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نه من الطلبة لدى عي واألمن النفسي والعالقة بينهما الشعور بالوحدة النفسية
  الوافدين في جامعة الريموك

  

  * أحمد عبد الله الشريفينو * منار سعيد بني مصطفى
  

 14/1/2013 تاريخ قبوله               26/6/2012 تاريخ تسلم البحث

لشعور بالوحدة النفسـية  هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين ا :ملخص
. واألمن النفسي لدى عينة من الطلبـة الوافـدين الدارسـين فـي جامعـة اليرمـوك      

طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصـدية  ) 158(تكونت عينة الدراسة من 
من طلبة جامعة اليرموك المسجلين في الفصل الدراسي الثـاني للعـام الدراسـي    

دراســة تــم بنــاء مقياســين لقيــاس الشــعور    ولتحقيــق هــدف ال . م2011/2012
أشــارت نتـــائج الدراســة إلـــى أن مســتوى الوحـــدة    . بالوحــدة واألمــن النفســـي  

النفسية لدى الطلبة الوافدين كان متوسطا، وأن معامالت االرتباط جميعها بين 
باسـتثناء بعـد   ) α≤0.05(المقياسين كانت دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة     

). عكسـي (ع مقياس األمن النفسي وأبعاده وذات اتجاه سـلبي  المشاعر الذاتية م
وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى الوحـدة      
النفسية ككل، وفي مجالي العالقـات األسـرية والمشـاعر الذاتيـة تعـزى للجـنس       
ولصــالح اإلنــاث، ووجــدت كــذلك فــروق فــي مســتوى الوحــدة النفســية تعــزى    

ــتوى الت ــيل   للمسـ ــاز وذوي التحصـ ــيل الممتـ ــالح ذوي التحصـ ــيلي، ولصـ حصـ
، إضافة إلى وجود فرق في مستوى الشعور بـاألمن النفسـي   )المقبول(المتدني 

 .علــى المقيــاس ككــل وعلــى مجاالتــه جميعهــا تعــزى للجــنس ولصــالح الــذكور    
األمن النفسي، الوحـدة النفسـية، طلبـة الجامعـات، جامعـة      : الكلمات المفتاحية(

  ).الطلبة الوافدون اليرموك،

يمر العديد من الطلبة الوافدين للدراسة في بلدان  :مقدمة
غير بلدهم األم بالعديد من المشاعر المختلطة تحديدا في األشهر 
األولى لقدومهم للبلد الجديد، فهؤالء الطلبة تركوا عائالتهم، 
وشبكاتهم االجتماعية الداعمة، وحقوقهم كمواطنين في بلد المنشأ 

سوا في بالد جديدة عليهم، يواجهون فيها العديد من العقبات ليدر
ومشكالت  ،والصعوبات اللغوية والثقافية، باإلضافة للمشكالت المالية

  . السكن واإلقامة مع أشخاص غرباء

ومع كل تلك العقبات والمشكالت الجديدة يجب أن ال ينسى 
م التركيز الطلبة السبب الرئيس لمجيئهم للبلد الجديد، إذ إن عليه

في دراستهم وتحصيلهم األكاديمي، مع عدم تجاهلهم لنقل ثقافتهم 
والسمعة الحسنه  ،وحضارتهم األم، والتعبير عنها بالطريقة المالئمة

 ,Sawir, Marginson, Dumert) خالل وجودهم في البلد الجديد

Nyland & Ramia, 2007).  
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Abstract: The study aimed at investigating the level of psychological 
loneliness and psychological security and the relationship between 
them among a sample of foreign students at Yarmouk University. The 

study sample consisted of some available (158) male and female 
students who were  enrolled in the second semester 2011-2012. The 
results showed an average level of psychological loneliness, and a 
significant correlation between the two variables, except for the 
dimension of subjective feelings which was negatively correlated with 
psychological security and its dimensions. The results also showed 
statistically significant differences in the level of psychological 
loneliness and dimensions of family relationships and subjective 
feelings that were attribute to gender in favor of females. In addition, 
the study found as well, differences in the level of psychological 
loneliness attributed to the level of achievement in favor of both 
excellent and low (satisfactory) achievement. Differences were also 
found in the level of psychological loneliness, due to the level of 
achievement in favor of those with excellent and low achievement. 
Moreover, differences in the level of psychological security and 
subscales were found due to gender in favor of male students. 
(Keywords: Psychological Security, Psychological Loneliness, 
Yarmouk University, Foreign University Students). 

  

وعلى الرغم من جميع المشكالت السابقة تبقى المشكلة األهم 
وهي شعورهم بالوحدة  ،واألكثر انتشارا لدى الطلبة الوافدين

النفسية، وما يتبعها من مشاعر نفسيه سلبية تسهم في تراكم العديد 
في  االندماجمن العقبات أمامهم في تحقيق أهدافهم، فمحاولة الطلبة 

لجديدة، ليست باألمر السهل، تحديدا إذا ما الشبكات االجتماعية ا
تمت مقابلتهم بالرفض من بعض األفراد، كما أنهم مطالبون بالبحث 
عن هويتهم النفسية في البيئة الجديدة التي سيتعايشون معها لعدد 

  . من السنوات
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  خلفية الدراسة وأهميتها

ركز العديد من علماء النفس على مدى أهمية الحاجة للشعور 
وألهمية إقامة العالقات االجتماعية معهم،  ،نتماء إلى اآلخرينباال

فالشخص الوحيد يواجه نقصا في حاجة هامة في حياته، وغالبا ما 
يترك هذا النقص العديد من المشاعر واآلثار السلبية على حياة 

  . (Osterman, 2001)الفرد نفسيا واجتماعيا وأكاديميا وصحيا 

عدم القدرة على التواصل وإقامة  والوحدة النفسية حالة من
ؤثر في حياة ت بحيثالعالقات االجتماعية المثمرة مع اآلخرين، 

ويرى  .)2005العالونة، (العديد من الضغوطات  له سببتالفرد، و
بأن الوحدة النفسية تعبر عن مدى إدراك الفرد ) 2000(الشواقفة 

قارب الذاتي لنقص عالقاته االجتماعية كميا من حيث عدد األ
ويرى . واألصدقاء، ونوعيا من حيث قيمة هذه العالقات وعمقها

البعض أن الوحدة النفسية تعد خبرة شخصية مؤلمة يعيشها الفرد 
نتيجة لشعوره بافتقاد التقبل والحب واالهتمام من اآلخرين، مما 
ينتج عنه عجز الفرد عن إقامة العالقات االجتماعية، والشعور 

  ). 2005جودة، (حاطا باآلخرين بالوحدة حتى لو كان م

ن أيؤكد الباحثون بأن الشعور بالوحدة النفسية ال يعني بو
الفرد دائما وحده، وإنما يعني أن الفرد يشعر بالعزلة العاطفية حتى 

، كما أن بإمكان األفراد أن يختبروا (Roux, 2004)بوجود اآلخرين 
ألسباب مشاعر الوحدة النفسية في مراحل مختلفة من حياتهم و

متنوعة، أغلبها مرتبط بأحداث الحياة وبالتغيرات الهامة التي تحدث 
  .(Ozdemir, 2008)في حياة الفرد 

الوحدة النفسية في  Gotesky, 2007)(ويصنف جوتيسكي 
الوحدة النفسية الظرفية، والوحدة النفسية : ثالثة أشكال، هي

النفسية فيقصد بالوحدة  .الداخلية، والوحدة النفسية التطورية
بأنها الوحدة الناتجة عن ظروف وأحداث الحياة المختلفة  :الظرفية

التي قد يتعرض لها الفرد خالل مراحل حياته، وتتركه بعيدا عن 
والسفر  ،وحوادث الطالق ،الموت :األشخاص الهامين في حياته مثل

  .واالنتقال من مكان آلخر

ا يحدث في أما الوحدة النفسية الداخلية فهي مرتبطة أكثر بم
واالنفصال العاطفي  ،والفراغ العاطفي ،داخل الفرد من مشاعر بالعزلة

داخليا عن كل من يحيطون به، على الرغم من عدم وجود أي تغير 
في حين تشير الوحدة النفسية  .هام في ظروف وأحداث حياته

التطورية إلى أسلوب حياة الفرد من خالل االنشغال المستمر في 
راسية والمهنية، مما يبعده شيئا فشيئا عن االتصال أمور حياته الد

  . مما يتركه وحيدا ومنعزال عن اآلخرين ،والتواصل االجتماعي

هذا وقد ربطت العديد من الدراسات مفهوم الوحدة النفسية 
األكثر تعرضا لمشاعر  كونهمبمرحلة الشيخوخة وبكبار السن 

ن مفهوم الوحدة أ تالدراسات أثب هذه الوحدة، إال أن العديد من
النفسية ليس مقتصرا على مرحلة الشيخوخة، بل على العكس قد 

أن هذه المرحلة العمرية تمر  ألنيكون أكثر ارتباطا بمرحلة الشباب 

بالعديد من التحديات والعقبات النفسية، المرتبطة بإيجاد الهوية 
الشخصية وإيجاد الذات، والسعي لالستقرار من خالل العالقات 

%) 30(أن ) 2005(ويرى جودة  .ة مع اآلخرين والزواجالحميم
من األفراد الذين يعانون من مشاعر الوحدة النفسية هم من 

وفي دراسة أخرى هدفت لدراسة مستوى الوحدة النفسية . الشباب
-18(في المراحل العمرية المختلفة لدى عينة تراوحت أعمارهم من 

م األفراد في المرحلة وجدت أن األكثر شعورا بالوحدة ه ،سنة) 85
سنة، يليها األفراد في المرحلة العمرية من ) 24-18(العمرية من 

  . (Perlman & Peplau, 1998)سنة ) 34- 25(

وفي المقابل اهتمت العديد من الدراسات بالبحث بالعالقة بين 
مشاعر الوحدة النفسية والجنس، سعيا الكتشاف إن كانت هنالك 

واإلناث في مشاعر الوحدة النفسية، مع فروق حقيقية بين الذكور 
العلم بأن النتائج كانت متغيرة باستمرار، فقد وجدت بعض 
الدراسات أن اإلناث أكثر شعورا بالوحدة النفسية من الذكور، 
تحديدا إذا فرضت عليهن الحياة العيش كأرامل أو مطلقات أو 

 & ,Wenger, Davies, Shahtahmasebis, Scott) أمهات عازبات

1996; Ozdemir, 2008).  في المقابل وجد بعضهم عدم وجود
 ,Roux؛2009؛ الشريراي، 2005العالونة، (فروق بين الجنسين 

في حين وجد بعضهم اآلخر أن الذكور أكثر شعورا  ،)2004
قد هذا و). 2000شواقفة، (بالوحدة النفسية مقارنة باإلناث 

لوحدة بين توصلت بعض الدراسات إلى أن الفروق في مشاعر ا
الجنسين غالبا ما تعتمد على طريقة السؤال عن هذه المشاعر، 
بحيث إذا تم سؤال المفحوصين في الدراسة بصورة مباشرة عن 

اإلناث  تكونمشاعر الوحدة، وإن كان يشعر بها أم ال، غالبا ما 
أكثر ميًال لالعتراف بوحدتهن  هناألكثر شعورا بالوحدة؛ نظرا ألن

بأنهم الذكور الذين يرفضون وصف أنفسهم  خالفالنفسية على 
   .(Perlman & Peplau, 1998) أفراد يعانون من الوحدة

التي تؤكد  السوسيولوجيةكما ظهرت العديد من التفسيرات 
أن مفهوم الوحدة النفسية يرتبط بالمتغيرات الحضارية والمجتمعية 

راسات أن والثقافية للبيئة التي يعيش فيها الفرد، فقد بينت بعض الد
هناك مجتمعات تساعد على معاناة الفرد من مشاعر الوحدة النفسية 

نتيجة لما يعيشه الفرد من نمط وأسلوب حياة  ؛أكثر من غيرها
سريع ومتوتر فيها، ونتيجة لما يرتبط بالظروف االقتصادية 

جنسية ) 18(ففي دراسة أجريت على أفراد من  .والتكنولوجية
يين واليابانين سجلوا أعلى معدالت في يطالمختلفة، وجدت أن اإل

الشعور بالوحدة النفسية، مقابل الدنماركيين والهولنديين الذين 
 ,Perlman & Peplau)كانوا األقل شعورا بالوحدة النفسية 

1998).   

