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 ملخص

هذه الدراسة إلى تعرف درجة انط�اق الشعور �الوحدة النفس�ة والشعور �األمان النفسي لدى عینة من    هدفت       

طل�ة جامعة الیرموك، والكشف عن مدى وجود عالقة ارت�اط�ة دالة إحصائً�ا بین الشعور �الوحدة النفس�ة والشعور �األمان  

) طالب 300منهج الوصفي االرت�اطي على عینة تكونت من (النفسي على مواقع التواصل االجتماعي، وات�عت الدراسة ال

النفسي، وتكون �ل منهما من ( النفس�ة واألمان  ال�احثان مق�اسي الشعور �الوحدة  ) مؤشًرا. وأظهرت 21وطال�ة، وطبق 

�درجة انط�اق )، و 2.88النتائج أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة بلغ (

)، و�ان �عد العالقات األسر�ة في المرت�ة تاله 3.03-2.76متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحساب�ة أل�عاد المق�اس بین (

المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس �عد المشاعر الذات�ة، وثالًثا �عد العالقات االجتماع�ة وتبین أن  

- 2.84)، و�درجة انط�اق متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحساب�ة أل�عاد المق�اس بین (3.03ي بلغ (الشعور �األمان النفس

)، و�ان �عد الشعور �الحب في المرت�ة األولى تاله �عد الشعور �األمان، وجاء ثالًثا �عد الشعور �االنتماء �ما أكدت 3.12

النفس�ة وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في المتوسطات الحساالنتائج   ب�ة الستجا�ات عینة الدراسة في الشعور �الوحدة 

واألمان النفسي تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح الذ�ور على الشعور الوحدة النفس�ة، ولصالح اإلناث على األمان �األمان  

�اط بین مق�اس �ما تبین أن جم�ع معامالت االرت�اط بین المق�اسین �انت دالة إحصائ�ًا، و�انت معامالت االرت  النفسي.

الشعور �األمان، والشعور �االنتماء، والشعور �الحب)  ( الوحدة النفس�ة وأ�عاده من جهة، و�ین مق�اس األمان النفسي وأ�عاده  

من جهة أخرى �الضع�فة، �استثناء العالقة بین �عد المشاعر الذات�ة في مق�اس الوحدة النفس�ة من جهة، و�ین مق�اس األمان 

 . النفسي وأ�عاده
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Abstract 

      This study aimed to know the degree of applicability of psychological loneliness, 

and the psychological safety among a sample of Yarmouk University students, and to reveal 

the extent of a statistically significant correlation between psychological loneliness and the 

psychological safety on social networking sites, The study followed the correlative descriptive 

approach on a sample of (300) male and female students. The researchers applied the two 

scales of feeling psychological loneliness and psychological safety, each of which consisted of 

(21) indicators. The results showed that the general level of the study sample’s estimates on 

the dimensions of the psychological loneliness scale was (2.88), with a medium degree of 

applicability, and the arithmetic averages of the scale dimensions ranged between (2.76-3.03), 

and the family relations dimension was ranked followed by subjective feelings, and thirdly 

after social relations It was found that the general level of the study sample’s estimations on 

the dimensions of the feeling of psychological safety was (3.03), with a medium degree of 

applicability, and the arithmetic averages of the dimensions of the scale ranged between (2.84-

3.12), and after feeling love was in the first place, followed by after feeling safe, thirdly the 

sense of belonging, the results also confirmed the existence of statistically significant 

differences in the arithmetic averages of the responses of the study sample in the sense of 

psychological loneliness and psychological security due to the variable of gender, in favor of 

males on the feeling of psychological loneliness, and in favor of females on safety and 

psychological safety. It was also found that all the correlation coefficients between the two 

scales were statistically significant, and the correlation coefficients between the psychological 

unity scale and its dimensions on the one hand, and the psychological safety scale and its 

dimensions (feeling of safety, feeling of belonging, and feeling of love) on the other hand were 

weak, except for the relationship between the dimension of subjective feelings in The measure 

of psychological unity on the one hand, and the measure of psychological safety and its 
dimensions . 

Keywords :Psychological Loneliness A sense of Safety, Social Networking Sites, 

Yarmouk University Students. 

 مقدمة: 
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تعد الوحدة النفس�ة حالة من عدم القدرة على التواصل و�قامة العالقات االجتماع�ة البناءة مع اآلخر�ن، �حیث تؤثر  

�ة، و�مثل مفهوم الوحدة النفس�ة شعور الفرد �أنه وحید في سلوك واتجاهات الفرد، وتسبب له العدید من الضغوطات النفس

�عدم االنتماء والتقدیر من   الفرد  لدى  الشعور  قد �عكس  نفسً�ا وعاطفً�ا واجتماعً�ا عن مح�طه االجتماعي، مما  ومنعزل 

 اآلخر�ن، نت�جة وجود أوجه قصور في العالقات االجتماع�ة على الرغم من وجود اآلخر�ن. 

) أن شعور الفرد �مظاهر الوحدة النفس�ة قد Yavich & Frenkel, 2019(وفرنكل  وفي هذا الصدد، یرى �افش

یدفعه إلى مواقع التواصل االجتماعي للتنف�س أو التعو�ض عن شعوره �الوحدة النفس�ة وعدم األمان النفسي من خالل بناء 

) أن الشعور �الوحدة 2013عي. و�ؤ�د بني مصطفى والشر�فین (عالقات اجتماع�ة أو عاطف�ة على مواقع التواصل االجتما

النفس�ة ال �عني �أن الفرد دائًما وحده، و�نما �عني أنه �شعر �العزلة العاطف�ة حتى بوجود اآلخر�ن، وأن �إمكان األفراد أن 

النفس�ة في مراحل مختلفة من ح�اتهم وألس�اب متنوعة، أغلبها مرت�ط    �أحداث الح�اة و�التغیرات�ختبروا مشاعر الوحدة 

 التي تحدث في ح�اتهم.    المهمة

ولقد ر�ز العدید من علماء النفس على الحاجة للشعور �األمان و�االنتماء إلى اآلخر�ن، وذلك لدورها اإل�جابي في  

قًصا في الشعور �األمان،  إقامة العالقات االجتماع�ة، ال س�ما وأن الفرد الذي ینتا�ه الشعور �الوحدة النفس�ة غالً�ا ما یواجه ن

وغالً�ا ما یترك هذا الشعور العدید من المشاعر واآلثار السلب�ة على ح�اة الفرد نفسً�ا واجتماعً�ا وأكاد�مً�ا وصحً�ا (الشرعة، 

) أن الوحدة النفس�ة تسبب للفرد العدید من الضغوطات النفس�ة. و�ض�ف بني مصطفى  2005). و�رى العالونة (2000

عن مدى إدراك الفرد الذاتي لنقص عالقاته االجتماع�ة �مً�ا من حیث عدد   ) أن الوحدة النفس�ة تعبر2013(والشر�فین  

أن الوحدة النفس�ة    (Ozdemir, 2008)األصدقاء والمعارف، ونوعً�ا من حیث ق�مة هذه العالقات وعمقها. و�ؤ�د أوزدمر 

اد التقبل والحب واالهتمام من اآلخر�ن، مما ینتج عنه عجز في  تعد خبرة شخص�ة مؤلمة �ع�شها الفرد نت�جة لشعوره �افتق

 إقامة العالقات االجتماع�ة، والشعور �الوحدة حتى لو �ان محاًطا �اآلخر�ن.  

) الوحدة النفس�ة في ثالثة أشكال، هي: الوحدة النفس�ة الظرف�ة، الوحدة Gotesky, 2007و�صنف جوت�سكي (

س�ة التطور�ة، و�قصد �الوحدة النفس�ة الظرف�ة: �أنها الوحدة النفس�ة الناتجة عن ظروف وأحداث النفس�ة الداخل�ة، والوحدة النف

الح�اة المختلفة التي قد یتعرض لها الفرد خالل مراحل ح�اته، وتتر�ه �عیًدا عن األشخاص الهامین في ح�اته مثل: الموت، 

)، أما الوحدة النفس�ة الداخل�ة فهي مرت�طة أكثر �ما  2009  وحوادث الطالق، والسفر واالنتقال من مكان آلخر (الشرایري،

�حدث في داخل الفرد من مشاعر العزلة، والفراغ أو االنفصال العاطفي عن �ل من �ح�طون �ه، على الرغم من عدم وجود 

الل االنشغال أي تغیر هام في ظروف وأحداث ح�اته، بینما تشیر الوحدة النفس�ة التطور�ة إلى أسلوب ح�اة الفرد من خ
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المستمر في أمور ح�اته الدراس�ة أو المهن�ة، أو الح�ات�ة، مما ی�عده شیًئا فشیًئا عن االتصال والتواصل االجتماعي و�تر�ه  

 ).    2013وحیًدا ومنعزًال عن اآلخر�ن (بني مصطفى والشر�فین،  

المحسن (  النفس�ة غالً�ا ما تكو 2018و�عتقد جع�ص وعبد  الوحدة  الش�اب  ) أن ظاهرة  ن أكثر ارت�اًطا �مرحلة 

مقارنة �المراحل العمر�ة األخرى، ألن مرحلة الش�اب تمر �العدید من التحد�ات والعق�ات النفس�ة المرت�طة �إ�جاد الهو�ة 

العالقات مع اآلخر�ن خاصة عبر مواقع   الذات، والسعي لالستقرار وتحقیق األمان من خالل ارساء  الشخص�ة وتحقیق 

جتماعي. �اإلضافة إلى ارت�اطها �المتغیرات الحضار�ة والمجتمع�ة والثقاف�ة للبیئة التي �ع�ش فیها الفرد. �ما  التواصل اال

 ,Ranaeiy & Goodarzi؛ (2013شاهین،  بینت �عض الدراسات التي تناو�ت الوحدة النفس�ة من زوا�ا مختلفة، �دراسة (

مجتمعات تساعد على معاناة الفرد من مشاعر الوحدة النفس�ة   أن هناك).  2020؛ الشهري،  2020)؛ عبد الرازق،   2016

 أكثر من غیرها؛ نت�جة لما �ع�شه الفرد من نمط وأسلوب ح�اة سر�ع ومتوتر فیها، ونت�جة لما یرت�ط �الظروف االقتصاد�ة.

