريريداً،  مميملريرية للفريريرد ناعريرية عريري  ع ريريز ل ع  ابريري  اال

 م  مشاعر الوحدة حيمي   كما أن وجود الفرد مع اآخري  ال
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  ل ع  ريريات الفريريرد الوحريريدة النفسريريية بنهنريريا اضريريطرا (392،3000وبعريرير  ميذريريو  )
، جيعلريري  ل حالريرية عزلريرية اجتماعيريرية،أا يريريميدي أعريريراف سيكوسريريومابية مريريع الريري ات ومريريع اهيطريريو بريري 

ببدو ل يكوي م  الصريدا  والتعريس وةقريدان الشريذية واضريطرا  النريوم أريا يكريون لري  بريال  ابيرير 
 عل  االداء النفس  و ابكادث  بشكت عام 

وبريريو  لنفسريريية كاضريريطرا  نفسريري  واجتمريرياع وهريري ا التعريريرير جيمريريع بريريو ببيعريرية الوحريريدة ا
املةتلفريريريرية  يريريريريار  الريريريرييت بعكريريريريس علريريريري  الصريريريريوة اجلسريريريريدية والنفسريريريريية ومسريريريريتوي ابداء ل اجملريريريرياالت 

 أكادثية وم ها 
ينشريريريرين  وبعريريريريد عريريريريرف هريريريري   التعريفريريريريات يسريريريريتنت  الباحريريريريس أن الشريريريريعور بالوحريريريريدة النفسريريريريية

وهريري ا م أكدبريري  عريريدة  الع  ريريات االجتماعيريرية للفريريرد مريريع اآخريريري ، أساسريرياً مريري  ضريريعر ونقريري  ل
 (3913وب ملريريريريان )(، وبيبلريريريريو 3911(، و شريريريريقو  )3911)دراسريريريريات منذريريريريا الشريريريريناوي وخ ريريريرير

.(Galanaki, 1999) (Peplau & Perlrman)  
بريو الشريعور بالوحريدة واالكتئريا  علري  أسرياس أن  ي حظ ميريا  يييريز بعريب البرياحثو

، سضرياةة سري عامريت  خرير يتمثريت ل السريمتواحلالة االنفعالية السيئة يثت العامت املشرتك ل كري  
 Bondev & skogsted, 1996)نقريري  يريرييكة الع  ريريات االجتماعيريرية لريريدي الفئتريريو 

181-197) 

الفريريريريروق الد يقريريريرية الريريريرييت ييريريريريز بريريريريو حالريريريرية ل حريريريريو يريريريريري بريريريرياحثون  خريريريريرون ضريريريريرورة مراعريريريرياة 
ية الشعور باالكتئا  حيس سن امليذرير ابسرياس للشريعور بالوحريدة النفسريالشعور بالوحدة وحالة 

االنفعاليريرية هريري  الغ ريريس، والفريريرد ، أمريريا ل االكتئريريا  ةتكريريون احلالريرية (Longing)هريريو الوحشريرية 
ال يسريريريريتطيع أن يتوادريريريريت معذريريريري   ريريريريد يصريريريريت سري النريريريرياس ولكنريريريري  الريريريري ي يشريريريريعر بالوحريريريريدة النفسريريريريية 

  (320-339,ص ص3919)الشناوي, وخ ر 
 & Peplau)  (3913(سري أن بيبلريريريريو وب ملريريريريان )3993ويشريريريري  اهريريريريار  ،)

Perlrman)  النفسريريريريية واخل ريريريريت ييذريريريرير بصريريريريورة متكريريريريررة ل  االرببريريريريا  بريريريريو الوحريريريريدةأكريريريريد أن
 النفسية الدراسات اليت هتت  بالعوامت 

مو مرتادةريريريريو علريريريري  و فذريريريريتماعيريريريرية كماالجيريريريريري بريريريرياحثون أن الوحريريريريدة النفسريريريريية و العزلريريريرية 
  ب نريرير  ،كمريريا أكريريد (Scyaton, 1989,p.156)أن النتي ريرية النذاييريرية  مريريا واحريريدة أسريرياس 

(Trners)  ضريريرورة التمييريريز بريريو املفذريريومو، ةالعزلريرية بعريريت ضريريعر الع  ريريات املتبادلريرية بريريو الفريريرد
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سليذريريا، وأن الشريرية  الريري ي يشريريعر بالوحريريدة النفسريريية حريريو يعريري  أو يشريريعر واجلماعريرية الريرييت ينتمريري  
مريرياً مريري  جريريراء سحساسريري  بالوحريريدة، ويرتبريريس علريري  ذلريريري أن بعزلريرية ل وحدبريري  يبريريدو مكتئبريرياً أو مذمو 

لريري لري كمريريا  يبتعريريد عريري  اجملتمريريع، ويبريريدو بريري  رةيريري  أو دريريدي  ويشريريعر ببعريرياً  ينريريني الفريريرد بنفسريري  أو
  (3993احلميد،  كان مقفراً م  الوحدة النفسية و املعنوية، )عبد
بريريريو الشريريريعور بالوحريريريدة واملسريريرياندة  ع  ريريرية ارببابيريريري وأوضريريريوت دراسريريريات عريريريدة أن هنريريرياك 

 وأن الشعور بالوحدة ل  العديد م  العوامت وابسبا   االجتماعية،
 ( 3002ونق  ل املساندة االجتماعية )مامن، : التقدم ل العمر ، أهمها

 مشكلة البحث:
وانفعاليريريرية كسريريريمة نفسريريريية بعريريريدة  ريريريات نفسريريريية نيريريرا الرببريريريا  الشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية  

والع ريريز ونيريريراً  واعتبارهريريا حمريريوراً أساسريريياص ل الصريريوة النفسريريية والتواةريري  االجتمريرياع  وعنريريس العزلريرية،
القيريرياس سذ أن بقريريدم العلريري  يريريميدي سري  وبريريو عمليريريةدلريرية بريريو العلريري  بيريريواهر  املةتلفريرية للع  ريرية املتبا
وبطورهريريا يريريميدي سري بطريريوير حركريرية القيريرياس و أدوابريري ، كمريريا أن بريريواةر أدوات القيريرياس بطريريوير املعرةريرية 

، لري ا اذريرت وبطريورت أسرياليس القيرياس وا حصرياء لتوضريض الغريامب مري  املعرةرية حريود اليريواهر 
 ( 0، 3993 ،عثمان) منذاةتلر اليواهر، وبنيي  امل

 (3992) أدوات مجع املعلومات حود اليريواهر ا نسريانية سذ يريري دالريو تبعددو د 
، وعلريريريري  الريريريريرم  مريريريري  ذلريريريريري ةذريريريري  ليسريريريريت ابداة أدوات القيريريريرياس اسريريريريتةداماً أن االسريريريريتبانة أكثريريريرير 

 & Nachimias)وهريريريريري ا مريريريريريا أكريريريريريد  نابشريريريريري  وميريريريريرياس  اجلامعريريريريرية للنفريريريريرياذ سري احلقيقريريريريرية،

Nachimias, 1981. p194) االستبانة بكون ةاعلة ةق  ل  ياس االعاهات  أن 
الصريريريدق و واملقيريريرياس أداة مقننريريرية بتريريريواةر ةيذريريريا يريريريرو  موضريريريوعية للةصريريرياي  القياسريريريية )

 مقاييس بقيس ةتلر اجلوانس النفسية والرتبوية الثبات، واملعيارية( أا يتطلس بناء 
و ديد مكونابري   ة النفسيةوم  ه ا اذرت ضرورة ملوة لبناء مقياس الشعور بالوحد
اجلامعيرية  لريدي بلبرية املرحلرية  العاملية، حيت ثك  استةدام  ل  ياس الشعور بالوحدة النفسية
 وال ي  يعدون عنصراً هاماً وركيزة أساسية ل منو وبطور اجملتمعات 

  ة للشعور بالوحدة النفسية وخصايص  القياسيةالعاملي لتعر  البنية ل ا يذد  ه ا البوس
 أسئلة البحث:
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 حياود ه ا البوس ا جابة ع  ابسئلة التالية:
مريريا مكونريريات البنريرياء العريريامل  ملقيريرياس الشريريعور بالوحريريدة النفسريريية لريريدي بلبريرية املرحلريرية  -3

