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 جامعة الاالغتراب النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى طالب وطالبات 
 

  خالد بن الحميدي العنزي
 احلدود الشمالية جامعة ــــــــــــ كلية الرتبية واآلداب

 هـ7341/ 7/ 43 وقبل -هـ 71/6/7341 قدم للنشر

 
معرفة ، و  مستوى الطموح لدى طالب وطالبات جامعة احلدود الشماليةالكشف عن العالقة بني االغرتاب النفسي و هدفت الدراسة إىل : لصستخالم
وطالبة بواقع  ا طالب  ( 324) تكونت عينة الدراسة منو  .الدراسةإذا كان هناك فروق بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى عينة  ما
،  الباحث /، ومقياس مستوى الطموح إعداد(2337زينب الشقري ) فسي إعداد/االغرتاب الن مت استخدام مقياسطالبة. ( 242، )طالبـــ ـا ( 711)

حتليل االحندار اخلطي ومعامل ارتباط بريسون، املستخدمة على اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطني غري مرتبطني،  حااييةاشتملت األساليب اإل
  : . أشارت نتايج الدراسة إىلاملتعدد

 .جامعة احلدود الشمالية طلبةلدى مستوى الطموح و الغرتاب النفسي بني ا وجود عالقة ارتباطية  -
 الالمعيارية(. -التمرد -الالمعىن ميكن التنبؤ مبستوى الطموح من خالل أبعاد االغرتاب النفسي ) -
 .اجلنس لااحل الطالبات ملتغري تبعــــ ـااالغرتاب النفسي يف  درجات الطالب والطالبات اتمتوسطبني  إحااييةفروق ذات داللة  وجود -
 .ملتغري اجلنس تبعــــ ـامستوى الطموح يف  باتالدرجات الطالب والط اتبني متوسط إحااييةفروق ذات داللة  جودو عدم  -

 
 .االغرتاب النفسي، مستوى الطموح :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال

لقد انعكس التطور والتغري الذي حدث وحيدث يف العامل 
، مما أتاح  فيهم الطلبة الى واقع اجملتمعات وحياة األفراد مبع

فرصة االطالع على أفكار متعددة وخمتلفة أدت إىل حدوث 
تغري يف الكثري من مفاهيم احلياة االجتماعية والثقافية 

أثرت هذه ، و من خمتلف اجلوانبا واملعرفية، وما يتعلق هب
اليت يسعى  املفاهيم يف شخاية الطالب وحياته وطموحاته

سلوكياته وطرقه يف التعامل اره و إىل حتقيقها، وغريت يف أفك
مع مواقف احلياة املختلفة، واليت أدت بدورها إىل ظهور كثري 
من أمناط السلوك وانتشارها بشكل عام، وبروز حالة 

يعاين منها  اليتعن اجملتمع الذي يعيش فيه و  االنفاال اجلزيي
 (.2372 طريبة، )املوين و بعض الطلبة

االضطرابات النفسية للكثري من اجلامعة ويتعرض طلبة 
نتيجة للمواقف واألحداث اجلديدة واملتعددة  ؛والاراعات
 د  وتع .(Constance, 2004) جهوهنا يف حياهتمااليت يو 

حيقق  فقدسنوات الدراسة باجلامعة هي فرتة حتقيق اهلوية، 
ار اهلوية الشاب هوية معينة لنفسه، أو يال إىل حد انتش

لالنفاال واالنعزال عن حياة غالبية  من مثواضطراهبا فتعرض 
وبقدراته على  يعيش فيه، كما يفقد الثقة بنفسه اجملتمع الذي

السيطرة على جمريات حياته، أي مير بفرتة عنيفة من 
مة اهلوية أو االغرتاب ز اضطراب اهلوية وهي ما تعرف بأ

 (.2333، حممد)
اب اهتماما  كبريا  من علما  القت ظاهرة االغرت قد و 

ذلك أن االغرتاب ظاهرة تارخيية  ؛النفس والرتبية واالجتماع
تضرب جبذورها يف الوجود اإلنساين، وصفة مميزة له، وقد 
يتعايش الفرد مع اغرتابه بافته جز ا  من حياته ومكونا  من 

ون أن يشعر أو يعي حالة مكوناته النفسية واالجتماعية د
 (.2333ران، )زه اغرتابه

تناميـــ ـا وقد خلات دراسات عديدة إىل أن هناك 
 يف مشاعر االغرتاب لدى الشباب ال سيما يف واضحـــ ـا

اجملتمعات العربية، ومنها دراسات كل من: القريطي 
( ودراسة سرى 7992دراسة عويدات )و ( 7997والشخص )

 ( اليت كشفت عن تفشي2334( ودراسة حسان )2334)
دى الشباب السعودي، واألردين، واملاري، ل االغرتاب

 .والفلسطيين
أن االغرتاب كامن يف كل  (Rober, 1983) رى روبروي

العاور ولكن أصبح حالة مميزة لعارنا احلايل، ال لشي  إال 
باإلحباطات  اـ  ألن العار الذي نعيشه أصبح مفعم

والتحديات واملطالب واألعبا  املادية والنفسية اليت ال تنتهي 
 (. 2333)حمروس وحسن، 

ن اإلحساس باالغرتاب أ (Erickson) ريكسونإويرى 
يؤدي إىل الشعور بالعزلة، واإلحساس بالذنب، وكراهية 

، وإىل إحساسه هالذات، وعدم قدرة الفرد على الثقة بنفس
 حجازي،)بالدونية، وعدم قدرته على التخطيط حلياته 

2339.) 
نسبة للفرد بالآثار سلبية إىل الغرتاب كما يؤدي ا

تظهر يف اإلحجام عن املشاركة االجتماعية، وزيادة واجملتمع 
املعارضة، والادام، والعنف، مث الالمباالة والنفور، واإلدمان 

إىل ( (Sexton, 1983ويشري سكستون  (.2332)عسيلة، 
موجبة بني االغرتاب وخاايص الشخاية ومنها عالقة وجود 

على ( 7993)يؤكد صاحل اإلحساس بالوحدة والعزلة. كما 
 .جنازوجود عالقة سالبة بني االغرتاب ودافعية اإل

ويتسم الشخص الذي لديه شعور باالغرتاب النفسي 
العدوان والتقدير السليب،  ابعدد من اخلاايص الشخاية منه

حسيب، )وسو  التوافق واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت 
ي يعاين من كما بينت بعض البحوث أن الفرد الذ  (.2333

وقدرته  اـ  الشعور باالغرتاب يكون مستوى طموحه منخفض
  (.7914عيد، )على االبتكار منخفضة 

والطالب اجلامعي يعيش مرحلة انتقالية مزدوجة، متثل 
األوىل االنتقال إىل عامل الراشدين وما ينتج عنه من مطالب 
منايية حمددة تظهر حاجات نفسية واجتماعية تستدعي 
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، اـ  مستوى من الطموح وأهداف تستدعي حتقيقو  ،اـ  إشباع
ورغبة ملحة لتحقيق االستقاللية والتفرد، والبحث املستمر 
عن الذات ككيان مستقل متميز أو حتديد اهلوية والكينونة، 
إن الفشل يف حتقيق ذلك يؤدي إىل الكثري من مشاعر 

 (.7999الوحدة واالغرتاب )حسني والزيود، 
اته يف سبيل بلوغ مثالية خاصة ل حياويسعى كل فرد طو 

لة متتابعة من األهداف بذاته، وذلك عن طريق وضع سلس
مستوى ة مستوى معني من الطموح، فنزلكل منها مب  د  اليت تع

بدور مهم يف حياة الفرد واجلماعة، فهو أحد يقوم الطموح 
العوامل ذات التأثري البالغ فيما يادر من نشاط، بل إن 

قدم األمم والشعوب يرجع إىل توفر القدر إجنازات األفراد وت
املناسب من مستوى الطموح باإلضافة إىل توفر العوامل 

 (.2332رفعت، )ألخرى اليت تساعد على هذا التقدم ا
مستوى الطموح مسة من مسات الشخاية اإلنسانية  د  ويع

ولكن بدرجات  ؛اتقريب   ميعمبعىن أهنا موجودة لدى اجل
وع وهي تعرب عن التطلع لتحقيق متفاوتة يف الشدة والن

 د  كما يع  (.2332 ،علىأهداف مستقبلية قريبة أو بعيدة )
يف الشخاية اإلنسانية،  األبعادهم أمن مستوى الطموح 

وذلك ألنه يعد مؤشرا  مييز أسلوب تعامل اإلنسان مع نفسه، 
ومع البيئة واجملتمع الذي يعيش فيه ويوضحه؛ وأن العالقة 

ية حيث ترتبط دفاية اإلنتاجية هي عالقة طر بني الطموح والك
 (.7994الفتاح،  العايل من الطموح )عبد باملستوى إجيابيًـــّـا

وملا كانت قضايا الشباب من أهم القضايا اليت هتتم هبا 
كوهنا تتميز بالنمو يف ؛  اجملتمعات اليت تسعى إىل التقدم

عليمية، النواحي اجلسمية واالجتماعية والنفسية والعقلية والت
إىل جانب املشاركة يف إحداث التغري والتطور يف اجملتمع 

فإهنم يظلون فئة جديرة باالهتمام  (.2337صبحي، )
لذا جا ت هذه الدراسة إللقا  الضو  على ظاهرة ؛ والدراسة

ن االغرتاب النفسي وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة م
 .اجلامعة طلبة
 

 : مشكلة الدراسة

يف التزايد بني األفراد  أخذ _وصفه ظاهرةب_إن االغرتاب 
بوجه عام، والشباب بوجه خاص، ويقع على الشباب العب  

ألهنم الفئة األكثر  ؛األكرب يف تطور اجملتمع يف شىت امليادين
يف إحداث التغريات اليت تااحب تلك  وتأثريا   تأثرا  

ا التطورات، وملا كانت شرحية طلبة اجلامعة األكثر اكتساب  
م واملفاهيم واالجتاهات، يف تفاعلهم احليايت يف مراحلهم للقي

حياتية  غوطالنمايية اليت مروا هبا، واليت قد يتخللها ض
وصراعات يومية، مما قد ميهد ملشاعر االغرتاب لديهم أكثر 
من غريهم من فئة الشباب، خاصة عندما يتعلق األمر 

وهو وأهدافهم،  ماهلمآمبناخات جمهضة لتحقيق طموحاهتم و 
ما يؤثر بشكل أو بآخر يف بنا  وتكوين شخايتهم 

  (.2372)يونسي، 
املرحلة اجلامعية مهمة بالنسبة للشباب من حيث  د  تعو 

ما يعانونه من أزمة اهلوية والنظرة املستقبلية للذات واحلياة 
والعامل واجلانب املهين، وحتديد مستوى طموحهم وأهدافهم 

مما  ،يًـــّـا و سياسيًــّـا و اجتماعيًّــااقتااد وحتقيقها يف عامل متغري
يغري سن القيم والقواعد االجتماعية املدعمة لألمن النفسي 

هذا  العقد األخري من هذا القرن، للشباب وخاوصا  يف
يرتتب عليها  ةباإلضافة إىل خطورة الشعور باالغرتاب باور 
إما أحد أمرين: هتميش دور الشباب وما يرتتب عليه 

وإما  ،بعد عن اآلخرينالو  والتمركز حول الذات االنسحاب
يعربان عن السخط والالسوية  نيوكال املوقف ،العدا  والعدوان

  .يف التفاعل مع الذات واآلخرين
يف ضو  ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة وعليه ويف 

 : ةاآلتيت التساؤال
هل توجد عالقة بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح  .7

 اجلامعة؟  ةبلدى طل
هل ميكن التنبؤ مبستوى الطموح من خالل أبعاد  .2

 االغرتاب النفسي لدى طلبة اجلامعة؟
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 تُعزى للجنس االغرتاب النفسيوجد فروق يف يهل  .4
 ؟ (ذكور، إناث)
 تُعزى للجنس مستوى الطموحوجد فروق يف يهل  .3
 ؟(ذكور، إناث)

 : أهمية الدراسة

 يأال وهجملتمع من فئات ا مهمةتتناول هذه الدراسة فئة  .7
فئة الشباب اجلامعي، فالشباب يعد يف أي جمتمع عدته 
األساسية حنو مستقبل أفضل وهم حباجة لالهتمام والرعاية 

وذلك خلاوصية مرحلتهم العمرية وطبيعة بيئتهم  ؛النفسية
اجلامعية اليت تتطلب جهدا  ومثابرة وتفاعال  مع متغريات 

ىل شد مستمر تعرضهم جديدة تقود يف الكثري من األحيان إ
يف أمس احلاجة إىل العناية  اـ  لضغوط جتعل منهم أشخاص

 النفسية.
وعالقته  مبستوى تناوهلا ملوضوع االغرتاب النفسي  .2

مدخال  لفهم املشكالت االغرتاب النفسي  الطموح، إذ يعد  
فاملستقبل   النفسية واالجتماعية اليت يعاين منها الشباب،

يطمحون هلا  اليت قيقهم ألهدافهملدى الشباب مرتبط يف حت
 حتدي وحماولة شخايا   هلم املناسب احلد إىل ووصوهلا
 واقعي طموح مستوى إىل والوصول والضغوط العقبات
اهتم وأسلوهبم يف احلياة، ومن هنا تستمد إمكان مع يتناسب

إعطا  تاور واضح عن طبيعة العالقة  الدراسة  أمهيتها يف
 اجلامعة. طلبةتوى الطموح لدى بني االغرتاب النفسي ومس

اقرتاح بعض التوصيات يف االستفادة من نتايج الدراسة  .4
 اليت من شأهنا ؛يف إعداد الربامج اإلرشاديةتساعد اليت 

مستوى  تنميحدة االغرتاب النفسي، و التخفيف من 
 .الطموح

 : الدراسة أهداف

حماولة الكشف عن طبيعة العالقة بني االغرتاب النفسي  .7
 . الدراسةلدى عينة الطموح  ومستوى

االغرتاب  يفبني اجلنسني فروق هناك  تما إذا كانمعرفة  .2
  عينة الدراسة.النفسي ومستوى الطموح لدى 

التنبؤ مبستوى الطموح من  التحقق من مدى إمكان .4
بعد التحقق من طبيعة وجود عالقة  خالل االغرتاب النفسي

 الدراسة ة بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح لدى عين

 : حدود الدراسة

االغرتاب : تتحدد الدراسة باملوضوع الذي تتناوله وهو
جامعة احلدود  طلبةلدى عينة من النفسي ومستوى الطموح 

الشمالية، كما تتحدد بالعينة اليت أجريت عليها الدراسة وهي 
كلية الرتبية  منعينة من طالب وطالبات املرحلة اجلامعية 

 مقياس: لية، وباألداة املستخدمة وهيجامعة احلدود الشما
ا ، وتتحدد أيض  االغرتاب النفسي ومقياس مستوى الطموح

بالزمان الذي مت إجرا  الدراسة فيه وهو الفال الدراسي 
، وباملكان وهو مدينة هـ7346-7342 امعيللعام اجل ثاينال

 عرعر باململكة العربية السعودية.