كما ترتبط الوحدة النفسية بالعديد من المشاعر السلبية 
وأحيانا  ،بالقلقوالشعور  ،والعزلة االجتماعية ،واالكتئاب ،كالحزن

هذا وقد ميز العلماء بين مفهوم الوحدة  .اضطرابات األكل والنوم
النفسية والعزلة االجتماعية مفسرين ذلك بأن الفرد في العزلة 
االجتماعية يختار بنفسه االنعزال عن اآلخرين؛ ألنه ال يشعر بالرضا 



  بني مصطفى والشريفين

 143

عاني والسعادة في عالقاته االجتماعية معهم، في مقابل الفرد الذي ي
من الوحدة النفسية الذي يجد نفسه وحيدا حتى لو كان محاطا 

كما فرق العلماء بين الوحدة النفسية واالكتئاب، فالمكتئبون  .بهم
يحرصون على البقاء وحدهم، ويشعرون باالستسالم أمام ظروف 

، ويرغب في ًاديالفرد الوحيد من بقائه وحيخاف الحياة، بينما 
إيجاد المكان المناسب له بين اآلخرين داخله بالتغير، ويحاول 

(Chodron, 2011).  

كما ترتبط مشاعر الوحدة النفسية بمشاعر الفقد والحزن 
واالبتعاد عن األشخاص الحميمين للفرد في شبكته االجتماعية 
الداعمة، فكلما زاد تواصل الفرد مع أفراد األسرة واألصدقاء قلت 

 ,Wenger,Davies)مشاعر الوحدة النفسية لديه 

Shahtahmasebis, Scott, 1996) . ويؤكد البعض أن الوحدة
سواء لفترة  النفسية واأللم المرافق لها شعور البد للجميع أن يختبره

زمنية قصيرة أو طويلة، فالبعض يمر بالوحدة النفسية بشكل مؤقت 
الرتباط ذلك بالظروف واألحداث التي يختبرها الفرد في مرحلة ما 

لبا ما تزول هذه المشاعر السلبية بزوال األحداث من حياته، وغا
اآلخر يمر بمشاعر من الوحدة النفسية التي  وبعضهمالمؤدية لها، 

توصف بأنها مزمنة نسبيا، وغالبا ما ترتبط بشخصية الفرد وبسماته 
  .(Gotesky, 2007)الشخصية ونظرته السلبية لنفسه ولآلخرين 

تبط بالوحدة النفسية ومن المتغيرات التي من الممكن أن تر
لدى األفراد مستوى األمن النفسي لديهم، حيث ينظر إلى األمن 
النفسي على أنه حالة تمكن الفرد من الشعور باالستقرار، وتضمن له 

ويرى ماسلو  .إشباع حاجاته ورغباته التي يسعى إلى إشباعها
)Maslow, 1988 ( أن إشباع الحاجة إلى األمن النفسي وشعور

ألمن يدفعه إلى البحث عن إشباع الحاجات االجتماعية الفرد با
 ،أن هناك ثالثة أبعاد لألمن النفسي كذلك ويرى .والنفسية األخرى

شعور الفرد باالنتماء وإحساسه بأن له مكانة في الجماعة، : وهي
وشعوره بالطمأنينة والسالم وندرة الشعور بالخطر والتهديد 

وأن الناس ينظرون إليه  والقلق، وشعوره بأنه محبوب ومقبول
  .ويعاملونه بدفء ومودة

 ؤشرات والدالالتمجموعة من الم بوضع) ماسلو (كما قام

 هذه النفسي، وتتلخص باألمن الفرد إحساس على دالة اعتبرها

 ،وقبولهم اآلخرين بمحبة الشعور:اآلتيةالمشاعر  في المؤشرات
 مشاعر وندرة ،األمان مشاعرو ،له واالنتماء كوطن بالعالم الشعورو

 البشر إدراك، ويجابيةإبطريقة  والحياة العالم إدراكو ،والقلق التهديد

 واإلحساس الخير توقع نحو االتجاه، وباآلخرين الخيرة والثقة بصفتهم

 على والقدرة الذات، خارج من لالنطالق الميلو ،عام بشكل بالتفاؤل

 االندفاعات موتفه ،معه والتسامح الذات تقبلو ،اآلخرين مع التفاعل

 بدًال المشكالت مواجهة في والكفاية القوة بامتالك الرغبةو ،الشخصية

 وبروز ،االجتماعية االهتمامات، واآلخرين السيطرة على في الرغبة من

  .)2007 الطهراوي،( باآلخرين واالهتمام واللطف التعاون روح

أن األمن النفسي حالة من ) 1989( ويؤكد عبد السالم
لطمأنينة والشعور باالستقرار والتوازن، الناتج عن اإلحساس با

طريقة إدراك الفرد لطبيعة البيئة االجتماعية التي يعيش فيها، 
 نفإ، ولطبيعة التفاعالت والعالقات التي يمر بها خالل هذه البيئة

أدرك الفرد بيئته االجتماعية على أنها مهددة ومخيفة يقل لدية 
يجابية إأدرك البيئة بطريقة  إن قابلوفي الم ،مستوى الشعور باألمن

  . زاد إحساسه باألمن النفسي ةوآمن

 الشخصية لبناء الهامة الحاجات من النفسي األمن ويعّد

 الشيخوخة حتى وتستمر ،الطفولة من تمتد هجذور إن حيث ،اإلنسانية

 ما تعرض إذا مهدًدا يصبح المرء وأمن .المختلفة العمرية المراحل عبر

 تلك من مرحلة أي في بها له طاقة ال واجتماعية نفسية ضغوطات إلى

 من يعد النفسي فاألمن لذا االضطراب، إلى مما يؤدي المراحل،

 الحاجات تحقق بعد تحقق إالت ال لإلنسان العليا المرتبة ذات الحاجات

   ).2005 أقرع،)له الدنيا

 الذي هو نفسًيا اآلمن أن الشخص) 2007( ويرى الطهرواي

 معرضة لحياته غير األساسية المقومات وأن مشبعة، اجاتهح أن يشعر

 .أمني توافق أو توازن حالة في يكون نفسًيا اآلمن واإلنسان .للخطر
أن فقدان الشعور باألمن النفسي لدى ) 2008(كما يرى الشريفين 

: طلبة الجامعات قد يؤدي إلى مجموعة من األعراض المرضية مثل
قف والسلوك، وفقدان الثقة بالنفس، التسلطية في التفكير والموا

 ،والعدوانية، والالمباالة والشك والخوف، وانعدام الثقة باآلخرين،
وغيرها من األعراض التي قد تؤثر بشكل مباشر في الحالة النفسية 

  .للطالب

وقد أشارت العديد من الدراسات لمعاناة العديد من الطلبة 
دا عندما يكونون الجامعيين من مشاعر الوحدة النفسية تحدي

سيمون وكلوف وبراك  فقد أجرى .وافدين لجامعات خارج بالدهم
)Simmon, Klop & Prak, 1991 ( دراسة هدفت إلى مقارنة درجة

الشعور بالوحدة النفسية لدى مجموعة من الطالب الكوريين 
 213طالبا كوريا و 70(واألمريكيين في إحدى الجامعات األمريكية 

ظهرت نتائجها أن الطلبة الكوريين كانوا أكثر شعورا أ ،)طالبا أمريكيا
بالوحدة النفسية من الطلبة األمريكيين على الرغم من أنهم جميعا 

  .كانوا يعيشون بعيدا عن أسرهم

بدراسة هدفت إلى الكشف ) Grout, 1999( كما قام جروت
عن مستوى األمن في جامعة والية إيلينوي الوسطى في الواليات 

كعينة عشوائية طبقية %) 10(تم اختيار  حيث مريكية،المتحدة األ
أشارت نتائج الدراسة إلى تمتع الطلبة . من مجموع طلبة الجامعة

بمستوى مرتفع من األمن النفسي، وعدم وجود فروق في مستوى 
األمن النفسي بين الطلبة يعود الختالف تخصصاتهم األكاديمية في 

لبة الذين حصلوا على أقل الجامعة، ووجود ارتباط بين درجات الط
الدرجات في األمن النفسي ودرجاتهم في مستوى التفكير النقدي 

  .واإلبداعي

مشاعر  إلىالتي هدفت التعرف ) 2000(أما دراسة الشواقفة 
الوحدة النفسية لدى طلبة جامعة آل البيت لدى عينة مكونة من 

ألردنيين طالبًا وطالبة، فقد أظهرت نتائجها أن الطلبة غير ا) 350(
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يشعرون بالوحدة النفسية بدرجة أعلى من الطلبة األردنيين، وأن 
الطلبة في السنة الدراسية األولى والثانية كانوا أكثر شعورا بالوحدة 
النفسية من الطلبة في بقية السنوات، كما كان الذكور أكثر شعورا 

  .بالوحدة من اإلناث

إلى دراسة هدفت ) 2000(من جهة أخرى أجرى الشرعة 
. الوقوف على العالقة بين األمن النفسي ووضوح الهوية المهنية

طالبا وطالبة من طلبة السنة األولى ) 235(تكونت عينة الدراسة من 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى األمن النفسي . جامعة قطرفي 

لدى الطلبة كان مرتفعا، وأن هناك عالقة موجبة بين الشعور باألمن 
وح الهوية المهنية أو النضج المهني، كما أشارت النتائج النفسي ووض

إلى أن مستوى األمن النفسي لدى الذكور كان أعلى منه لدى 
  .اإلناث

محاولة هدفت إلى سة ادر) 2001(في حين أجرى نصيف 
لنفسي لدى اواألمن لديني اااللتزام بين العالقة لكشف عن طبيعية ا

مها ات على عينة قوايرلمتغابعض  ءفي ضو ءمعة صنعااطلبة ج
. ئيةالعشوالطبقية ابالطريقة ا ختيارهاتم  ،طالب وطالبة) 300(

قوية بين مستوى عالقة ارتباطية وجود أشارت نتائج الدراسة إلى 
لة اوعدم وجود فروق دالطلبة، لنفسي لدى اواألمن لديني اااللتزام 

س لجنا يمن متغيرل لديني تعزى لكاوااللتزام لنفسي األمن افي 
   .لتخصصاو

بدراسة هدفت إلى البحث عن  (Roux, 2004)وقام روكس 
مشاعر الوحدة النفسية لدى عينة من الطالب القادمين للدراسة في 

طالبا ) 270(وعددهم  ،(Free State)جنوب إفريقيا في جامعة 
الفروق  يوتقص ،من السود) 148(من البيض و) 122(منهم 

أظهرت نتائج  .والخلفية الثقافيةالمرتبطة بمتغيرات العمر والجنس 
في مشاعر  أية فروق ذات داللة إحصائية الدراسة عدم وجود

هذه المتغيرات، إال أن الطالب السود  الوحدة النفسية تعزى إلى
  .كانوا أكثر شعورا بالوحدة النفسية من البيض

عن مستوى  إلى البحثبدراسة هدفت ) 2005( م أقرعقاو
عالقته بمجموعة من المتغيرات لدى طلبة الشعور باألمن النفسي و

تكونت عينة الدراسة من . جامعة النجاح الوطنية في فلسطين
 اأظهرت نتائج الدراسة انخفاض. طالبا من الذكور واإلناث) 1002(

أية  توجدفي مستوى األمن النفسي لدى جميع الطلبة، في حين لم 
 ،زى للجنسفروق ذات داللة إحصائية في درجات األمن النفسي تع

أو مكان  ،أو الكلية ،أو المستوى الجامعي ،أو المعدل التراكمي
  . السكن

التعرف إلى درجة ) 2005(بينما هدفت دراسة العالونة 
الشعور الوحدة النفسية لدى طالب وطالبات جامعة اليرموك لدى 

وأظهرت نتائجها أن الطلبة في  ،طالبا وطالبة) 811(عينة مكونة من 
وك يعانون من الشعور بالوحدة النفسية سواء أكانوا جامعة اليرم

مقيمين مع أسرهم أم ال، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في 

أو المستوى  ،درجة الشعور الوحدة النفسية لديهم مرتبطة بالجنس
  .أو المعدل التراكمي ،الدراسي

لعالقة اإلى لتعرف اسة هدفت ابدر) 2006(عودة بو أوقام 
) 256(واالجتماعية لدى ية ـلسياساواالتجاهات لنفسي األمن ابين 
ولتحقيق أهداف الدراسة أعد  ،بغزةألزهر اجامعة في وطالبة با طال

عالقة وجود  الدراسة نتائجظهرت أ. لنفسيالألمن سا مقياالباحث 
، وعدم لتحرريةالتدين وامن  ولكللنفسي األمن الة بين ادارتباطية 
 ،لجنسال لعامتعزى لنفسي امن باأللشعور افروق في درجة وجود 