 اجلامعية؟
 بالوحدة النفسية لدي بلبة املرحلة اجلامعية؟ما دالالت الثبات ملقياس الشعور  -3
 الوحدة النفسية؟ما ةاعلية الفقرات اليت بشكت مقياس الشعور ب -2

 هدف البحث:
، ويبات مقيرياس الشريعور يذد  ه ا البوس سري التوق  م  البناء العامل  )الصدق(

بتطبيقريري  علريري   ( وذلريريري3991للبيئريرية ابردنيريرية )حريريداد، وسريريواملة، بالوحريريدة النفسريريية الريري ي بريريور  
 اهويت جامعة دنعاء و ا جابة ع  أسئلة البوس عينة م  بلبة كلية الرتبية 

 ة البحث:يأهم
التنكريريريريد مريريري  خصريريرياي  أحريريريريد املقريريرياييس النفسريريريريية دو أمهيريريرية هريريريري ا البوريريريس ل حماولتريريري  بريريريب

مريري  لريري ا بريريش  أمهيريرية البوريريس  عريري  بعريريب االضريريطرابات النفسريريية وبشةيصريريذا،املسريريتةدم للكشريرير 
ومري  لوحريدة النفسريية املطريور للبيئرية اليمنيرية  ل  والثبات ملقياس الشعور باالتوق  م  البناء العام

 اجلامعة اليت يتناو ا  أمهية املرحلة
 حدود وحمددات البحث:

ويت،جامعرية درينعاء، ل الفصريت ا تصر هري ا البوريس علري  عينرية مري  بلبرية كليرية الرتبيرية اه-
 م  3009/3030الثا  م  العام الدراس  

ثيريريريت العينريريرية جملتمعذريريريا، ومبريريريدي مكانيريريرية بعمريريريي  نتريريرياي  هريريري ا البوريريريس مبريريريدي يسكمريريريا بتوريريريدد -
 لبوس البوس وعل  خصاي  املقياس املستةدم ل ه ا اددق است ابة أةراد عينة 

 الوحدة النفسية يف نظريات علم النفس:
املنريريرياه  بعريريريب النيريريريريات ل بفسريريري  هريريري   اليريريرياهرة، وةقريريرياً لتعريريريدد النيريريريريات و أسريريريذمت 

مريري  الريرييت بريريري أن جريري ور هريري   اليريرياهرة نابعريرية  ،املرببطريرية بدراسريريتذا منذريريا نيريريرية التوليريريت النفسريري 
ة ةقريريريريريريدان الشريريريريريريعور بريريريريريريابم  للع  ريريريريريريات ابسريريريريريريرية دور ل نشريريريريريرينهتا نتي ريريريريريري مرحلريريريريريرية الرضريريريريريرياعة، وأن

 Maddux)رة،الطفولريريرية املبكريريريوالطمننينريريرية االنفعاليريريرية وضريريريعر االرببريريريا  بريريرياآخري  ل مرحلريريرية 

Stanley mannluy1987 
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او  أ مريريرية ابلفريريريرية مقابريريريت العزلريريريرية ل مرحلريريرية الشريريريريبا  وأكريريريد سريكسريريريريون أن الفشريريريت ل عريريريري
البنيشةصريية الرييت بترييض التفاعريت االجتمرياع  ناجورية أريا ععلري   سري عنس الفرد الع  رياتيميدي 

 ( 311، 3000، يشعر باخلواء االجتماع  والعزلة )ميذو 
ابساسريريية هري  نتريريا  لعمليرية الريريتعل ، وأهنريا عبريريارة وبريري املدرسرية السريريلوكية أن الشةصريية 

ة النفسريريية التفاعريريت مريريع البيئريرية، وأن الوحريريدالريرييت اكتسريريبذا الفريريرد مريري  عريري  جمموعريرية مريري  السريريلوكات 
 (Rokach, 1988. P 528)والت نس االجتماع  سلوك متعل  م  البيئة اهيطة بالفرد 

أن الوحريريريدة النفسريريريية  ريريريد  عنريريريدما يريريريدرك الفريريريرد أمريريريا منيريريريرو االعريريريا  املعريريريرل ةيفرتضريريريون 
جتمريريريريريريريريرياع  ومسريريريريريريريريريتويات مريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريز  خريريريريريريريريري د االبصريريريريريريريريرياد االيرمبريريريريريريريريري   وجريريريريريريريريريود ببريريريريريريريريرياي  بريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريا

 ( 32هري،3332)املشا ،
م  أبر  النيريات الرييت ثكري   (Expectancy- Value)يريات القيمة املتو عة و د بكون ن

وبقريريريوم هريريري   النيريريريريات علريريري  مسريريريلمة بريريريري أن  النفسريريريية،وةقذريريريا بفسريريري  اريريرياهرة الشريريريعور بالوحريريريدة 
ثكريريري  أن ابةريريريراد يقومريريريون عريريريادة بسريريريلوكات يعتقريريريدون أهنريريريا سريريريتوق   ريريري  أهريريريداةذ ، وأن ابةريريريراد 

، أو يشعروا بع ريزه  فسية نتي ة ةشلذ  ل  قي  ما يرمبونيصبض لديذ  الشعور بالوحدة الن
 (Maddux, Stanley, Manning, 1987) ع  القيام بابيياء اليت  ق  أهداةذ 

 مصطلحات البحث:
 الوحدددة النفسية:

بينريريري  وبريريريو اهيطريريريو بريريري  يقصريريريد  ريريريا يريريريعور بالريريريس اجلامعريريرية بوجريريريود ة ريريريوة نفسريريريية بباعريريريد 
، أريريريا يريريريميدي سري   أو الريريريدخود ل ع  ريرية مشريريريبعة ذات معريريريت  ريريري رانتي ريرية اةتقريريريار  سمكانيريريرية اال ريريري
حريريريريريريابتذ  لريريريريريري  )خ ريريريريريرير و ، وسمهريريريريريرياد اآخريريريريريريري  لريريريريريري  بريريريريريريالرم  مريريريريريري  سيريريريريريريعور  بعريريريريريريدم التقبريريريريريريت والنبريريريريريري 

 (3911الشناوي،
 عطور بناء مقاييس الشعور بالوحدة:

( أن اهاوالت ابوري ل بطريور مقرياييس الشريعور بالوحريدة 3991بينت حداد وسواملة)
أود مقيرياس للوحريدة   (Eddy,1960)مري  القريرن املاضري ، ةقريد بريورعقد السريتينات  بدأت ل

 ( ةقرة 03ال ي بور مقياساّ بكون م  ) (Sisenwein,1964)سنيون ببع  ةيما بعد سي
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أن هري   و د اعتمريد بعريب البرياحثو علري  هري ا املقيرياس ل بطريوير مقرياييس للوحريدة سال 
 املقاييس اةتقرت لدالالت ددق مناسبة 

والري ي   (Russell,etal.1978)الري ي بريور  راسريت و خريرون مقيرياس الوحريدة  ويعد
 -وعر  مبقيرياس كاليفورنيريا  (Russel & Cutrona,1980)م   بت 3910عدد ل عام 
  وهريريريو ابكثريريرير انتشريريرياراً (DCLA Loneliness scale)مقيريريرياس الوحريريريدة لريريريوس أ لريريريوس 

( ةقريريريرة ي دريريرييامة نصريريريفذا 30)  مريريريواسريريتةداماً ل الدراسريريريات الغربيريريرية، وبكريريريون املقيريريرياس املعريريدد 
دريريريدق سذ اربريريريب  باالعريريريا  ا جيريريرياه ونصريريريفذا اآخريريرير باالعريريريا  السريريريلال، و قريريري  للمقيريريرياس دالالت 

  بعكريريريريس ا  ريريريريرار الريريريري او للشريريريريعور بالوحريريريريدة وا حبريريريريا  والقلريريريري بداللريريريرية سحصريريريريايية مريريريريع ممييريريريريرات 
ت مري  بلبرية يص  السيكومرتية عل  عينرياواستةدم املقياس ل دراسات عش يقاةية مشلت خصا