 الدراسة صطلحاتم

 : النفسي االغتراب
م دشعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة، وعيعين 

االنتما ، وفقدان الثقة، واإلحساس بالقلق والعدوان، ورفض 
ة، القيم واملعايري االجتماعية، واالغرتاب عن احلياة األسري

 ويكون .(2337)شقري،  واملعاناة من الضغوط النفسية
 رجة مرتفعة علىالطالب لديه اغرتاب نفسي حباوله على د

 فرعية ا  أبعادويتضمن املقياس املستخدم يف الدراسة  املقياس
 هي:
 : Social Isolation))العزلة االجتماعية  -أ 

شعور الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتما  إىل  وتعين
اجملتمع الذي يعيش فيه، ويعرب هذا البعد عن انطوا  األفراد 

يث وانسحاهبم من املشاركة يف األنشطة االجتماعية، حب
يكون الفرد يف حالة تناقض بني ما هو مادي وما هو نفسي، 
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فهو موجود يف اجملتمع من الناحية املادية ولكنه منفال عنه 
 من الناحية النفسية.

 : (Normlessness)الالمعيارية  -ب 
شعور الفرد بعدم وجود قيم أو معايري أخالقية  هي 

يضها القيمة ونقواحدة للموضوع الواحد، بل ميكن أن جيد 
لنفس القضية أو املوضوع. ومن هنا حتدث الفجوة بني 
الغايات والوسايل فالغاية تربر الوسيلة، مما جيعل الفرد يشعر 

 بضياع القيم وفقدان املعايري.
 : (Powerlessnessالعجز ) -ج 

عدم قدرة الفرد على التحكم أو التأثري يف جمريات  وهو
عامة يف جمتمعه، األمور اخلاصة به، أو يف تشكيل األحداث ال

 وبأنه مقهور ومسلوب اإلرادة، وال يقدر على االختيار.
 : (Meaninglessnessالالمعنى ) -د 

ويقاد به إحساس الفرد بأن األحداث والوقايع احمليطة 
به قد فقدت داللتها ومعقوليتها، ومن هنا ينظر الفرد إىل 
املستقبل باعتباره سلسلة من عدم التأكد أو عدم اليقني، 

ستحالة عمل أي توقعات أو تنبؤات لألحداث أو وبا
 األدوات اليت يؤديها يف احلياة.

 : (Rebellionالتمرد ) -ه 
إلحباط والسخط والتشاؤم، باإحساس الفرد  عينوي

  والرفض لكل ما حييط به يف اجملتمع من أشخاص ومجاعات 
وما يرتبط بذلك من رغبة جاحمة يف هدم أو تدمري أو ونظٍم 
 (.2337شقري، )هو قايم يف الوضع الراهن ة كل ما إزال

الدرجة : بأنه إجراييًـــّـاويعرف الباحث االغرتاب النفسي 
اليت حيال عليها أفراد العينة يف أبعاد االغرتاب النفسي 

مقياس االغرتاب النفسي املستخدم  علىوالدرجة الكلية 
 بالدراسة احلالية.
 : مستوى الطموح

ع الفرد أن يال إليه ليحقق هو املستوى الذي يتوق     
إىل الوصول إليه ويسعي جوانب احلياة، أحد أهدافه يف بعض 
التعامل مع األهداف، ونظرته املستقبلية،  علىقدرته  يف ضو 

وقدراته العقلية واجلسدية،  وخرباته السابقة للنجاح والفشل،
 والعوامل االجتماعية واألسرية.

الدرجة : بأنه ًــّـاإجراييـويعرف الباحث مستوى الطموح 
اليت حيال عليها أفراد العينة يف أبعاد مستوى الطموح 

مقياس مستوى الطموح املستخدم  علىوالدرجة الكلية 
 بالدراسة احلالية.

 : الدراسات السابقة

دراسات تناولت االغتراب النفسي وعالقته ببعض ــ  أوالا  
 المتغيرات

شف عن دراسة هتدف إىل الك( 7993أجرى املالكي )
العالقة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات املتعلقة به 
لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

وطالبة من جامعة  طالبـــ ـا ( 142وتكونت عينة الدراسة من )
أم القرى. أشارت نتايج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 

االغرتاب وبعض بني الطالب والطالبات يف ظاهرة  إحاايية
فقدان الشعور باالنتما ، والعجز، وعدم : أبعادها مثل

اإلحساس بالقيمة، وفقدان اهلدف، وفقدان املعىن لااحل 
 ،ويف مظهر عدم االلتزام باملعايري لااحل الطالب ،الطالبات

ومل توجد فروق بني الطالب والطالبات يف مظهر مركزية 
يف  إحااييةة مل توجد فروق ذات دالل يف حنيالذات، 

ملتغريات  اـ  طالبات تبعالطالب و الظاهرة االغرتاب لدى 
التخاص، واملستوى الدراسي، والتحايل الدراسي، ونوع 
السكن، واحلالة االجتماعية، عدم وجود عالقة بني ظاهرة 
االغرتاب واملستوى االقتاادي، واالجتماعي لدى الطالب 

 والطالبات.
حول العالقة بني ( 2333ويف دراسة قام هبا حممد )

مشاعر االغرتاب وبعض مسات الشخاية لدى طالب 
اجلامعة باإلمارات العربية املتحدة. قام الباحث بإعداد مقياس 

عبارة موزعة  (23)تكون من الذي ير االغرتاب عمشا
)العجز، والالمعىن، هي: بالتساوي على مخسة أبعاد 
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طبق  ،(الذات والالمعيارية، والعزلة االجتماعية، والغربة عن
 طالبـــ ـا( 21وطالبة ) طالبـــ ـا( 763من )تكونت على عينة 

طالبة. وأظهرت النتايج وجود فروق بني الذكور ( 736و)
واإلناث يف بعدي العجز والعزلة االجتماعية لااحل اإلناث، 

 الذكور يف بعد فقدان املعايري.كانت الفروق لااحل يف حني  
 Mahoney & Quick, 2000))ويك كماهوين و  دراسةأما 

فهدفت إىل الكشف عن وجود مشاعر اغرتاب لدى طلبة 
اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية، وبيان أثر متغري 
اجلنس والدور الذي تلعبه اجلامعة يف رفع أو خفض مشاعر 

بواقع ( 227االغرتاب لدى طلبتها. وبلغت حجم العينة )
ن اجلامعات يف الواليات طالبة م( 746و)طالبـــ ـا ( 12)

املتحدة األمريكية. واعتمدت الدراسة على أداة مقياس كولد 
(Gould)  سؤاال . وكشفت نتايج الدراسة  (33)والذي يضم

وطالبة لديهم درجة طالبـــ ـا ( 11ومن خالل حتليل التباين أن )
عالية من الشعور باالغرتاب بالنسبة للجنسني واخنفاض يف 

أسئلة  نمن خالل إجاباهتم ع اراحة وذلكدرجة الوعي وال
داللة أنه ال يوجد فروق ذات  اـ  املقياس. وبينت النتايج أيض

بني اجلنسيني فيما يتعلق بالشعور باالغرتاب، وأن  إحاايية
طلبة اجلامعة الذين لديهم درجة عالية من االغرتاب ميكنهم 
التعايش مع هذه الظاهرة بدعم من املناخ اجلامعي أي 

عد األجوا  يف اجلامعة على ختفيف درجة الشعور تسا
 باالغرتاب.

دراسة هدفت إىل الكشف ( 2332) موسىوقد أجرت 
عن وجود ظاهرة االغرتاب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته 

)العمر، اجلنس، السنة : ببعض املتغريات الدميغرافية مثل
إىل معرفة عالقة  اـ  وهدفت أيض (.الدراسية، االختااص

ر باالغرتاب مبدى حتقيق احلاجات النفسية للطلبة وفق الشعو 
  طالبـــ ـا ( 261املتغريات الدميغرافية، وبلغت عينة الدراسة )

ندسة اهلوطالبة من عدة كليات من جامعة دمشق )الطب، 
وكان من أهم نتايج الدراسة  (.احافةالداب، اآلدنية، امل

االغرتاب يف الشعور ب إحااييةعدم وجود فروق ذات داللة 

 ملتغريات اجلنس والسنة الدراسية، وجود فروق دالة  تبعــــ ـا
  بينت أن  إذ ؛ا ملتغريي العمر واالختااصـ  وفق إحااييـًـــّــــا

وطلبة الكليات العلمية أقل سنــًـــّـا من الطلبة األكرب  كالًّ 
وطلبة الكليات النظرية.  سنــًـــّـامن الطلبة األصغر اغرتابـــ ـا 

وجود عالقة ارتباطية بني مستوى الشعور باالغرتاب ومستوى 
 حتقيق احلاجات النفسية لدى طلبة اجلامعة.

إىل قياس العالقة بني ( 2332وهدفت دراسة خليفة )
ة من طالب اجلامعة االغرتاب واملفارقة القيمية لدى عين

وطالبة، عدد طالبـــ ـا ( 331العينة من ) تكونت إذالكويتية 
ستخدم اوقد  (،231) وبلغ عدد اإلناث( 237) فيهاالذكور 

مقياس االغرتاب واملفارقة القيمية على عينة الدراسة يف 
ىل أنه ليس هناك إت مجاعية صغرية. وتوصلت النتايج جلسا

بني الذكور واإلناث يف أبعاد  إحااييةفروق ذات داللة 
كانت اإلناث أكثر عجزا  من   إذاالغرتاب إال يف العجز 

بالنسبة للجنس يف ـا إحااييًــّ دالة فروقـــ ـا ور، وأن هناك الذك
املقارنة القيمية لااحل اإلناث. وكذلك وجد هناك عالقة 

دالة بني أبعاد االغرتاب واملقارنة القيمية لدى كل من  ارتباطية
الذكور واإلناث، وكشف التحليل العاملي االرتباطات بني 

 عن وجود عاملني مرتبطني. أبعاد االغرتاب واملقارنة القيمية
دراسة هدفت إىل الكشف ( 2334أجرى خليفة )كما 

كل من التوافق وتوكيد الذات و االغرتاب بني عالقة العن 
ومركز التحكم والقلق واالكتئاب لدى عينة مكونة من 

أن وطالبة جبامعة الكويت. وأظهرت النتايج طالبـــ ـا ( 333)
بني االغرتاب وكل من  ـًـــّــــاإحاايي هناك عالقة إجيابية دالة 

مركز التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب، يف حني توجد 
ا بني االغرتاب وكل من التوافق عالقة سلبية دالة إحاايي  

وتوكيد الذات. كما أوضحت نتايج حتليل االحندار أن 
بكل من التوافق وتوكيد الذات، منبئـــ ــا االغرتاب يعد متغريا  

تأثرٌي جوهريٌّ كان له جلنس  اأن و كم اخلارجي. ومركز التح
التوافق إن  إذعلى مجيع متغريات الدراسة باستثنا  االغرتاب، 

تزايدت  يف حنيا لدى الذكور وتوكيد الذات كان متزايد  
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درجات اإلناث على كل من مركز التحكم اخلارجي والقلق 
 واالكتئاب.

 دفت إىلهبدراسة ( 2336) خملوف وبسامكما قامت 
درجة شيوع ظاهرة االغرتاب لدى جامعة على تعرف ال

القدس املفتوحة وعالقتها ببعض املتغريات، وتكونت عينة 
وطالبة من طلبة اجلامعة، طالبـــ ـا ( 2322الدراسة من )

شيوع ظاهرة االغرتاب لدى : إىلالدراسة نتايج وتوصلت 
ب ة، وقد كان أكثر أبعاد االغرتاطلبة اجلامعة بدرجة متوسط

عدم  ،بني الطلبة الشعور بفقدان القيم االجتماعية ا  انتشار 
يف درجة شيوع ظاهرة  إحااييةوجود فروق ذات داللة 

االغرتاب لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة تعزى ملتغري 
 اجلنس.