أن الوحدة النفس�ة ترت�ط �العدید من المشاعر السلب�ة �الحزن، واالكتئاب،    Chodrom, 2011)و�رى شودرن (

) بین  (Orestova &  Vasilisa , 2020والعزلة االجتماع�ة، والشعور �القلق، وأح�انا اضطرا�ات األكل والنوم. ومیز  

ع�ة �ختار بنفسه االنعزال عن اآلخر�ن؛ مفهوم الوحدة النفس�ة والعزلة االجتماع�ة، مفسر�ن ذلك �أن الفرد في العزلة االجتما

ألنه ال �شعر �الرضا والسعادة في عالقاته االجتماع�ة معهم، في مقابل الفرد الذي �عاني من الوحدة النفس�ة الذي �جد نفسه 

 ) وجودارزي  رانیي  فرق  �ما  بهم.  محاطا  �ان  لو  حتى  النفس�ة Ranaeiy & Goodarzi, 2016وحیًدا  الوحدة  بین   (

ئاب، واعتقدا أن المكتئبون �حرصون على ال�قاء وحدهم، و�شعرون �االستسالم أمام ظروف الح�اة، بینما �خاف الفرد واالكت

 الوحید من �قائه وحیدًا، و�رغب في داخله �التغیر، و�حاول إ�جاد المكان المناسب له بین اآلخر�ن.  

ت�ط إلى حد ما �مشاعر الفقد والحزن واالبتعاد ) أن مشاعر الوحدة النفس�ة تر 2013و�رى بني مصطفى والشر�فین (

عن األشخاص الحم�مین للفرد في ش�كته االجتماع�ة، فكلما زاد تواصل الفرد مع أفراد األسرة واألصدقاء قلت مشاعر الوحدة 

افق لها ) أن الوحدة النفس�ة واأللم المر Diomidous, &  Chardalias, 2016( دا�مودوس وشاردالس  النفس�ة لد�ه. و�ؤ�د 

شعور ال بد للجم�ع أن �ختبره سواء لفترة زمن�ة قصیرة أو طو�لة، حیث أن ال�عض �مر �الوحدة النفس�ة �شكل مؤقت الرت�اط  

ذلك �الظروف واألحداث التي �ختبرها الفرد في مرحلة ما من ح�اته، وغالً�ا ما تزول هذه المشاعر السلب�ة بزوال األحداث 

ر �مر �مشاعر من الوحدة النفس�ة التي توصف �أنها مزمنة نسبً�ا، وغالً�ا ما ترت�ط �شخص�ة  المؤد�ة لها، و�عضهم اآلخ

 الفرد و�سماته الشخص�ة ونظرته السلب�ة لنفسه ولآلخر�ن. 
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ومن المتغیرات التي من الممكن أن ترت�ط �الوحدة النفس�ة لدى األفراد الشعور �األمان النفسي، حیث ینظر إلى 

لى أنه حالة تمكن الفرد من الشعور �األمن االستقرار النفسي، وتضمن له إش�اع حاجاته ورغ�اته التي األمان النفسي ع

) أن إش�اع الحاجة إلى األمن Maslow, 1988). وفي هذا الصدد، یرى ماسلو (Young, 2018�سعى إلى إش�اعها (

اع�ة والنفس�ة األخرى، و�رى �ذلك أن هناك ثالثة النفسي وشعور الفرد �األمن یدفعه إلى ال�حث عن إش�اع الحاجات االجتم

أ�عاد لألمن النفسي، وهي: شعور الفرد �االنتماء و�حساسه �أن له مكانة في الجماعة، وشعوره �الطمأنینة والسالم وندرة 

(بني مصطفى   الشعور �الخطر والتهدید والقلق، وشعوره �أنه محبوب ومقبول وأن الناس ینظرون إل�ه و�عاملونه بدفء ومودة 

 ).2013والشر�فین،  

) أن الفرد الذي �عاني من الشعور �الوحدة النفس�ة أو العزلة غالً�ا ما یلجأ  2013و�رى بني مصطفى والشر�فین (

إلى خفض ذلك الشعور أو التقلیل منه من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتكو�ن الصداقات واالنتماء إلى جماعة  

إلى أن �شعر �أنه عضو من مجموعة تر�طه والفرد �حاجة    ).2016ومن ثم الشعور �األمان النفسي (یونس،    والمكانة فیها،

بهم مصالح مشتر�ة تدفعه إلى أن �أخذ و�عطي فیها، والى أن یلتمس منهم الحما�ة والمساندة، و�نمو هذا الشعور حتى  

جماعات األخرى التي تجد فیها إش�اع حاجته إلى الشعور �األمن  �ص�ح والء لهذه المجموعة، ثم تنتقل الحاجة الى االنتماء لل

(الشهري،   النفس�ة  الطمأنینة  أو  حدوث 2020العاطفي  في  سبب  �كون  قد  �األمان  الشعور  انعدام  فإن  المقابل  وفي   .(

أنماط سلو��ة   االضطرا�ات النفس�ة، أو ق�ام الفرد �سلوك عدواني تجاه مصادر إح�اط حاجته إلى األمان، وق�امه �اتخاذ 

غیر سو�ة من أجل الحصول على األمان الذي �فتقر ال�ه، أو االنطواء على النفس أو الرضوخ واللجوء على االستجداء 

 . )Hogue, 2019    &Millsوالتوسل والتملق من أجل المحافظة على أمانه ( 

الشعور �االستقرار والتوازن ) أن الشعور �األمان النفسي حالة من اإلحساس �الطمأنینة و 2013و�ؤ�د شاهین (

الناتج عن طر�قة إدراك الفرد لطب�عة البیئة االجتماع�ة التي �ع�ش فیها، ولطب�عة التفاعالت والعالقات التي �مر بها خالل 

 هذه البیئة، فإدراك الفرد بیئته االجتماع�ة على أنها مهددة ومخ�فة �قل لد�ة مستوى الشعور �األمان، وفي المقابل إن أدرك 

 البیئة �طر�قة إ�جاب�ة وآمنة زاد إحساسه �األمان النفسي.   

و�ّعّد شعور الفرد �األمان النفسي من الحاجات الهامة لبناء الشخص�ة اإلنسان�ة، حیث إن جذوره تمتد من الطفولة،  

ا تعرض إلى ضغوطات وتستمر حتى الش�خوخة عبر المراحل العمر�ة المختلفة، و�ن شعور الفرد �األمان �ص�ح مهًدًدا إذا م

نفس�ة واجتماع�ة ال طاقة له بها في أي مرحلة من تلك المراحل، مما یؤدي إلى االضطراب، لذا فالشعور �األمان النفسي 

 ).2018منیر،  له ( �عد من الحاجات ذات المرت�ة العل�ا لإلنسان ال تتحقق إال �عد تحقق الحاجات الدن�ا
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الشخص اآلمن نفسً�ا هو الذي �شعر أن حاجاته مش�عة، وأن المقومات األساس�ة  ) أن  2007و�رى الطهراوي (

) أن فقدان الشعور �األمن النفسي لدى طل�ة الجامعات قد یؤدي 2008كما یرى الشر�فین (  لح�اته غیر معرضة للخطر.

لثقة �النفس، والشك والخوف، إلى مجموعة من األعراض المرض�ة مثل: التسلط�ة في التفكیر والمواقف والسلوك، وفقدان ا 

 وانعدام الثقة �اآلخر�ن، والعدوان�ة، والالم�االة، وغیرها من األعراض التي قد تؤثر �شكل م�اشر في الحالة النفس�ة للطالب.  

النظر عما �عانون من   وتعد  الجامعة، �غض  التواصل االجتماع�ة أحد أكثر األنشطة شیوًعا لدى طل�ة  مواقع 

و اجتماع�ة أو عاطف�ة، إال أن هناك �عض الدراسات أشارت إلى أن الطل�ة المنعزلین، أو أولئك الذین مشكالت نفس�ة أ

�میلون إلى الوحدة النفس�ة تحولوا إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وذلك لتكو�ن الصداقات وال�حث عن الشعور 

 ).2018�األمان عبر مواقع التواصل االجتماعي (العمري،  

لها روا�ط  أن الوحدة النفس�ة من منظور اجتماعي  )  Orestova  &  Vasilisa, 2020(  ى فاسیلسا واورستوفاوتر 

اجتماع�ة یتم تمییزها تقلیدً�ا �الش�كة الكاملة لالتصاالت االجتماع�ة للشخص، ومجموعة التعاطف، والتي ترت�ط ارت�اًطا 

&   Saiphoo, 2019تواصل االجتماع�ة. و�ض�ف فاهیدي وس�فو (وث�ًقا �النشاط االجتماعي من خالل استخدام مواقع ال

Vahedi أن األفراد الذین �عانون من الشعور �الوحدة النفس�ة غالً�ا ما یلجؤون إلى مواقع التواصل االجتماعي وذلك لتوس�ع (

�مستو�ات مختلفة من التقارب مع  إمكان�ات تفاعلهم االجتماعي من خالل إنشاء نطاق أكثر شموًال على ش�كة اجتماع�ة  

أشخاص آخر�ن، إال أنهم قد یواجهون �عض المشكالت التي �مكن أن �كون لها تأثیر سلبي على التصور الذاتي والكشف 

 عن الذات. وفي المقابل �مكن أن تسهم في تعز�ز الجوانب اإلشكال�ة لهو�ة المستخدم.