، ول اململكرية العربيرية السعودية)خ رير (Hajat,   1980)املرحلرية اجلامعيرية ل كريت مري  سيريران 
 ( ول بيئات أخري 3911والشناوي،

و ريريريد أيريريريارت نتريريرياي  الدراسريريريات العامليريريرية للمقيريريرياس أنريريري  مقيريريرياس متعريريريدد اببعريريرياد حيريريريس 
سريرية علريري  م (Hojat,1982)ي يريرية عوامريريت، وحصريريت (Austin, 1983)أوسريريناسريريتةل  

مريريريري  التبريريريرياي  الكلريريريري  ابصريريريريلت باالنريريريريريسوا  والعزلريريريريرية والنريريريرياس اهيطريريريريو %( 32عوامريريريريت ةسريريريريرت )
 خري ، وميا  ية  يمي ، والع  ات االجتماعية والتشارك مع اآ بالفرد،

وأكريريدت املعاجلريريات احلديثريرية ليريرياهرة الشريريعور بالوحريريدة احلاجريرية سري أدوات  يريرياس بسريريتند 
   (Weiss,1987)عة متعددة اببعاد للشعور بالوحدةبتناود الطبيل بنايذا سري أسس نيرية 

حريريود الوحريريدة االجتماعيريرية والوحريريدة االنفعاليريرية  (Wiess,1973)واعتمريرياد علريري  رأي 
مقياسريريا لقيريرياس الوحريريدة  (Ditommaso and Spinner,1993)بريريور دايتوماسريريو وسريريبنر

وحريريريريريدة مريريريريري  بعريريريريريدي  يقريريريريرييس ابود الوالوحريريريريريدة االنفعاليريريريريرية بريريريريريو الرايريريريريريدي  بكريريريريريون  ،االجتماعيريريريريرية
، وحققت ه   اببعاد معامت دريدق ب  مري  مربفريع االجتماعية والبعد الثا  الوحدة االنفعالية

    (UCLA)م  خ د االرببا  مع  ياس
( للبيئريرية 3991و ريريد بريريور مقيريرياس للشريريعور بالوحريريدة النفسريريية مريري   بريريت حريريداد وسريريواملة )

 ابردنية وال ي سيت  بوضيو  ل أداة البوس 
 الدراسات ذات الصلة:
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بعريريريريد مراجعريريريرية د يقريريريرية لريريريريقد  الرتبريريريريوي املتعلريريريري  بالشريريريريعور بالوحريريريريدة ل  الباحريريريريس ةاسريريريريت
 بالوحدة النفسية: ملكونات مقياس الشعور  لالنفسية منذا دراسات بناولت البناء العام

( هريريريدةت سري بطريريريوير مقيريريرياس بتريريريواةر ةيريريري  3991ةفريريري  دراسريريرية أجرهتا)حريريريداد، وسريريريواملة،
الشريريريريريريريريعور بالوحريريريريريريريريدة النفسريريريريريريريريية، وبعريريريريريريريرير  لقيريريريريريريريرياس خصريريريريريريريرياي   ياسريريريريريريريريية )سريريريريريريريرييكومرتية( مناسريريريريريريريريبة 
اجلامعيريريرية، علريريري  عينريريرية بلغريريريت لريريريدي بلبريريرية املرحلريريرية أبعاد ،وع  تريريري  بريريريبعب املتغريريري ات الشةصريريريية 

بالبريريرياً وبالبريريرية ل ابردن، وأيريريريارت النتريريرياي  السريريريتة ص أربعريريرية أبعريريرياد ملقيريريرياس الشريريريعور  (232)
والع  ريريريريريات ة )الع  ريريريريريات االجتماعيريريريريرية، والع  ريريريريريات ابسريريريريريرية واملشريريريريرياعر النفسريريريريرييبالوحريريريريريدة هريريريريري  

  وبواةر للمقيرياس وأبعرياد  عريدة دالالت علري  الصريدق والثبريات وأيريارت النترياي  أي ريا (احلميمة
سري  ريريدرة املقيريرياس علريري  التمييريريز بريريو اجملموعريريات يفريريرتف اخت ةذريريا بالشريريعور بالوحريريدة، وكريريت مريري  

 بريريو الشريريعور بالوحريريدة، وكريريت مريري القلريري ، واخل ريريت، والعريريدوان، واالنطواييريرية، وعريري  ارببريريا  سريريالس 
 بقدير ال ات وكشر ال ات والتوك  الداخل  

( بعنريريريريريوان الشريريريريريعور بالوحريريريريريدة 3002)النبذريريريريريا  و خريريريريريرون،  جراهريريريريريادراسريريريريرية أخريريريريريري أول 
النفسريريية وع  تريريري  مبتغريريري ي املسريريرياندة والع  ريريريات االجتماعيريرية وكريريريان أحريريريد أهريريريداةذا الكشريريرير عريريري  

بالوحريريدة النفسريريية  عريري  معرةريرية داللريرية الفريريروق ل مسريريتوي الشريريعور البنيريرية العامليريرية للمقيريرياس، ة ريري 
االجتماعيريريرية واملسريريرياندة االجتماعيريريرية، وبريريريريبادد الع  ريريريات  بعريريريزي ملتغريريري ي )اجلريريرينس، والتةصريريري (

 ببريريريريريادد الع  ريريريريريات االجتماعيريريريريرية، ومقيريريريريرياس ومقيريريريرياس وببريريريري  مقيريريريريرياس الشريريريريريعور بالوحريريريريريدة النفسريريريريريية
(بالبرياً وبالبرية مري  جامعرية السريلطان  ريابوس ويعريد 323)املساندة االجتماعية علري  عينرية بلغريت 

  -، ومعامريريريريت ألفريريريرياألعريريريريامل املقريريريرياييس الث ية)دريريريريدق اهتريريريريوي، والصريريريريدق وقريريريري  مريريريري  خصريريريرياي  الت
، أاذرت النتاي  عري  مسريتوي  ريريس مري  املسريتوي احلسرياه للشريعور بالوحريدة النفسريية (خكرونبا 

ومربفريريع ببريريادد الع  ريريات االجتماعيريرية واملسريرياندة االجتماعيريرية، وكريريت مريري  متغريري  ببريريادد الع  ريريات 
ع  عامريت ينرياي  القطريس ي ري  ةكشر  ألعامل االجتماعية أما التوليت واملساندة االجتماعية 

ةرو ريريا ذات داللريرية سحصريريايية الشريريعور بالوحريريدة النفسريريية االجتماعيريرية ومكونابريري ، وت بيذريرير النتريرياي  
   للمتغ ات ابخر 

 م  أمهذا: ع  ة الشعور بالوحدة النفسية ببعب املتغ اتوبناولت دراسات أخري 
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وع  اهتريريا بريريبعب  ريريات الشةصريريية عنريريوان الوحريريدة النفسريريية ( ب3993دراسريرية حسريريو )
  ات يةصية ه  :ومعرةة الع  ة بو الوحدة النفسية وأربع 

( بالبريرياً 313واالبريريزان االنفعريرياري واالجتماعيريرية، علريري  عينريرية بلغريريت )لية ميو السريرييطرة واملسريري
 ريرية ع ( سنريريا ، وأاذريريرت النتريرياي  وجريريود 90( ذكريريور، و)93جبامعريرية عريريو مشريريس مريرينذ  )وبالبريرية 

مريريري  جذريريرية و ريريريات االجتماعيريريرية واالبريريريزان االنفعريريرياري  بريريريو الوحريريريدة النفسريريريية سريريريالبة دالريريرية سحصريريريايياً 
و ريرية  والسريرييطرة مريري  جذريرية أخريريري  وعريريدم وجريريود ارببابريريات دالريرية سحصريرياييا بريريو الوحريريدة النفسريريية

 املسئولية 
( هريريريريد  سري معرةريريريرية الشريريريريعور بالوحريريريريدة 3993)راهريريريريا حسريريريريو، والزيريريريرياو دراسريريريرية أجول 
( مري  بلبرية املرحلرية اجلامعيرية مريرينذ  321شريبا  اجلريامع ، وبكونريت العينريرية مري  )النفسريية لريدي ال