بدراسة هدفت إىل معرفة درجة ( 2331كما قام كتلو )
ة ملعرفذلك االغرتاب النفسي لدى الشباب اجلامعي، و 

تعزى للجنس والعمر، واجلامعة،  اليت الفروق يف االغرتاب
من اجلامعات وطالبة  طالبـــ ـا( 337وبلغت عينة الدراسة )

ليتكنيك وجامعة بو  ،جامعة اخلليلاآلتية: الفلسطينية 
وكان من أهم النتايج أن  .طني، وجامعة بيت حلمفلس

ود الشباب الفلسطيين يعانون االغرتاب بدرجة متوسطة، وج
فروق يف ظاهرة االغرتاب تعزى ملتغري اجلنس، فقد اتضح أن 

 الذكور أكثر شعورا  باالغرتاب من اإلناث.
دراسة هدفت إىل ( 2377وأجرى اخلتاتنة واملدانات )

الكشف عن أثر التنشئة األسرية والضغوط النفسية على 
االغرتاب النفسي لدى طلبة الاف العاشر األساسي يف 

 طالبـــ ـا ( 314ة الدراسة من )نتكونت عي ذإحمافظة الكرك، 
 إحااييةوطالبة. وقد أظهرت النتايج وجود فروق ذات داللة 

 بني الذكور واإلناث على مقياس االغرتاب لااحل الذكور.
هبدف الكشف ( 2372) نعيسةويف دراسة قامت هبا 

عن العالقة االرتباطية بني الشعور باالغرتاب النفسي واألمن 
وكذلك الكشف عن الفروق بني متوسط درجات النفسي، 

طلبة املرحلة اجلامعية والدراسات العليا على مقياس األمن 

للمتغريات التالية  تبعــــ ـاالنفسي ومقياس االغرتاب النفسي 
لدى طلبة جامعة دمشق ( املستوى التعليمي -)اجلنسية

 (413القاطنني باملدينة اجلامعية. وتكونت عينة الدراسة من )
وطالبة من طلبة مدينة السكن اجلامعي، وكان من أهم طالبـــ ـا 
وجود اغرتاب نفسي لدى طلبة اجلامعة بدرجة  النتايج

متوسطة، ووجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية ذات داللة 
بني درجات الطلبة على مقياس األمن النفسي  إحاايية

ايج ودرجاهتم على مقياس االغرتاب النفسي. كما بينت النت
وجود فروق بني متوسطات درجات الطلبة على مقياس 
االغرتاب النفسي تُعزى إىل متغري املستوى التعليمي لااحل 
طلبة املستوى التعليمي "اإلجازة". ووجود فروق بني 
متوسطات درجات الطلبة على مقياس االغرتاب النفسي 

 تُعزى إىل متغري اجلنسية لااحل الطلبة العرب.
إىل كشف  تدراسة هدف( 2372) يونسي وأجرت

العالقة القايمة بني االغرتاب النفسي والتكيف األكادميي 
إىل كشف الفروق بني  سعتلدى طالب اجلامعة، كما 

ا ظاهرة االغرتاب النفسي ودرجة التكيف األكادميي تبع  
اجلنس، مكان اإلقامة، نوع الكلية : للمتغريات التالية

ا طالب  ( 223ن )والتخاص. وتكونت عينة الدراسة م
وطالبة، من جامعة "مولود معمري" بوالية تيزي وزو، وقد 
أسفرت النتايج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بني ظاهرة 
االغرتاب النفسي ودرجة التكيف األكادميي، مما يدل على 
أنه كلما زاد االغرتاب النفسي كلما قل التكيف األكادميي 

نتايج عن عدم وجود لدى طالب اجلامعة. فقد أسفرت ال
يف متغري اجلنس واإلقامة، يف حني  إحااييةفروق ذات داللة 

يف  إحااييةأسفرت النتايج عن وجود فروق ذات داللة 
متغري الكلية ولااحل طالب كلية العلوم االقتاادية والتسيري، 
أما فيما خيص متغري التخاص األكادميي فقد أسفرت 

لااحل طالب  إحااييةالنتايج عن وجود فروق ذات داللة 
 اإلجنليزية.  غةل  ختاص ال
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( دراسة هدفت إىل 2373وأجرى شاهني وناصر )
معرفة مستوى كل من االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى 

بعض املتغريات و أثر طلبة جامعيت القدس والقدس املفتوحة 
الدميوغرافية ) كجنس الطالب، واملستوى الدراسي، والتقدير 

ومكان اإلقامة، ونظام التعليم املتبع يف اجلامعة( األكادميي، 
على االغرتاب النفسي وتقدير الذات، وتكونت عينة الدراسة 

وطالبة، أظهرت النتايج أن الدرجة الكلية  طالبـــ ـا ( 923من )
لالغرتاب النفسي لدى طلبة جامعيت القدس والقدس 
 املفتوحة كانت متوسطة، وجود عالقة ارتباط عكسية بني
االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى طلبة اجلامعات، وجود 

تعزى ملتغري اجلنس على مقياس  إحااييةفروق ذات دالله 
 االغرتاب النفسي لااحل الذكور. 

دراسات تناولت مستوى الطموح وعالقته ببعض : ثانياا 
 :المتغيرات

إىل التعرف على  هدفتبدراسة ( 2333قام الركايب )
موح والثقة بالنفس لدى عينة البحث، مستوى كل من الط

وكذلك التعرف على الفروق يف كل من مستوى الطموح 
والثقة بالنفس وفق متغريات اجلنس والتخاص للسنة 

وطالبة من كلية  طالبـــ ـا( 211الدراسية، مشلت عينة البحث )
الرتبية بأقسامها العلمية واإلنسانية يف الدراسات الاباحية. 

ن مستوى الطموح ومتوسط الثقة أراسة بينت نتايج الد
بالنفس أعلى من املتوسط االفرتاضي، وكذلك توجد عالقة 

ن هناك أجيابية دالة بني مستوى الطموح والثقة بالنفس، و إ
ملتغري اجلنس على كل من مستوى الطموح والثقة  ا  تأثري 

الفرق دال لااحل اإلناث من حيث مستوى  نإ إذبالنفس 
 الذكور من حيث مستوى الثقة بالنفس.  الطموح ودال لااحل
 علىالتعرف  هدفت إىلدراسة ( (Pal, 2001وأجرى بال 

تأثري مفهوم الذات ومستوى الطموح على التحايل 
طالب ا ( 233الدراسي، وكانت عينة الدراسة مكونة من )

وطالبة من املرحلة اجلامعية، وقد بينت النتايج وجود فروق 
فهوم الذات بني الطالب دالة يف مستوى الطموح وم

 وجود تأثري موجب ودال والطالبات لااحل الذكور، 
لكل من مفهوم الذات ومستوى الطموح يف  إحااييـًـــّــــا

 التحايل الدراسي.
اليت هدفت إىل ( (Waxler, 2002دراسة واكسلري يف و 

مقارنة مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى عينة من 
عض املتغريات، وتكونت عينة الطالب اجلامعيني يف ضو  ب

وطالبة ملتحقني بالدراسة يف  طالبـــ ـا( 324) من الدراسة
 ختااات خمتلفة، وقد بينت النتايج عدم وجود عالقة بني

مستوى الطموح لدى الطالب، كما أظهرت و م الذات و مفه
عدم وجود فروق يف مستوى الطموح ومفهوم الذات تعزى 

  إىل متغريي اجلنس والتخاص. 
بدراسة هدفت إىل معرفة  (Bandey, 2002) وقام باندي

مستوى الطموح لدى طالب العلوم واآلداب وعالقته 
( 733باالنبساطية والعاابية. وتكونت عينة الدراسة من )

طالب ا وطالبة، نافهم من كلية العلوم والناف اآلخر من  
كلية اآلداب. وقد أظهرت النتايج وجود فروق دالة يف 

وح تعزى لنوع الكلية لااحل طالب كلية العلوم، مستوى الطم
عدم وجود فروق يف مستوى الطموح تبع ا ملتغري اجلنس، أن 

 .مستوى الطموح لدى الطالب كان مرتفع ا إمجاال  
هدفت  (Blackburn, 2002)  ويف دراسة قام هبا بالكبورن

مستوى الطموح ومفهوم الذات يف بني عالقة الإىل تعرف 
جلنس والتخاص، وتكونت عينة الدراسة من ضو  متغريات ا

وطالبة. وقد أظهرت النتايج وجود عالقة دالة طالبـــ ـا ( 321)
ملتغري  تبعــــ ـاوموجبة بني مفهوم الذات ومستوى الطموح 
ال  يف حنيالتخاص لااحل التخااات املهنية والتطبيقية، 

فهوم فروق يف م وال توجدملتغري اجلنس،  تبعــــ ـافروق توجد 
 ملتغريي اجلنس والتخاص. تبعــــ ـاالذات 

دراسة هدفت إىل معرفة العالقة ( 2334وأجرى منسي )
بني مستوى الطموح والتخاص واجلنس واملستوى التعليمي 

ين عن طلبة الاف الثاين الثانوي يف مدينة إربد دللوال
وطالبة منهم  طالبـــ ـا( 123باألردن، بلغت عينة الدراسة )
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من اإلناث. وكان من أهم ( 423ن الذكور و)م( 333)
يف مستوى  إحااييةالنتايج أنه توجد فروق ذات داللة 

    الطموح تعزى جلنس الطلبة لااحل الذكور.
 ,Margoribanks ويف دراسة قام هبا ماركوربيانكس

القدرة العقلية  بني العالقة على هدفت إىل التعرف ,((2004
، وتكونت عينة الدراسة ومسات الشخاية ومستوى الطموح

طالب ا وطالبة من مراحل التعليم الثانوي ( 7233من )
النتايج إىل وجود ارتباط دال توصلت واجلامعي. وقد 

وموجب بني القدرة العقلية والتحايلية وبعض مسات 
الشخاية ومستوى الطموح، وجود فروق يف مستوى الطموح 

الذكور وكل من متغريي اجلنس والتخاص الدراسي لااحل 
 والطالب من التخااات العلمية واملهنية.

بدراسة هدفت إىل معرفة  (2331) الناطوروقامت 
العالقة بني مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب 
الثالث الثانوي، و معرفة الفروق بني مستوى الطموح وتقدير 
: الذات بني الذكور واإلناث. وتكونت عينة الدراسة من

وطالبة. وقد بينت نتايج الدراسة وجود عالقة  طالبـــ ـا( 723)
بني مستوى الطموح وتقدير الذات، كما أظهرت نتايج 

بني الذكور  إحااييةالدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 
 واإلناث يف مستوى الطموح.

( دراسة هدفت إىل معرفة عالقة 2331وأجرى بركات )
دس مفهوم الذات مبستوى الطموح لدى طلبة جامعة الق

املفتوحة يف متغريات: اجلنس، والتخاص، والتحايل 
   وطالبة طالبـــ ـا ( 411األكادميي، تكونت عينة الدراسة من )

وقد أظهرت النتايج أن هناك  (طالبـــ ـا 717طالبة، 791)
بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى ارتباطــــ ـا موجبـــ ـا 
اجلنس ي ملتغري  تبعــــ ـا وعدم وجود فروق جوهريةطلبة اجلامعة، 

 والتخاص على مقياس مستوى الطموح. 
للتعرف إىل سة هدفت ادر ب( 2372وقام الزواهرة )

العالقة بني الاالبة وقلق املستقبل ومستوى الطموح لدى 
 طالبـــ ـا ( 333طلبة جامعة حايل، تكونت عينة الدراسة من )

الاالبة وطالبة، وأظهرت نتايج الدراسة وجود عالقة بني 
النفسية وقلق املستقبل ومستوى الطموح لدى طالب جامعة 
حايل، عدم وجود فروق ذات داللة يف مقياس مستوى 

  الطموح تعزى ملتغري اجلنس.

 : تعقيب على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات 
 ار  شعو الدراسة احلالية أكدت نتايج بعض الدراسات أن هناك 

باالغرتاب بدرجة عالية لدى الطالب والطالبات كما جا  
وشيوع ظاهرة االغرتاب  (،2333يف دراسة ماهوين وكيك )

جا  يف دراسة كل  كمالدى طلبة اجلامعة بدرجة متوسطة  
 نعيسةو  (،2331وكتلو ) ،(2336) وبسام خملوفمن 
 (.2373وشاهني وناصر ) ،(2372)

ت وجود عالقة بني نتايج بعض الدراسا أظهرتكما 
مستوى حتقيق : االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل
 (،2332) موسىاحلاجات النفسية كما جا  يف دراسة 

ومركز ( 2332واملقارنة القيمية كما جا  يف دراسة خليفة )
التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب يف دراسة خليفة 

ة أكدت نتايج بعض الدراسات أن هناك عالقو  (2334)
التوافق : سالبة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل

واألمن  (،2334وتوكيد الذات كما جا  يف دراسة خليفة )
ودرجة التكيف ( 2372) نعيسةالنفسي كما جا  يف دراسة 

، وتقدير (2372األكادميي كما جا  يف دراسة يونسى )
 (.2373شاهني وناصر )الذات كما جا  يف دراسة 

بعض دراسات أخرى أشارت إىل عدم وجود ن أيف حني 
االغرتاب : عالقة بني االغرتاب النفسي وبعض املتغريات مثل

النفسي واملستوى االقتاادي، واالجتماعي لدى الطالب 
 (.7993والطالبات كما جا  يف دراسة املالكي )

أثر متغري اجلنس يف االغرتاب  حولواختلفت النتايج 
دراسات أشارت إىل وجود فروق بعض الأن جند  إذالنفسي، 

لااحل ( 7993بني اجلنسني كما جا  يف دراسة املالكي )
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الطالبات يف بعد فقدان الشعور باالنتما ، والعجز، وعدم 
اإلحساس بالقيمة، وفقدان اهلدف، وفقدان املعىن، ولااحل 
الطالب يف مظهر عدم االلتزام باملعايري، ويف دراسة حممد 

 الذكور واإلناث يف بعدي العجز وجود فروق بني( 2333)
الذكور يف كان  يف حنيوالعزلة االجتماعية لااحل اإلناث، 

وجود فروق ( 2332بعد فقدان املعايري. ويف دراسة خليفة )
وجود و  بني الذكور واإلناث يف بعد العجز لااحل اإلناث،