قع التواصل االجتماعي أحد العوامل المساعدة في خفض  ) أن مواHogue, 2019    &Millsو�رى میلز وهوغو (

درجة التوتر والشعور �الوحدة النفس�ة والقلق واالكتئاب، و�التالي، �مكن أن توفر مواقع التواصل االجتماعي فرًصا جدیدة 

العثور �سهولة على دائرة االهتمامات واأل صدقاء والشر�اء تماًما لتحقیق الذات والشعور �األمان، حیث �مكن للمستخدم 

وفرص التعلم، والمعرفة واإلبداع، والحصول على استجا�ة ألفعاله، من ناح�ة أخرى، �مكن استخدام الش�كات االجتماع�ة  

 یؤدي إلى تشو�ه واستبدال التواصل الحق�قي، و�ثارة القلق والمشاعر السلب�ة وحتى االكتئاب، مما یز�د من الشعور �الوحدة. 

مواقع التواصل االجتماعي األهم واألكثر انتشاًرا لدى طل�ة الجامعات �غض النظر عن حالتهم    وتعد ظاهرة استخدام

) أن الطل�ة الذین �شعرون �الوحدة النفس�ة، والنقص في الصداقات هم األكثر توجًها نحو 2020النفس�ة، وتعتقد الغامدي (

تهم الذات�ة والشعور �األمان، إال أن محاولة تلك الفئة من مواقع التواصل االجتماع�ة، اعتقاًدا منهم في أنهم س�حققون هو�

 الطل�ة االندماج في مواقع التواصل االجتماع�ة ل�ست �األمر السهل، خاصة إذا ما تمت مقابلتهم �الرفض من �عض األفراد. 
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و�دون إجهاد   ) أن االستخدام المعتدل لمواقع التواصل االجتماع�ة لتحقیق هدف معینCardak, 2013و�رى �ارداك ( 

عقلي أو نفسي قد �ساعد على التخف�ف من الشعور �الوحدة النفس�ة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك �عض األضرار الماد�ة 

والنفس�ة التي تنتج عن االستخدام السیئ لمواقع التواصل االجتماع�ة، �انخفاض األداء األكاد�مي، والقلق، والتعب، والوحدة 

لو�ي، فإن الممارسة المتكررة للسلوك وهو ما قد ینطبق على تكرار ممارسة سلوك استخدام مواقع النفس�ة. ومن منظور س

التواصل قد یتم تدع�مه وتعز�زه �الشعور الداخلي الذي یتحقق للفرد أثناء دخوله لهذه المواقع في �ل مرة، وهذا الشعور ال  

ا قد یوقع الفرد في اضطرا�ات سلو��ة أو نفس�ة أو انفعال�ة  یتغیر في نوعه، لكنه قد یتغیر في شدته، و�ص�ح أكثر شدة مم

)Al-Gamal, & Muayyad 2016.( 

یتضح أن الوحدة النفس�ة أو الشعور �القلق النفسي أو االنفعالي هي مظاهر سلو��ة قد �عاني منها الكثیر من  

لخفض مستوى تلك المظاهر السلو��ة،   طل�ة الجامعات، مما یدفعهم إلى التوجه نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي

) في أن unghyun & Robert,  2018�دعم ذلك ما یراه أوقهن ورو�رت ( و وتحقیق مستوى معین من الشعور �األمان.  

�عض األفراد یندفعون الستخدام مواقع التواصل بهدف معالجة مشاكلهم النفس�ة التي �عانون منها، و�عتقد أن األفراد الذین 

الوحدة النفس�ة، ولم تكن لدیهم مهارات اجتماع�ة جیدة، من الممكن تعو�ض ذلك من خالل مواقع التواصل   �عانون من

 االجتماعي وتكو�ن الصداقات.

�ستخدمونها   فهم  االجتماعي،  التواصل  لمواقع  استخداًما  األكثر  الفئة  هم  الجامعات  �أن طالب  اإلشارة  وتجدر 

، أو للوصول إلى المكت�ات االفتراض�ة، و�جراء ال�حوث واألنشطة الترفیه�ة، أو ألغراض متعددة، سواء ألغراض أكاد�م�ة

 لمأل أوقات الفراغ العاطفي، أو لتحقیق الهو�ة الشخص�ة وصوًال إلى الشعور �األمان النفسي واالجتماعي والعاطفي.  

إدمان مواقع التوصل االجتماعي من  وقد أجر�ت العدید من الدراسات التي اهتمت �ال�حث في الوحدة النفس�ة، أو 

) فهدفت إلى تعرف واقع إدمان اإلنترنت وعالقته �الشعور 2013ولعل أبرز هذه الدراسات دراسة شاهین (  زوا�ا مختلفة،

�الوحدة النفس�ة لدى عینة من طل�ة الجامعة في فلسطین، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرت�اطي، وط�قت مقای�س  

) طال�ًا وطال�ة من خمس جامعات فلسطین�ة، وأظهرت النتائج �أن متوسط إدمان 450ى عینة مت�سرة تكونت من (الدراسة عل

اإلنترنت لدى طل�ة الجامعة �مارس بدرجة متوسطة �حسب معاییر المق�اس المستخدم. و�لغ متوسط الشعور �الوحدة النفس�ة 

 ) و�درجة متوسطة.2.58لدى الطل�ة (

) هدفت إلى الكشف عن العالقة بین الشعور �الوحدة النفسـ�ة  2013ا بني مصطفى والشر�فین (وفي دراسة قام به

) طالً�ا وطال�ة، وتم بنـاء  158واألمن النفسي لدى عینة من الطلبـة الوافـدین الدارسـین فـي جامعـة الیرمـوك تكونت من (
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ت النتــائج أن مســتوى الوحــدة النفس�ة لدى الطل�ة الوافدین �ان  مق�اسـین لقیـاس الشــعور �الوحــدة واألمــن النفســي. وأظهر 

متوسًطا، وأن معامالت االرت�اط جم�عها بین المق�اسین �انت دالة إحصـائً�ا، وأظهرت أ�ضا وجود فروق ذات داللـة إحصـائ�ة 

 ة تعـزى للجـنس ولصـالح اإلنـاث.فـي مسـتوى الوحـدة النفس�ة �كل، وفي مجالي العالقـات األسـر�ة والمشـاعر الذاتیـ

معرفة مدى تأثیر االنترنت على مستوى القلق  ) فهدفت إلى  Azher et al. 2014(  أزهر وآخرون   أما دراسة

النفسي لدى عینة من طل�ة جامعة "سارا جودا"، وط�قت الدراسة مق�اسي تأثیر االنترنت والقلق النفسي، و�ینت النتائج أن 

ى لدى الذ�ور مقارنة �اإلناث، ووجود عالقة ارت�اط دالة إحصائً�ا بین إدمان االنترنت والقلق النفسي  استخدام االنترنت أعل

 لدى عینة الدراسة.

) وآخرون  أكوار�ج  دراسة  الذ�ور  Okwaraji et al. 2015) وحاولت  من  المراهقین  بین  الفروق  الكشف عن 

دینة أونوجو بن�جیر�ا، وط�قت الدراسة مق�اسین إلدمان االنترنت  واإلناث في إدمان االنترنت ومستوى الضغوط النفس�ة في م

والضغوط النفس�ة، وأشارت النتائج إلى معاناة نس�ة �بیرة من المراهقین في إدمان االنترنت وفي مستوى الضغوط النفس�ة، 

 وهي األعلى لدى الذ�ور المراهقین.  

العالقة بین إدمان اإلنترنت والشعور   ). فهدفت إلى الكشف2018وسعت دراسة جع�ص وعبد المحسن ( عن 

) طال�ا وطال�ة تم تقس�مهم  365�الوحدة النفسـ�ة لدى عینة من طالب الجامعات في مصر، و�لغ عدد المشار�ین �الدراسة (

 ) االستطالع�ة  �الدراسة  المشار�ون  فئتین:  والمشار�ون 115إلى  الس�کومتر�ة،  الدراسة  أدوات  �فاءة  من  للتحقق  ) طال�ا 

النفس�ة250�الدراسة األساس�ة ( �الوحدة  الشعور  إدمان اإلنترنت، مق�اس  الدراسة فى مق�اس  أدوات     ) طال�ًا، وتمثلت 

. (UCLA) و�ینت الدراسة وجود عالقة ارت�اط�ة موج�ة دالة احصائ�ًا بین �ل من إدمان اإلنترنت والشعور �الوحدة النفسـ�ة

اللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مق�اس إدمان االنترنت لدى عینة الدراسة، ال توجد فروق ذات د 

 ط�قًا للنوع االجتماعي (ذ�ور، إناث). 