هم او حسب مستوأ ،واإلنسانيةلعلمية الكليات او بين طلبة أ
  .سيالدرا

بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة ) 2007(كما قام الطهراوي 
بين األمن النفسي واالتجاهات نحو االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع 

ة الجامعات طالبًا وطالبة من طلب) 359( غزة على عينة تكونت من
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى األمن النفسي . الفلسطينية

لدى الطلبة كان مرتفعا، وأن هناك ارتباطا داال إحصائيا بين األمن 
وجود  وأشارت النتائج كذلك. النفسي واالتجاهات نحو االنسحاب

فروق ذات داللة إحصائية في مستويات األمن النفسي تعزى لمكان 
في حين لم توجد فروق  الح سكان المناطق الحدودية،السكن ولص

  .ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي تعزى للجنس

أما دراسة ساوير مارجينسون ودوميرت ونيالد 
 ,Sawir, Marginson, Dumert, Nyland & Ramia)وراميا

فقد هدفت إلى معرفة مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى  (2007
جنسية مختلفة ) 30(من  ةطالب وطالب) 200(ة من عينة مكون

أظهرت نتائج الدراسة أن . يدرسون في إحدى الجامعات األسترالية
من الطالب يعانون من مستوى مرتفع من الوحدة النفسية، %) 75(

ستراليا أوتحديدا من المستجدين الذين لم يمض على وجودهم في 
  .أكثر من أشهر معدودة

إلى البحث عن  (Ozdemir, 2008)ير ميوهدفت دراسة أوزد
الجامعيين في  الطلبةمستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من 

تراوحت  ،طالبا وطالبة) 721(إحدى الجامعات التركية، بلغ عددهم 
منهم يعيشون في المساكن %) 67(سنة، ) 25-18(أعمارهم من 

 لطلبةامن %) 46(أظهرت نتائج الدراسة أن . المستقلة للطالب
كما أنهم يفتقرون للتفاعل االجتماعي  ،يعانون من الوحدة النفسية

منهم يفتقرون للدعم النفسي واالجتماعي من %) 35(مع اآلخرين و
   .اآلخرين

بدراسة هدفت إلى معرفة مستوى ) 2009(كما قام الشرايري 
الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك بلغ عددهم 

وجود درجة متوسطة  نتائج الدراسةأظهرت  .طالبةطالبا و) 565(
من الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة، كانت أعالها في مجال 
المشاعر الذاتية، ثم مجال العالقات االجتماعية، ثم مجال العالقات 

دالة  لم توجد فروق في حينالحميمة، وأخيرا في العالقات األسرية، 
  .ية بين الذكور واإلناثإحصائيا في مستوى الوحدة النفس
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وبهدف بحث مستوى األمن النفسي لدى طلبة الجامعات قام 
بدراسة في إحدى  (Zhang, & Wang, 2011)ووينج  زنج

مستوى األمن النفسي لدى  إلىالجامعات الصينية من أجل التعرف 
طالبًا وطالبة من جنسيات ) 345(عينة من طلبة الجامعة بلغ عددهم 

ائج الدراسة إلى أن الطلبة يتمتعون بمستوى أشارت نت. مختلفة
متوسط من األمن النفسي، كما وجدت أن مستويات األمن النفسي 

  .تأثرت بخلفياتهم الثقافية واإلقليمية المختلفة

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة ندرة الدراسات 
قة التي تناولت دراسة الشعور الوحدة النفسية واألمن النفسي والعال

بينهما لدى الطلبة الوافدين، واقتصرت الدراسات في تناولها ألحد 
مستواه لدى طلبة الجامعات  إلىوالتعرف  ،المتغيرين بشكل مستقل

  .وعالقته ببعض المتغيرات األخرى

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

تحرص جامعة اليرموك منذ تأسيسها على استقبال العديد من 
لعربية الشقيقة والدول الصديقة، حيث الطلبة الوافدين من الدول ا

بلغ عدد الطلبة الدارسين الوافدين في جامعة اليرموك والمتواجدين 
 الجامعيعلى مقاعد الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

طالبا وطالبة من جنسيات مختلفة عربية ) 4624(م، 2011/2012
القبول  ائرةكما يشير التقرير اإلحصائي الصادر عن د ،وأجنبية

كما تحرص الجامعة على توفير . والتسجيل في جامعة اليرموك
جميع الظروف األكاديمية والتعليمية المناسبة لهم، ليكونوا بذلك 

  .خير سفراء لألردن بعد تخرجهم

إال وأنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في 
ة واالستقرار خالل محاولتها لجعل هؤالء الطالب يشعرون بالراح

سنوات دراستهم في الجامعة، تبقى لديهم العديد من المشاعر 
المختلطة، المرتبطة بشعورهم بالغربة والحنين الدائم ألسرهم 
وأصدقائهم في بلدهم األصلي، مما يجعلهم يعانون من مستويات 
متفاوتة ومتقلبة من الشعور الوحدة النفسية، نابعة من نقص العاطفة 

ر الدافئة في عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين، تحديدا في والمشاع
األسرة "غياب الشبكة االجتماعية الداعمة لكل فرد في الحياة 

لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث عن  ".واألقارب واألصدقاء
مستويات الشعور الوحدة النفسية واألمن النفسي والعالقة بينهما في 

لطلبة الوافدين في جامعة ضوء مجموعة من المتغيرات لدى ا
وبالتحديد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة  .اليرموك
  :التالية

ما مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين  .1
 الدارسين في جامعة اليرموك؟

ما مستوى الشعور باألمن النفسي لدى الطلبة الوافدين  .2
 الدارسين في جامعة اليرموك؟

قة دالة إحصائيا بين مستوى الشعور بالوحدة هل توجد عال .3
النفسية ومستوى الشعور باألمن النفسي لدى الطلبة الوافدين 

 الدارسين في جامعة اليرموك؟

هل يختلف مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة  .4
الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك باختالف الجنس، 

عية، والمستوى والمستوى الدراسي، والحالة االجتما
 التحصيلي؟

هل يختلف مستوى الشعور باألمن النفسي لدى الطلبة  .5
الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك باختالف الجنس، 
والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى 

  التحصيلي؟

    أهمية الدراسة

تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء على واحدة من 
الحيوية في علم النفس والمرتبطة بدراسة الشعور  المجاالت

بالوحدة النفسية وعالقته بالشعور باألمن النفسي لدى الطلبة 
تنبثق أهمية هذه الدراسة في المغتربين في جامعة اليرموك، و

األول نظري والثاني تطبيقي، فتتمثل األهمية النظرية في : جانبين
ية واألمن النفسي الكشف عن مستويات الشعور الوحدة النفس

كذلك الكشف ووأشكالهما لدى الطلبة الوافدين في جامعة اليرموك، 
والفروق الدالة بين هذه  ،عن أبرز المتغيرات المرتبطة بهما

تفتح الباب  أما من حيث األهمية التطبيقية، فإن الدراسة. المتغيرات
تسهم في توفير النتائج لمستوى درجة و أمام بحوث مستقبلية،

ور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين للجامعة، مما قد الشع
يجعلها وسيلة يستفيد منها المتخصصون في الجامعة، تحديدا في 
عمادة شؤون الطلبة لوضع البرامج الفعالة التي تسعى لدمج الطلبة 
 ،الوافدين بالشكل المناسب في األنشطة المتنوعة في البيئة الجامعية

إلرشاد في الجامعة لوضع الخطط الفعالة لرفع والتضافر مع مراكز ا
مستوى الصحة النفسية واألمن النفسي، وخفض مستوى الشعور 

 .بالوحدة النفسية لدى هؤالء الطلبة

  التعريفات اإلجرائية

هي حالة نفسية تنشأ لدى الفرد  :النفسية بالوحدةالشعور 
نتيجة حدوث خلل في قدرته على التواصل بصورة سليمة ضمن 

شبكة االجتماعية التي يعيش ويتفاعل فيها، سواء كان ذلك في ال
، أو في صورة )ال يوجد لديه عدد كاف من األصدقاء( صورة كمية

 الدسوقي،) (افتقاد المحبة واأللفة من اآلخرين المحيطين به( كيفية
وتقاس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليها . )1998

ستخدم في هذه الدراسة متضمنًا المستجيب على المقياس الم
، وتعني طبيعة الروابط المتبادلة العالقات االجتماعية: األبعاد اآلتية

بين الفرد والمجتمع وهي تنشأ نتيجة تفاعل الفرد مع اآلخرين في 
، وتعني طبيعة االتصال والتفاعل الواقعة والعالقات األسرية .المجتمع

، وهي انعكاس لكل ما ذاتية، والمشاعر البين الفرد وأعضاء أسرته
يدور بداخل الفرد من مشاعر ذاتية تجاه عالقته باآلخرين 

، وتشير إلى طبيعة عالقة الفرد مع والعالقات الحميمة .المحيطين به
بعض األفراد ذوي األهمية في حياته الذين يساعدونه في إشباع 

  .حاجاته المختلفة
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لتوافق بين حالة من االنسجام وا :الشعور باألمن النفسي
الفرد وبيئته المادية واالجتماعية، وهي حالة تظهر في مقدرة الفرد 
على تحقيق بعض حاجاته وحل ما يواجهه من مشكالت يومية 

وباستجابة مرضية لمتطلبات بيئته  متنوعة ومختلفة حال منطقيا،
وتقاس في الدراسة الحالية ). Zhang & Wang, 2011( المحيطة

عليها المستجيب على المقياس المستخدم في بالدرجة التي يحصل 
، وتشير إلى الشعور باألمن: هذه الدراسة متضمنًا األبعاد اآلتية

إدراك الفرد للبيئة المحيطة بأنها ودودة وغير محبطة يشعر بها 
، وهو إشارة إلى والشعور باالنتماء .بندرة الخطر والتهديد والقلق

، خرين في البيئة المحيطةاالستمتاع بالتعاون أو التبادل مع اآل
وتعني إحساس الفرد بأنه متقبل من اآلخرين، وله  والشعور بالحب

  .مكانة بينهم

وهم الطلبة الدارسون في جامعة اليرموك  :الطلبة الوافدون
 :ومرحلة الدراسات العليا وتشمل طلبة البكالوريوس،: في مرحلة

  .نالدبلوم، والماجستير، والدكتوراه من غير األردنيي

  محددات الدراسة
اقتصرت عينة الدراسة على عينة من الطلبة الوافدين  -

الدارسين في جامعة اليرموك، تم اختيارها بالطريقة المتيسرة، 
وبالتالي فإن إمكانية تعميم النتائج تتحدد بمدى تمثيل هذه 

  .العينة للطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات األردنية
مقياس الوحدة النفسية : ة هماأداتا الدراسة المستخدم -

ومقياس األمن النفسي، لذا فإن إمكانية تعميم النتائج تتحدد 
بمدى صدق هاتين األداتين وثباتهما، إذ ال يمكن اعتبارهما 

 .أداتين صادقتين صدقا مطلقا

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة محددة  -
مكانية تعميم النتائج في التعريفات اإلجرائية، وبالتالي فإن إ

 .تتحدد في ضوء هذه التعريفات

  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس والدبلوم 
والماجستير والدكتوراه الوافدين والدارسين في جامعة اليرموك 

م، والبالغ عددهم 2011/2012للفصل الثاني من العام الدراسي 
الصادر عن دائرة القبول والتسجيل في  كما يشير التقرير اإلحصائي

) 3147(طالبا وطالبة، منهم ) 4624(م 2011جامعة اليرموك لعام 
  .طالبة) 1477(طالبا و

  عينة الدراسة 
 Available(تم اختيار جامعة اليرموك بالطريقة المتيسرة 

Sample( ؛ نظرا لعمل الباحثين في الجامعة، وتم اختيار بعض
بها طلبة  يوجدعلمية واإلنسانية ممن الشعب في الكليات ال

وكانت وحدة االختيار هي الطالب، حيث بلغ عدد أفراد . مغتربون
يوضح توزيع ) 1(والجدول . طالبا وطالبة) 158(عينة الدراسة 

  .عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة

توزيع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس والمستوى  :1الجدول 
  .االجتماعية الدراسي والحالة

المجموع ماجستيربكالوريوس  المستوى الدراسي
الجنس 

  الحالة االجتماعية
  إناثذكور إناثذكور

 33 4 16 9 4  متزوج
  125 6 17 60 42  أعزب

 10158 33 69 46  المجموع

  أدوات الدراسة

  :لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت األداتان التاليتان

 الوحدة النفسيةمقياس الشعور ب: أوًال

الوحدة النفسية، تم بناء مقياس  بهدف الكشف عن مستوى
خاص بهذه الدراسة، باالستناد إلى عدد من المقاييس ذات العالقة، 