 فروق يف ظاهرة االغرتاب تعزى ملتغري اجلنس لااحل الذكور
واخلتاتنة ( 2331راسة كل من كتلو )يف دكما جا  
  .(2373وشاهني وناصر )( 2377واملدانات )
دراسات أخرى أشارت إىل عدم وجود فروق أن يف حني 

بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي كما جا  يف دراسة كل من 
ودراسة  (،2332) موسىودراسة  (،2333ماهوين وكويك )

ودراسة  (،2336ودراسة خملوف وبنات ) (،2334خليفة )
 (.2372)يونسي

االغرتاب يعد متغريا   نأ( 2334خليفة ) دراسةوأكدت 
 بكل من التوافق وتوكيد الذات ومركز التحكم.منبئـــــ ـا 
اليت تتعلق مبستوى الطموح فقد أكدت  الدراساتأما 

بعض نتايج الدراسات وجود عالقة بني مستوى الطموح 
كما جا  يف دراسة الثقة بالنفس  : وبعض املتغريات مثل

، ومفهوم الذات كما جا  يف دراسة (2333الركايب )
، والقدرة العقلية والتحايلية وبعض (2333بالكبورن )

دراسة ماركوربيانكس يف  ا السمات الشخاية كما ج
 الناطوروتقدير الذات كما جا  يف دراسة  (،2333)
ومفهوم الذات كما جا  يف دراسة بركات  ،(2331)
ا جا  يف دراسة ملاالبة النفسية وقلق املستقبل كوا (2331)

أشارت إىل عدم وجود وبعض الدراسات  .(2372الزواهرة )
مفهوم : عالقة بني مستوى الطموح وبعض املتغريات مثل

 واختلفت (.2332الذات كما جا  يف دراسة واكسلري )
 جند إذالنتايج مبسألة أثر متغري اجلنس يف مستوى الطموح، 

دراسات أشارت إىل وجود فروق بني اجلنسني بعض الأن 

ولااحل ( 2333لااحل اإلناث كما جا  يف دراسة الركايب )
ودراسة  (،2337بال )  من كل  الذكور كما جا  يف دراسة  

 (.2333ودراسة ماركوربيانكس ) (،2334منسي )
إىل عدم وجود فروق بني دراسات أخرى أشارت 

دراسة كل من يف  اجلنسني يف مستوى الطموح كما جا 
 (،2332باندي )و  (،2332وواكسلري )( 2333بالكبورن )

  .(2372والزواهرة ) (2331وبركات ) (2331) الناطورو 
وامتدادا  هلذه الدراسات فإن الدراسة احلالية تتميز  
لالغرتاب النفسي وعالقته مبتغري مهم كمتغري مستوى  بتناوهلا

ن تباين إابقة، كما مل تتطرق إليه الدراسات الس إذالطموح 
نتايج الدراسات السابقة اليت تناولت متغري اجلنس بالنسبة 

ماسة عل احلاجة جيالغرتاب النفسي ومستوى الطموح مما ل
  .إلجرا  مثل هذه الدراسة

 الدراسة:  رضياتف

 : يتميكن صياغة فروض الدراسة على النحو اآل
اب ال توجـد عالقـة ارتباطيــة بـني كــل بُعـد مــن أبعـاد االغــرت  .7

ـــــــدى  ـــــــةالنفســـــــي ومســـــــتوى الطمـــــــوح ل جامعـــــــة احلـــــــدود  طلب
 الشمالية.

ميكــن التنبــؤ مبســتوى الطمــوح مــن خــالل أبعــاد االغــرتاب  .2
 -الالمعياريــــــــــة  -العجــــــــــز -النفســــــــــي )العزلــــــــــة االجتماعيــــــــــة

 .امعةطلبة اجللدى  (التمرد -الالمعىن
 اتبـــــني متوســـــط إحاـــــاييةفـــــروق ذات داللـــــة  ال توجـــــد .4

، األبعـــاداالغـــرتاب النفســـي )يف بـــات الدرجـــات الطـــالب والط
 ملتغري اجلنس. تبعــــ ـاالدرجة الكلية( 

 اتبـــــني متوســـــط إحاـــــاييةفـــــروق ذات داللـــــة  ال توجـــــد .3
، األبعــــادمســــتوى الطمــــوح )لبــــات يف ادرجــــات الطــــالب والط

 .ملتغري اجلنس تبعــــ ـاالدرجة الكلية( 
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 : الدراسة وإجراءاتها منهج

 : منهج الدراسة
من خالل ( ث املنهج الوصفي )االرتباطياستخدم الباح

حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف متغريات 
الدراسة، واستخدم املنهج السبيب املقارن لتحليل الفروق بني 

االغرتاب النفسي ومستوى أفراد العينة من اجلنسني يف 
 .ملتغري اجلنس تبعــــ ـاالطموح 
 : الدراسة وعينة مجتمع
 ةكليطالب وطالبات  مجيع جمتمع الدراسة من  نتكو  

 ،مبدينة عرعر امعة احلدود الشماليةجبالرتبية واآلداب 
واملنتظمني يف الدراسة خالل الفال الدراسي الثاين للعام 

 ( وطالبة7211والبالغ عددهم ) هـ7346-7342اجلامعي 
أما عينة الدراسة فقد  .( طالبة139و )طالبـــ ـا ( 311بواقع )

( 324) اختيارها بالطريقة العشوايية البسيطة وبلغ عددها مت
بنسبة طالبـــ ـا ( 711) منهم؛ %42.11بنسبة وطالبة طالبـــ ـا 
  .%29.33بنسبة  ( طالبة242)و، 49.44%

 : أدوات الدراسة
 : مقياس االغتراب النفسي: أوالا 
استخدام مقياس االغرتاب النفسي إعداد/ زينب شقري  مت

( 23موزعة ) ،عبارة( 733يتكون املقياس من ) ،(2337)
لكل شكل من أشكال االغرتاب اخلمس مقسمة فيما عبارة 

( عبارات لكل مكون من مكونات )أبعاد( 3بينها إىل )
االغرتاب اخلمس. وعليه يابح عدد عبارات كل بعد مكون 

  عبارة.( 23)
 :  ثبات المقياس

 : إعادة االختبار -1
ريقة إعادة التطبيق بعد شهر مت حساب معامل الثبات بط

( 713من ) واحد من التطبيق األول، وذلك على عينة مكونة
وطالبة، موزعة مناصفة بني اجلنسني ومقسمة إىل طالبـــ ـا 

 –ثانوي ال: وطالبة من كل املراحل الثالثطالبـــ ـا ( 63)

تراوحت معامالت االرتباط  إذ ،علياالدراسات ال -امعياجل
، 3.21ولألنواع ما بني )( 3.16، 3.27) لألبعاد ما بني

عند مستوى ة وكلها دال (،3.26وللدرجة الكلية ) (،3.17
(3.37.) 
 :  التجزئة النصفية -2

وتراوحت معامالت االرتباط  مت حساب معامل الثبات
 (،3.12وللدرجة الكلية )( 3.93، 3.62لألبعاد ما بني )

 (.3.37عند مستوى ) دالةوكلها 
  :  صدق المقياس 

املقياس  صدقعدة طرق حلساب  الباحثة استخدمت
صدق االتساق  ،صدق احملك ،املنطقي ادقالمنها: 
 :على النحو اآليت، وهي الداخلي

بعــرض املقيــاس علــى عشــرة حمكمــني : صــدق المنطقــيال -7
بـــدرجيت أســـتاذ وأســـتاذ مســـاعد يف جمـــايل علـــم الـــنفس وعلـــم 

تحكـــــيم اآلداب والرتبيـــــة، وكانـــــت نتيجـــــة اليـــــة االجتمـــــاع بكل
عبــــارة ( 23)عبــــارة إىل  (22)ختفــــيض عبــــارات املقيــــاس مــــن 
  لكل بعد ولكل نوع على حدة.

اســتخدمت الباحثــة مقيــاس حممــد عيــد  :صــدق المحــ  -2
العزلـــة )ي: الـــذي يقـــيس ســـبعة أبعـــاد لالغـــرتاب هـــو ( 7914)

التشـــيؤ، الالمعياريـــة، العجـــز، الالمعـــىن، التمـــرد،  ،االجتماعيـــة
ـــه الب إذ (،والالهـــدف احثـــة علـــى نفـــس عينـــة التقنـــني ومت طبقت

 األبعــادإجيــاد معــامالت االرتبــاط بــني أبعــاد هــذا املقيــاس مــع 
املرادفــــة هلــــا يف املقيــــاس احلــــايل وكــــذلك الدرجــــة الكليــــة لكــــال 

تراوحــــت معــــامالت االرتبــــاط لألبعــــاد مــــا بــــني  إذ ،املقياســــني
عنـــد  ةوكلهـــا دالـــ (،3.14وللدرجـــة الكليـــة )( 3.17، 3.13)

 (.3.37مستوى )
معامـــــــل مت حســـــــاب : االتســـــــاق الـــــــداخلي للمقيـــــــاس  -4

العزلـــة االجتماعيـــة، )االرتبـــاط الثنـــايي بـــني درجـــات كـــل بعـــد 
وبـــني الدرجـــة الكليـــة ( دالعجـــز، الالمعياريـــة، الالمعـــىن، التمـــر 

ملقيــــاس االغــــرتاب، وكانــــت معــــامالت االرتبــــاط علــــى التــــوايل 
معامــل ومت حســاب  (.3.29، 3.21، 3.67، 3.64، 3.12)
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االغــــرتاب الــــذايت، ) رتبــــاط الثنــــايي بــــني درجــــات كــــل نــــوعاال
االغرتاب االجتمـاعي، االغـرتاب السياسـي، االغـرتاب الـديين، 

وبـــــني االغــــــرتاب النفســـــي العـــــام وكانــــــت ( االغـــــرتاب الثقـــــايف
، 3.61، 3.12، 3.62)معــــــــامالت االرتبــــــــاط علــــــــى التــــــــوايل 

3.11 ،3.37.)  
 :  ثبات وصدق المقياس في الدراسة الحالية

 : الثبات: أوالا 
من ثبات مقياس االغرتاب النفسي  الباحثحتقق 

 طالبـــ ـا ( 96من ) ةعينة مكون علىبتطبيقه ( األنواع -األبعاد)
 : وطالبة بالطرق اآلتية

باســتخدام معادلــة كرونبــاخ جلميـــع : طريقــة ألفــا برونبــا  -7
ــــواع -األبعــــاد) ــــني أن قيمــــة معامــــل ( األن ــــة، تب والدرجــــة الكلي

 كانـت مرتفعـةلدرجة الكلية ملقياس االغـرتاب النفسـي  الثبات ل
الثبـــــات للمقيــــــاس مرتفـــــــع  ىممـــــا يعــــــين أن مســــــتو ، (3.963)

 يوضح ذلك.( 7واجلدول رقم )

باسـتخدام التجزيـة  قـام الباحـث: طريقة التجزئـة النصـفية -2
قــام بتقســيم املقيــاس  إذالناــفية للتحقــق مــن ثبــات املقيــاس، 

، وبعـــد تاـــحيح معامـــل ن كـــل جـــز  صـــورة مكافئـــة يإىل جـــز 
بلـــغ قيمـــة معامـــل الثبـــات االرتبـــاط مبعادلـــة ســـبريمان ـــــ بـــروان 

ممـــا يؤكـــد ( 3.132ملقيـــاس االغـــرتاب النفســـي كانـــت مرتفعـــة )
أن املقيــــــاس يتمتــــــع بدرجــــــة مرتفعــــــة مــــــن الثبــــــات يف قياســــــه 

تاــحيح معامــل االرتبــاط مبعادلـــة  مت كمــالالغــرتاب النفســي.  
 ثبــــات كانــــت مرتفعــــة وهــــيقيمــــة معامــــل البلغــــت  إذجتمــــان 

ممـــــا يؤكـــــد أن املقيـــــاس يتمتـــــع بدرجـــــة مرتفعـــــة مـــــن ( 3.124)
 الثبات يف قياسه لالغرتاب النفسي.

معامالت ثبات مقياس االغرتاب  يتاجلدول اآل ويلخص
النفسي جلميع أبعاد املقياس والدرجة الكلية بطريقة معامل 

  (.ألفا والتجزية النافية )سبريمان، جتمان

  (1جدول )
 :لمقياس االغتراب النفسي( ، واألنواع، والدرجة الكليةاألبعاد) في معامالت الثبات

 معامل ألفا كرونباخ املتغريات
 التجزية النافية

 سبريمان جتمــان

 
رتاب

الغ
ع ا
أنوا

 
 610. 754. 848. االغرتاب الذايت

 632. 768. 878. االغرتاب االجتماعي
 612. 759. 890. االغرتاب السياسي
 719. 836. 889. االغرتاب الديين
 567. 723. 878. االغرتاب الثقايف

رتاب
الغ
اد ا
أبع

 

 518. 681. 847. العزلة االجتماعية
 594. 741. 857. العجز

 525. 678. 806. الالمعيارية
 635. 776. 870. الالمعىن
 683. 811. 894. التمرد

 702. 823. 964.  (االغرتاب النفسي )الدرجة الكلية

 :  الصدق: ثانياا 
بالتحقق من صدق املقياس يف الدراسة  الباحثقام 

 : احلالية من خالل

فيمـــــا بينهـــــا،  ةحســـــاب صـــــدق أبعـــــاد املقـــــاييس اخلمســـــ -7
وذلك باستخدام معامل االرتباط الثنايي بـني كـل بعـدين مـن 

 أبعاد االغرتاب النفسي.
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ة، حســاب صــدق كــل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس علــى حــد -2
وذلــك باســتخدام معامــل االرتبــاط الثنــايي بــني درجــات كــل 

 بعد وبني الدرجة الكلية ملقياس االغرتاب النفسي.
فيمــا بينهــا،  ةنــواع االغــرتاب اخلمســأحســاب صــدق كــل  -4

وذلك باستخدام معامل االرتباط الثنـايي بـني كـل نـوعني مـن 
 أنواع االغرتاب النفسي.