 لعالقة بین الشعور �الوحدةال�حث في ا  )Orestova  &  Vasilisa, 2020اورستوفا وفال�سا (بینما حاولت دراسة  

الحا  النفس�ة لفهم  االجتماعي  التواصل  ش�كات  الش�كات  واستخدام  على  المحتوى  خالل  من  للمستخدمین  النفس�ة  الت 

االجتماع�ة. وات�عت الدراسة المنهج الك�في على عینة من مستخدمي ش�كات االنترنت، وتم عرض روا�ط مهمة بین توافر 

لوحدة حساب شخصي للمستخدمین اآلخر�ن، و�م�ة المعلومات الحم�مة ومحتوى المنشورات مع جوانب مختلفة من الشعور �ا

 النفس�ة، و�ینت الدراسة أن هناك عالقة ارت�اط بین استخدام مواقع التواصل والشعور �الوحدة النفس�ة بین المستخدمین.
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) دراسة هدفت إلى معرفة عالقة إدمان وسائل التواصل االجتماعي �كل من الشعور  2020كما أجرى عبد الرازق (

) طالب وطال�ة، واستخدم 118االجتماعي لدى عینة من طل�ة جامعة نجران تكونت من (�الوحدة النفس�ة وسمات القلق  

ال�احث مق�اس إدمان وسائل التواصل االجتماعي ومق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة ومق�اس سمات القلق االجتماعي، وأظهر 

تواصل االجتماعي والشعور �الوحدة معامل ارت�اط بیرسون وجود عالقة موج�ة ذات داللة إحصائ�ة بین إدمان وسائل ال

وسمات القلق االجتماعي، �ما    النفس�ة، ووجدت عالقة موج�ة ذات داللة إحصائ�ة بین إدمان وسائل التواصل االجتماعي

 تبین أن �ل من الشعور �الوحدة النفس�ة وسمات القلق االجتماعي ین�أن �إدمان وسائل التواصل االجتماعي. 

النفس�ة (الوحدة  ) فهدفت إلى  2020أما دراسة الشهري ( الكشف عن عالقة إدمان اإلنترنت ب�عض المتغیرات 

) طال�ة من طال�ات جامعة األمیرة 1500النفس�ة، والقلق). وات�عت المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من ( 

�اس الوحدة النفس�ة لراسل، وأظهرت النتائج نورة بنت عبد الرحمن، ُطِبَق علیهن مق�اس إدمان اإلنترنت ومق�اس القلق، ومق

وحود عالقة ارت�اط موج�ة بین إدمان اإلنترنت و�عض المتغیرات النفس�ة (الوحدة النفس�ة، والقلق) وأن درجة إدمان اإلنترنت 

 لدى الطال�ات متوسطة.

ت�این أهدافها، فقد اهتمت دراسة شاهین ( السا�قة، یالحظ  ) بتعرف واقع  2013من خالل استعراض الدراسات 

بني مصطفى والشر�فین  الجامعة. واهتمت دراسة  النفس�ة لدى عینة من طل�ة  �الوحدة  �الشعور  إدمان اإلنترنت وعالقته 

) �الكشف عن العالقة بین الوحدة النفس�ة واألمان النفسي لدى عینة من طل�ة الیرموك الوافدین, بینما ر�زت دراسة 2013(

مدى تأثیر االنترنت على مستوى القلق النفسي لدى عینة من ) على الكشف عن  Azher et al. 2014(   أزهر وآخرون 

) اهتمت �الكشف عن الفروق بین المراهقین  Okwaraji et al. 2015طل�ة الجامعة. و�تضح أن دراسة أكوار�ج وآخرون (

) 2020�جیر�ا. واهتمت دراسة الشهري (من الذ�ور واإلناث في إدمان االنترنت ومستوى الضغوط النفس�ة في مدینة أونوجو بن

وتتفق الدراسة الحال�ة مع �عض تلك   �الكشف عن عالقة إدمان اإلنترنت ب�عض المتغیرات النفس�ة (الوحدة النفس�ة، والقلق).

الدراسات من حیث تناولها للوحدة النفس�ة وعالقتها �استخدام االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. غیر أن الدراسة الحال�ة 

وصل وقد امتازت الدراسة الحال�ة عن تلك الدراسات في تناولها للوحدة النفس�ة وعالقتها �الشعور �األمان على مواقع الت

 االجتماعي لدى طل�ة جامعة الیرموك.

�حظى موضوع الوحدة النفس�ة والشعور �األمان النفسي �اهتمام �بیر من قبل ال�احثین    مشكلة الدراسة وأسئلتها:

؛ 2020؛ الشهري،  2018؛ جع�ص وعبد المحسن،  2013والعلماء، وقد اشارت العدید من الدراسات �دراسة ( شاهین،  
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). إلى أن نس�ة �بیرة من طل�ة الجامعات �ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، لتحقیق   2020عبد الرازق،  

 أغراض أكاد�م�ة وتعل�م�ة أو نفس�ة وغیر ذلك، وهذا بدورة قد یؤدي إلى الكثیر من المشاكل النفس�ة والشخص�ة واالجتماع�ة.  

واصل االجتماعي، وقد �كون الهدف من وراء ذلك لدى  و�ما أن طل�ة الجامعات هم األكثر استخداًما لمواقع الت

النفس�ة والعزلة العاطف�ة، وصوًال إلى  ال�عض معالجة مشاكلهم النفس�ة التي �عانون منها، وللهروب من الشعور �الوحدة 

جتماع�ة  تحقیق مستوى معین من الشعور �األمان النفسي والعاطفي واالجتماعي، عن طر�ق تكو�ن الصداقات والعالقات اال

اإلجا�ة عن األسئلة مع اآلخر�ن. و�ناًء على ما تقدم، ومن خالل العرض النظري السابق، تتحدد مشكلة الدراسة الحال�ة في  

 اآلت�ة:  

 ما مستوى الشعور �الوحدة النفس�ة على مواقع التواصل االجتماعي لدى طل�ة جامعة الیرموك؟  .1

 االجتماعي لدى طل�ة جامعة الیرموك؟ ما مستوى الشعور �األمان على مواقع التواصل  .2

) في متوسطات استجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى ( .3

 ومؤشرات الشعور �الوحدة النفس�ة تعزى لمتغیر الجنس؟ 

الدراسة على أ�عاد ) في متوسطات استجا�ات عینة  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى ( .4

 ومؤشرات الشعور �األمان النفسي تعزى لمتغیر الجنس؟ 

الوحدة النفس�ة والشعور �األمان على مواقع التواصل االجتماعي لدى هل توجد عالقة ارت�اط دالة إحصائً�ا بین   .5

 طل�ة جامعة الیرموك؟ 

 أهم�ة الدراسة: 

   �مكن تحدید أهم�ة الدراسة الحال�ة في النقاط اآلت�ة:   

.أهم�ة الموضوع الذي تناولته، وهو: الوحدة النفس�ة وعالقتها �الشعور �األمان على مواقع التوصل االجتماعي  1

لدى طل�ة جامعة الیرموك، حیث تعد دراسة الوحدة النفس�ة من زوا�ا مختلفة من الموضوعات ال�حث�ة الهامة في مختلف  

العر��ة السعود�ة،  الثقافات والمجتمعات، غیر أنها لم تنل اهتماًما   حسب علم - �افً�ا على المستوى المحلي في المملكة 

 . -ال�احثین

. عدم اتساق الدراسات السا�قة ف�ما یتعلق بتأثیرات مواقع التواصل االجتماعي اإل�جاب�ة أو السلب�ة على الجانب  2

 النفسي واالنفعالي واالجتماعي والشعور �األمان على مواقع التواصل االجتماعي.  
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. من المؤمل أن تثري األدب النظري المتعلق �الوحدة النفس�ة والشعور �األمان على مواقع التواصل االجتماعي 3

 لدى طل�ة الجامعات. 

. قد تفید ال�احثین وطل�ة الدراسات العل�ا في إجراء دراسات أخرى تتناول الوحدة النفس�ة ور�طها �متغیرات غیر  4

 الحال�ة لدى طل�ة جامعة الیرموك.متغیرات الدراسة  

 أهداف الدراسة:

 هدفت إلى:

تعرف مستوى الشعور �الوحدة النفس�ة وعالقتها �الشعور �األمان على مواقع التواصل االجتماعي لدى طل�ة جامعة   .1

 الیرموك. 

االجتماعي لدى طل�ة جامعة تعرف مستوى الشعور �األمان النفسي وعالقتها �الوحدة النفس�ة على مواقع التواصل   .2

 الیرموك. 

فروق ذات داللة إحصائ�ة في متوسطات استجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات الشعور �الوحدة الكشف عن   .3

 .النفس�ة واألمان النفسي تعزى لمتغیر الجنس

 مصطلحات الدراسة: 

ء االجتماعي نت�جة عدم الشعور  ): الشعور �العزلة واالقصا Psychological lonelinessالوحدة النفس�ة (

البناءة مع اآلخر�ن، �حیث تؤثر في سلوك واتجاهات الفرد، وتسبب له العدید من الضغوطات �األمن في العالقات االجتماع�ة  

النفس�ة، و�مثل مفهوم الوحدة النفس�ة شعور الفرد �أنه وحید ومنعزل نفسً�ا وعاطفً�ا واجتماعً�ا عن مح�طه االجتماعي، مما  

االجتماع�ة العالقات  في  قصور  أوجه  وجود  نت�جة  اآلخر�ن،  من  والتقدیر  االنتماء  �عدم  الفرد  لدى  الشعور  �عكس     قد 

)Hogue, 2019    &Mills( . 