اخللي   مري  جريامعيت اخللريي  العريره  سنا  م  أبناء دود جملس التعاون (323( ذكور و)10)
بالوحريريريدة النفسريريريية أعلريريري  لريريريدي البنريريريو عنذريريريا  ذريريريا أن درجريريرية ا حسريريرياس نتايوالبوريريريري ، وأاذريريريرت 

 لدي البنات  
( لريريريريريريبعب املتغريريريريري ات الشةصريريريريريية وع  تذريريريريريا 3990)، والن ريريريريريار ول دراسريريريريرية الكريريريريرياةوري
وبالبريرية، ( بالبريرياً 200مريري  كليريرية الرتبيريرية مريري  اجلنسريريو بلغريريت العينريرية )بالوحريريدة النفسريريية لريريدي عينريرية 

سري وجود ةروق ذات دالالت سحصايية ل درجة ا حسرياس بالوحريدة النفسريية وأيارت النتاي  
 ة با فاف القدرة عل  التني  ل اآخري  الوحدة النفسيبو ال كور وا نا ، وارببا  

هريريدةذا بعريرير  الع  ريرية بريريو الشريريعور بالوحريريدة النفسريريية  ( دراسريرية3990) ةالربيعريري  وأجريرير 
مريري  بلبريرية كليريرية ( بالبريرياً وبالبريرية اختريري وا عشريريوايياً 300االجتماعيريرية لريريدي عينريرية بلغريريت )واملسريرياندة 

صريايية ذات دريلة داللرية سحةريروق الرتبية جبامعرية امللريري سريعود بالريرياف، وت بيذرير النترياي  وجريود 
احلالريرية بريريو درجريريات الطريري   والطالبريريات علريري  مقيريرياس الشريريعور بالوحريريدة النفسريريية وةقريرياً ملتغريري ي )

سريريريريالبة ودالريريريرية  ارببابيريريريري لريريريريدي اجلنسريريريريو، كمريريريريا أاذريريريريرت وجريريريريود ع  ريريريرية  (االجتماعيريريريرية، والسريريريريك 
ة سحصريريريريرياييا بريريريريريو درجريريريريريات الطلبريريريريرية علريريريريري  مقيريريريريرياس الشريريريريريعور بالوحريريريريريدة النفسريريريريريية ومقيريريريريرياس املسريريريريرياند

 االجتماعية  
بدراسريريريرية الشريريريريعور بالوحريريريريدة  (م3001هريريريريري/ 3320هريريريريري، 3339كمريريريريا  ريريريريام بريريريري  دريريريريدي  )

النفسريريية وأسريرياليس عريريزو الع ريريز املريريتعل  لريريدي عينريرية مريري  بريري   املرحلريرية الثانويريرية علريري  عينريرية بلغريريت 
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( بالبريرياً مريري  العادريريمة املقدسريرية بالسريريعودية ببريري  علريرييذ  املقيريرياس الريري ي أعريريد  القشريريريقو  330)
هريريريري( وأاذريريريرت النتريريرياي  مسريريريتوي 3332مريريري   بريريريت عابريريريد )لبيئريريرية السريريريعودية ( املقريريرين  علريريري  ا3911)

كمريريريريا ت بسريريريريفر النتريريريرياي  عريريريري  ةريريريريروق دالريريريرية ضريريريريعير للشريريريريعور بالوحريريريريدة النفسريريريريية لريريريريدي الطريريريري  ،  
وةقا ملتغ ات )العمر: التةص ، والصرير، والعمريود، وعريدد سحصايياً بو درجات أةراد العينة 

  أةراد ابسرة، ونو  السك ( 
الدراسريرية دراسريرية جاكسريريون وكويريريريران جنبيريرية الريرييت بناولريريريت متغريري ات ومريري  الدراسريريات اب

(Jackson& Cochran, 1990)  الريريرييت هريريريدةت ملعرةريريرية الع  ريريرية بريريريو الشريريريعور بالوحريريريدة
( 330( ذكريريور، و )33مريرينذ  )( مريري  بلبريرية اجلامعريرية 392)ومشلريريت العينريرية وابمريريراف النفسريريية، 

النفسريريية و الشريريعور بالوحريريدة اذريريرت النتريرياي  وجريريود ع  ريرية ذات داللريرية سحصريريايية بريريو مريري  ا نريريا  
واحلساسريريية الشةصريريية يثلريريت ل نقريري  احريريرتام الريري ات االكتئريريا  وت بيذريرير النتريرياي  ةرو ريريا ذات 

 سحصايية بو اجلنسو  داللة 
دراسريرية  ريريد  بعريرير  ببيعريرية  (Mullins etal, 1991)مريريولينز و خريريرون وأجريريري 

مري   ( ةريرداً 3002مكونرية مري  )بريو الوحريدة النفسريية وبريو العزلرية االجتماعيرية علري  عينرية الع  ة 
  ابةراد ال ي  يعيشريون مبعريزد عري  ابدريد اء وأسريره بينذ  بلبة جامعيون، وأيارت النتاي  أن 

 سحساساً بالوحدة النفسية كانوا أكثر 
بالبريرياً  (232الع  ريرية بريريو الوحريريدة النفسريريية واملسريرياندة االجتماعيريرية علريري  عينريرية بلغريريت )

تريرياي  وجريريود ةريريروق ذات داللريرية سحصريريايية بريريو الطريري   وت بيذريرير الن التمريريريب،كليريرية وبالبريرية مريري   
 والطالبات عل  مقياس الوحدة النفسية 

هريريري   الدراسريريريات بناولريريريت البنريريرياء  يت ريريريض مريريري  عريريريرف الدراسريريريات ذات الصريريريلة أن بعريريريب
العريريريريريريريريامل  ملقيريريريريريريريرياس الشريريريريريريريريعور بالوحريريريريريريريريدة النفسريريريريريريريريية و ديريريريريريريريريد مكونابريريريريريريريري  منذريريريريريريريريا، دراسريريريريريريريرية حريريريريريريريريداد، 

 ( 3002، ودراسة النبذا  و خرون)(3991وسواملة)
ابخريريريرير  الوحريريريريدة النفسريريريريية بودريريريريفذا متغريريريري اً رييسريريريرياً ولكنذريريريريا كمريريريريا بناولريريريريت الدراسريريريريات 

( بقريريريريدير الريريريري ات وع  تريريريري  بالوحريريريريدة 3993ةتناولريريريريت دراسريريريرية حسريريريريو) ةيمريريريريا بينذمريريريريا،اختلفريريريريت 
والربيعريريريريريريريرية  (،3990( والكريريريريريريريرياةوري، والن ريريريريريريريريار)3993النفسريريريريريريريريية، ودراسريريريريريريريرية حسريريريريريريريريو، والزيريريريريريريريرياو)

 ( 3001هري/ 3320(، وب  ددي )3990)
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بباينت نتاي  دراسات حود الفريروق بريو اجلنسريو ل الشريعور بالوحريدة النفسريية،  كما
ل وجود ةروق دالة سحصايياً ل مسريتوي الشريعور بالوحريدة النفسريية، وأاذرت بعب الدراسات 

بريو اجلنسريو كدراسرية حسريو حو ت بيذر نتاي  دراسات أخر  ةرو اً ذات داللة "سحصريايية 
، كما استةدمت أملريس الدراسريات (3990(، والربيعة )3993(، وحسو والزياو )3993)

التريرياي  و ليريريت التبريرياي  والتوليريريت أسريرياليس سحصريريايية متنوعريرية منذريريا معريريام ت االرببريريا  واالختبريريار 
 أسئلة الدراسات وةرضياهتا للكشر ع  داللة الفروق، وا جابة عل   ألعامل 

 منهجية البحث:
وهو ابسلو  املناسس لإلجابة  لعامل أستةدم الباحس املنذ  الودف  والتوليت ا
 البوس ع  أسئلة 

 جمتمع البحث وعينته:
جبامعريرية دريرينعاء للفصريريت الدراسريري   (تبكريريون جمتمريريع البوريريس مريري  مجيريريع بلبريرية كليريرية الرتبيريرية )اهويريري