 ةاخلمســـحســـاب صـــدق كـــل نـــوع مـــن أنـــواع االغـــرتاب  -3
علـــى حـــدة، وذلـــك باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط الثنـــايي بـــني 
درجـــات كـــل نـــوع مـــن أنـــواع االغـــرتاب وبـــني الدرجـــة الكليـــة 

 ملقياس االغرتاب النفسي.
واجلدول  ،(96على جمموعة من الطالب )ن=  وذلك 

 اآليت يوضح النتايج اليت توصل إليها الباحث. 
 ( 2جدول )

 :الفرعية واألنواع الفرعية للمقياس والدرجة الكلية األبعادرجات قيم معامالت االرتباط بين د
 املتغريات

االغرتاب  االغرتاب أبعاد أنواع االغرتاب
 التمرد الالمعىن الالمعيارية العجز العزلة الثقايف الديين السياسي االجتماعي الذايت النفسي 

رتاب
الغ
ع ا
أنوا

 

 **751. **595. **691. **653. **741. **698. **507. **430. **615. **712. 1 االغرتاب الذايت

 **885. **769. **837. **800. **760. **809. **632. **640. **784. 1  االغرتاب االجتماعي

 **918. **766. **875. **839. **838. **809. **739. **729. 1   االغرتاب السياسي

 **833. **840. **745. **768. **698. **678. **695. 1    االغرتاب الديين

 **850. **689. **806. **778. **784. **766. 1     االغرتاب الثقايف

رتاب
الغ
اد ا
أبع

 

 **886. **706. **777. **752. **759. 1      العزلة

 **900. **683. **822. **787. 1       العجز

 **907. **713. **847. 1        الالمعيارية

 **934. **749. 1         لالمعىنا

 **865. 1          التمرد

 1           االغرتاب النفسي 

 ( 3.37** دالة عند مستوى )    ( 3.32دالة عند مستوى )* 
ن مجيع قيم معامالت أيتضح من اجلدول السابق 

صدق  ل علىيداالرتباط قيم موجبة ومرتفعة وقوية، مما 
 املقياس.
 ( )إعداد الباحث: مستوى الطموحياس مق: ثانياا 

االطالع على الدراسات السابقة  بعدمت بنا  املقياس 
وكذلك االطالع على بعض املقاييس يف هذا واألطر النظرية، 

لدى املراهقني والشباب الطموح مستوى مقياس كاجملال،  
مقياس مستوى الطموح إعداد/ و  (،2333) ةباظ إعداد/
مقياس مستوى الطموح إعداد/ و  (،2332حممد )و  التواب

ن املقياس يف صورته النهايية من تكو  و  (،2373) ةحاتش
مستويات )تنطبق  ةثالث علىعبارة تقاس كل عبارة ( 29)

ال تنطبق  _بدرجة متوسطة علىتنطبق _ بدرجة كبرية على

للعبارات ( 7-2-4)درجة  ىيقابل كل مستو  ،(اــ  مطلق على
( 29ح درجات املقياس بني )املوجبة والعكس صحيح. وترتاو 

عين إما أن يكون الطموح وت ىدرجة يف مقياس مستو أقل 
طموح مرتفع جدا  ال يتناسب مع قدراته  ىالفرد لديه مستو 
طموح  ىتكوينه السيكولوجي، أو لديه مستو الشخاية أو 

( 11لديه قدرات عالية ال تستغل، ) منخفض بالرغم أن
لطموح وتعين أن لديه ا ىدرجة يف مقياس مستو  ىأعل
خاي وقدراته، أي طموح يتناسب مع تكوينه الش ىمستو 

 لقدراته واستعداداته. ــ الديه طموح موازي
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 : صدق المقياس
 : صدق المحكمين

قام الباحث بعرض املقياس على جمموعة من أعضا  هيئة 
 التدريس املتخااني يف علم النفس للحكم على مدى

حذف وإعادة صياغة بعض مت  إذ ،صالحية املقياس
يف املقياس ن ، وتكو  نو أشار إليها السادة احملكمالعبارات اليت 
تُقسم إىل مخسة أبعاد هي  ،فقرة( 46من )صورته األولية 

خرباته السابقة  ،التعامل مع األهداف، نظرته املستقبلية)
العوامل  ،للنجاح والفشل، قدراته العقلية واجلسدية

 .(االجتماعية واألسرية

 :  الداخلي تساقاال
الباحث بالتحقق من التجانس الداخلي للمقياس  قام

من خالل حساب معامالت االرتباط الداخلية  فقرة( 46)
الذي للبــُــــعد بني كل من درجة كل عبارة واجملموع الكلي 

تنتمي إليه، درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس، 
رجة الكلية باستخدام الفرعية للمقياس والد األبعاددرجات 

معامل االرتباط لبريسون، وذلك على جمموعة من الطالب 
واجلداول اآلتية توضح النتايج اليت توصل إليها  ،(96)ن= 

 الباحث.

 ( 3جدول )
 الذي تنتمي إليه لمقياس مستوى الطموحللبــــُعد قيم معامالت االرتباط بين درجة بل عبارة والمجموع الكلي 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتبــاط

 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتبــاط

 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتبــاط

 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتبــاط

 **660. 47 *253. 79 نظرته املستقبلية التعامل مع األهداف
2 -.165 7 .453** 27 .553** 46 .590** 
 ة واألسريةالعوامل االجتماعي **637. 22 **302. 4 **473. 6
 **700. 3 قدراته العقلية واجلسدية **700. 77 **483. 1
1 .736** 76 .602** 2 .607** 23 .716** 
73 .761** 24 .257* 9 .718** 29 .646** 
71 .727** 26 .460** 72 .470** 44 .425** 
22 .348** 21 .602** 74 .623** 42 .596** 
   **573. 73 ه السابقة للنجاح خربات **518. 43
42 -.066 72 .430** 23 .291**   
43 .507** 71 .440** 21 .541**   

 ( 3.37** دالة عند مستوى )    ( 3.32* دالة عند مستوى )
 ( 4جدول )

 قيم معامالت االرتباط بين درجة بل عبارة والدرجة الكلية للمقياس
رقم 
 ـاطمعامل االرتبـ العبارة

 

رقم 
 معامل االرتبــاط العبارة

 

رقم 
 معامل االرتبــاط العبارة

 

رقم 
 معامل االرتبــاط العبارة

 **557. 47 161.- 79 نظرته املستقبلية التعامل مع األهداف
2 -.257-* 7 .441** 27 .377** 46 .556** 
 العوامل االجتماعية واألسرية **431. 22 185. 4 **455. 6
 **602. 3 قدراته العقلية واجلسدية **712. 77 **401. 1
1 .684** 76 .500** 2 .568** 23 .582** 
73 .716** 24 .100 9 .721** 29 .726** 
71 .717** 26 .342** 72 .361** 44 .205* 
22 .257* 21 .641** 74 .596** 42 .515** 
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رقم 
 العبارة

رقم   ـاطمعامل االرتبـ
 العبارة

رقم   معامل االرتبــاط
 العبارة

رقم   معامل االرتبــاط
 العبارة

 معامل االرتبــاط

   **464. 73  خرباته السابقة للنجاح **469. 43
42 -.201-* 72 .033 23 .188   
43 .531** 71 .447** 21 .500**   

 ( 3.37** دالة عند مستوى )    ( 3.32* دالة عند مستوى )
 ( 5جدول )

 الفرعية للمقياس والدرجة الكلية األبعادقيم معامالت االرتباط بين درجات 

 مستوى الطموح  
التعامل مع 
 األهداف

ظرته ن
 المستقبلية

خبراته السابقة 
 للنجاح والفشل

قدراته العقلية 
 والجسدية

العوامل 
 االجتماعية 

 **848. **889. **491. **864. **873. 1 مستوى الطموح )الدرجة الكلية(
 **640. **727. **364. **660. 1  التعامل مع األهداف

 **731. **711. **355. 1   نظرته املستقبلية
 **357. *230. 1    ه السابقة للنجاح والفشلخربات

 **693. 1     قدراته العقلية واجلسدية
 1      العوامل االجتماعية واألسرية

 ( 3.37** دالة عند مستوى )    ( 3.32* دالة عند مستوى )
مجيع قيم معامالت  نأمن اجلداول السابقة  يتضح
درجة كل عبارة واجملموع ني سوا   ب إحااييـًـــّــــا دالةاالرتباط 
عد الذي تنتمي إليه، أو درجة كل عبارة والدرجة بُ الكلي لل

الفرعية للمقياس والدرجة  األبعادالكلية للمقياس، أو درجات 
: اآلتيةما عدا العبارات  ،مقبولةالكلية؛ فجميعها قيم موجبة 

لذا مت حذفها، ليال  (42، 23، 24، 79، 72، 2، 4)
عبارة تتسم بداللة مرتفعة يف معامالت ( 29املقياس إىل )

يوضحان العبارات اليت حيتويها  (1، 6)االرتباط واجلدول 
 املقياس يف صورته النهايية والعبارات السالبة واملوجبة.

 ( 6جدول )
 الطموح في بل بعد في صورته النهائية  ىلعبارات التي يحتويها مقياس مستو ا

 د الفقراتعد رقم العبـــــــارة األبعاد
 1 21 -23 -71 -72 -1 -6 -2 -3 التعامل مع األهداف
 2 22 -23 -74 -9 -7 نظرته املستقبلية

 4 79 -71 -73 خرباته السابقة للنجاح والفشل
 1 29 -22 -27 -72 -77 -73 -1 -2 قدراته العقلية واجلسدية

 2 21 -26 -24 -76 -4 العوامل االجتماعية واألسرية
 29  (الدرجة الكلية) مستوى الطموح

 ( 7جدول )
 الطموح  ىالموجبة والسالبة في مقياس مستو  توزيع العبارات

 العبارات رقم العبـــــــارة
7- 2- 4- 3- 2- 6- 1- 1- 9- 73- 77- 72- 74- 73- 72- 76- 71- 79- 27- 22- 24- 
23- 22- 21- 21- 29 

 ( 26العبارات املوجبة )

 ( 4لبة )العبارات السا 26 -23 -71



 (م2376ديسمرب  /هـ7341الرياض )ربيع األول    – 22العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

77 

 :  حساب ثبات المقياس
الباحث يف حساب ثبات مقياس مستوى الطموح  استخدم

 : وطالبةطالبـــ ـا ( 96عينة ) علىالطرق اآلتية 
باســتخدام معادلــة كرونبــاخ جلميـــع : طريقــة ألفــا برونبــا  -7

أبعـــاد املقيـــاس والدرجـــة الكليـــة، تبـــني أن قيمـــة معامـــل الثبـــات 
 الطمــــــوح كانــــــت مرتفعــــــة للدرجــــــة الكليــــــة ملقيــــــاس مســــــتوى

الثبـــــات للمقيـــــاس مرتفـــــــع  ىممـــــا يعـــــين أن مســــــتو  ،(3.931)
 يوضح ذلك.( 2واجلدول رقم )

مت اســـتخدام التجزيـــة الناـــفية : طريقـــة التجزئـــة النصـــفية -2
ين أقـام بتقسـيم املقيـاس إىل جـز  إذللتحقق من ثبات املقيـاس، 

رتبــــاط كــــل جــــز  صــــورة مكافئــــة، وبعــــد تاــــحيح معامــــل اال

ــــة ســــ ـــــ بــــروان مبعادل ــــاس بريمان ـ بلــــغ قيمــــة معامــــل الثبــــات ملقي
ممــا يؤكــد ( 3.123كانــت مرتفعــة )و مســتوى الطمــوح النفســي 

أن املقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مـن الثبـات يف قياسـه ملسـتوى 
تاـحيح معامـل االرتبـاط مبعادلـة جتمـان  وكـذلك متالطموح. 

ممـــا ( 3.927)كانـــت مرتفعـــة و بلغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات  إذ
كـــد أن املقيـــاس يتمتـــع بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات يف قياســـه يؤ 

 ملستوى الطموح.
معامالت ثبات مقياس مستوى  يتاجلدول اآل ويلخص

الطموح جلميع أبعاد املقياس والدرجة الكلية بطريقة معامل 
 وإعادة االختبار. ( ألفا والتجزية النافية )سبريمان، جتمان

 ( 8جدول )
 لمقياس مستوى الطموح( المقياس والدرجة الكليةمعامالت الثبات )أبعاد 

 التجزئة النصفية
 م البعــد معامل ألفا برونبا 

 سبيرمان جتمــان
 7 التعامل مع األهداف 745. 556. 711.
 2 نظرته املستقبلية 575. 292. 452.
 4 خرباته السابقة للنجاح والفشل 518. 252. 401.
 3 ية واجلسديةقدراته العقل 758. 606. 754.
 2 العوامل االجتماعية واألسرية 589. 347. 507.
 ()الدرجة الكلية مستوى الطموح 908. 854. 921.