وتقاس في الدراسة الحال�ة �الدرجة التي حصل علیها المستجیب على المق�اس المستخدم في هذه الدراسة متضمنًا    

 .األ�عاد اآلت�ة: (العالقات االجتماع�ة، العالقات األسر�ة، والعالقات الحم�مة).

ین الفرد و�یئته الماد�ة  "حالة من االنسجام والتوافق النفسي والعاطفي ب):  Sense Safetyاألمان النفسي (   

یوم�ة متنوعة  یواجهه من مشكالت  الفرد على تحقیق �عض حاجاته وحل ما  واالجتماع�ة، وهي حالة تظهر في مقدرة 

 ). وتم144، ص  2013ومختلفة حًال منطقً�ا، و�استجا�ة مرض�ة لمتطل�ات بیئته المح�طة" ( بني مصطفى والشر�فین،  
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التي حصل علیها المستجیب على المق�اس المستخدم في هذه الدراسة، من حیث األ�عاد  ق�اسه في هذه الدراسة �الدرجة  

 اآلت�ة: (الشعور �األمن، والشعور �االنتماء، والشعور �الحب).  

وسائل اتصال افتراض�ة تعتمد على استخدام ): "Social Networking Sitesمواقع التواصل االجتماعي (

ات االنترنت التي تتمثل في المواقع االجتماع�ة المختلفة ( الف�س بوك، تو�تر)، والصحافة تقن�ات االتصال الحدیثة وتطب�ق

اإللكترون�ة والمدونات واستخدامات الهاتف النقال، ومن أبرز سماتها الطا�ع التقني وعمل�ة التفاعل واالستمرار�ة والسرعة 

 ).8ص  ،  2015واالنتشار والتنوع ووجود المجتمع االفتراضي" ( منصور،  

 حدود الدراسة:  

 :اآلت�ة والموضوع�ة وال�شر�ة، والزمان�ة، المكان�ة، على ونتائجها  الدارسة  اقتصرت

 جامعة الیرموك في مدینة إر�د.    الحدود المكان�ة:

 ) طالب وطال�ة.  300اقتصرت على عینة من طل�ة �ل�ة التر��ة �جامعة تكونت من (  :الحدود ال�شر�ة

  م.2021/2022الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    الحدود الزمان�ة:

الوحدة النفس�ة وعالقتها �الشعور �األمان على مواقع التوصل االجتماعي  اقتصرت على دراسة  الحدود الموضوع�ة:  

 لدى طل�ة جامعة الیرموك. 

 منهج الدراسة:

لتحقیق اهداف الدراسة، ات�ع ال�احثان المنهج الوصفي االرت�اطي لمالءمته لطب�عة هذه الدراسة، والذي �عتمد على  

�اسي الوحدة النفس�ة واألمان النفسي، ومن ثم الوصف الكمي عن مقدار جمع الب�انات من عینة الدراسة من خالل تطبیق مق

 الظاهرة وحجمها وخصائصها.

 مجتمع وعینة الدراسة: 

م، الفصل الثاني،  2021/2022تكون مجتمع الدراسة من جم�ع طل�ة �ل�ة التر��ة �جامعة الیرموك للعام الدراسي  

 ) طالب وطال�ة تم اخت�ارها �الطر�قة المت�سرة.300نت عینة الدراسة من () طالً�ا وطال�ة. وتكو 1200وال�الغ عددهم حوالي (

 أدوات الدراسة:

 لتحقیق أهداف هذه الدراسة استخدمت األداتین التالیتین:  

 : أعد ال�احثان مق�اس الوحدة النفس�ة �االستناد األدب النظري والمقای�س مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة  أوًال:
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؛ 2013؛ شاهین،  2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2008السا�قة المستخدمة في �عض الدراسات، ومن أبرزها: (الشر�فین،  

الرازق،  2020الشهري،   (2020؛ عبد  (21). وتكون من  (ال3) مؤشرًا موزعة على  أ�عاد، هي:  عالقات االجتماع�ة،  ) 

العالقات األسر�ة، والمشاعر الذات�ة). وقد تم تصم�م المق�اس وفق مق�اس خماسي التقدیر ل�مثل استجا�ات المشار�ین على 

) درجات، 3) درجات، ینطبق بدرجة متوسطة (4) درجات، ینطبق بدرجة �بیرة (5النحو التالي: (ینطبق بدرجة �بیرة جًدا (

 ) درجة). 1) درجة، ینطبق بدرجة منخفضة جًدا (2(  ینطبق بدرجة منخفضة

 صدق المق�اس 

صدق المحكمین (الصدق الظاهري)، حیث تم عرضه في صورته   :تم التحقق من صدق المق�اس �طر�قتین، هما

) 8األول�ة على مجموعة من المحكمین من الجامعات األردن�ة المتخصصین في علم النفس واإلرشاد النفسي، وعددهم (

عة على ) مؤشًرا موز 21محكمین، وفي ضوء التعدیالت التي أشار إلیها المحكمون، تكون المق�اس في صورته النهائ�ة من (

) مؤشرات، والمشاعر الذات�ة، 7) مؤشرات، العالقات األسر�ة، وتق�سها (7) أ�عاد، هي:( العالقات االجتماع�ة، وتق�سها (3(

) مؤشرات. و�عدها تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمق�اس من خالل حساب معامل االرت�اط بین الدرجة 7وتق�سها (

) طالً�ا وطال�ة من خارج  30ق�اس وذلك �عد تطب�قها على عینة استطالع�ة تكونت من (على �ل �عد والدرجة الكل�ة للم

)، �ما تم α≤0.05) ودالة إحصائً�ا عن مستوى (0.65العینة األصل�ة. و�انت جم�ع معامالت االرت�اط لأل�عاد تز�د عن (

ینتمي إل�ه، وقد تراوحت معامالت ارت�اط التأكد من الصدق الداخلي للمق�اس �حساب معامل ارت�اط �ل مؤشر �ال�عد الذي 

). وقد اعتمد مع�ار لقبول 0.68)، و�لغ معامل االرت�اط الكلي للمق�اس (0.72  - 0.66مؤشرات المق�اس مع أ�عادها بین (

اط  ، مما یدل على أن معامالت االرت�) 0.30الفقرة �أن ال �قل معامل ارت�اطها �العد الذي تنتمي إل�ه، والمق�اس �كل عن (

 .مطمئنة لإلجراء والتطبیق

 ث�ات المق�اس 

)، و�ان 0.86  -0.78تم حساب ث�ات المق�اس �طر�قة التجزئة النصف�ة، وتراوحت معامالت الث�ات لأل�عاد بین (

). �ما تم حساب الث�ات �طر�قة �رون�اخ ألفا، حیث تراوحت معامالت الث�ات أل�عاد المق�اس 0.82معامل الث�ات الكلي (

 .). مما یدل  على أن معامالت الث�ات مطمئنة لإلجراء والتطبیق0.82)، و�ان معامل الث�ات الكلي (0.86  - 0.78بین (

 تصح�ح مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة:

 أعلى متوسط حسابي من وللحكم على متوسطات استجا�ات المشار�ین على مؤشرات وأ�عاد المق�اس، تم طرح  
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:  )، و�التالي تكون المتوسطات33،1=  3  ÷  4سمة الناتج على عدد فئات الدرجات (  )، وق4=  1-5أقل متوسط حسابي (  

) ینطبق 5  -3.67) ینطبق بدرجة متوسطة، من (  3.67اقل     - 1.34) ینطبق بدرجة منخفضة، من (1.34أقل    -1من (

 بدرجة �بیرة).

ال�احثان مق�اس الشعور  مق�اس الشعور �األمان النفسي  ثانً�ا: النفسي �االستناد األدب النظري : أعد  �األمان 

الدراسات، �عض  في  المستخدمة  السا�قة  والشر�فین،    والمقای�س  شاهین،  2013(بني مصطفى   & Azher)؛  2013؛ 

Haseeb, 2014)     ؛(Diomidou, &  Chardalias, 2016)    ،الرازق الشهري،  2020؛ عبد  وتكون   ).2020؛ 

) أ�عاد، هي: (الشعور �األمان النفسي، الشعور �االنتماء، والشعور �الحب)، وقد  3() مؤشرًا موزعة على  21المق�اس من (

) 5تم تصم�م المق�اس وفق تدر�ج خماسي التقدیر ل�مثل استجا�ات المشار�ین على النحو التالي: (ینطبق بدرجة �بیرة جًدا (

) درجة، ینطبق  2نطبق بدرجة منخفضة () درجات، ی3) درجات، ینطبق بدرجة متوسطة (4درجات، ینطبق بدرجة �بیرة (

 ) درجة).  1بدرجة منخفضة جًدا (

 صدق المق�اس 

صدق المحكمین (الصدق الظاهري)، حیث تم عرضه في صورته   :تم التحقق من صدق المق�اس �طر�قتین، هما

) 8ي، وعددهم (األول�ة على مجموعة من المحكمین من الجامعات األردن�ة المتخصصین في علم النفس واإلرشاد النفس

) مؤشًرا موزعة على 21محكمین، وفي ضوء التعدیالت التي أشار إلیها المحكمون، تكون المق�اس في صورته النهائ�ة من (

) مؤشرات، والشعور �الحب،  7) مؤشرات، الشعور �االنتماء، وتق�سه (7) أ�عاد، هي:( الشعور �األمان النفسي، وتق�سه (3(

ا تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمق�اس من خالل حساب معامل االرت�اط بین الدرجة ) مؤشرات. و�عده7وتق�سه (