 ( بالباً وبالبة 3320، والبال  عدده  )(3009/3030الثا  )
ي اختيريرياره  ع البوريريس، ( بالبريرياً وبالبريرية مريري  جمتمريري221وبكونريريت عمليريرية البوريريس مريري  )

)ذكور،سنريريريريريريا (، بالطريقريريريريرية العشريريريريريريوايية الطبقيريريريريريرية حسريريريريريريس التةصريريريريري  )علمريريريريريري ، سنسريريريريريريا (، والنو 
( جمتمريع البوريس 3% م  جمتمع البوس بقريباً، ويوضريض اجلريدود )1نسبةويكلت ه   العينة 

  وعينت 
 (2جد ل )

 مجتمع البحث  عينته حسب النوع  التيصص 
 عينة البحث مجتمع البحث

 التيصص 
 النوع

 المجموع إنسان، علم، المجموع إنسان، علم،

 333 300 03 2030 3300 902 ذكور 
 333 13 22 3330 3001 323  سنا 
 221 323 322 3320 232 3222 اجملمو 



 1122العلوم التربوية / العدد الرابع/ أكتوبر 

 

33 

 
 أداة البحدث:

 مقياس الشعور بالوحدة النفسية:
حريريريريريداد، الشريريريريريعور بالوحريريريريريدة النفسريريريريريية املطريريريريريور مريريريريري   بريريريريريت اعتمريريريريريد البوريريريريريس علريريريريري  مقيريريريريرياس 

ابردنيريريريرية، والريريريريرييت اسريريريريتند ل بطريريريريوير  علريريريريري  مقياسريريريريو لقيريريريرياس الشريريريريريعور (، للبيئريريريرية 3991وسريريريريواملة)
 مها:بالوحدة النفسية 
املعدد، ال ي بور  راست لوس أ لوس  -: مقياس كاليفورنياا  ل

 .(Russel & etal,1980)ورةيقا 
املعريد مري   (SELSA)النفسريية واالجتماعيرية للرايريدي  مقياس الشريعور بالوحريدة الياند،:  

  (Ditommaso& Spinner,1980) بت ديتوسو وسبنر
مريريع النيريريرة املتعريريريددة ببعريرياد الشريريريعور وبريريرر الباحثريريان أن دمريريري  ةقريريرات املقياسريريو يتواةريريري  

املتمثلريرية ل أن  (Russel, etal ,1980)بالوحريريدة النفسريريية ويتمشريري  مريريع وجذريرية نيريرير راسريريت 
ال يعريش عنذريا مقيرياس عريام منفريرد، كمريا يريوةر  ااهرة متعددة الوجريو   ريدالشعور بالوحدة النفسية 

يثريت اجلوانريس املتعريريددة  ألعريامل ةقريرات أكثرير يسريريمض بري جراء عمليريات املراجعرية والتوليريريت الريدم  
 ريا  ألعريامل ( ةقرة أاذر التوليريت 20وبكونت الصورة النذايية للمقياس م  ) للوحدة النفسية،
 أربعة عوامت ه : 

 ( ةقرة 33شبعت علي )بعد الع  ات االجتماعية، وب -3
 ةقرات  (3بعد الع  ات ابسرية، وبشبعت علي  ) -3
 ةقرات  (0بعد ع  ات املشاعر، ال ابية وبشبع علي ) -2
 ( ةقرات 2بعد الع  ات احلميمة، وبشبعت علي  ) -3

، بدرجريرية  ليلريرية، درجريريت االسريريت ابة عليريري  وةريري  سريريل  ليكريريرت الربريرياع  )بدرجريرية معدومريرية
وبعكريريريس القريريريي   (3،2،3،3)أعطريريريت الفقريريريرات املوجبريريرية القريريريي   (عاليريريرية بدرجريريرية متوسريريريطة،بدرجة
 (3لو  ر   )(  امل3،3،2،3للفقرات السالبة لتصبض)

 إعداد المقياس للبيئة اليمنية:
 عل  ددق اهكمو  ي التوق  م  دالالت ددق املقياس باالعتماد
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 صدق المحكميم:
كليريريرييت الرتبيريريرية باهويريريريت مريريري  أع ريريرياء هيئريريرية التريريريدريس ل  ي عريريريرف املقيريريرياس علريريري  عريريريدد 

الفقريريرات ومريريدي مريري  بلبريرية الدراسريريات العليا)الريريدكتورا (،  ريريد  مراجعريرية دريرييامة ودريرينعاء وعريريدد 
الفقريريريرة: التوكريريريريي  عريريري : سعريريريادة دريريرييامة يريريري   ةقريريريرات ابوري انتمايذريريريا للبعريريريد الريريرييت يثلريريري ، وأسريريريفر 

سلريري   معذري ،سري أيريعر بتقريدير النرياس الري ي  ا  ري  و رييت  و يت معذ ،أحس الناس ال ي  ا    
أيريريريعر أنريريريت اةتقريريريد الصريريريدا ة احلقيقيريريرية، والفقريريريرة: لريريرييس لريريريدي ع  ريريريات دريريريدا ة مريريريع اآخريريريري ،سري 

 يصعس عل  بكوي  ددا ات مع اآخري  
 ثبات المقياس:

حلسريريريريا  معامريريريريت يبريريريريات املقيريريريرياس ي اسريريريريتةرا  الثبريريريريات للمقيريريريرياس بتطبيقريريريري  علريريريري  عينريريريرية 
ام ت الثبريريات لقبعريرياد ابربعريرية بالبريرياً وبالبريرية مريري  جمتمريريع البوريريس، وي حسريريا  معريري (30بلغريريت)

 ( يوضض ذلري 3) وللمقياس الكل ، واجلدود
 (1جد ل)

 معامالت اليبات لمقياس الشعور بالوحدة النفسية  أبعاده
  العالوات ا بعاد

 افجتماعية
العالوات 
 ا سرية

المشاعر 
 الذاعية

العالوات 
 الحميمة

 المقياس 
 الكل،

 0,01 0,03 0,02 0,03 0,10 
 

ةقريريريريريد بريريريريواةر للمقيريريريريرياس دالالت الصريريريريدق والثبريريريريريات الريريريرييت يكريريريريري  مريريريري  اسريريريريريتةدام   وعليريريريري 
 وبطبيق  عل  عينة البوس 
 التطبيق النهاة، للمقياس:

( بالباً وبالبة مبساعدة 220البالغة)ةراد عينة البوس و أي بطبي  املقياس عل     
و   جراء هيئة التدريس، مث ةرمت االست ابات وسدخا ا ل احلاسالزم ء م  أع اء 

  SPSSلي ت ا حصايية باستةدام برجمية التو
 نتائج البحث: 

 اإلجابة عم السؤال ا  ل  نصه: –أ ًف 
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لمقياس الشعور بالوحدة النفسية لدي طلبة المرحلة  ألعامل،ما مكونات البناء 
 جامعية؟ال

ةة للمكونريريريات الرييسريريريية ملصريريريفو  ألعريريريامل لإلجابريريرية عريريري  هريريري ا السريريريمياد ي سجريريريراء التوليريريريت 
الكريام   ريا  ع  سريبعة عوامريت كريان اجلري ر ألعامل االرببابات لفقرات املقياس، وأاذر التوليت 

مريريريري  التبريريريرياي  الكلريريريري  واجلريريريريدود  (%30,923أعلريريريري  مريريريري  الواحريريريريد الصريريريريويض، ةسريريريريرت جمموعذريريريريا)
 يوضض ذلري (2)

 (3جد ل )
 نتاةج التحليل العامل، لمقياس الشعور بالوحدة النفسية   

 مالجذر الكام روم العامل
 

نسبة التبايم 
 المفسر

النسبة التراكمية 
 للتبايم المفسر

3 33,122 33,130 33,030 
3 2,323 1,032 20,23 
2 3,023 3,302 20,32 
3 2,930 3,932 33,301 
2 3,332 3,933 33,333 
3 3,23 3,920 33,009 
0 3,303 3,103 30,923 

  
، (33,130)لعامريت ابود بلغريت ( أن نسريبة التبرياي  املفسرير ل2) ي حظ مري  اجلريدود 