: نتائج الدراسة ومناقشتها  

 : نتائج الفرض األول
األول على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية  الفرضينص 

مستوى الطموح االغرتاب النفسي و بني كل بُعد من أبعاد 
 جامعة احلدود الشمالية ".طلبة  لدى

من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط  وللتحقق
بريسون بني كل بُعد من أبعاد االغرتاب النفسي )أبعاد 

ومستوى الطموح )الدرجة ( الدرجة الكلية -االغرتاب
 لنتايجلعرض وتفسري  أيتوفيما ي ،الكلية(

 ( 9جدول )
 (.423مستوى الطموح لدى عينة الدراسة )ن= االغتراب النفسي و اد مصفوفة معامالت االرتباط بين أبع

التعامل مع  المتغيرات
 األهداف

خبراته السابقة  نظرته المستقبلية
 للنجاح والفشل

قدراته العقلية 
 والجسدية

العوامل 
 االجتماعية

مستوى الطموح 
 )الدرجة الكلية(

 **150. -062.- **178. **283. *098. **149. العزلة االجتماعية
 **204. 001. **180. **270. **141. **257. العجز

 **230. 048. **217. **390. 081. **256. الالمعيارية
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التعامل مع  المتغيرات
 األهداف

خبراته السابقة  نظرته المستقبلية
 للنجاح والفشل

قدراته العقلية 
 والجسدية

العوامل 
 االجتماعية

مستوى الطموح 
 )الدرجة الكلية(

 **241. 031. **226. **344. **182. **252. الالمعىن
 -050.- **-146.- 002. *106. -090.- -062.- التمرد

 **167. -033.- **175. **307. 088. **184. االغرتاب النفسي
 ( 3.37** دالة عند مستوى )    ( 3.32* دالة عند مستوى )

 : أيتمن اجلدول السابق ما ي يتضح
  االغرتاب النفسي بني أبعاد  إحااييـًـــّــــا وجود ارتباط دال

الدرجة  -الالمعىن -الالمعيارية -العجز -)العزلة االجتماعية
 .مستوى الطموح )الدرجة الكلية(و الكلية( 

  االغرتاب بني بُعد  إحااييـًـــّــــا وجود ارتباط دال عدم
 .مستوى الطموح )الدرجة الكلية(و النفسي )التمرد( 

ويُعزي الباحث نتيجة الفرضية اليت من املفرتض أن تكون     
العالقة سالبة لكن أثبتت العكس وهو أن العالقة إجيابية وقد 

مكن أن يكون أن مستوى الطموح هنا من املإىل يرجع ذلك 
وينهم جدا  ال يتناسب مع قدراهتم الشخاية أو تك امرتفع  

 مطموح منخفض برغم أهن ىالسيكولوجي، أو لديهم مستو 
ويف هذه احلالة تكون العالقة  لديهم قدرات عالية ال تستغل

إجيابية بني االغرتاب النفسي ومستوى الطموح، وذلك يتفق 
 إذلبات اجلامعة بالفعل مع ثقافة وتفكري بعض طالب وطا

ب والطالبات لديهم طموح مرتفع نسبة من الطال نإ
يكون ذلك له  من مثو  ،اآلخر لديه طموح منخفض همبعضو 

تأثري إجيايب يف وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني مستوى 
 .الطموح واالغرتاب النفسي

االغرتاب النفسي بُعد من أبعاد  كل  درجةزيادة  ومن هنا    
الدرجة  -الالمعىن -الالمعيارية -العجز -جتماعية)العزلة اال

مستوى  اتالكلية( تؤدي بدورها إىل تكوين شخاية ذ
مرتفع جدا  ال يتناسب مع قدراته الشخاية أو طموح 

طموح منخفض  ىتكوينه السيكولوجي، أو لديه مستو 
 .لديه قدرات عالية ال تستغل بالرغم أن

 : الثانينتائج الفرض 
ميكن التنبؤ مبستوى على أنه "  لثاينا الفرضينص     

الطموح من خالل أبعاد االغرتاب النفسي )العزلة 
لدى  (التمرد -الالمعىن -الالمعيارية  -العجز -االجتماعية

 جامعة احلدود الشمالية ".طلبة 
من )الدرجة الكلية( توى الطموح مسوللتحقق من تنبؤ     

ل االحندار، حساب حتلي مت أبعاد االغرتاب النفسيخالل 
وإلجرا  حتليل االحندار مت التأكد من صالحية النموذج 

 عرض وتفسري تخدم يف حتليل االحندار، وفيما يأيتاملس
  النتايج.

 ( 11جدول )
 نتائج تحليل التباين النحدار أنواع االغتراب النفسي على مستوى الطموح لدى عينة الدراسة.

مصدر  نموذج االنحدار
 التباين

تحديد معامل ال
R2 

درجة 
 الحرية

 مجموع
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة

 27.708 2990.354 8971.061 3 160. االحندار والتمرد والالمعيارية معىنالال
 
 

.000 
 107.924 45219.951 419  اخلطأ
  54191.012 422  اجملموع

 (.α ≤ 3.37* ذات داللة عند مستوي داللة )

السابق ثبات صالحية النموذج بالنسبة  اجلدوليوضح 
ملستوى الطموح من خالل درجات أفراد العينة يف أبعاد 

وبة عن االغرتاب النفسي، نظرا  الرتفاع قيمة )ف( احملس
( يف تأثري α ≤ 3.37داللة ) ىقيمتها اجلدولية عند مستو 
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 -املتغريات املستقلة ألبعاد االغرتاب النفسي )الالمعىن
ن أبعاد إكما   ،(21.131)الالمعيارية( والبالغة  -لتمردا

الالمعيارية( تفسر  -التمرد -االغرتاب النفسي )الالمعىن
من التباين يف املتغري التابع )مستوى %( 76.3بنسبة )
وذلك يرجع لتأثري املتغريات املستقلة، كما ال  (،الطموح

 يوجد تأثري ألبعاد االغرتاب النفسي األخرى )العزلة
 العجز( لدى أفراد عينة الدراسة.  -االجتماعية

وبنا  على ذلك مت إجرا  حتليل االحندار املتعدد الختبار 
 -ألبعاد االغرتاب النفسي )الالمعىنأثر املتغريات املستقلة 

يف مستوى الطموح، واجلدول اآليت  (الالمعيارية -التمرد
 يوضح نتايج ذلك.

 ( 11جدول )
 على مستوى الطموح لدى عينة الدراسة (أبعاد االغتراب النفسي)  المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة نتائج تحليل االنحدار

 الداللة المحسوبة Tقيمة  معامل بيتا الخطأ المعياري معامل االنحدار B المصدر
 000. 24.608  1.895 46.625 ثابت االحندار

 000. 4.498 382. 122. 549. الالمعىن
 000. 7.243- 461.- 085. 618.- ردالتم

 007. 2.704 219. 138. 372. الالمعيارية

من خالل اجلدول السابق يتضح أن ثابت معادلة 
أبعاد االغرتاب النفسي  االحندار أو ثابت التنبؤ لتفاعالت

ن معامل االحندار إكما   (،الالمعيارية -التمرد -)الالمعىن
 عاد االغرتاب النفسياجلزيي غري املعياري لتفاعالت أب

 ىيارية( مجيعها قيم دالة عند مستو الالمع -التمرد -)الالمعىن
(. ومن متابعة قيم معامالت االحندار املعياري 3.37)
(Beta)  لتفاعالت املتغريات املستقلة، جند أن قيمةBeta 

ختتلف بنسب متفاوتة، وُيالحظ أن كل تغري مقداره درجة 
ألبعاد الت املتغريات املستقلة معيارية واحدة يف قيم تفاع
الالمعيارية( يؤدي إىل  -التمرد -االغرتاب النفسي )الالمعىن

 تغري يف قيمة املتغري التابع )مستوى الطموح(. 
ن كل تغري مقداره درجة معيارية واحدة يف قيم إأي 

الالمعيارية( يؤدي إىل تغري  -التمرد -التفاعل بني )الالمعىن
يف قيم تكوين مستوى  (3.279، 3.367-، 3.412قيمته )

يتضح أن أنواع االغرتاب  (t)الطموح، وبداللة قيم اختبار 
الالمعيارية( فقط هي ذات أثر  -التمرد -النفسي )الالمعىن

وبة احملس (t)ن ارتفاع قيم إ إذيف تكوين مستوى الطموح، 
؛ يظهر (α ≤ 3.37داللة ) ىعن قيمتها اجلدولية عند مستو 

-التمرد  -أبعاد االغرتاب النفسي )الالمعىن أن التفاعل بني

وال  تأثريا  يف تكوين مستوى الطموح، الالمعيارية( األكثر
 -يظهر تأثري بعدي االغرتاب النفسي )العزلة االجتماعية 

 العجز( يف تكوين مستوى الطموح. 
معادلة االحندار اليت تساعدنا يف التنبؤ  صياغةوميكننا 

ذلك مبعرفة درجته يف كل من بتكوين مستوى الطموح، و 
الالمعيارية( يف -رد التم -أنواع االغرتاب النفسي )الالمعىن

 : يةتالاورة اآل
 -)الالمعىن(  3.239+ 36.622مستوى الطموح = 

 )الالمعيارية(. 3.412)التمرد( +  3.671
السابق يف معادلة االحندار يعكس أمهيتها  والرتتيب

تغري التابع )مستوى النسبية من حيث تأثريها على امل
االغرتاب النفسي فاعلة يف التنبؤ أبعاد  أن مبعىن الطموح(.

نسبة إسهامها فيها، ومن هنا كان حبسب طموح  ىستو مب
ال يتناسب مع قدراته والذي رتفع جدا  املطموح ال ىمستو 

طموح ال ىة أو تكوينه السيكولوجي، أو مستو الشخاي
مسة   عداني ال تستغل لديه قدرات عالية نخفض بالرغم أنامل

 إذ، يًـــّـانفسرييسة من مسات الطالب والطالبات املغرتبني 
 االغرتاب النفسي. بُعد من أبعاد ترتبط بدرجة كبرية بكل 
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 : الثنتائج الفرض الث
ذات فروق  توجدال على أنه "  لثينص الفرض الثا

 درجات الطالب والطالبات اتمتوسطبني  إحااييةداللة 
ملتغري  تبعــــ ـا( ، الدرجة الكليةاألبعادب النفسي )االغرتايف 

 اجلنس.

من صحة هذا الفرض مت استخراج املتوسطات  وللتحقق
( T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

 أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما يللعينات املستقلة الستجا
 عرض وتفسري النتايج.

 ( 12جدول )
 ا لمتغير الجنس.وفقا ( لدرجة الكليةا -األبعاددرجات أفراد العينة على مقياس االغتراب النفسي ) اتفروق بين متوسطاختبار ت لل

 قيمة الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس األبعاد
 4.402- 7.021 24.19 188 ذكور العزلة االجتماعية

 
.000 
 7.132 27.24 235 إناث 

 3.192- 6.393 22.02 188 ذكور العجز
 

.002 
 7.865 24.29 235 إناث 

 6.481- 6.080 20.73 188 ذكور الالمعيارية
 

.000 
 6.584 24.77 235 إناث 

 6.147- 7.253 20.81 188 ذكور الالمعىن
 

.000 
 7.778 25.35 235 إناث 

 2.911- 8.564 24.69 188 ذكور التمرد
 

.004 
 8.244 27.08 235 إناث 

 000. 5.137- 30.900 112.45 188 ذكور (االغرتاب النفسي )الدرجة الكلية
 33.529 128.73 235 إناث

 د فروق ذات داللة و وجالسابق  اجلدوليتضح من 
الطالب بني ( 3.37عند مستوى داللة ) إحااييـًـــّــــا

 -العجز -االجتماعيةاالغرتاب )العزلة  أبعادوالطالبات يف 
والدرجة الكلية، وكانت ( التمرد -الالمعىن -الالمعيارية

 الفروق لااحل الطالبات.
تتفق نتايج الدراسة احلالية مع نتايج دراسة املالكي 

اليت أظهرت وجود فروق بني اجلنسني لااحل ( 7993)
الطالبات يف بعد فقدان الشعور باالنتما ، والعجز، وعدم 

يمة، وفقدان اهلدف، وفقدان املعىن. ومع اإلحساس بالق
اليت أظهرت وجود فروق بني ( 2333نتايج دراسة حممد )

الذكور واإلناث يف بعدي العجز والعزلة االجتماعية لااحل 
اليت أظهرت ( 2332ومع نتايج دراسة خليفة ) اإلناث.

وجود فروق بني الذكور واإلناث يف بعد العجز لااحل 
 اإلناث.

دراسة املالكي الدراسة احلالية مع نتايج  جنتايوختتلف 
اليت أظهرت وجود فروق بني اجلنسني لااحل ( 7993)

، ومع نتايج الطالب يف بعد مظهر عدم االلتزام باملعايري
يف وجود فروق بني الذكور واإلناث ( 2333دراسة حممد )

ومع نتايج دراسة كل من  . الذكورلااحل بعد فقدان املعايري 
وشاهني وناصر ( 2377واخلتاتنة واملدانات ) (2331كتلو )

 تبعــــ ـاالنفسي اليت أظهرت وجود فروق يف االغرتاب ( 2373)
ملتغري اجلنس لااحل الذكور. كما ختتلف نتايج الدراسة احلالية 

ودراسة  (،2333مع نتايج دراسة كل من ماهوين وكويك )
ودراسة خملوف،  (،2334ودراسة خليفة ) (،2332)موسى

اليت أشارت إىل ( 2372) يونسيودراسة  (،2336) ناتوب
 عدم وجود فروق بني اجلنسني يف االغرتاب النفسي. 

الفروق يف االغرتاب النفسي العايدة للجنس  عزو وميكن 
ألسباب خاصة باجملتمع، حيث إن متطلبات احلياة بالنسبة 
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مسؤوليات  نيف السابق وأصبح لديهعنها  تختلفلإلناث ا
العقبات من  ري، ومع وجود الكثالذكورسؤولية قد تفوق م

واملعوقات والاعوبات اليت حتول بينهن وبني حتقيق حاجاهتن 
للتفاعل االجتماعي مما جيعلهن أكثر عرضة ورغباهتن 
زيادة  ىلإيف حياهتن والذي بدوره سوف يؤدي  لإلحباط
كما ميكن عزو ذلك   بالذكور. اـ  االغرتاب لديهن قياس مشاعر
بني  مل نفسية مرتبطة باإلناث تتمثل يف الاراعإىل عوا

ميكن  ، وبني احلاجات اليت الالدوافع والرغبات املتعارضة
، ؤدي إىل التوتر االنفعايل والقلقإشباعها يف وقت واحد مما ي

حباط الذي يبزغ عندما تعاق رغباهتن األساسية بسبب واإل

ستوى يزيد من ممما  (،2372رشيد، ) عوامل جمتمعية وأسرية
 االغرتاب النفسي لديهن مقارنة بالذكور.