) طالً�ا وطال�ة من خارج  30على �ل �عد والدرجة الكل�ة للمق�اس وذلك �عد تطب�قها على عینة استطالع�ة تكونت من (

)، �ما  α    =0.05دالة إحصائً�ا عن مستوى () و 0.55العینة األصل�ة. و�انت جم�ع معامالت االرت�اط لأل�عاد تز�د عن (

تم التأكد من الصدق الداخلي للمق�اس �حساب معامل ارت�اط �ل مؤشر �ال�عد الذي ینتمي إل�ه، وقد تراوحت معامالت 

). وقد اعتمد مع�ار 0.62)، و�لغ معامل االرت�اط الكلي للمق�اس (0.68  - 0.55ارت�اط مؤشرات المق�اس مع أ�عادها بین (

، مما یدل على أن معامالت  ) 0.30ول الفقرة �أن ال �قل معامل ارت�اطها �العد الذي تنتمي إل�ه، والمق�اس �كل عن (لقب

 .االرت�اط مطمئنة لإلجراء والتطبیق

 ث�ات المق�اس 

 )، 0.78  -0.72تم حساب ث�ات المق�اس �طر�قة التجزئة النصف�ة، وتراوحت معامالت الث�ات لأل�عاد بین (
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الث�ات الكلي ( الث�ات أل�عاد  0.73و�ان معامل  ألفا، حیث تراوحت معامالت  الث�ات �طر�قة �رون�اخ  ). �ما تم حساب 

). مما یدل على أن معامالت الث�ات مطمئنة لإلجراء 0.72)، و�ان معامل الث�ات الكلي (0.78  -0.67المق�اس بین (

 .والتطبیق

 تصح�ح مق�اس الشعور �األمان:

أعلى متوسط حسابي من  متوسطات استجا�ات المشار�ین على مؤشرات وأ�عاد المق�اس، تم طرح    وللحكم على 

:  )، و�التالي تكون المتوسطات1،33=  3  ÷  4)، وقسمة الناتج على عدد فئات الدرجات (  4=  1-5أقل متوسط حسابي (  

) ینطبق 5  - 3.67سطة، من (  ) ینطبق بدرجة متو 3.67أقل    - 1.34) ینطبق بدرجة منخفضة، من (1.34أقل    - 1من (

 بدرجة �بیرة).

 المعالجات اإلحصائ�ة: 

ألفا  استخدمت الدراسة �عض األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة التي تتناسب مع طب�عة وأهدف الدراسة، وهي: معامل  

صدق وال  لحساب معامالت الث�ات   )Pearson  (Correlationومعامل ارت�اط بیرسون  )،   (Alpha Chronbachكرون�اخ  

 لألداتین. والمتوسطات واالنحرافات المع�ار الستجا�ات المشار�ین على مؤشرات وأ�عاد أداتي الدراسة. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

: ما مستوى الشعور �الوحدة النفس�ة على مواقع التواصل االجتماعي لدى  األول  . النتائج المتعلقة �السؤال 1

 طل�ة جامعة الیرموك؟ 

لإلجا�ة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد 

 ). 1مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة وعلى المق�اس الكلي، �ما في الجدول (

 ) 1الجدول (
المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة وعلى المق�اس 

  الكلي
 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  ال�عد الرت�ة  الرقم  

 متوسطة  0.84 2.85 المشاعر الذات�ة  2 1

 متوسطة  0.86 2.76 العالقات االجتماع�ة  3 2

 متوسطة  0.79 3.03 العالقات األسر�ة  1 3

 متوسطة  0.83 2.88 الكلي                
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) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة  1یتضح من الجدول (    

) بلغ  الیرموك  بین 2.88لدى طل�ة جامعة  المق�اس  الحساب�ة أل�عاد  المتوسطات  متوسطة، وتراوحت  انط�اق  )، و�درجة 

) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله 3.03ولى �متوسط حسابي ()، و�ان �عد العالقات األسر�ة في المرت�ة األ2.76-3.03(

الذات�ة �متوسط حسابي ( العالقات االجتماع�ة �متوسط 2.85�عد المشاعر  ) و�درجة انط�اق متوسطة أ�ًضا، وثالًثا �عد 

 ) و�درجة انط�اق متوسطة.  2.76(

جم�ع أ�عاد ومكونات الشعور �الوحدة وتشیر هذه النت�جة إلى أن عینة الدراسة من طل�ة جامعة الیرموك یرون أن  

 النفس�ة تنطبق علیهم بدرجة متوسطة، غیر أنها جاءت بدرجات متفاوتة تقر�بً�ا.  

ولمز�د من التوض�ح، ف�ما یلي عرض ومناقشة لمستوى تقدیرات عینة الدراسة داخل �ل �عد من أ�عاد مق�اس 

اب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لمؤشرات �ل �عد على حدة، �ما هو الشعور �الوحدة النفس�ة، حیث تم استخراج المتوسطات الحس

 موضح في الجداول اآلت�ة: 

 ال�عد األول: المشاعر الذات�ة

تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من 

 ).  2جدول (مؤشرات �عد المشاعر الذات�ة، وذلك �ما في ال

 ) 2الجدول (
المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من مؤشرات �عد المشاعر الذات�ة  

 مرت�ة تنازل�اً 

 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المؤشر  الرقم  الرت�ة 

 متوسطة  0.62 3.10 أمور ال یهتم �ه اآلخرون. أشعر أن ما أهتم �ه من  3 1
 متوسطة  0.74 3.00 أشعر �أن اآلخر�ن �شار�وني في وجهة نظري.  5 2
 متوسطة  0.82 2.84 أعتقد أن زمالئي یهتمون بتحقیق سعادتي.  7 3
 متوسطة  0.89 2.82 أشعر �أني غیر قادر على تكو�ن عالقات الصداقة مع اآلخر�ن. 1 4
 متوسطة  0.92 2.76 بوجود من أعتمد عل�ه في تسییر أمور ح�اتي الیوم�ة.أشعر  4 5
 متوسطة  0.94 2.74 أشعر �أني غیر مهم أثناء وجودي مع اآلخر�ن.   2 6
 متوسطة  0.95 2.70 أرى �أني شخص غیر مرغوب ف�ه من زمالئي. 6 7

 متوسطة  0.84 2.85 الكلي لمؤشرات ال�عد   

)،  2.85) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على مؤشرات �عد المشاعر الذات�ة بلغ (2یتضح من الجدول (   

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت ما بین 3.10  –  2.70وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین (

) والذي نصه: " أشعر أن ما 3متوسطة، و�ان المؤشر رقم ()، وجاءت جم�ع المؤشرات بدرجة انط�اق  0.95  -   0.62(

) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله المؤشر 3.10أهتم �ه من أمور ال یهتم �ه اآلخرون"، �المرت�ة األولى و�وسط حسابي بلغ (
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نط�اق ) و�درجة ا3.00) والذي نصه: " أشعر �أن اآلخر�ن �شار�وني في وجهة نظري"، �متوسط حسابي بلغ (5رقم (

) والذي نصه " أرى �أني شخص غیر مرغوب ف�ه من زمالئي"، في المرت�ة األخیرة 6متوسط أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم (

) و�درجة انط�اق متوسطة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي 2.70من بین مؤشرات �عد المشاعر الذات�ة، �متوسط حسابي بلغ (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 2.85ة (الستجا�ات العینة على �عد المشاعر الذات�

 ال�عد الثاني: العالقات االجتماع�ة  

تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من 

 ).  3مؤشرات �عد العالقات االجتماع�ة، وذلك �ما في الجدول (

 ) 3الجدول (
مؤشر من مؤشرات �عد العالقات  المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل

 االجتماع�ة الذات�ة مرت�ة تنازل�اً 

 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المؤشر   الرقم  الرت�ة 

 متوسطة  0.67 3.12 أستط�ع أن أجد األصدقاء في �ل وقت. 9 1

 متوسطة  0.78 3.06 أعتقد �أن أصدقائي �فهمون وجهة نظري جیًد. 12 2
 متوسطة  0.84 2.72 أشعر �أني لست راضً�ا عن زمالئي في الجامعة.  14 3
 متوسطة  0.88 2.68 �صعب على تكو�ن صداقات طو�لة.   10 4
 متوسطة  0.92 2.64 أعتقد أن معظم زمالئي ال �عرفونني جیًدا. 8 5
 متوسطة  0.95 2.60 اعتمد في دراستي على مساعدة زمالئي.  13 6
 متوسطة  0.98 2.48 أنسجم �سهولة و�سر مع اآلخر�ن.  11 7

 متوسطة  0.86 2.76 الكلي لمؤشرات ال�عد   

الجدول ( بلغ 3یتضح من  العالقات االجتماع�ة  الدراسة على مؤشرات �عد  لتقدیرات عینة  العام  المستوى  ) أن 

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت 3.12  –   2.48وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین ()،  2.76(

) والذي نصه: " أستط�ع 9)، وجاءت جم�ع المؤشرات بدرجة انط�اق متوسطة، و�ان المؤشر رقم (0.98  -  0.67ما بین (

) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله المؤشر رقم 3.12ي بلغ (أن أجد األصدقاء في �ل وقت"، �المرت�ة األولى و�متوسط حساب 

) و�درجة انط�اق متوسط 3.06) والذي نصه: " أعتقد �أن أصدقائي �فهمون وجهة نظري جیًد"، �متوسط حسابي بلغ (12(