، (3991الريري ي اعتمريريد عليريري  حريريداد، وسريريواملة ) (Recase, 1985) وحسريريس معيريريار ركريرييس
ةيريريريدد ذلريريريري  (%30والريري ي يشريريري  سىل أنريريري  سذا  ادت نسريريريبة التبريريرياي  املفسريريرير للعامريريريت ابود عريريري  )

عل  وجود عامت يفسر است ابات العينة للمقياس، ونستنت  م  ذلريري أن املقيرياس يقرييس  رية 
للمقيريريرياس بريريريت  التريريريدوير حريريريدة هريريري   ريريرية الشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية ولتوديريريريد العوامريريريت الرييسريريريية وا

املايت بداء عينة البوس عل  املقياس، عل  اةرتاف بو ع أن هناك ارببا  بو العوامت املكونرية 
بالوحريريريدة النفسريريريية و د جريريريري التريريريدوير بنخريريري  العوامريريريت الريريرييت كانريريريت  ريريريي  جريريري ورها لسريريريمة الشريريريعور 
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ومايكريريريريريريريت   مريريريريريريري  الواحريريريريريريريد الصريريريريريريريويض، وباسريريريريريريريتةدام منذ يريريريريريريرية مايكريريريريريريريت و يريريريريريريريس الكامنريريريريريريرية أعلريريريريريريري
(Michael, Smith, Michael)  بشبع علي  أربريع ةقريرات علري  اليت  دد هوية العامت سذا

(، ويكريون  يمريرية 0,30أعلريري  أو يسرياوي)اب ريت، ويكريون  يمريرية بشريبع سحريداها علريري  هري ا العامريت 
ن بشريريريبع الفقريريريرات ابخريريرير  أعلريريري  مريريري  (، ويكريريريو 0,20) أعلريريري  أو يسريريرياويبشريريريبع الفقريريريرة الثانيريريرية 

، وبشريريبعت علريري  أكثريرير مريري  عامريريت ي (0,20)+ فقريريرة الريرييت نسريريبة بشريريبعذا أعلريري  مريري ( وال0,20)
 بصنيفذا ل العامت ال ي كانت نسبة بشبعذا علي  أعلري ، ووةري  هري   املنذ يرية ي  ديريد أربعرية

امريت الرييت حريددهتا (، وهري  نفريس العو 33,301عوامت للتدوير، بلغت نسبة التباي  املفسرير  ريا )
 يوضض ذلري  (3ل البيئة ابردنية، واجلدود ) (3991دراسة)حداد، وسواملة، 

 (4جد ل )
 العواملالبناء العامل،  نسبة التشبع لفقرات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بعد عد ير 

 ويم التشبع أ ًف: العالوات افجتماعية الفقرة
 0,03 ي ثكنت االعتماد عل  مساعدة أدد ا 3
 0,32 لدي أدد اء يتفقون مع وجذات نيري 3
 0,32 يفذ  أدد اي  بريقة بفك ي 2
 0,33 أستطيع االعتماد عل  مساعدة أدد اي  3
 0,21 ال أحد يعرةت 2
 0,20 ددا او سطوية 3
 0,23 أيعر باالنس ام مع م  حوري 0
 0,22 أستطيع أن أجد ابدد اء عندما أريد ذلري 1
 0,31 لدي ع  ات ددا ة مع اآخري ليس  9
 0,30 أةتقر سري ابدد اء 30
 0,33 يصعس عل  االحتفاظ بابدد اء 33
 0,21 ال أيعر بالرضا ع  أدد اي  33
  يانياً: الع  ات ابسرية 
 0,00 جزءاً ةاع  ل عايليتأيعر أنت  32
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 ويم التشبع أ ًف: العالوات افجتماعية الفقرة
 0,31 عايليت مذمة بالنسبة ري 33
 0,32 عايليت أيعر باالنتماء سري 32
 0,23 ل القرارات العايليةبقدر عايليت رأي  33
 0,21 أعنس املواجذة مع أةراد عايليت 30
 0,21 يد  عايليت بالتش يع والدع  ال ي أحتاج  31
  يالثاً: املشاعر ال ابية 
 0,33 أيت أن يكون ل عايليت م  أيعر بننت  ريس من  39
 0,33 أكثر اهتماماً بسعادو أيت لو كانت عايليت 30
 0,30 أيت أن يكون ري أدد اء يشاركونت وجذات نيري 33
 0,22 أيت أن يوجد ل عايليت م  أستطيع االعتماد علي  33
 0,23 أيعر أنت مريس ع  م  حوري 32
 0,33 الناس حوري ولكنذ  ليس مع   33
 0,33 رةذ ما هو مذ  ري، ال يبدو مذماً للناس ال ي  أع 32
  رابعاً: الع  ات احلميمة 
 0,30 يوجد أناس ثكنت الل وء سليذ  33
 0,21 يوجد أناس أيعر بننت  ريس منذ  30
 0,20 يوجد أناس أستطيع التود  معذ  ع  مشك و اخلادة 31
 0,33 ال يوجد م  أستطيع الل وء سلي  م  الناس 39
 0,32 مو  جيداً هناك أناس يفذ 20

 
 :اإلجابة عم السؤال اليان،  نصه

 ؟الثبات ملقياس الشعور بالوحدة النفسية لدي بلبة املرحلة اجلامعية ما دالالت
 دففت ثبات المقياس:
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االرببا  بو عوامت  ي التوق  م  دالالت يبات املقياس بطريقتو ابوري حسا  معريام ت
 املقياس كمميير عل  يباب :

 ياس مؤشر عل، ثبات المقياس:افرعباط بيم عوامل المق -2
 جياد معام ت االرببا  ي التودت سري معام ت الثبات ملقياس الشعور بالوحدة النفسية، ب

ه    (2للمقياس، ويبو اجلدود) ألعامل بو العوامت ابربعة اليت مثلت مكونات البناء 
 النتاي  

 (5جد ل )
 مكونة للمقياس مصفو ة معامالت افرعباط بيم العوامل ا ربعة ال

 العامل ا  ل مكونات المقياس
 العالوات
 افجتماعية

العامل اليان، 
العالوات 
 ا سرية

العامل اليالث 
 المشاعر الذاعية

العامل الرابع 
العالوات 
 الحميمة

القياس 
 الكل،

 13 0,20 0,33 0,33 0,13 العالوات افجتماعية
 02 0,23 0,20 0,13  ا سرية

 0,03 0,20 0,01   المشاعر الذاعية
 0,03 0,02    العالوات الحميمة

 
( أن مجيريريريريع  ريريريريي  معريريريريام ت ارببريريريريا  العوامريريريريت بع ريريريريذا بريريريريبعب 2اجلريريريريدود )  ي حريريريريظ مريريريري 

(، ومجيعذريريا ذات داللريرية سحصريريايية عنريريد مسريريتوي الداللريرية 0,13و) (0,20براوحريريت  يمتذريريا بريريو)
 ( 0,03اهدد ل ه ا البوس)

 اليبات بطريقة افعساق الداخل،:  -1
وللمقيريريريريرياس الكلريريريريري   بقريريريريدير معريريريريريام ت يبريريريريريات االبسريريريرياق الريريريريريداخل  للعوامريريريريريت ابربعريريريرية ي 

لفريريا كرونبريرياخ بداللريرية سحصريرياييات الفقريريرة علريري  كريريت عامريريت مريري  العوامريريت ابربعريرية باسريريتةدام معامريريت أ
وكانريريريريت  ريريريريي  ألفريريريريا اهسريريريريوبة للمقريريريرياييس الفرعيريريريرية ابربعريريريرية، وهريريريري : مقريريريرياييس وللمقيريريريرياس الكلريريريري ، 

(، وللمشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعر 0,13للع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريات ابسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية)، و (0,13الع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريات االجتماعيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية)
، وبشريريري   يمريريرية ألفريريريا (0,13، وللمقيريريرياس الكلريريري )(0,02(،وللع  ريريريات احلميمريريرية)0,01ال ابيريريرية)
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س يريرياللمقللمقيريرياس الكلريري  أهنريريا  قريري  درجريرية عاليريرية مريري  االبسريرياق الريريداخل ، وأن مجيريريع  ريريي  ألفريريا 
  اسريريريريتةدام (، أريريريا ثكريريري  مريريري0,00الفرعيريريرية رمريريري   لريريرية عريريريريدد الفقريريريرات ةيذريريريا كانريريريريت أعلريريري  مريريري  )