، )1998(المقاييس الواردة في دراسة حداد والسوالمة  :من أبرزها
دراسة ، و)2000(، ودراسة شواقفة )2009(ودراسة الشراري 

مارجينسون وساوير  كل من دراسة، و(Ozdemir, 2008) دميريوزأ
 Sawir, Marginson, Dumert, Nyland)ودوميرت ونيالد وراميا

& Ramia, 2007) روكس، ودراسة (Roux, 2004) . حيث تم
فقرة بما يخدم مجاالت المقياس والمحددة باالستناد ) 35(اقتباس 

مت وقد ترج. لألدب النظري وبعض الدراسات السابقة آنفة الذكر
جميع الفقرات المقتبسة من المقاييس األجنبية آنفة الذكر إلى اللغة 

من المختصين في اللغة اإلنجليزية، ) 4(، وعرضت على العربية
وقد تم . ، وعلم النفس؛ وذلك للتحقق من دقة الترجمةةوالتربي

األخذ بالمالحظات التي أشار إليها المختصون، تضمن المقياس في 
العالقات : فقرة موزعة على المجاالت اآلتية) 42(صورته األولية 

االجتماعية، والعالقات األسرية، والمشاعر الذاتية، والعالقات 
  .الحميمة

  دالالت صدق المقياس وثباته

للتأكد من مالءمة المقياس، وصحة ترجمة : الصدق الظاهري
بعض فقراته، ومناسبتها لتحقيق هدف الدراسة، تم التحقق من 

ي للمقياس، وذلك من خالل عرضه بصورته األولية الصدق الظاهر
على لجنة من المحكمين مكونة من ثمانية متخصصين في مجاالت 
القياس واإلحصاء التربوي، وعلم النفس اإلرشادي، وعلم النفس 
التربوي، والتربية الخاصة، حيث أبدوا رأيهم في سالمة الصياغة 

جال الذي تنتمي اللغوية، ووضوح الترجمة، ومدى مالءمتها للم
  .إليه، وإضافة أية مالحظة من شأنها تعديل المقياس بشكل أفضل

وفي ضوء مالحظات المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، 
فقرة؛ بسبب تداخلها مع فقرات أخرى في ) 16(وكان أبرزها حذف 

المقياس، وتعديل بعض الفقرات، لتصبح أكثر وضوحا من حيث 
وتكون المقياس في . إلنجليزية إلى العربيةصياغتها وتعريبها من ا
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المجال  :فقرة موزعة على المجاالت اآلتية) 26(صورته النهائية من 
والمجال  ،)10-1(العالقات االجتماعية، وتقيسه الفقرات من : األول
، والمجال )15 - 11(العالقات األسرية وتقيسه الفقرات من : الثاني
، والمجال )21- 16(الفقرات من المشاعر الذاتية وتقيسه : الثالث
  ).22 -26(العالقات الحميمة وتقيسه الفقرات من : الرابع

  مؤشرات صدق البناء

المقياس على عينة  قبهدف التحقق من صدق البناء تم تطبي
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وحسبت ) 40(مكونة من 

لى المجال، معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة والدرجات ع
وكذلك معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة والدرجات على 

  .يبين نتائج ذلك) 2(المقياس ككل، والجدول 

  .قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 2الجدول 
  االرتباط مع المقياس ككل  لاالرتباط مع المجا  الفقرة  رقم الفقرة

 312. 361.  .أعتمد في دراستي على مساعدة أصدقائي  .1
 448. 563.  .ال أحد من زمالئي يعرفني جيدًا   .2
 357. 442.  .لست راضيًا عن أصدقائي   .3
 365. 445.  .يفهم أصدقائي تحركاتي وطريقة تفكيري   .4
 362. 419.  .يصعب علي االحتفاظ بصداقات طويلة   .5
 311. 408.  .اتي مع الطلبة سطحيةمعظم صداق   .6
 314. 536.  .أستطيع أن أجد األصدقاء عندما أريد ذلك   .7
 419. 572.  .أنسجم بسهولة مع من حولي من الناس   .8
 364. 517.  .أشارك اآلخرين في وجهات نظري   .9

 415. 465.  .أحب الزمالء الذين أقضي وقتي معهم   .10
 639. 349.  .كانأتجنب المواجهة مع أفراد أسرتي بقدر اإلم   .11
 502. 749.  .تحترم أسرتي رأيي في المواقف التي تتطلب اتخاذ قرارات   .12
 473. 782.  .يوجد في أسرتي من يمنحني الدعم والتشجيع الذي أريد   .13
 522. 820.  .أشعر بأنني فرد مهم في أسرتي   .14

 351. 708.  .عائلتي مهمة بالنسبة لي   .15

 323. 690.  .قريب منه أتمنى أن يكون في حياتي من أشعر أنني   .16

 364. 789.  .أتمنى أن يوجد في حياتي من أستطيع االعتماد عليه   .17

 631. 684.  .أتمنى لو كان اآلخرون أكثر اهتمامًا بسعادتي   .18

 319. 586.  .أتمنى أن يشاركني اآلخرون وجهات نظري   .19

 326. 483.  .ما يهمني قد ال يكون مهمًا عند اآلخرين   .20

 377. 436.  .ا أكون مع زمالئياشعر بالغربة عندم   .21

 311. 544.  .أشعر باالنتماء إلى مكان دراستي   .22

 421. 722.  .يوجد أناس يمكنني اللجوء إليهم   .23

 442. 791.  .يوجد أناس أشعر أنني قريب منهم   .24

 451. 771.  .يوجد أناس أستطيع التحدث معهم عن مشكالتي الخاصة   .25

 442. 802.  .هناك أناس يفهمونني جيدًا   .26
    

أن قيم معامالت ارتباط الفقرات ) 2(يالحظ من الجدول 
كما  ،)820.- 361.(بالمجاالت التي تنتمي إليها تراوحت بين 

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والمقياس ككل بين 
، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل )639.- 311.(

). 30.(إليه، والمقياس ككل عن  ارتباطها بالمجال الذي تنتمي
وبناء على هذا المعيار، وفي ضوء هذه القيم فقد قبلت فقرات 

المقياس جميعها، وبالتالي تكون مقياس الشعور الوحدة النفسية 
فقرة موزعة على أربعة مجاالت، كما ) 26(بصورته النهائية من 

حسبت قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس الوحدة 
النفسية، وقيم معامالت ارتباط المجاالت بالمقياس ككل، كما هو 

  ).3(موضح في الجدول 
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  .قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس الوحدة النفسية وارتباط المجاالت بالمقياس ككل: 3الجدول 
  المقياس ككل  العالقات الحميمة  المشاعر الذاتية العالقات األسرية العالقات االجتماعية المجال

  *  *  *  * *  العالقات االجتماعية
  *  *  *  * 797.  العالقات األسرية
  *  *  * 846. 759.  المشاعر الذاتية

  *  * 810. 783. 825.  العالقات الحميمة
  *  880. 894. 872. 884.  المقياس ككل

        

أن قيم معامالت االرتباط بين مجاالت ) 3(يالحظ من الجدول 
 759.(بالوحدة النفسية كانت مرتفعة، وتراوحت بين مقياس الشعور 

، كما أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت والمقياس ككل )846.-
، ويعد ذلك مؤشرًا )894.- 872.(بين  تكانت مرتفعة أيضًا، وتراوح
  .على صدق البناء للمقياس

قدرت معامالت الثبات للمقياس بطريقتين : ثبات المقياس
خدام معامل ثبات االستقرار، فبهدف التحقق من ثبات باست: أوًال

المقياس المستخدم ودقة فقراته تم تطبيقه على عينة استطالعية 
طالبًا وطالبة، مع مراعاة أال يكون أفراد العينة ) 40(مكونة من 

االستطالعية ضمن أفراد عينة الدراسة الرئيسة، ثم أعيد تطبيقه 
عد أسبوعين من التطبيق األول، على العينة االستطالعية نفسها ب
معامل ثبات ( )Test Retest(وحسب معامل ثبات اإلعادة 

، حيث بلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة للمقياس ككل )االستقرار
على ) 0.92) (0.88) (0.89) (0.91(وللمجاالت الفرعية ) 0.92(

تقدير قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس : ثانيًا .التوالي
على أفراد  )Cronbach Alpha(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

العينة االستطالعية أنفسهم، حيث بلغت قيمة معامل ثبات االتساق 
وهي قيمة عالية، ) 0.90(الداخلي لمقياس الشعور بالوحدة النفسية 

) 0.87) (0.90(وأما معامالت الثبات لمجاالت المقياس فقد بلغت 
توالي، وهي أقل من معامل ثبات االتساق على ال) 0.89) (0.85(

الداخلي للمقياس ككل، ولكنها عالية أيضا، وهي مؤشرات على تمتع 
عالية، ويبين ) كمؤشر على الثبات(المقياس بدالالت اتساق داخلي 

  .قيم الثبات الخاصة بالمقياس) 4(الجدول 

  ).هأبعاد(معامالت ثبات مقياس الوحدة النفسية ومجاالته : 4الجدول 
 αكرونباخ  معامالت ثبات االتساق الداخلي معامالت ثبات االستقرار المجال

 0.90 0.91  العالقات االجتماعية

 0.87 0.89  العالقات األسرية

 0.85 0.88  المشاعر الذاتية

 0.89 0.92 العالقات الحميمة

 0.90 0.92  الثبات للمقياس ككل
    

  تصحيح المقياس 
فقرة، يجاب عليها بتدريج خماسي ) 26(اشتمل المقياس على 
تنطبق بدرجة كبيرة جدًا، وتعطى عند : (يشتمل على البدائل التالية

) 4(درجات، وتنطبق بدرجة كبيرة وتعطى ) 5(تصحيح المقياس 
درجات، وتنطبق ) 3(درجات، وتنطبق بدرجة متوسطة وتعطى 

). بدرجة قليلة وتعطى درجتين، وال تنطبق تعطى درجة واحدة
 .2(هذه الدرجات تنطبق على الفقرات الموجبة، وهي الفقرات من و

، في حين يعكس التدريج ).21 .20 .19 .18 .17 .16 .11 .6 .5 .3
 .24 .23 .22 .15 .14 .13 .12 .10 .9 .8 .7 .4 .1(في الفقرات من 

، )130-26(وبذلك تتراوح درجات المقياس ككل بين . ).26 .25
مة كان ذلك مؤشرًا على زيادة الوحدة بحيث كلما ارتفعت العال

وقد صنفت استجابات أفراد العينة إلى خمس . النفسية لدى الطلبة
المنخفضة جدًا،  فئة مستوى الوحدة النفسية :فئات على النحو اآلتي

وفئة مستوى . فأقل) 1.49(وتتمثل في الحاصلين على درجة 
درجة تتراوح الوحدة النفسية المنخفضة، وتتمثل في الحاصلين على 

فئة مستوى الوحدة النفسية المتوسطة، و .درجة) 2.49-1.5(بين 
. درجة) 3.49-2.5(وتتمثل في الحاصلين على درجة تتراوح بين 

وفئة مستوى الوحدة النفسية المرتفعة، وتتمثل في الحاصلين على 
وفئة مستوى الوحدة النفسية . درجة) 4.49-3.5(درجة تتراوح بين 

  .فأكثر) 4.5(، وتتمثل في الحاصلين على درجة المرتفعة جدًا

 مقياس األمن النفسي: ثانيًا
األمن النفسي، تم بناء مقياس  بهدف الكشف عن مستوى

خاص بهذه الدراسة، استنادا إلى عدد من المقاييس ذات العالقة، 
لألمن النفسي،  )Maslow, 1973(مقياس ماسلو : ومن أبرزها

، المقاييس )1983(دواني وديراني  والمقاييس الواردة في دراسة
، (2000)لشرعة دراسة ا، و)2010(الواردة في دراسة اللبون 

، ودراسة جروت )Zhang & Wang, 2011(ووينج  شنج دراسةو
)Grout, 1999( ودراسة نصيف ،)28(حيث تم اقتباس ). 2001 (

فقرة بما يخدم مجاالت المقياس والمحددة باالستناد لألدب النظري 
وقد ترجمت جميع الفقرات  الدراسات السابقة آنفة الذكر، وبعض
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، المقتبسة من المقاييس األجنبية آنفة الذكر إلى اللغة العربية
، ةمن المختصين في اللغة اإلنجليزية، والتربي) 4(وعرضها على 