ات �عد ) والذي نصه " أنسجم �سهولة و�سر مع اآلخر�ن"، في المرت�ة األخیرة من بین مؤشر 11أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم (

) و�درجة انط�اق متوسطة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي الستجا�ات  2.48العالقات االجتماع�ة، �متوسط حسابي بلغ (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 2.76العینة على �عد العالقات االجتماع�ة (

 ال�عد الثالث: العالقات األسر�ة 

 تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من 
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 ).  4مؤشرات �عد العالقات األسر�ة، وذلك �ما في الجدول (

 ) 4الجدول (
ؤشر من مؤشرات �عد العالقات المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل م

 األسر�ة الذات�ة مرت�ة تنازل�اً 

المتوسط   المؤشر  الرقم  الرت�ة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

درجة  
 االنط�اق

 كبیرة  0.58 3.78 تمنحني أسرتي الدعم والتشج�ع في دراستي الجامع�ة.  18 1

 كبیرة  0.62 3.72 أعتقد �أني عضو مهم في أسرتي. 20 2
 متوسطة  0.78 2.98 أشعر �االنسجام مع أفراد اسرتي. 15 3
 متوسطة  0.84 2.88 أشارك أفراد أسرتي في تسییر أمورهم الیوم�ة.  17 4
 متوسطة  0.85 2.84 یتقبل والدي وجهة نظري ف�ما یتعلق �أمور أسرتي.  19 5
 متوسطة  0.88 2.80 اعتمد في تسییر أموري الیوم�ة على أسرتي.  21 6
 متوسطة  0.96 2.26 أتجنب المواجهة مع أفراد أسرتي مهما �انت الظروف.  16 7

 متوسطة  0.79 3.03 الكلي لل�عد    

)، 3.03األسر�ة بلغ () أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على مؤشرات �عد العالقات  4یتضح من الجدول (

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت ما بین 3.78  –  2.26وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین (

) مؤشرات بدرجة انط�اق متوسطة، و�ان المؤشر 5)، وجاء مؤشران من هذا ال�عد بدرجة انط�اق �بیرة، و (0.96  -   0.58(

" تمنح18رقم ( بلغ ) والذي نصه:  �المرت�ة األولى و�متوسط حسابي  الجامع�ة"،  الدعم والتشج�ع في دراستي  ني أسرتي 

) والذي نصه: " أعتقد �أني عضو مهم في أسرتي"، �متوسط حسابي 20) و�درجة انط�اق �بیرة، تاله المؤشر رقم (3.78(

تجنب المواجهة مع أفراد أسرتي مهما  ) والذي نصه " أ16) و�درجة انط�اق �بیرة أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم (3.72بلغ (

) و�درجة انط�اق 2.26كانت الظروف"، في المرت�ة األخیرة من بین مؤشرات �عد العالقات األسر�ة، �متوسط حسابي بلغ (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 3.03متوسطة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي الستجا�ات العینة على �عد العالقات األسر�ة (

ظر في المتوسطات الحساب�ة الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس الوحدة النفس�ة، تبین و�عد الن

)، و�درجة انط�اق متوسطة، 2.88أن المستوى العام الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة بلغ (

)، و�ان �عد العالقات األسر�ة في المرت�ة األولى �متوسط 3.03-2.76وتراوحت المتوسطات الحساب�ة أل�عاد المق�اس بین (

) و�درجة انط�اق متوسطة 2.85) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله �عد المشاعر الذات�ة �متوسط حسابي (3.03حسابي (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة.  2.76أ�ًضا، وثالًثا �عد العالقات االجتماع�ة �متوسط (

لى أن عینة الدراسة من طل�ة جامعة الیرموك یرون أن جم�ع أ�عاد ومكونات الشعور �الوحدة وتشیر هذه النت�جة إ 

 النفس�ة تنطبق علیهم بدرجة متوسطة، غیر أنها جاءت بدرجات متفاوتة تقر�بً�ا.  
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�ة  و�مكن تفسیر هذه النت�جة على اعت�ار أن الشعور �الوحدة النفس�ة أص�حت تعد من الظواهر النفس�ة واالجتماع

 المهمة على مستوى طل�ة الجامعات، فهي مشكلة عامة قد �عاني منها �ل فرد وفي مراحل عمر�ة مختلفة.

؛ الشهري،  2014،  ؛ الخواجه2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2013وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (شاهین،  

). والتي بینت أن طل�ة الجامعات �شعرون �مستوى متوسط من الوحدة النفس�ة، وخاصة في  2020، عبد الرازق،  2020

 أوقات الفراغ والعطل الجامع�ة.  

: ما مستوى الشعور �األمان النفسي على مواقع التواصل االجتماعي لدى  الثاني  . النتائج المتعلقة �السؤال2

 طل�ة جامعة الیرموك؟ 

لإلجا�ة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد 

 ). 5مق�اس الشعور �األمان النفسي وعلى المق�اس الكلي، �ما في الجدول (

 ) 5لجدول (ا
  المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �األمان وعلى المق�اس الكلي

 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  ال�عد الرت�ة  الرقم  

 متوسطة  0.84 3.12 الشعور �الحب 1 1
 متوسطة  0.80 2.84 �االنتماء الشعور  3 2
 متوسطة  0.82 3.03 الشعور �األمان   2 3

 متوسطة  0.83 3.03 الكلي                 

) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على أ�عاد مق�اس الشعور �األمان النفسي لدى  5یتضح من الجدول (    

-2.84)، و�درجة انط�اق متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحساب�ة أل�عاد المق�اس بین (3.03طل�ة جامعة الیرموك بلغ (

) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله �عد الشعور 3.12متوسط حسابي ()، و�ان �عد الشعور �الحب في المرت�ة األولى �3.12

) و�درجة  2.84) و�درجة انط�اق متوسطة أ�ًضا، وجاء ثالًثا �عد الشعور �االنتماء �متوسط (3.03�األمان �متوسط حسابي (

 انط�اق متوسطة.  

أ�عاد ومكونات الشعور �األمان وتشیر هذه النت�جة إلى أن عینة الدراسة من طل�ة جامعة الیرموك یرون أن جم�ع  

 تنطبق علیهم بدرجة �بیرة، وجاءت جم�ع أ�عاد المق�اس بدرجة انط�اق �بیرة. 

ولمز�د من التوض�ح، ف�ما یلي عرض ومناقشة لمستوى تقدیرات عینة الدراسة داخل �ل �عد من أ�عاد مق�اس 

نحرافات المع�ار�ة لمؤشرات �ل �عد على حدة، �ما هو الشعور �األمان النفسي، حیث تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واال

 موضح في الجداول اآلت�ة: 

 ال�عد األول: الشعور �األمان النفسي 
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تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من 

 ).  6مؤشرات �عد األمان النفسي، وذلك �ما في الجدول (

 ) 6الجدول (
من مؤشرات �عد األمان النفسي المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر 

 مرت�ة تنازل�اً 

 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المؤشر  الرقم  الرت�ة 

 كبیرة  0.56 3.82 أتقبل ما لدي من قدرات عقل�ة.   7 1

 كبیرة  0.62 3.78 أشعر �الرضا عن نفسي.  3 2
 كبیرة  0.67 3.74 أتجنب التعرض للمواقف المزعجة.   5 3
 كبیرة  0.71 3.70 اعتبر نفسي اتمتع �ح�اة سعیدة.  1 4
 كبیرة  0.76 3.68 أتصرف بثقة في المناس�ات االجتماع�ة والعامة.  3 5
 منخفضة  1.12 1.28 أتمتع �حساس�ة مفرطة تجاه انتقادات اآلخر�ن لي.   6 6
 منخفضة  1.18 1.22 أشعر �الكره تجاه المجتمع المح�ط بي. 2 7

 متوسطة  0.80 3.03 الكلي لل�عد    

 )،  3.03) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على مؤشرات �عد األمان النفسي بلغ (6یتضح من الجدول (

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت ما بین 3.82  –  1.22وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین (

ال�عد بدرجة انط�اق �بیرة، ومؤشران بدرجة انط�اق منخفضة، و�ان 5)، وجاءت (1.18  -  0.56( ) مؤشرات من هذا 

) و�درجة 3.82ل�ة."، �المرت�ة األولى و�وسط حسابي بلغ () والذي نصه: " أتقبل ما لدي من قدرات عق7المؤشر رقم (

) و�درجة انط�اق 3.78) والذي نصه: " أشعر �الرضا عن نفسي"، �متوسط حسابي بلغ (3انط�اق �بیرة، تاله المؤشر رقم (

�الكره تجاه المجتمع المح�ط بي"، في المرت�ة األ2كبیرة أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم ( خیرة من بین ) والذي نصه " أشعر 

) بلغ  حسابي  �متوسط  النفسي،  األمان  �عد  الكلي 1.22مؤشرات  الحسابي  المتوسط  و�لغ  منخفضة،  انط�اق  و�درجة   (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 3.03الستجا�ات العینة على �عد األمان النفسي (

 ال�عد الثاني: الشعور �االنتماء  

ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�

 ).  7مؤشرات �عد الشعور �االنتماء، وذلك �ما في الجدول (

 ) 7الجدول (
المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من مؤشرات �عد الشعور 

 تنازل�اً �االنتماء مرت�ة 
 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المؤشر  الرقم  الرت�ة 