 ,Feldt & Brnnan) بمريريراف بقريريومي ابةريريراد واقريرياذ القريريرارات ذات الصريريلة  ريري املقيريرياس 

1989)   
 لإلجابة عم السؤال اليالث  الذي نصه:

 اجلامعية؟ بالوحدة النفسية لدي بلبة املرحلةعلية ةقرات مقياس الشعور ما دالالت ةا
ب  النذاييريريريريرية، وذلريريريريريري بتوليريريريريريت ي التودريريريريريت سري دالالت ةاعليريريريريرية ةقريريريريريرات املقيريريريريرياس بصريريريريريور  

بريريريو التمييزيريرية مريريري  خريريري د حسريريريا  معامريريت االرببريريريا  املصريريريوض ةقريريرات املقيريريرياس، وبقريريريدير  ريريريدراهتا 
درجريريرية الفقريريريرة ودرجريريرية العامريريريت الريريري ي بنتمريريري  سليريريري  مريريري  جذريريرية، وبينذريريريا وبريريريو الدرجريريرية الكليريريرية علريريري  

 م  جذة أخر  املقياس 
ةقريريريريرة بقيريريريرياس مريريريريا يقيسريريريري  ممييريريريريراً علريريريري   ريريريريدرة كريريريريت سذ بعريريريريد معريريريريام ت التمييريريريريز اهسريريريريوبة  

(  ريريريريي  3 ، ومبريريريريا يقيسريريريري  املقيريريريرياس الكلريريريري   ويوضريريريريض اجلريريريريدود)املقيريريريرياس الفرعريريريري  الريريريري ي بنتمريريريري  سليريريريري
والدرجريريرية علريريري  العامريريريت الريريري ي بنتمريريري  سليريريري  و ريريريي  معريريريام ت االرببريريريا  بريريريو الدرجريريرية علريريري  الفقريريريرة 

 املقياس معام ت االرببا  بو الدرجة عل  الفقرة والدرجة الكلية عل  
 (3جدود )

سلي  و يمة الدرجة عل  العامت ال ي بنتم  الرببا  بو الدرجة علال الفقرة معام ت ا  ي 
 معامت االرببا  بو الدرجة عل  الفقرة والدرجة الكلية عل  املقياس

 روم الفقرة
 معامل ارعباط
الفقرة مع 
 المعامل

معامل ارعباط 
الفقرة مع الدرجة 
 الكلية للمقياس

روم 
 الفقرة

معامل ارعباط 
الفقرة مع 
 المعامل

معامل ارعباط الفقرة 
مع الدرجة الكلية 

 للمقياس
3 0,33 0,21 33 0,32 0,23 
3 0,23 0,22 30 0,32 0,22 
2 0,22 0,23 31 0,33 0,33 
3 0,23 0,22 39 0,23 0,31 
2 0,32 0,29 30 0,20 0,22 
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3 0,30 0,30 33 0,23 0,30 
0 0,33 0,20 33 0,33 0,32 
1 0,23 0,33 32 0,32 0,32 
9 0,23 0,33 33 0,33 0,33 
30 0,33 0,23 32 0,20 0,33 
33 0,23 0,32 33 0,30 0,31 
33 0,33 0,21 30 0,23 0,32 
32 0,29 0,23 31 0,23 0,33 
33 0,23 0,30 39 0,33 0,30 
32 0,23 0,33 20 0,33 0,20 

 
رات املقيريريرياس مريريريع العوامريريريت الريريرييت االرببريريريا  لفقريريريعريريريام ت مجيريريريع  ريريريي  م( أن 3يت ريريريض مريريري  اجلريريريدود )

سذ أن  (0,02)بنتمريري  سليذريريا ومريريع الدرجريرية الكليريرية للمقيريرياس ذات داللريرية سحصريريايية عنريريد مسريريتوي 
 مجيع  ي  معام ت االرببا  ه   الفقرات بقيس ما يقيس  املقياس 

 النتائج والتوصيات:مناقشة 
النفسريريية  دةهريريد  البوريريس سري بعريرير  البنيريرية العامليريرية ملكونريريات مقيريرياس الشريريعور بالوحريري 

  لدي عينة جامعية والتو  م  خصايص  القياسية )السيكومرتية( 
بداء أةريريريريراد عينريريريرية  ألعريريريريامل للمقيريريريرياس بينريريريريت نتريريريرياي  التوليريريريريت  ألعريريريريامل بالنسريريريريبة للبنريريريرياء  

الكريريام  واحريريد دريريويض أو أعلريري ، ةسريريرت البوريريس علريري  املقيريرياس عريري  سريريبعة عوامريريت كريريان جريري رها 
وةري  املنذ يرية العوامريت الرييت أمكري   ديريد هويتذريا  الكلري ، أمريا( مري  التبرياي  30,923ما نسريبت )

( مريريري  التبريريرياي  الكلريريري ، 33,301)املسريريتةدمة ل ذلريريريري كانريريريت أربعريرية عوامريريريت ةسريريريرت مريريريا نسريريبت  
ال ابيرية، والع  ريات احلميمرية وه  عوامت الع  ات االجتماعية، والع  ريات ابسريرية، واملشرياعر 

، وةسريرت مريا نسريبت  (3991وسريواملة،  ،اليت بناار العوامريت ابربعرية الرييت حريددهتا دراسرية )حريداد
للصريريورة اليمنيريريرية سري حريريد كبريريري   ألعريريريامل هريري ا بشريريرياب  البنريرياء %( مريري  التبريريرياي  الكلريري ، ويميكريريريد 32)
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للمقيريريرياس، كمريريريا بتفريريري  هريريري   النتي ريريرية جزييريريريا مريريريع نتريريرياي  دراسريريرية للصريريريورة ابردنيريريرية  ألعريريريامل للبنريريرياء 
 ( 3002، ودراسة النبذا  و خرون)(3993حسو، والزياو)

ةيمريريريا بينذريريا ومريريريع املقيريرياس الكلريريري ، ةقريريريد  يتعلريريري  مبعريريام ت ارببريريريا  أبعريرياد املقيريريرياس وةيمريريا  
 املتو ع كانت مجيعذا ذات داللة سحصايية وباالعا  

متعريريدد وثكري  أن بسريريتنت  مريري  ذلريريري أن مقيريرياس الشريعور بالوحريريدة النفسريريية هريريو مقيريرياس  
عور بالوحريدة مري  أن الشري  (Williams,1983)اببعاد، ويتف  ه ا مع ما ذهريس سليري  وليمريا 

 النفسية مفذوم متعدد اجلوانس 
وةيمريريريريا يتعلريريريري  بثبريريريريات املقيريريريرياس وعواملريريريري ، ةقريريريريد ي التوقريريريري  منذريريريريا باالبسريريريرياق الريريريريداخل   

(، 0,13كرونبريريريرياخ للمقيريريريرياس )حيريريريريس بلغريريريريت  ريريريريي  معريريريريام ت ألفريريريريا  للمقيريريريرياس وعواملريريريري  الفرعيريريريرية 
علريريريريريري  التريريريريريريواري، كمريريريريريريا حسريريريريريريبت معريريريريريريام ت ألفريريريريريريا   (0,13، 0,13، 0,01، 0,02وللعوامريريريريريريت )

خ ملعريريام ت االرببريريا  بريريو الدرجريرية علريري  الفقريريرة والدرجريرية الكليريرية علريري  املقيريرياس، ومجيعذريريا كرونبريريا 
ل  ياسريذا ذات داللة سحصايية، وبعد ه   القريي  ممييريرات علري  مريدي عريانس ةقريرات املقيرياس 

ملريريريا أعريريريدت لقياسريريري ، وبتشريريرياب  هريريري   القريريريي  ملعامريريريت ألفريريريا اهسريريريوبة مريريريع  ريريريي  ألفريريريا ل دراسريريرية حريريريداد، 
 ( 3991) وسواملة