وعلم النفس؛ وذلك للتحقق من دقة الترجمة، وقد تم األخذ 
صون، فقد بلغ عدد فقرات بالمالحظات التي أشار إليها المخت

: فقرة موزعة على المجاالت اآلتية) 36(المقياس في صورته األولية 
  .الشعور باألمن، والشعور باالنتماء، والشعور بالحب

  دالالت صدق المقياس وثباته
للتأكد من مالءمة المقياس، وصحة ترجمة : الصدق الظاهري

التحقق من  بعض فقراته، ومناسبتها لتحقيق هدف الدراسة، تم
الصدق الظاهري للمقياس، وذلك من خالل عرضه بصورته األولية 
على لجنة من المحكمين مكونة من ثمانية متخصصين في مجاالت 
القياس واإلحصاء التربوي، وعلم النفس اإلرشادي، وعلم النفس 
التربوي، والتربية الخاصة، حيث أبدوا رأيهم في سالمة الصياغة 

رجمة وفقرات المقياس، ومدى مالءمتها للمجال اللغوية، ووضوح الت
الذي تنتمي إليه، وإضافة أية مالحظة من شأنها تعديل المقياس 

  .بشكل أفضل

وفي ضوء مالحظات المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، 
فقرات؛ لتداخلها مع فقرات أخرى في ) 8(وكان أبرزها حذف 

وضوحًا من حيث المقياس، وتعديل بعض الفقرات، لتصبح أكثر 
تكون المقياس في . صياغتها وتعريبها من اإلنجليزية إلى العربية

المجال  :فقرة موزعة على المجاالت اآلتية) 28(صورته النهائية من 
والمجال  ،)11-1(الشعور باألمن، وتقيسه الفقرات من : األول
، والمجال )21 - 12(الشعور باالنتماء وتقيسه الفقرات من : الثاني

  ).28- 22(الشعور بالحب وتقيسه الفقرات من : الثالث

  مؤشرات صدق البناء
المقياس على عينة  قبهدف التحقق من صدق البناء تم تطبي

طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وحسبت ) 40(مكونة من 
معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة والدرجات على المجال، 

ن الدرجات على الفقرة والدرجات على وكذلك معامالت االرتباط بي
  .يبين ذلك) 5(المقياس ككل، والجدول 

  .قيم معامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 5الجدول 
  االرتباط مع المقياس ككل  االرتباط مع المجال الفقرة  رقم الفقرة

 375. 453. .ندما أتعرض لالنتقادأشعر بالتهديد ع  1

 545. 641. .أتجنب التعرض للمواقف المزعجة  2

 564. 614. أنا راض عن نفسي  3

 614. 657. لدي إيمان كاف بقدراتي  4

 567. 599. أتقبل ما لدي من قدرات عقلية  5

 564. 646. .اعتبر نفسي شخصًا سعيدًا في الحياة  6

 547. 637. .دةأشعر أنني أتمتع بصحة جي  7

 454. 524. .أكره العيش في هذا العالم  8

 355. 453. .يجرح شعوري بسهولة  9

 630. 624. أتصرف بثقة تامة في المناسبات االجتماعية  10

 423. 459. .أعتقد أن طفولتي كانت سعيدة  11

 551. 615. .استطيع االنسجام مع اآلخرين  12

 541. 635. .يمكنني الوثوق باآلخرين  13

 455. 493. .أحب لآلخرين ما أحب لنفسي  14

 475. 434. .أكره أن أكون وحدي  15

 386. 586. اشعر باالطمئنان بوجود اآلخرين  16

 393. 391. اشعر بان اآلخرين ال يقدرون أعمالي  17

 596. 613.  .اشعر بأنني عديم الفائدة في هذه الحياة  18

 358. 373. .ينأنزعج عندما أرى اآلخرين مسرور  19

 552. 658. .لدي عدد كبير من األصدقاء  20

 551. 490. .أتفاعل مع اآلخرين في المواقف االجتماعية  21

 500. 553. .يظهر اآلخرون احترامهم لي  22

 544. 590. .اشعر بأنني عبء ثقيل على اآلخرين  23

 539.  645. .أشعر بالمودة والمحبة نحو اآلخرين  24

 525. 577. .الحياة مجرد هم وتعباشعر أن  25

 524. 623. .يعاملني اآلخرون بكل عدل واحترام  26

 359. 454. .أعتقد أنني متقلب المزاج  27

 346. 490. .أشعر بالمتعة رغم وجود مشكالت في حياتي  28
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أن قيم معامالت ارتباط الفقرات ) (5يالحظ من الجدول 
، كما )658.- 373.(بين بالمجاالت التي تنتمي إليها تراوحت 

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على 
، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة )630.- 346.(المقياس ككل بين 

بأن ال يقل معامل ارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه، وبالمقياس 
فقد  وبناًء على هذا المعيار، وفي ضوء هذه القيم). 30.(ككل عن 

قبلت فقرات المقياس جميعها، وبالتالي تكون مقياس األمن النفسي 
كما . فقرة موزعة على ثالثة مجاالت) 28(بصورته النهائية من 

حسبت قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس األمن النفسي، 
وقيم معامالت ارتباط المجاالت بالمقياس ككل، كما هو موضح في 

  ).6(الجدول 

قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس األمن : 6جدول ال
  .النفسي وارتباط المجاالت بالمقياس ككل

  المجال
الشعور 
  باألمن

الشعور 
 باالنتماء

الشعور 
  بالحب

المقياس 
  ككل

الشعور 
  باألمن

* *  *  *  

الشعور 
 باالنتماء

.602 *  *  *  

الشعور 
  بالحب

.655 .612 *  *  

المقياس 
  ككل

.870 .849 .832 *  

أن قيم معامالت االرتباط بين مجاالت ) 6(يالحظ من الجدول 
، )655.- 602.(مقياس األمن النفسي كانت مرتفعة، وتراوحت بين 

كما أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت والمقياس ككل كانت 
، ويعد ذلك مؤشرًا على )870.- 832.(بين  تمرتفعة أيضًا، وتراوح

  .للمقياسصدق البناء 

  ثبات المقياس

باستخدام : أوًالقدرت معامالت الثبات للمقياس بطريقتين 
معامل ثبات االستقرار، فبهدف التحقق من ثبات المقياس المستخدم 

طالبًا ) 40(ودقة فقراته تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 
اد وطالبة، مع مراعاة أال يكون أفراد العينة االستطالعية ضمن أفر

عينة الدراسة الرئيسة، ثم أعيد تطبيقه على العينة االستطالعية 
نفسها بعد أسبوعين من التطبيق األول، وحسب معامل ثبات اإلعادة 

)Test Retest( )حيث بلغت قيمة معامل ) معامل ثبات االستقرار
) 0.93(وللمجاالت الفرعية ) 0.95(ثبات اإلعادة للمقياس ككل 

تقدير قيمة معامل ثبات : ثانيًا .لتواليعلى ا) 0.93) (0.91(
االتساق الداخلي للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

)Cronbach Alpha(  على أفراد العينة االستطالعية أنفسهم، حيث

بلغت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس الوحدة النفسية 
وهي قيمة عالية، وأما معامالت الثبات لمجاالت المقياس ) 0.92(

على التوالي، ولكنها عالية أيضا، ) 0.90) (0.89) (0.91(فقد بلغت 
وهي مؤشرات تدل على تمتع المقياس بدالالت اتساق داخلي 

قيم الثبات الخاصة ) 7(ويبين الجدول . عالية) كمؤشر على الثبات(
  :بالمقياس

  ).أبعاده(ثبات مقياس األمن النفسي ومجاالته  معامالت: 7الجدول 

 المجال
معامالت ثبات 

 االستقرار
معامالت ثبات االتساق 

 αكرونباخ  الداخلي
 0.91 0.93  الشعور باألمن

 0.89  0.91  الشعور باالنتماء
 0.90 0.93  الشعور بالحب

 0.92 0.95  الثبات للمقياس ككل

  تصحيح المقياس 

فقرة، يجاب عليها بتدريج خماسي ) 28(اشتمل المقياس على 
تنطبق بدرجة كبيرة جدًا، وتعطى عند : (يشتمل على البدائل التالية

) 4(درجات، وتنطبق بدرجة كبيرة وتعطى ) 5(تصحيح المقياس 
درجات، وتنطبق ) 3(درجات، وتنطبق بدرجة متوسطة وتعطى 

). بدرجة قليلة وتعطى درجتين، وال تنطبق وتعطى درجة واحدة
 .3(هذه الدرجات تنطبق على الفقرات الموجبة وهي الفقرات من و

4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 20. 21. 22. 24. 26. 
 .18 .17 .9 .8 .2 .1(في حين يعكس التدريج في الفقرات من ). 28

- 28(وبذلك تتراوح درجات المقياس ككل بين ). 27 .25 .23 .19
الدرجة كان ذلك مؤشرًا على زيادة األمن بحيث كلما ارتفعت ). 140

وقد صنفت استجابات أفراد العينة إلى خمس . النفسي لدى الطلبة
المنخفضة جدًا،  فئة مستوى األمن النفسي :فئات على النحو اآلتي

وفئة مستوى األمن . فأقل) 1.49(وتتمثل في الحاصلين على درجة 
جة تتراوح بين النفسي المنخفضة، وتتمثل في الحاصلين على در

فئة مستوى األمن النفسي المتوسطة، وتتمثل و .درجة) 1.5-2.49(
وفئة . درجة) 3.49- 2.5(في الحاصلين على درجة تتراوح بين 

مستوى األمن النفسي المرتفعة، وتتمثل في الحاصلين على درجة 
وفئة مستوى األمن النفسي . درجة) 4.49-3.5(تتراوح بين 

  .فأكثر) 4.5(في الحاصلين على درجة  المرتفعة جدًا، وتتمثل

  متغيرات الدراسة

  :عوملت المتغيرات في هذه الدراسة على النحو اآلتي

 ).وإناث) (ذكور(عومل كمتغير تصنيفي، : الجنس -

طلبة (عومل كمتغير ترتيبي، : المستوى الدراسي -
 ).طلبة الدراسات العليا(، )البكالوريوس
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ل التراكمي للمواد أي المعد: مستوى التحصيل األكاديمي -
التي درسها الطالب في الجامعة منذ التحاقه بها وحتى وقت 

، )جيد جدا(، و)ممتاز(الدراسة، وقد عومل كمتغير ترتيبي، 
 ).مقبول(، و)جيد(و

الطلبة (عومل كمتغير تصنيفي  :الحالة االجتماعية -
 ).الطلبة غير المتزوجين(، )المتزوجون

  ئيةتصميم الدراسة والمعالجة اإلحصا

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين الوحدة النفسية واألمن 
وقد حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية . النفسي

لدرجات عينة الدراسة على مقياسي الشعور بالوحدة النفسية واألمن 
للكشف  )Person(النفسي، كما تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 

ور بالوحدة واألمن النفسي، كما تم استخدام عن العالقة بين الشع
  .تحليل التباين الرباعي لإلجابة عن السؤال الرابع والسؤال الخامس

  نتائج الدراسة

يتناول هذا الجزء من الدراسة بالوصف التحليلي نتائج 
المعالجات اإلحصائية التي أجريت لإلجابة عن أسئلة الدراسة الهادفة 

حدة النفسية واألمن النفسي، والعالقة إلى الكشف عن الشعور بالو
بينهما لدى عينة من الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك، 

  :وفيما يأتي عرض لهذه النتائج وفق أسئلتها

ما مستوى الشعور  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب األوساط الحسابية  اليرموك؟
واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس الوحدة 

  ). 8(النفسية وكل بعد من أبعاده، وذلك كما هو مبين في الجدول 

وحدة النفسية وأبعاده مرتبة تنازليًا وفقًا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس ال :8 لالجدو
  .للمتوسطات الحسابية

  مستوى الوحدة النفسية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  أبعاد مقياس الوحدة النفسية
  مرتفعة 67379. 3.5137  المشاعر الذاتية

  متوسطة 51966. 2.5772  العالقات االجتماعية
  خفضةمن 87336. 2.4456  العالقات الحميمة
  منخفضة 70905. 1.7456  العالقات األسرية
  متوسطة 37710. 2.6081  الكلي للمقياس

      

أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية ) 8(يالحظ من الجدول 
للطلبة الوافدين كان بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