 : رابعالفرض ال نتائج
على أنه " ال توجد فروق ذات داللة  الرابعينص الفرض 

لبات يف ادرجات الطالب والط اتبني متوسط إحاايية
 ملتغري اجلنس. تبعــــ ـا( ، الدرجة الكليةاألبعادمستوى الطموح )

اج املتوسطات من صحة هذا الفرض مت استخر  وللتحقق
( T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

 أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما يللعينات املستقلة الستجا
 عرض وتفسري النتايج.

 ( 13جدول )
 ا لمتغير الجنس.وفقا  (الفرعية، والدرجة الكلية األبعاد) درجات أفراد العينة على مقياس مستوى الطموح اتاختبار ت للفروق بين متوسط

 قيمة الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس األبعاد
 3.234- 2.995 13.60 188 ذكور التعامل مع األهداف

 
.001 

 3.763 14.69 235 إناث 
 2.674 1.832 9.04 188 ذكور نظرته املستقبلية

 
.008 

 2.500 8.46 235 إناث 
 1.980- 1.670 5.28 188 ذكور اته السابقة للنجاح والفشلخرب 

 
.048 

 1.589 5.59 235 إناث 
 973.- 3.608 14.23 188 ذكور قدراته العقلية واجلسدية

 
.331 

 3.628 14.58 235 إناث 
 1.921 1.779 9.37 188 ذكور العوامل االجتماعية واألسرية

 
.055 
 2.605 8.94 235 إناث 

 665.- 10.157 51.52 188 ذكور ستوى الطموح )الدرجة الكلية( م
 

.506 
 12.203 52.26 235 إناث 

 : أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
  الطالب بني  إحااييـًـــّــــا ال توجد فروق ذات داللة

الفرعية ملقياس مستوى الطموح )قدراته  األبعاديف والطلبات 
الدرجة  -امل االجتماعية واألسرية العو  -العقلية واجلسدية 

  .بني الطالب والطالبات( الكلية
  عند مستوى داللة  إحااييـًـــّــــا توجد فروق ذات داللة
 يف مقياس مستوى الطموحلبات االطالب والطبني ( 3.37)

( 3.32وعند مستوى داللة )( بعد )التعامل مع األهدافيف 

وكانت الفروق لااحل  (،خرباته السابقة للنجاح والفشل)بعد 
 الطالبات.

  عند مستوى داللة  إحااييـًـــّــــا توجد فروق ذات داللة
يف مقياس مستوى الطموح  لباتاالطالب والطبني ( 3.37)
  وكانت الفروق لااحل الطالب. (،بعد )نظرته املستقبليةو 

الفرضية إىل تشابه الظروف االجتماعية  نتايجويعزي الباحث 
يعيشون  إذالرتبوية اليت يعيشها أفراد الدراسة، واالقتاادية و 

يف نفس البيئة وخيضعون لنفس العوامل والظروف لذا جند 
عدم وجود فروق يف الدرجة الكلية ملستوى الطموح بني 
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الطالب والطالبات، فمستوى الطموح وثيق الالة بفكرة 
الفرد عن نفسه ورغبته يف الظفر باحرتام اجلماعة اليت يعيش 

ويتكون مستوى الطموح لدى الفرد خالل فرتات منوه  فيها،
النفسي وما يلقاه يف احلياة من جناح وفشل. وتتفق هذه 

واكسلري و ( 2333دراسة كل من بالكبورن )النتيجة مع نتايج 
وبركات  (،2331) الناطورو  (،2332وباندي ) (،2332)
واليت أشارت إىل عدم وجود ( 2372الزواهرة )، و (2331)

  اجلنسني يف مستوى الطموح. فروق بني
لااحل الطالبات يف  افروق  أن هناك  إىلالنتايج  وأشارت

التعامل مع األهداف واخلربات )مستوى الطموح يف بعدي 
تسعى له  ما، وقد يعود ذلك إىل (السابقة للنجاح والفشل

 إىليف اجملتمع مما يدفعها  هلامكاٍن مهم  من حتقيق  األنثى
. وتتفق هذه النتيجة مع نتايج اع مستواهحتقيق طموحها ورف

بني  واليت أظهرت وجود فروق( 2333الركايب ) دراسة
اجلنسني يف مستوى الطموح لااحل اإلناث. كما أشارت 

لااحل الطالب يف مستوى الطموح  اأن هناك فروق   إىل النتايج
منط التنشئة إىل يف بعد نظرة املستقبل، وقد يعود ذلك 

لرجل بأنه هو الذي يتحمل اتنظر إىل االجتماعية اليت 
األعبا  الكثرية اليت تقع على كاهله وقلقه الدايم وتفكريه 

، كما قد يعود هطموحى ا يدفعه إىل زيادة مستو مممبستقبله 
ذلك إىل الدور الذي يلعبه األصدقا  واألقران الذين حييطون 
بالذكور، فالذكور غري مقيدين بالقيود اليت يفرضها اجملتمع 
على اإلناث يف حرية احلركة والتنقل واالندماج مع اآلخرين، 

تبادل الطموحات إىل هذا التفاعل مع األقران يؤدي  من مثو 
 هذه وتتفقمع اآلخرين فتابح كأهنا طموحاته اخلاصة. 

 (،2337كل من دراسة بال )النتيجة مع نتايج دراسة  
 (،2333ودراسة ماركوربيانكس ) (،2334ودراسة منسي )

وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى  إىل ليت أشارتوا
 الذكور. الطموح لااحل

 

 : التوصيات

للطالب  الربامج التوجيهية واإلرشادية اليت توجهتكثيف  -7
والطالبات، وذلك هبدف التقليل بقدر اإلمكان من مظاهر 

ىن، والتمرد، ع)الالم: االغرتاب اليت كشفت عنها النتايج وهي
  كان هلا التأثري على مستوى الطموح.واليت( والالمعيارية

تعميق مشاركة الشباب اجلامعي من اجلنسني ومن  -2
نشطة وبرامج تربوية وترفيهية للتخفيف أاجلامعات املختلفة يف 

 من ظاهرة االغرتاب وتنمية مستوى الطموح.
تنمية قدرات الطالب والطالبات باجلامعة على مواجهة  -4

رهم يف احلياة واجملتمع، املشكالت وزيادة وعيهم بأمهية دو 
حىت ال يقعوا فريسة لإلحباطات املتتالية اليت تنمي لديهم 

 ثر على مستوى طموحهم.ؤ مشاعر االغرتاب وت

: المراجع  

(. عالقــة مفهــوم الــذات مبســتوى الطمــوح لــدى طلبــة 2331بركــات، زيــاد. )
اجمللـــة الفلســـطينية جامعـــة القـــدس املفتوحـــة يف ضـــو  بعـــض املتغـــريات. 

 ، اجمللد األول، العدد الثاين، جامعة القدس املفتوحة.يم املفتوحللتعل
(. االغـــرتاب النفســـي وعالقتـــه بالدافعيـــة 2339حجـــازي، جولتـــان حســـن. )

املـــؤمتر لإلجنـــاز والتوجـــه املســـتقبلي لـــدى الشـــباب اجلـــامعي الفلســـطيين. 
، الســــنوي الســــادس لقســــم علــــم الــــنفس )جــــودة احليــــاة وعلــــم الــــنفس(

 ية اآلدب. جامعة طنطا، كل
مظاهر االغرتاب النفسي لدى طلبة الثانوية العامـة (. 2334حسان، ماهر. )

. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، مبحافظــة غــزة يف ضــو  بعــض املتغــريات
 اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني. 

(. األفكـــــار الالعقالنيـــــة وعالقتهـــــا 2333حســـــيب، عبـــــد املـــــنعم عبـــــدا . )
ة واالكتئــــــاب لطــــــالب املــــــرحلتني الثانويــــــة بالشــــــعور بالوحــــــدة النفســــــي

 ، القاهرة، جامعة حلوان. جملة العلوم الرتبويةواجلامعية. 
(. مشــــكالت طلبــــة جامعــــة البــــرتا  7999والزويــــد، نــــادر. ) حســــني، حممــــود

لــــــديهم يف ضـــــو  متغــــــريات اجلــــــنس والتخاــــــص  الكتئــــــاباومســـــتوى 
، 2، العدد4لد ، اجملجملة الباايرواملعدل الرتاكمي واملستوى الدراسي. 

 . 793-722ص
(. أثــر التنشــئة األســرية والضــغوط 2377اخلتاتنــة، ســامي، واملــدانات، رايــد. )

النفسية على االغرتاب النفسي عنـد طلبـة الاـف العاشـر األساسـي يف 
، سلســـلة العلـــوم اإلنســـانية مؤتـــة للبحـــوث والدراســـاتحمافظـــة الكـــرك. 

 دد الثالث. واالجتماعية، اجمللد السادس والعشرون، الع
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(. االغـــرتاب وعالقتـــه باملفارقـــة القيميـــة 2332خليفـــة، عبـــد اللطيـــف حممـــد. )
، جملــد دراســات عربيــة يف علــم الــنفسلــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة. 

 (. 7(، عدد )7)
عالقـــة االغـــرتاب بكـــل مـــن التوافـــق (. 2334خليفـــة، عبـــد اللطيـــف حممـــد. )

. لـدى طـالب اجلامعـة وتوكيد الذات ومركز التحكم والقلـق واالكتئـاب
دراسات يف سيكولوجية االغرتاب. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 

 والتوزيع. 
االغــرتاب النفســـي االجتمــاعي وعالقتـــه باحتماليـــة (. 2372رشــيد، بـــاخلري. )

 ماجستري غري منشورة، جامعـة دراسة االنتحار لدى الطلبة اجلامعيني.
 وزو. -تيزي معمري مولود
أبعاد مفهـوم الـذات وعالقتـه مبسـتوى الطمـوح (. 2332حممد. )رفعت، هالة 

وغـــــري املمارســـــني للنشـــــاط املمارســـــني لـــــدى طـــــالب جامعـــــة املناـــــورة 
. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، الزقــازيق، كليــة الرتبيــة الرياضــية الرياضــي

 للبنات، جامعة الزقازيق. 
ــــه 2333الركــــايب، نضــــال عبــــد احلســــن. ) بالثقــــة (. مســــتوى الطمــــوح وعالقت

. رسـالة ماجسـتري بالنفس لدى طلبة كلية الرتبيـة يف اجلامعـة املستناـرية
 غري منشورة، جامعة املستنارية. 

إرشاد الاحة النفسية لتاـحيح مشـاعر ومعتقـدات (. 2333زهران، سنا . )
 . القاهرة: مكتبة عال  للكتب. االغرتاب

فسية وقلق املسـتقبل (. العالقة بني الاالبة الن2372الزواهرة، حممد خلف. )
جملـــة جامعـــة ومســـتوى الطمـــوح لـــدى طلبـــة جامعـــة حايـــل بالســـعودية. 
، اجمللـد الثالــث، القـدس املفتوحـة لألحبـاث والدراسـات الرتبويـة والنفسـية

 العدد العاشر، جامعة القدس املفتوحة.
االغـــرتاب والتغريـــب اللغـــوي لـــدى عينـــة جامعيــــة (. 2334ســـرى، إجـــالل. )
 عامل الكتب.  :القاهرة .علم نفس النمو. دراسات يف مارية

(. االغــرتاب النفســي وعالقتــه بتقــدير 2373شــاهني، حممــد و فــدا ، ناصــر. )
الذات لدى طلبة جامعيت القـدس والقـدس املفتوحـة يف فلسـطني. اجمللـة 

، اجمللـــــد الثـــــاين، العـــــدد الســـــابع، جامعـــــة للتعلـــــيم املفتـــــوح الفلســـــطينية 
 . القدس املفتوحة

 -مقيــــــاس االغــــــرتاب النفســــــي "مكوناتــــــه(. 2337زينــــــب. ) حممــــــودشــــــقري، 
 . القاهرة: مكتبة النهضة املارية. مظاهره"
االغرتاب والتطرف لدى الشـباب اجلـامعي باـعيد (. 7993صاحل، صالح. )

. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة.  ماــر وعالقــة كــل منهــا بالدافعيــة لإلجنــاز
 سيوط. أكلية الرتبية بقنا، جامعة 

ــــال والشــــباب(. 2337. )صــــبحي، ســــيد ــــة، راحــــة الب ــــدار املاــــرية اللبناني . ال
 القاهرة. 

، العالقــــة بــــني مســــتوى الطمــــوح والشخاــــية(. 7994عبــــدالفتاح، كاميليــــا. )
 القاهرة: مكتبة القاهرة. 

(. البطالــة وعالقتهــا بــالقلق واالغــرتاب لــدى 2337عســلية، حممــد إبــراهيم. )
غـــــري  . رســـــالة دكتـــــورهظـــــة غـــــزةاجلـــــامعيني الفلســـــطينيني مبحاف نيجياخلـــــر 

 منشورة. جامعة عني مشس، القاهرة. 
ــ . االتــزان االنفعــايل وعالقتــه مبســتوى الطمــوح(. 2332، آمــال فهمــي. )يعل

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس. 
(. مظـــاهر االغـــرتاب عنـــد بعـــض طـــالب املرحلـــة 7992عويـــدات، عبـــدا . )

 (، اجمللد22العدد )سانية، نت العلوم اإلالثانوية يف األردن. جملة دراسا
(6 ،)432-412 . 