عدلريريريرية ملقيريريريرياس ال مريريريريوك وهكريريريري ا ةريريريري ن نتريريريرياي  هريريريري ا البوريريريريس ببريريريريو أن الصريريريريورة اليمينيريريريرية امل 
باسريريريتةدام للشريريريعور بالوحريريريدة النفسريريريية حقريريري  درجريريرية جيريريريدة مريريري  الثبريريريات، وعليريريري  يودريريري  الباحريريريس 

املقياس لقياس الشعور بالوحدة النفسية لدي بلبرية جامعرية الرييم ، كمريا يودري  بتطريوير املقيرياس 
هري   الفئريات د اعمرية ةتلفة ل البيئرية اليمينرية، وايريتقاق معرياي  بداء أةرير  تليصبض مناسباً لفئا

املةتلفريريرية علريريري  املقيريريرياس السريريريتةدامذا ل العمليريريريات ا ريريريريادية، ول الدراسريريريات واب ريريريا  الريريرييت 
متغريريري ات نفسريريريية أخريريرير  دراسريريرية  لري عنريريريد كريريريفسريريريية أحريريريد متغ اهتريريريا، و يكريريريون الشريريريعور بالوحريريريدة الن
 ذات دلة بالوحدة النفسية 

للتوق  م  اخلصرياي  القياسريية )السرييكومرتية( كما يود  الباحس ب جراء دراسات 
يعريانون مري   ريات )العزلرية،أو الع ريز املريتعل ، أو معرياي  لريدي ابةريراد الري ي   للمقياس، وايريتقاق

مريع عينريرية مري  ابةريريراد العرياديو، لتوديريريد مريدي التشريرياب  واالخريت   ةيمريريا  االكتئريا (، ومقارنتذريريا
 استةدمذا لقمراف املرضية  بينذما، م  أجت
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 املراجــــــــع
 المراجع العربية:-أ فً 

علم لددددي عيندددة مدددم العجددد  المددددتم(  3001هريريريري/ 3339بريريري  دريريريدي ، حممريريريد بريريري  سبريريريراهي  بريريري  أيمريريريد )
 رسالة ماجست ، كلية بربية، أم القر   المرحلة اليانوية بالعاصمة المقدسة   طالب

النفسريريية لريريدي بريريري   اجلامعريرية وع  تذريريا بريريبعب املتغريري ات (  الوحريريدة 3990جشيريريت، ةريرياروق السريريعيد )
(  يرياس الشريعور 3991)جامعرية املنصريورة،  يوسرير مجلة كلية التربية بالمنصددورة   الدثغراةية

 تريري  بريريبعب التغيريريريرات الشةصريريية  بالوحريريدة لريريدي عينريرية مريري  الطلبريرية اجلريريامعيو و ديريريد أبعريرياد  وع 
 .303-02(،   3)2مؤعدة للبحوث  الدراسات  

  الشريعور بالوحريدة النفسريية لريدي الشريبا  ل (3993حسو، حممد عبد املميم ، والزيرياو، مريت رايريد)
مجلدة علدم التعلريي  اجلريامع ، دراسرية  ليليرية ةريش ضريوء اجلرينس واجلنسريية ونريو  الدراسرية  مرحلرية 
  20-3 ،20 النفس 

، شةصريريريرييةالوحريريريدة النفسريريريية وع  تذريريريا ببريريريريعب  ريريريات ال ( 3993حسريريريو، حممريريريد نبيريريريت عبريريريد احلميريريريد)
  331-319، 2 ( 3  )دراسات نفسية دراسة ميدانية عل  اجلنسو م  بلبة اجلامعة 

منداهج البحدث  د، التربيدة  ( 3992، برمجرية: حممريد نبيريت نوةريت و خريرون )دالو، ةان وبولريد، ديريد 
 القاهرة: مكتبة اب لو املصرية  . علم النفس
واملسريرياندة االجتماعيريرية لريريدي عينريرية مريري  بريري    (  الوحريريدة النفسريريية3990) اهلل الربيعريرية، ةذريريد بريري  عبريريد
  39-20، 32، مجلة علم النفس، وبالبات اجلامعة

بالوحريدة وببريادد ( االكتئريا  وع  تري  بالريريشعور 3911الشناوي، حممد حمروس، وخ رير، علري  السرييد)
اجليريريريزة، مركريريريز التنميريريرية   بحدددوث المدددؤعمر الرابدددع لعلدددم الدددنفس بمصدددرالع  ريريريات االجتماعيريريرية، 

 ملعلومات البشرية وا
يئرية الكتريا  اجلريامع   هالقرياهرة :مناهج البحدث  د، التربيدة  علدم الدنفس. (  3993عثمان، سرييد)

(  املسرياندة االجتماعيرية املدركرية وع  تذريا بالشريعور 3002مامن، حممد حس )  جامعة اال ص 
دراسدات سيريواء وأسرير ببيعيرية،  تبالوحدة النفسية لريد  املسرينو واملسرينات املقيمريو ل مميسسريا

  19-22(، ص ص 2(، عدد)3جملد)علم النفس  عربية  ، 
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كراسرية مقياس اإلحساس بالوحدة النفسدية لطدالب الجامعدات: (، 3911)  شقو ، سبراهي   ك 
الكريرياةوري، دريريبو  عبريريد الفتريرياا، والن ريريار، عريري ء  التعليمريريات  القريرياهرة: مكتبريرية اب لريريو املصريريرية 

ل ع  تذريا بالوحريدة النفسريية لريدي عينرية  (  دراسة املتغ ات  الشةصريية3990الدي  السعيد )
كليريرية الرتبيريرية المددؤعمر اليالددث للعلددوم التربويددة  النفسددية  مريري  بلبريرية كليريرية الرتبيريرية مريري  اجلنسريريو  

 .39-3بكفر الشيخ، جامعة بنطا، 
( الثبات والتغ  ل اخل ت وع  ت  باجملرياراة والشريعور بالوحريدة لريدي 3993) اهار ، نادر سبراهي ، 

  320-339(، ص23العريريريدد: )مجلدددة علدددم الدددنفس لبريريرية جامعريريرية امللريريريري سريريريعود، عينريريرية مريريري  ب
المسداندة افجتماعيدة  عالوتهدا بالوحددة هريري(  3333أيمريد)املشا ، هدي بنت عبد الريم  

النفسدية  اليال دات ال  جيدة  أحددداث الحيداة اللدا طة لددي بعددل طالبدات كليدة إعددداد 
 لبنات جبدة  رسالة دكتورا ، كلية الرتبية االمعلمات بجدة  
(  مريريدي ةاعليريرية برنريريام  سريريريادي ل خفريريب درجريرية الشريريعور بالوحريريدة 3000) ميذريريو ، سريريذ  سبريريراهي 

لدي عينة مري  الطالبريات املراهقريات  املغرتبريات ية باكوسومالنفسية وع  تذا باالضطرابات السي
-309أكتريوبر ص  20،  : 30م:المجلة المصدرية للدراسدات النفسدية  باملدن اجلامعيرية، 

هريريريريريريري د  اهريريريريريريرير، وحسريريريريريريري ، سريريريريريريريعيد حسريريريريريريري ، واجلمريريريريريريرياري، ةو يريريريريريريرية عبريريريريريريريريد مصريريريريريريرير  النبذريريريريريريريا ،  323
  الشريريريعور بالوحريريريدة وع  تريريري  مبتغريري ي املسريريرياندة والع  ريريريات االجتماعيريريرية: دراسريريرية (3002البريريا  )

المجلدددددة التربويدددددة   ريريريريريابوس،  ميدانيريريريريرية بالتوليريريريريريت العريريريريريامل  لعينريريريريرية مريريريريري  بلبريريريريرية جامعريريريريرية السريريريريريلطان
 ، الكويت 03العدد:

 (  بنرياء مقيرياس الوحريدة النفسريية ومريدي انتشريارها لريدي جمموعرية عمريرية متباينرية3992النيباد/ مايسرية) 
 -سمجلة علم النفم  أبفاد املدارس بدولة  طر  

303،32-300  
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