وقد جاءت أبعاد المقياس وفقا للترتيب . للمقياس ككل) 2.6081(
بعد المشاعر الذاتية في المرتبة األولى ضمن المستوى : تياآل

المرتفع، وبعد العالقات االجتماعية في المرتبة الثانية ضمن 
المستوى المتوسط، وبعد العالقات الحميمة في المرتبة الثالثة ضمن 

المستوى المنخفض، وبعد العالقات األسرية ضمن المستوى 
  .المنخفض

ما مستوى الشعور  :قة بالسؤال الثانيالنتائج المتعل: ثانيًا
باألمن النفسي لدى الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات 
المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي وكل 

  ). 9(ل بعد من أبعاده، وذلك كما هو مبين في الجدو

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي وأبعاده مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات : 9ل الجدو
  .الحسابية

  مستوى الوحدة النفسية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  أبعاد مقياس األمن النفسي
  مرتفعة 56691. 3.7975  الشعور بالحب

  مرتفعة 53710. 3.7449  الشعور باالنتماء
  مرتفعة 53821. 3.7451  الشعور باألمن
  مرتفعة 46471. 3.7581  الكلي للمقياس

      

أن مستوى الشعور باألمن النفسي ) 9(يالحظ من الجدول 
للطلبة الوافدين كان بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

وقد جاءت أبعاد المقياس وفقا للترتيب  .للمقياس ككل) 3.7581(
بعد الشعور بالحب في المرتبة األولى، وبعد الشعور باالنتماء : اآلتي

في المرتبة الثانية، وبعد الشعور باألمن في المرتبة الثالثة ضمن 
  .المستوى المرتفع لكل ما تقدم
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هل توجد عالقة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
صائيًا بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية ومستوى دالة إح

الشعور باألمن النفسي لدى الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة 
اليرموك؟ ولإلجابة عن السؤال تم حساب معامالت االرتباط البسيطة 

بين الدرجات على  )Person(باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
وبين الدرجات على مقياس  مقياس الوحدة النفسية وأبعاده من جهة

  ).10(األمن النفسي من جهة أخرى، وذلك كما في الجدول 

معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات على مقياس الوحدة النفسية وأبعاده من جهة والدرجات على مقياس األمن النفسي من جهة : 10 لالجدو
  .أخرى

  العالقة اإلرتباطية  المقياس
 مقياس األمن النفسي

  المقياس ككل  الشعور بالحب  الشعور باالنتماء لشعور باألمنا

  
مقياس الوحدة 

  النفسية

 *405.- *296.- *416.- *315.- العالقات االجتماعية

 *384.- *343.- *223.- *411.- العالقات األسرية

 067.- 055.-  034.- 080.- المشاعر الذاتية

 *298.- *206.- *324.- *224.- العالقات الحميمة

 *514.- *395.- *460.- *449.- المقياس ككل

 )α≤0.05(دال إحصائيًا عند مستوى *  

أن معامالت االرتباط جميعها بين ) 10(يالحظ من الجدول 
) α≤0.05(المقياسين كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

باستثناء بعد المشاعر الذاتية مع مقياس األمن النفسي وأبعاده 
، ويمكن تصنيفها ضمن الفئات التالية )عكسي(اتجاه سلبي  وذات

) ضعيفة جدًا، أو ضعيفة، أو متوسطة، أو عالية، أو عالية جدا(
، حيث إن معامل االرتباط بين )2000(وفقا لما أشار إليه عودة 

مقياس الوحدة النفسية ومقياس األمن النفسي جاء متوسطًا، كما 
ين مقياس الوحدة النفسية وأبعاده صنفت كل من معامالت االرتباط ب

العالقات االجتماعية، والعالقات األسرية، المشاعر الذاتية، (
من جهة، وبين مقياس األمن النفسي وأبعاده ) والعالقات الحميمة

من جهة ) الشعور باألمن، والشعور باالنتماء، والشعور بالحب(
ذاتية في أخرى بالضعيفة، باستثناء العالقة بين بعد المشاعر ال

مقياس الوحدة النفسية من جهة وبين مقياس األمن النفسي وأبعاده 
من جهة أخرى صنفت ضمن فئة ضعيفة جدا، ولم تكن ذات داللة 

  .إحصائية

هل يختلف مستوى : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعًا
الشعور بالوحدة النفسية باختالف الجنس، والمستوى الدراسي، 

تماعية، والمستوى التحصيلي؟ ولإلجابة عن هذا والحالة االج
السؤال حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة على األداة ككل، وحسب مستويات متغيرات 

الجنس، والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى (
  .يبين ذلك) 11(، والجدول )التحصيلي

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية ككل بحسب : 11 الجدول
  ).الجنس، والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي(مستويات متغيرات 

  االنحراف المعياري  متوسط الحسابيال  الحالة االجتماعية المستوى الدراسي مستوى التحصيليال  جنسال

ور
ذك

  

  
  ممتاز

 بكالوريوس
 

 41230. 2.5096متزوج

 41230. 2.5096 أعزب

 41230. 2.5096كلي

 دراسات عليا
 

 02720. 2.4423متزوج

 26716. 2.7019أعزب

 24687. 2.6154 كلي

  
  جيد جدًا

 بكالوريوس
 

 26724. 2.4548متزوج

 27322. 2.4639 أعزب

 26724. 2.4548كلي

 
 دراسات عليا

 27934. 2.5096متزوج

 35724. 2.5979أعزب

 31474. 2.5518 كلي

 بكالوريوس  
 31586. 2.4423متزوج

 31171. 2.4638 أعزب
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 31586. 2.4423 كلي جيد

 دراسات عليا
 

 46154. 2.3077متزوج

 32636. 2.0769أعزب

 46154. 2.3077 كلي

  
  مقبول

 بكالوريوس
 

 13598. 2.9808متزوج

 42447. 2.7154 أعزب

 37412. 2.7912كلي

 دراسات عليا
 

 05439. 3.0000متزوج

 05439. 3.0000أعزب

 09679. 2.9872 كلي

  
  الكلي

 بكالوريوس
 

 47145. 2.5865متزوج

 31931. 2.4982 أعزب

 32916. 2.5059كلي

 دراسات عليا
 

 27717. 2.5481متزوج

 36742. 2.5611أعزب

 32180. 2.5548 كلي

 
 الكلي

 30983. 2.5558متزوج

 33187. 2.5163أعزب

 32493. 2.5263 كلي

اث  
إن

  

  
  ممتاز

 بكالوريوس
 

 05439. 3.3846متزوج

 35868. 2.6603 أعزب

 42681. 2.7637كلي

 دراسات عليا
 

 81589. 2.6154متزوج

 81589. 2.6154أعزب

 81589. 2.6154 كلي

  
  جيد جدًا

 بكالوريوس
 

 31646. 2.5308متزوج

 31240. 2.5865 أعزب

 30867. 2.5781كلي

 دراسات عليا
 

 36690. 2.8077متزوج

 88823. 2.6667أعزب

 61269. 2.7372 كلي

  
  جيد

 بكالوريوس
 

 51218. 2.7436متزوج

 45623. 2.8062 أعزب

 45259. 2.7995كلي

 دراسات عليا
 

 05439. 2.6923متزوج
 05439. 2.6154أعزب

 05439. 2.6538 كلي

  
  مقبول

 بكالوريوس
 

 05467. 2.7308متزوج
 05467. 2.7308 أعزب
 05448. 2.7308كلي

 دراسات عليا
 

 05439. 3.0000متزوج

 05439. 3.0000أعزب

 09679. 2.9872 كلي
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  الكلي

 بكالوريوس
 

 43914. 2.6966متزوج

 38877. 2.6878 أعزب

 39222. 2.6890كلي

 دراسات عليا
 

 30508. 2.7788متزوج

 67045. 2.6410أعزب

 53462. 2.6962 كلي

 
 39165. 2.7219تزوجم

 41467. 2.6836أعزب

 40877. 2.6899 كلي
      

وجود فروق ظاهرية بين ) 11(يالحظ من الجدول  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

الجنس، : (الوحدة النفسية تبعا الختالف مستويات متغيرات الدراسة

). الة االجتماعية، والمستوى التحصيليوالمستوى الدراسي، والح
وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق، تم استخدام تحليل 

  .يبين نتائج التحليل )12(التباين المتعدد، والجدول 

سب متغيرات نتائج تحليل التباين الرباعي المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية بح: 12الجدول 
  .الدراسة

  المجال  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  جنسال
 090=.هوتلنج 

Hotelling's Trace 
  012=.االحتمالية 

 155. 2.044 559. 1 559. عالقات االجتماعيةال

 049. 3.935 1.700 1 1.700 العالقات األسرية

 020. 5.568 2.505 1 2.505  اعر الذاتيةالمش

 073. 3.260 2.494 1 2.494  العالقات الحميمة

  دراسيالمستوى ال
 023=.هوتلنج 

Hotelling's Trace 
  506=.االحتمالية 

 704. 145. 040. 1 040. عالقات االجتماعيةال

 069. 3.342 1.444 1 1.444 العالقات األسرية

 838. 042. 019. 1 019.  المشاعر الذاتية

 956. 003. 002. 1 002.  العالقات الحميمة

  حالة االجتماعيةال
 007=.هوتلنج 

Hotelling's Trace 
  896=.االحتمالية 

 805. 061. 017. 1 017. عالقات االجتماعيةال

 365. 825. 356. 1 356. العالقات األسرية

 706. 143. 064. 1 064.  المشاعر الذاتية

 785. 075. 057. 1 057.  ت الحميمةالعالقا

  المستوى التحصيلي
Wilks' Lambda .=821 

 003=.االحتمالية 

 499. 794. 217. 3 652. عالقات االجتماعيةال

 000. 9.136 3.947 3 11.842 العالقات األسرية

 561. 688. 310. 3 929. المشاعر الذاتية

 855. 259. 198. 3 595. العالقات الحميمة

  
  الخطأ
  

 273. 151 41.286 عالقات االجتماعيةال

 432. 151 65.236 العالقات األسرية

 450. 151 67.930  المشاعر الذاتية

 765. 151 115.524  العالقات الحميمة

  
 الكلي

 158 1091.840 عالقات االجتماعيةال

 158 560.360 العالقات األسرية

 158 2021.972  المشاعر الذاتية

 158 1064.720 عالقات الحميمةال

  ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
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 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 12(يتبين من الجدول 
قات األسرية، العال: تعزى للجنس على مجالي المقياس) 0.05= 

والمشاعر الذاتية لصالح اإلناث، أي أن مستوى الشعور بالوحدة 
يهن كان أعلى من مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى النفسية لد

. العالقات األسرية والمشاعر الذاتية: الذكور وعلى كال المجالين

تعزى لمتغير ) α  =0.05(كذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية 
المستوى التحصيلي على مجال العالقات األسرية، ولمعرفة لصالح 

 )Scheffe(تبار شيفيه من كانت تلك الفروق تم استخدام اخ
  .يبين ذلك) 13(للمقارنات البعدية، والجدول 

للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال العالقات األسرية وحسب ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  13:جدول
 .متغير المستوى التحصيلي

مستويات متغير 
  المستوى التحصيلي

  ممتاز
 2.65= حسابي الوسط ال

  جيد جدًا
 2.56= الوسط الحسابي 

  جيد
 2.63= الوسط الحسابي 

  مقبول
 2.66= الوسط الحسابي 

  ممتاز
= الوسط الحسابي 

2.65 

---  .4867* .3822 -.4936  

  جيد جدًا
= الوسط الحسابي 

2.56 

  ---  -.1045 -.9803*  

  جيد
= الوسط الحسابي 

2.63 

      
---  -.8758*  

  مقبول
= ابي الوسط الحس
2.66 

       -----  

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 13(يالحظ من الجدول 
متوسطات تقديرات طلبة الجامعة الوافدين لوحدتهم النفسية بين 
ذوي التحصيل الممتاز وذوي التحصيل الجيد جدا، ولصالح الطلبة 

تاز، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي التحصيل المم
الطلبة ذوي التحصيل المقبول من جهة، والطلبة ذوي التحصيل 
الجيد جدا والجيد من جهة أخرى ولصالح ذوي التحصيل المقبول، 
أي أن مستوى الوحدة النفسية كان لديهم أعلى من غيرهم من 

على مقياس  وللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات األداء. الطلبة
الجنس، (ككل، وحسب مستويات متغيرات الوحدة النفسية 

تم ) والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي
 ،)Four Way ANOVA(استخدام تحليل التباين الرباعي 