دراســــة مــــدى اإلحســــاس بــــاالغرتاب لــــدى (. 7914عيــــد، حممــــد إبــــراهيم. )
طالب وطالبات الفنون التشكيلية من ذوي املستويات العليا يف القدرة 

. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة ياالبتكــار    نتــاجاإلعلــى 
 جامعة عني مشس. 

(. دراســـة ظـــاهرة 7997القريطـــي، عبـــد املطلـــب، والشـــخص، عبـــد العزيـــز. )
االغــرتاب لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة الســعوديني وعالقتهــا بــبعض 

 . 12-24، 72، اجمللد رسالة اخلليجاملتغريات األخرى. 
(. االغـرتاب النفسـي لـدى الشـباب اجلـامعي الفلسـطيين 2331كتلو، كامـل )

، املـــؤمتر اإلقليمـــي لعلـــم الـــنفست الدميوغرافيـــة، وعالقتـــه بـــبعض املتغـــريا
 . 362-322رابطة األخااييني النفسيني املارية، 

العالقـــة بـــني االغـــرتاب النفســـي وبعـــض (. 7993املـــالكي، ســـليمان عطيـــة. )
املتغــــريات املتعلقــــة بــــه لــــدى طــــالب وطالبــــات جامعــــة أم القــــرى مبكــــة 

القرى، اململكة العربية جامعة أم  ،. رسالة ماجستري غري منشورةاملكرمة
 السعودية. 

(. تــــأثري برنــــامج تعليمــــي 2333حمــــروس، حمــــروس حممــــود وحســــن، حممــــود. )
مقــرتح للجمبــاز العــام علــى خفــض االغــرتاب النفســي وبعــض الاــفات 

جملـــة كليـــة ســـيوط. أالبدنيـــة لـــدى طـــالب كليـــة الرتبيـــة الرياضـــية جبامعـــة 
 ورة. جامعة املنا ،، العدد الثالثالرتبية الرياضية

ــــــدا .) دراســــــات يف الاــــــحة النفســــــية )اهلويــــــة، (. 2333حممــــــد، عــــــادل عب
 القاهرة: دار الرشاد.  االغرتاب، االضطرابات النفسية(.

ــــدالفتاح. ) ــــبعض 2333حممــــد، يوســــف عب (. مشــــاعر االغــــرتاب وعالقتهــــا ب
نــــدوة علــــم الــــنفس وتطلعــــات املســــتقبل يف دول الســـمات الشخاــــية. 
 امعة السلطان قابوس. ج جملس التعاون اخلليجي،

(. ظــــاهرة االغــــرتاب لــــدى طلبــــة 2336خملــــوف، شــــادية، وبنــــات، بســــام. )
جملـة جامعـة القـدس جامعة القدس املفتوحة وعالقتها ببعض املتغريات. 

 (. 6، العدد )املفتوحة
(. مستوى الطموح لدى عينة مـن طلبـة الاـف 2334منسي، حسن عمر. )

جملــة ردن وعالقتــه بــبعض املتغــريات. الثــاين الثــانوي يف مدينــة إربــد بــاأل
، جامعــة قطــر، الســنة الثانيــة عشــر، العــدد الرابــع مركــز البحــوث الرتبويــة

 والعشرون. 
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االغــرتاب لــدى طلبــة جامعــة دمشــق وعالقتــه مبــدى (. 2332موســى، وفــا . )
. رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة، قســـم علـــم حتقيـــق حاجـــاهتم النفســـية

 مشق. النفس، كلية الرتبية، جامعة د
(. االغـــرتاب النفســـي وأثـــره يف مســـؤولية 2372املـــوين، حممـــد وطربيـــه،  ـــد. )

جملـة التحايل األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل األسفل. 
لألحبــاث والدراســات، العــدد الثــامن والعشــرون جامعــة القــدس املفتوحــة 

(2 .) 
ر الذات عند طـالب مستوى الطموح وعالقته بتقدي(. ٨٠٠٢الناطور، رشا. )

. رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة،  الثالـــث الثـــانوي املســـتجدين واملعيـــدين
 كلية الرتبية قسم إرشاد نفسي، جامعة دمشق.

(. االغرتاب النفسي وعالقته بـاألمن النفسـي. دراسـة 2372نعيسة، رغدا . )
ميدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة دمشــق القــاطنني باملدينــة اجلامعيــة. 

 (، العدد الثالث. 21، اجمللد )جامعة دمشقجملة 
االغـــرتاب النفســـي وعالقتـــه بـــالتكيف األكــــادميي (. 2372يونســـي، كرميـــة. )

عينـــة مـــن طـــالب جامعـــة  ميدانيـــة علـــى لـــدى طـــالب اجلامعـــة. دراســـة
ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة مولـود  رسـالة. مولود معمـري بتيـزي وزو

نية واالجتماعيـــة، قســـم علـــم وزو، كليـــة العلـــوم اإلنســـا -معمـــري بتيـــزي
 النفس. 

Aaslia, I. M .(2001). The relationship of unemployment 

with anxiety and alienation among Palestinian 

graduates in Gaza. Unpublished PhD dissertation, 

University of Ain A-Shams, Cairo.  

Ali, A., F. (2002). The relationship of emotional 

equilibrium to the level of aspiration. Unpublished 

master thesis, University of Ain Shams.  

Al-khatatna, S. & Al-madaanat,R. (2011). The effect of 

family socialization and psychological stress on 

psychological alienation among 10th grade level 

students in the province of Al-Karak.  A handbook of 

Studies and Research, Humanity and Social Sciences 

series. Vo.26, 3.  

Al-Malki, S., A.(1994). The relationship between 

psychological alienation and some of its related 

variables among male and female students of Um 

Al-Qura University. Unpublished master thesis, Um 

Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia.  

Al-Muni, M.& Tarbih,H. (2012). The impact of 

Psychological alienation on responsibility of 

academic achievement among secondary school 

students in Lower Al-Jalil. Journal of Al-Quds Open 

University for research and studies. Vo. 2, 28.  

Al-Naatoor, R. (2007). Level of aspiration and its relation 

to self-esteem among third year of secondary school 

students both successful and repeaters. Unpublished 

master thesis, faculty of education, psychological 

orientation department, Damascus University.     

Al-quraiti, A.,& Alshakhs,A. (1991). A study of signs of 

alienation among a sample of Saudi University 

students and its relation to some other variables. Al-

Khalij Resala, Vo. 12, 53-75.  

 

 

Al-Rikaabi, A., N. (2000). The relationship of level of 

aspiration to self-confidence among students of 

faculty of education, Al-Mustansiriya University. 

Unpublished master thesis, Al-Mustansiriya 

University.  

Al-Zawahra, K., M. (2015). The relationship between 

psychological rigidity and the future anxiety as well 

as the level of aspiration among Hai'l university 

students in Saudi Arabia . Journal of research and 

studies in education and psychology, Al-Quds Open 

University. Vo 3, 10.  

Bandey, B. (2002). Level of aspiration of science and arts 

college students in relation to neuroticism and 

extraversion. Indian Psychological Review, V. 32, 

N.7, p 44-67.  

Barakat,Z. (2007).  The relationship between  self-concept 

and the level of aspiration among students of Al-

Quds Open University according to certain 

variables. Palestinian Journal of Open Learning. 

Vo1, 2, Al-Quds Open University.  

Blackburn, S. (2002). Relationship of selected variables to 

occupational and educational aspiration. Diss. Abstr. 

Int, V.35, (A) N. 71975. 

Constance, H. (2004). Intergenerational Transmission of 

Depression test of an Interpersonal Stress Model In 

A community Sample. Journal of Counseling 

Clinical Psychology, V72, N3, pp511-522. 

Eid, M., I. (1983). Examining the sense  of alienation 

among male and female fine  arts students with high 

levels of innovative production. Unpublished master 

thesis, faculty of education, University of Ain 

Shams.  

Hassaan, M. (2003). Signs of psychological alienation 

among secondary school students in the province of 

Gaza according to certain variables. Unpublished 

Master, Islamic University, Gaza Palestine.  

Hassib, A. A .(2000). Irrational thoughts and its 

relationship to psychological alienation and 

depression among secondary and university 

students. Journal of Education Sciences, University 

of Helwan. Cairo, Egypt.  

Hijazi, J., H. (2009). Psychological Alienation and its 

relationship to achievement motivation and future 

orientation among Palestinian university youth. The 

sixth annual conference on psychology, department 

of psychology (well-being and psychology), 

University of Tanta, Faculty of Arts.   

Hussein, M. & Al-Zuid,N. (1999). Problems of Petra 

University Students and their level of depression 

according to the variables of sex, specialization, 

grade point average and the level of education. 

Journal of Basa’er, Vo.3, 2, p155-194.  

Karima,Y. (2012). Psychological alienation and its 

relation to academic adjustment among University 

students. Field study on a group of Moloud Maamari 

University students, Tizi-Ouzou. Unpublished 

master thesis. Department of psychology, faculty of 

humanities and social sciences.  

Khalifa, A., M. (2002). The relationship of alienation to 

the paradox of value among a sample of university 

of students. Arabic Studies in psychology, Vo 1, 1.  

 



 (م2376ديسمرب  /هـ7341الرياض )ربيع األول    – 22العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

67 

Kitlou, K. (2007). Psychological alienation among 

Palestinian University youth and its relation to some 

variables. Regional conference on psychology. 

Egyptian Psychologists Association. 425-462.  

Mahoney, John & Quick, Ben. (2000). Personality 

Correlates of Alienation in auniversity sample. 

Psychological reports, V(87) , (3,pt2) , P.P: 1094-

1100. 

Mahrous, M., M. & Hassan,M. (2004). Effects of an 

educational suggested programme in general 

gymnastics on decreasing  psychological alienation 

and physical features among physical education 

students at Asuit University. Journal of Faculty of 

physical education. Vo. 3, University of Al-

Mansoura.  

Makhlouf, S. & Bassam,B. (2006). The phenomenon of 

alienation among Al-Quds Open University Students 

and its relation with some variables. Journal of Al-

Quds Open University. Vo. 6.  

Mansi, H., O.(2003). The level of aspiration among a 

sample of secondary school students in Irbed, Jordan 

and its relation to some variables. Journal of 

Educational Research Centre. Qatar University, the 

12th year, 24.  

Margoribanks, K. (2004). Ability and personality 

correlates of young adults attitudes and aspirations. 

Psychological Reports, V.88, N.3, p. 626-628.  

Mohamed, Y. A. (2000). Feeling of alienation and its 

relation to some personality traits. Psychology 

seminar and future aspirations in the Gulf 

Cooperative Council(GCC). University of Sultan 

Qabos.  

Moussa, W. (2002). Alienation among Damascus 

University students and its relation to realize the 

extent of their psychological needs. Unpublished 

master thesis. Psychology department, faculty of 

education, Damascus University.  

 

 

 

Naisa, R. (2012). Psychological alienation and its relation 

to psychological safety. Field study on a sample of 

Damascus University students living in the campus 

University. Journal of Damascus University. Vo. 27, 

3.  

Pal, R. (2001). Self concept and level of aspiration in high 

and low achieving higher Secondary pupils. 

Psychology Abstract, V.74, N.3, p. 4532.  

Rashid, B. (2012). The relationship of psychological and 

social alienation to suicide risk among university 

students. Unpublished master thesis, Moloud 

Maamari University, Tizi-Ouzou. 

Rifaat, M., H. (2002). The dimensions of Self-Concept and 

its relationship to the levels of aspiration among 

sport practicing and non-practicing students of Al-

Mansoura university. Unpublished master thesis, 

faculty of physical education for women. University 

of Zagazig.          

Saleh, S. (1994). Alienation and extremism among the 

University youth in the Upper Egypt and their 

relation to achievement motivation. Unpublished 

PhD dissertation. Qana faculty of Education, 

University of Asiut.  

Sexlton, M. E.(1983). Alienation and related personality 

characteristics. Journal of clinical Psycho, Vol, 

5,(2).  

Shaheen, M., & Fidae,N. (2014). Psychological alienation 

and its relation to self-esteem among students of 

both Al-Quds University and Al-Quds Open 

University, Palestine. Palestinian Journal of Open 

Learning. Vo 2. 7. Al-Quds Open University.    

Uwaidat, A.(1995). Signs of psychological alienation 

among secondary school pupils in Jordan. Journal of 

Studies in Humanities Sciences. Vo. 6, 22, 345-375.  

Waxler, M. (2002) A comparative study of the self – 

concept and aspiration”. Journal of Educational 

Research, V. 198, N. 3, p. 192-196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دى عينة من طالب وطالبات اجلامعةالنفسي وعالقته مبستوى الطموح ل االغرتابخالد بن احلميدي العنزي: 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

Psychological alienation and its relationship with aspiration level for university students 

 

Khaled bin ALhemidi Alenezi 

 

Faculty of Education and Arts Northern University 

 
Submitted 26-03-2016 and Accepted on 31-10-2016 

 
Abstract: The present study aimed to identify the relationship between Psychological alienation and aspiration level, identify 

the differences in psychological alienation and aspiration level according to sex. The study sample consisted of (423) students 

divided into (188) males and (235) females. The author used the psychological alienation scale (prepared by Zieneb shoquire, 

2001) and aspiration level scale prepared by the author as instruments of the study. The author used dependent paired t-test, 

Pearson correlation factor, and multiple linear regression analysis as appropriate statistical tests. The results indicated that 

there were a significant relationship between psychological alienation and aspiration level. The results indicate also that there 

may be a predict for aspiration level through some dimensions of psychological alienation (meaningless, normlessness, and 

rebellion). There were significant differences between mean scores of males and females in psychological alienation. There 

were not significant differences between mean scores of males and females in aspiration level.  
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