  .يبين ذلك) 14(والجدول 

الجنس، والمستوى (د عينة الدراسة على األداة ككل وحسب متغيرات نتائج تحليل التباين الرباعي عديم التفاعل الستجابات أفرا: 14جدول 
 ).الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 001. 10.894 1.457 1 1.457  الجنس

 059. 2.530 338. 3 1.015  المستوى الدراسي

 342. 909. 122. 1 122.  الحالة االجتماعية

 059. 2.530 338. 3 1.015  المستوى التحصيلي

   134. 151 20.199  الخطأ
    158 1097.056  الكلي

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 14(يالحظ من الجدول 
تعزى لمتغير الجنس، ولصالح  بالوحدة النفسيةالشعور  مستوى

اإلناث، أي أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية لديهن كان أعلى 
  . من مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الذكور
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هل يختلف : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا
مستوى الشعور باألمن النفسي باختالف الجنس، والمستوى 

لحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي؟ ولإلجابة عن الدراسي، وا
هذا السؤال حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل، وحسب مستويات 
الجنس، والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، (متغيرات 

  .كيبين ذل) 15(، والجدول )والمستوى التحصيلي

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي ككل بحسب مستويات متغيرات : 15الجدول 
  ).الجنس، والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي(

  االنحراف المعياري  متوسط الحسابيال  الحالة االجتماعية المستوى الدراسي مستوى التحصيليال  جنسال

ور
ذك

  

  ممتاز

 بكالوريوس
 05439. 1.7250متزوج
 38507. 3.7411 أعزب
 38507. 3.7411كلي

 دراسات عليا
 83338. 3.8750متزوج
 35759. 3.7054أعزب
 47255. 3.7619 كلي

  جيد جدًا

 بكالوريوس
 40842. 4.1429متزوج
 44157. 3.8304 أعزب
 43421. 3.8487كلي

 دراسات عليا
 39852. 3.9583متزوج
 54394. 4.1136أعزب
 46924. 4.0326 كلي

  جيد

 بكالوريوس
 40842. 4.4286متزوج
 48879. 3.8908 أعزب
 49085. 3.9206كلي

 دراسات عليا
 40842. 4.2857متزوج
 10102. 4.2143أعزب
 08248. 4.2381 كلي

  مقبول

 بكالوريوس
 07576. 3.6607متزوج
 56186. 3.7500 أعزب
 46186. 3.7245كلي

 دراسات عليا
 40842. 2.6429متزوج
 40842. 2.6429أعزب
 59010. 3.3214 كلي

  
  الكلي

 بكالوريوس
 

 38174. 3.9732متزوج
 45744. 3.8367 أعزب
 44931. 3.8486كلي

 دراسات عليا
 

 52976. 3.8862 متزوج
 49491. 4.0294أعزب

 50922. 3.9600 كلي

 الكلي
 49583. 3.9036 متزوج
 47248. 3.8923أعزب
 47530. 3.8951 كلي

  
  إناث

  
  ممتاز

 بكالوريوس
 30115. 3.6250متزوج
 28857. 3.5918 أعزب
 40842. 2.6429كلي

اسات عليادر  
 05439. 3.8571متزوج
 40842. 3.8571أعزب
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 40842. 3.8571 كلي

  
  جيد جدًا

 بكالوريوس
 12006. 3.9500متزوج
 48206. 3.6250 أعزب
 46030. 3.6742كلي

 دراسات عليا
 40142. 3.7976متزوج
 08248. 3.9881أعزب
 27939. 3.8929 كلي

  
  جيد

وسبكالوري  
 31744. 3.5714متزوج
 42289. 3.5100 أعزب
 40842. 3.5166كلي

 دراسات عليا
 41842. 3.4286متزوج
 40722. 3.4286أعزب
 00000. 3.4286 كلي

  
  مقبول

 بكالوريوس
 05562. 3.8571متزوج
 12006. 3.2857أعزب
 12006. 3.2857كلي

 دراسات عليا
 40142. 3.7976متزوج
 08248. 3.9881أعزب
 27939. 3.8929كلي

  
  الكلي

 بكالوريوس
 29179. 3.7619متزوج
 43751. 3.5714أعزب
 42458. 3.5963 كلي

 دراسات عليا
 37613. 3.7054متزوج
 22294. 3.8512أعزب
 28362. 3.7929كلي

 الكلي
 30474. 3.7445متزوج

 42911. 3.5969بأعز
 41324. 3.6212كلي

  

وجود فروق ظاهرية بين  )15(يالحظ من الجدول 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

الجنس، : (األمن النفسي تبعا الختالف مستويات متغيرات الدراسة

. )والمستوى الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي
وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق، تم استخدام تحليل 

  .يبين نتائج التحليل) 16(التباين المتعدد، والجدول 

  .نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي بحسب متغيرات الدراسة: 16الجدول 
  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية اتمجموع المربع المجال  مصدر التباين

  جنسال
  086=.هوتلنج 

Hotelling's Trace 
  006=.االحتمالية 

 001. 10.801 2.911 1 2.911 شعور باألمنال

 004. 8.524 2.261 1 2.261 الشعور باالنتماء

 012. 6.504 1.988 1 1.988  الشعور بالحب

  دراسيالمستوى ال
  009=.نج هوتل

Hotelling's Trace 
  703=.االحتمالية 

 683. 168. 045. 1 045. شعور باألمنال

 336. 930. 247. 1 247. الشعور باالنتماء

 297. 1.097 335. 1 335.  الشعور بالحب

  حالة االجتماعيةال
  005=.هوتلنج 

Hotelling's Trace 
  854=.االحتمالية 

 736. 114. 031. 1 031. شعور باألمنال

 622. 243. 065. 1 065. الشعور باالنتماء

 817. 054. 016. 1 016.  الشعور بالحب
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  المستوى التحصيلي
Wilks' Lambda .=941  

 417=.االحتمالية 

 214. 1.512 407. 3 1.222 شعور باألمنال

 189. 1.611 427. 3 1.282 الشعور باالنتماء

 234. 1.437 439. 3 1.318  الشعور بالحب

  الخطأ
  

 269. 151 40.692 شعور باألمنال

 265. 151 40.056 الشعور باالنتماء

 306. 151 46.151  الشعور بالحب

 الكلي

 158 2261.562 شعور باألمنال

 158 2261.170 الشعور باالنتماء

 158 2328.939  الشعور بالحب

  ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية  )16(ين من الجدول يتب
الشعور : تعزى للجنس على مجاالت المقياس الثالثة) 0.05= 

باألمن، والشعور باالنتماء، والشعور بالحب، لصالح الذكور، أي أن 
مستوى األمن النفسي لديهم على مجاالت مقياس األمن النفسي 

كما تم استخدم تحليل . ثأعلى من مستوى األمن النفسي لدى اإلنا
لمعرفة الداللة اإلحصائية  )Four Way ANOVA(التباين الرباعي 

 ،للفروق بين المتوسطات الحسابية على مقياس األمن النفسي ككل
  .يبين ذلك) 17(والجدول 

الجنس، والمستوى (وحسب متغيرات  نتائج تحليل التباين الرباعي عديم التفاعل الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل: 17جدول 
 ).الدراسي، والحالة االجتماعية، والمستوى التحصيلي

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 001. 12.560 2.433 1 2.433  الجنس

 358. 850. 165. 1 165.  المستوى الدراسي

 772. 084. 016. 1 016.  الحالة االجتماعية

 119. 1.982 384. 3 1.152  المستوى التحصيلي

   194. 151 29.250  الخطأ
    158 2265.434  الكلي

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 17(يالحظ من الجدول 
، ولصالح تعزى لمتغير الجنس الشعور باألمن النفسي مستوى

الذكور، أي أن مستوى األمن النفسي لديهم كان أعلى من مستوى 
  .األمن النفسي لدى اإلناث على المقياس ككل

  مناقشة نتائج الدراسة

إلى أن مستوى  أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول
الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة 

اس ككل كان بدرجة متوسطة، وتتفق نتائج هذه اليرموك على المقي
 ,Simmon) سيمون وكلوف وبراكالسؤال مع نتائج دراسة كل من 

Klopf & Prak, 1991)  الطلبة  مستوى شعور أنالتي أشارت إلى
. المغتربين في الواليات المتحدة األمريكية كان متوسطًا الكوريين

التي ) 2009(اري وتتفق هذه النتيجة كذلك مع نتائج دراسة الشر
وجود درجة متوسطة من الشعور بالوحدة النفسية لدى  أشارت إلى

  . جامعة اليرموك طلبة

 )2000( الشواقفةوتختلف نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة 
الطلبة  التي أشارت إلى أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى

اسة ودراسة األردنيين كان مرتفعا، وتختلف كذلك مع نتائج درغير 
التي أظهرت أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية  )2005(العالونة 

لدى الطلبة كان مرتفعا، وتختلف كذلك مع نتائج دراسة كل من 
 ,Sawir, Marginson) ساوير مارجينسون ودوميرت ونيالد وراميا

Dumert, Nyland & Ramia, 2007)  أن التي أشارت إلى
مستوى مرتفع من الوحدة النفسية  يعانون من الطلبةمن %) 75(

المستجدين الذين لم يمض على وجودهم في  الطلبة من تحديدا
  .معدودة أشهرستراليا أكثر من أ

ومن الممكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة الوافدين 
الدراسة  اللدراسة في الجامعات ينتقلون من بيئاتهم التي اعتادو

بيئة جديدة يرتبط بها بذل الجهد والتفاعل االجتماعي بها إلى 
 اومتابعة الدراسة التي تكون غالبا ذات نظام مختلف عما اعتادو

عليه، فقد يكون انتقال الطلبة من مجتمع كانت تربطهم به عالقات 
حميمة وصداقات إلى مجتمع قد يكون أكثر انفتاحا، حيث الحياة 

لفة دورا في الجامعية التي تضم العديد من الطلبة ومن جنسيات مخت
الشعور بالوحدة، وبالتالي فإن لوجود الطلبة في مكان مختلف في 
الخصائص الديمغرافية دورًا في شعورهم بالوحدة النفسية، ال سيما 
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إذا اقترن هذا الوجود مع االفتقار إلى الدعم االجتماعي من اآلخرين 
ذوي األهمية في حياة الطلبة، وغالبا ما يكون هناك غياب للدعم 

الجتماعي في بداية الدراسة لكون الطلبة بعيدين عن أصدقائهم ا
وأهلهم، ولم تتشكل لديهم العالقات االجتماعية والصداقات في 

وقد يتفق ذلك مع ما أشار إليه ويندر ودافيز . البيئة الجديدة بعد
 ,Wenger,Davies, Shahtahmasebis) وشاهتاهماسيبس وسكوت

Scott, 1996)  ترتبط بمشاعر الفقد والحزن  سيةلوحدة النفابأن
الحميمين للفرد في شبكته االجتماعية  األشخاصواالبتعاد عن 

قلت  واألصدقاء األسرة أفرادالداعمة، فكلما زاد تواصل الفرد مع 
  .مشاعر الوحدة النفسية لديه

ومن الممكن تفسير حصول الطلبة على مستوى مرتفع من 
المشاعر الذاتية، إلى أنه  الشعور بالوحدة النفسية في مجال بعد

وعلى الرغم من إمكانية إيجاد مصادر دعم اجتماعي، وإمكانية بناء 
الطلبة لعالقات الصداقة التي قد تساعد في خفض مستوى الشعور 
بالوحدة النفسية في مجال العالقات الحميمة والعالقات االجتماعية، 

سبب إال انه قد يتعرض في مرحلة من المراحل لصراع فكري ب
اختالف البيئة التي يدرس بها مع البيئة التي عاش بها وما تحتويه 
من قيم وعادات وتقاليد وأفكار دينية وسياسية، وهذا بدوره قد 
ينعكس بشكل سلبي على المشاعر الذاتية لدى الفرد وبالتالي زيادة 

  .في مستوى الشعور بالوحدة النفسية في بعد المشاعر الذاتية

ضا إلى أن هناك هدفا يسعى الطلبة وقد يعزى ذلك أي
المغتربون إلى تحقيقه جراء تواجدهم في الجامعات، وقد يكون هذا 
الوجود مرافقا للضغط االجتماعي من األهل من أجل الحصول على 
أفضل النتائج، وأنه ال بد من الدراسة كون الهدف الذي يسعون إلى 

واجه الطلبة صعوبة تحقيقه يمثل هدفا لألسرة كلها، وبالتالي إذا ما 
في تحقيق نتائج إيجابية ترضيهم وأسرهم، فإن ذلك قد ينعكس في 

  .أنفس الطلبة، وبالتالي زيادة في المشاعر السلبية والشعور بالوحدة

إلى أن مستوى الشعور باألمن  وأشارت نتائج السؤال الثاني
النفسي لدى الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك على 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل . اس ككل كان بدرجة مرتفعةالمقي
التي أشارت إلى تمتع الطلبة  )Grout, 1999(من دراسة جروت 

التي ) 2007(بمستوى مرتفع من األمن النفسي، ودراسة الطهراوي 
أشارت إلى أن مستوى األمن النفسي لدى طلبة الجامعات 

التي أشارت إلى ) 2000(الفلسطينية كان مرتفعا، ودراسة الشرعة 
  .أن مستوى األمن النفسي لدى طلبة جامعة قطر كان مرتفعا

دراسة شنج : وتتعارض نتائج هذا السؤال مع نتائج كل من
إلى أن الطلبة  التي أشارت )Zhang & Wang, 2011(ووينج 

في الجامعات الصينية،  يتمتعون بمستوى متوسط من األمن النفسي
ي أشارت إلى أن لدى طلبة الجامعات الت) 1998(ودراسة سعد 

ومن الممكن . السورية مستوى متوسطا من الشعور باألمن النفسي
أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة البيئة اآلمنة التي يعيش فيها الطلبة، 
حيث أجواء التعليم الخالية من االبتزاز والتهديد، وهي استمرار 

يكون لطبيعة الدراسة دور لحالة المجتمع بأكمله، إضافة إلى أنه قد 
الثقة بالنفس، : فاعل وما تعززه لدى الطلبة من سمات إيجابية مثل

والحوار البناء، وبيان الرأي، والسعي إلشباع حاجات الطلبة 
المختلفة، ومساعدتهم في تنمية المفاهيم اإليجابية عن أنفسهم وعن 

ألمن اآلخرين، كل هذا قد يعزز تمتع الطلبة بمستوى مرتفع من ا
  .النفسي

إلى وجود عالقة ارتباطية  وأشارت نتائج السؤال الثالث
بين مستوى الوحدة ) α=0.05(عكسية وذات داللة إحصائية 

النفسية واألمن النفسي، وقد تكون هذه النتيجة منطقية؛ ذلك أن 
فقدان األمن النفسي قد يؤدي إلى العديد من المشكالت النفسية 

. عور بالوحدة النفسية، والعدوان، والخوفكالعزلة، واالكتئاب، والش
ويرى بعض الباحثين أن فقدان األمن النفسي هو فقدان للصحة 
النفسية؛ لما يترتب عليه من إحباط وفشل وفقدان الثقة باآلخرين، 
وإدراك البيئة المحيطة بالفرد كمكان منفر ينطوي على العديد من 

  .السلبيات

من أن فقدان الشعور ) 1999(وهذا ما تؤكده عبد المقصود 
باألمن النفسي يؤدي إلى العزلة والخجل والشك باآلخرين والشعور 

 & Granot(ويرى جرانوت وميسايز . بالدونية واليأس

Mayseless, 2001(  أن األفراد اآلمنين نفسيا يمتلكون كفاءة
اجتماعية وسلوكية أفضل من األفراد غير اآلمنين نفسيا، باإلضافة 

كثر قبوال، ولديهم صداقات متبادلة وهم أكثر تفاعال مع إلى كونهم أ
  .اآلخرين وأقل وحدة

إلى اختالف  من جهة أخرى أشارت نتائج السؤال الرابع
مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين باختالف الجنس، 
ولصالح اإلناث، أي أن اإلناث لديهن مستوى شعور بالوحدة النفسية 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج . دى الذكورأعلى مما هو موجود ل
، ودراسة )Ozdemir, 2008(دراسة أوزديمير : دراسة كل من

 ,Wenger, Davies(ويندر ودافيز وشاهتاهماسيبس وسكوت 

Shahtahmasebis,& Scott, 1996(  التي أشارت إلى أن اإلناث
وتختلف مع نتائج دراسة الشواقفة . أكثر وحدة نفسية من الذكور

التي أشارت إلى أن الذكور لديهم مستوى وحدة نفسية ) 2000(
أعلى من اإلناث، كذلك تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

والتي  (Roux, 2004) ؛)2009( ؛ الشريراي)2005( العالونة
أشارت نتائج دراساتهم إلى عدم وجود فرق في مستوى الوحدة 

  .النفسية يعزى للجنس

زى النتيجة إلى أن اإلناث أكثر اعترافا ومن الممكن أن تع
وصراحة في وصف أنفسهن عند سؤالهن عن شعورهن الوحدة 
النفسية التي يعانين منها، وهذا ما يؤكده بيرلمان وبيبالو 

(Perlman & Peplau, 1998)أن الفروق في  ، حيث يشيران إلى
 مشاعر الوحدة بين الجنسين غالبا ما تعتمد على طريقة السؤال عن

تم سؤال المفحوصين في الدراسة بصورة  إذاهذه المشاعر، بحيث 
 تكونن كان يشعر بها أم ال فغالبا ما إو ،مباشرة عن مشاعر الوحدة



 األردنية في العلوم التربوية المجلة

 160

يصبحن أكثر تقبال  هنننظرا أل ؛شعورا بالوحدة األكثر اإلناث
 أنلالعتراف بوحدتهن النفسية على عكس الذكور الذين يرفضون 

  .يعانون من الوحدة دبأنهم أفرايصفون أنفسهم 

وقد يعزى كذلك االختالف بسبب قدوم العديد من الطالبات 
من بيئات محافظة تمنع االختالط، وبالتالي فإن وجود الطالبة في 
بيئة منفتحة ومختلطة قد يكون له دور في شعور الطالبة في بعض 
األحيان بأنها ال تجد من يتفهمها ويتفهم احتياجاتها، وهذا ما لمسه 

باحثان في أثناء تدريسهما للطالبات الوافدات من بيئات محافظة، ال
وهذا بدوره قد ينعكس على طبيعة التفاعل، وإيجاد فجوة بين 
الذكور واإلناث في مستوى الشعور بالوحدة النفسية؛ ذلك ألن 
الطلبة قد يجدون بيئات منفتحة يستطيعون من خاللها أن يتفاعلوا 

يد من األنشطة الالمنهجية، وهذا ما قد مع اآلخرين، ويمارسوا العد
 . تفتقره اإلناث بكثير من األحيان

أما بالنسبة للفروق في مستوى الوحدة النفسية تبعا الختالف 
المستوى التحصيلي فقد كانت لصالح الطلبة ذوي التحصيل الممتاز 

ومن الممكن تفسير ذلك من خالل . والطلبة ذوي التحصيل المقبول
عي الذي يمارس على الطلبة المتميزين من أسرهم، الضغط االجتما

بحيث يحافظون على هذا التميز مما قد يدفعهم للبقاء بعيدين عن 
اآلخرين؛ العتقادهم أن اآلخرين قد يكون لهم تأثير سلبي في 
مستوى اإلنجاز الذي حققوه، وبالتالي فإن وحدتهم قد تكون بسبب 

يسعون إلى تحقيقه الذي  مشاعرهم الذاتية وارتباطها بالهدف الذي
أما الطلبة ذوو التحصيل المتدني . من أجله تغربوا وهو الدراسة

فإن إحساسهم بالوحدة النفسية قد يكون بسبب عدم ) المقبول(
مقدرتهم تحقيق هدفهم من الدراسة وحصولهم على ما تتوقعه 

قد تتحول المشاعر لداخلهم وبالتالي شعورهم  لذلكاألسرة منهم، 
حيدون وقد يكون ذلك بشكل مقصود ال سيما عندما يكون بأنهم و

بالمستوى التحصيلي لهم وما ) الطلبة(هناك معرفة من اآلخرين 
يتوقعونه من نظرة غير إيجابية، أو شعورهم بأن اآلخرين يشفقون 
عليهم وما يصاحب ذلك من مشاعر ذاتية سلبية لعجزهم عن تحقيق 

  .هدفهم الذي يسعون إلى تحقيقه

إلى وجود فرق ذي  ا أشارت نتائج السؤال الخامسوأخير
داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي لدى الطلبة الوافدين يعزى 
للجنس ولصالح الذكور؛ أي أن لدى الذكور مستوى أمن نفسيا 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشرعة . أعلى من اإلناث
سي لدى الذكور كان التي أشارت إلى أن مستوى األمن النف) 2000(

وتتعارض نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة . أعلى منه لدى اإلناث
، ودراسة نصيف )2007(، ودراسة الطهراوي )2006(بو عودة أ
التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فرق في مستوى ) 2001(

  .األمن النفسي يعزى للجنس

يكونون وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن الطالب الذكور قد 
أكثر تفاعال مع البيئة الجامعية من خالل االختالط وممارسة العديد 
من النشاطات التي تمارس في بيئة آمنة، وهذا ما يعزز شعورهم 

باألمن النفسي حيث االنفتاح على المجتمع ومعرفة خصائصه أكثر 
من اإلناث، فعلى الرغم من أن كال الجنسين يعيش في البيئة 

إال أن ما هو متاح أمام الذكور قد يكون أكثر  المجتمعية نفسها،
بكثير مما هو متاح أمام اإلناث، وهذا قد يعزز شعورهم باألمن 
النفسي، إضافة إلى أن حرص األسرة على أبنائها وتحذيرهم بشكل 
مستمر وخاصة الطالبات، قد يعزز لديهن اإلحساس بعدم الشعور 

مع مختلف بعض باألمن النفسي نتيجة لوجودهن في بيئة ومجت
الشيء عن بيئتهن ومجتمعهن، وهذا ما يؤكده حصول الطالبات على 
مستوى أعلى على مقياس الوحدة النفسية وطبيعة العالقة العكسية 

  .بين الوحدة النفسية واألمن النفسي

كما أظهرت النتائج أن األمن النفسي كان مرتفعا لدى كل من 
ن تفسير هذه النتيجة في ويمك. الطلبة المتزوجين وغير المتزوجين

ضوء البيئة الثقافية واالجتماعية التي يعيشون بها وما توفره من 
طبيعة آمنة تساعدهم على التكيف مع البيئة الجديدة، وإقامة 
العالقات االجتماعية فيها سواء أكان الطلبة متزوجين أم غير 
متزوجين، كما يمكن تفسيرها بأن أغلب الطلبة سواء المتزوجون 

ير المتزوجين من الوافدين للدراسة في جامعة اليرموك، غالبا ما وغ
يتواصلون مع أسرهم وعائالتهم بكل سهولة من خالل وسائل 
التكنولوجيا الحديثة، كما أنهم ال يجدون صعوبة في قضاء كل 
اإلجازات واألعياد والمناسبات الهامة مع عائالتهم نتيجة لسهولة 

مما ينعكس إيجابا على شعورهم بالراحة التنقل والسفر لبلدهم األم، 
واألمن والطمأنينة، ويخفف من مشاعر القلق والتوتر لديهم وبالتالي 

  .شعورهم باألمن النفسي

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن مستوى األمن النفسي جاء 
مرتفعا لدى كل من الطلبة الوافدين في مرحلة البكالوريوس ومرحلة 

تفسير هذه النتيجة بأن أغلب الطلبة الذين  ويمكن. الدراسات العليا
يغادرون بالدهم للدراسة في بلد آخر بهدف الحصول على الشهادة 
الجامعية األولى أو الثانية عادة ما يكونون على درجة عالية من الثقة 
بالنفس، والقدرة على االعتماد على الذات واالستقاللية، فقرار 

النضج االنفعالي واالجتماعي  الدراسة في بلد آخر يتطلب درجة من
لدى الطالب، ليتمكن من التكيف وتلبية جميع المسؤوليات 
والمتطلبات المكلف فيها سواء لمرحلة البكالوريوس أو مرحلة 

  .الدراسات العليا

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتية: التوصيات
 وم العمل على تأسيس وحدة إرشادية نفسية في الجامعات تق

بإرشاد الطلبة المغتربين وتوجيههم في مواجهة األزمات 
النفسية واألكاديمية المختلفة التي تواجههم في أثناء دراستهم، 
بهدف مساعدتهم في خفض مستوى الشعور بالوحدة النفسية 

 .لديهم وتعزيز مستوى األمن النفسي

  إجراء دراسات أخرى تحاول فحص الشعور بالوحدة النفسية
النفسي وعالقتها بمتغيرات أخرى لدى الطلبة  أو األمن

  .المغتربين في الجامعات األردنية
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