 كبیرة  0.66 3.76 أتفاعل مع اآلخر�ن في المواقف االجتماع�ة.  12 1

 كبیرة  0.69 3.72 لدي القدرة على االنسجام مع اآلخر�ن.  9 2
 كبیرة  0.72 3.70 .أحب لزمالئي ما أحب لنفسي 14 3
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 متوسطة  0.78 3.52 �مكنني الوثوق �اآلخر�ن من خالل تعاملي معهم. 8 4
 متوسطة  0.90 3.48 أشعر �االطمئنان بوجودي مع زمالئي. 10 5
 منخفضة  1.10 1.22 أشعر �أن زمالئي ال �قدرون أعمالي.   11 6
 منخفضة  1.15 1.18 .أكره أن أكون وحدي  13 7

 متوسطة  0.86 2.94 الكلي لل�عد    

) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على مؤشرات �عد الشعور �االنتماء النفسي بلغ 7یتضح من الجدول (

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت 3.76 – 1.18)،  وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین (2.94(

عد بدرجة انط�اق �بیرة، ومؤشران بدرجة انط�اق متوسطة، ) مؤشرات من هذا ال�3)، وجاءت (1.15  -  0.66ما بین (

) والذي نصه: " أتفاعل مع اآلخر�ن في المواقف االجتماع�ة"،  12ومؤشران بدرجة انط�اق منخفضة، و�ان المؤشر رقم (

قدرة على ) والذي نصه: " لدي ال 9) و�درجة انط�اق �بیرة، تاله المؤشر رقم (3.76�المرت�ة األولى و�وسط حسابي بلغ (

) والذي نصه " 13) و�درجة انط�اق �بیرة أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم (3.72االنسجام مع اآلخر�ن"، �متوسط حسابي بلغ (

) و�درجة انط�اق 1.18أكره أن أكون وحدي"، في المرت�ة األخیرة من بین مؤشرات �عد األمان النفسي، �متوسط حسابي بلغ (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 2.94كلي الستجا�ات العینة على �عد الشعور �االنتماء (منخفضة، و�لغ المتوسط الحسابي ال

 ال�عد الثالث: الشعور �الحب  

تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من 

 ).  8مؤشرات �عد الشعور �الحب، وذلك �ما في الجدول (

 ) 8الجدول (
المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والدرجة والرت�ة لتقدیرات عینة الدراسة على �ل مؤشر من مؤشرات �عد الشعور �الحب  

 الذات�ة مرت�ة تنازل�اً 
 درجة االنط�اق   االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  المؤشر  الرقم  الرت�ة 

 كبیرة  0.56 3.86 �ظهر زمالئي احترامهم لي.  20 1
 كبیرة  0.59 3.78 أشعر �المودة والمح�ة نحو زمالئي.  18 2
 كبیرة  0.78 3.76 .�عاملني زمالئي �كل عدل واحترام 17 3
 كبیرة  0.79 3.72 أتصور أح�اًنا أن الح�اة مجرد هم وتعب. 15 4
 متوسطة  0.92 2.78 .أشعر في �ثیر من األح�ان أنني متقلب المزاج 16 5
 متوسطة  1.10 2.68 أشعر �المتعة رغم وجود مشكالت في ح�اتي. 21 6
 منخفضة  1.15 1.26 أشعر �أنني عبء ثقیل على زمالئي.  19 7

 متوسطة  0.84 3.12 الكلي لل�عد    

)،  3.12) أن المستوى العام لتقدیرات عینة الدراسة على مؤشرات �عد الشعور �الحب بلغ (8یتضح من الجدول (

)، و�انحرافات مع�ار�ة تراوحت ما بین 3.78  –  2.26وتراوحت مستو�ات تقدیرات العینة على مؤشرات هذا ال�عد بین (

) مؤشرات من هذا ال�عد بدرجة انط�اق �بیرة، ومؤشران بدرجة انط�اق متوسطة، ومؤشر واحد 4)، وجاء (1.15  -  0.56(



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

200 

ذي نصه: " �ظهر زمالئي احترامهم لي"، �المرت�ة األولى و�متوسط ) وال 20بدرجة انط�اق منخفضة، و�ان المؤشر رقم (

) والذي نصه: " أشعر �المودة والمح�ة نحو زمالئي"،  18) و�درجة انط�اق �بیرة، تاله المؤشر رقم (3.86حسابي بلغ (

أنني عبء ثقیل  ) والذي نصه " أشعر �19) و�درجة انط�اق �بیرة أ�ًضا، و�ان المؤشر رقم (3.78�متوسط حسابي بلغ (

) و�درجة انط�اق 1.26على زمالئي "، في المرت�ة األخیرة من بین مؤشرات �عد الشعور �الحب، �متوسط حسابي بلغ (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 3.12منخفضة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي الستجا�ات العینة على �عد الشعور �الحب (

تبین  تجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس األمان النفسي،  و�عد النظر في المتوسطات الحساب�ة الس

أن المستوى العام الستجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس الشعور �األمان النفسي لدى طل�ة جامعة الیرموك 

)، و�ان �عد 3.12-2.84)، و�درجة انط�اق متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحساب�ة أل�عاد المق�اس بین (3.03بلغ (

) و�درجة انط�اق متوسطة، تاله �عد الشعور �األمان �متوسط 3.12الشعور �الحب في المرت�ة األولى �متوسط حسابي (

 ) و�درجة انط�اق متوسطة. 2.84) و�درجة انط�اق متوسطة أ�ًضا، وجاء ثالًثا �عد الشعور �االنتماء �متوسط (3.03حسابي (

ینة الدراسة من طل�ة جامعة الیرموك یرون أن جم�ع أ�عاد ومكونات الشعور �األمان على  وتعني هذه النت�جة أن ع

 مواقع التواصل االجتماعي تنطبق علیهم بدرجة متوسطة، وجاءت جم�ع أ�عاد المق�اس بدرجة انط�اق متوسطة. 

، عبد الرازق، 2020؛ الشهري،  2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2013وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (شاهین،  

التواصل 2020 مواقع  استخدامهم  أثناء  متوسطة  بدرجة  النفسي  �األمان  �شعرون  الجامعات  طل�ة  أن  بینت  والتي   .(

 االجتماعي.  

) في متوسطات استجا�ات  α≤0.05ائ�ة عند مستوى (هل توجد فروق ذات داللة إحص. نتائج السؤال الثالث:  3

 عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات الشعور �الوحدة النفس�ة تعزى لمتغیر الجنس؟ 

) الخت�ار داللة الفروق اإلحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات t-testلإلجا�ة عن هذا السؤال، تم استخدام اخت�ار (

 ).9الشعور �الوحدة النفس�ة ت�ًعا لمتغیر الجنس، �ما هو موضح في الجدول (عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس  

 ) 9الجدول (
) الخت�ار داللة الفروق اإلحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس t-testنتائج اخت�ار (

 الشعور �الوحدة النفس�ة ت�ًعا لمتغیر الجنس

 العدد  الجنس  المتغیر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 ق�مة "ت"  درجات الحر�ة  ق�مة "ت" 

 المشاعر الذات�ة 
 0.54 2.94 165 ذ�ور

2.54 - 298 0.000 * 
 0.58 2.72 135 إناث 

 * 0.000 298 - 2.62 0.56 3.00 165 ذ�ور العالقات االجتماع�ة
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 العدد  الجنس  المتغیر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 ق�مة "ت"  درجات الحر�ة  ق�مة "ت" 

 0.64 2.65 135 إناث 

 العالقات األسر�ة 
 0.62 2.90 165 ذ�ور

2.76 - 298 0.000 * 
 0.59 3.22 135 إناث 

 الدرجة الكل�ة 
 0.57 2.94 165 ذ�ور

2.64 - 298 0.000 * 
 0.60 2.86 135 إناث 

) الجدول  نتائج  (9تبین  مستوى  إحصائ�ة عند  داللة  ذات  فروق  الحساب�ة  α≤0.05) وجود  المتوسطات  في   (

الستجا�ات عینة الدراسة على الشعور �الوحدة النفس�ة لدى طل�ة جامعة الیرموك تعزى لمتغیر الجنس على الدرجة الكل�ة 

)، �ما تبین أن ق�مة (ت)  2.86)، ولإلناث (2.94للمق�اس واأل�عاد ولصالح الذ�ور، فقد بلغت الدرجة الكل�ة للذ�ور (

*)، وت�ًعا لوجود فروق على الدرجة الكل�ة للمق�اس 0.000ستوى الداللة () عند م-2.64المحسو�ة على الدرجة الكل�ة (

واأل�عاد، یتبین وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في متوسطات استجا�ات عینة الدراسة في الشعور �الوحدة النفس�ة ت�ًعا  

 لمتغیر جنس الطالب ولصالح الذ�ور.

صائ�ة في المتوسطات الحساب�ة الستجا�ات عینة الدراسة من وجود فروق ذات داللة إحبینت نتائج السؤال الثالث  

حیث الشعور �الوحدة النفس�ة لدى طل�ة جامعة الیرموك تعزى لمتغیر الجنس، و�انت على الدرجة الكل�ة للمق�اس واأل�عاد 

 ولصالح الذ�ور.

�ة من اإلناث، وذلك ألن  وتبدو أن هذه النت�جة منطق�ة، فالذ�ور أكثر عرضة للشعور �العزلة أو الوحدة النفس

اإلناث منذ مراحل تطورهن �ملن إلى التعلق �الوالدین، و�لى تكو�ن الصداقات سواء الحق�ق�ة أو التخیل�ة، �ما أن اإلناث  

�طب�عتهن �ملن إلى تكو�ن عالقات اجتماع�ة أكثر من الذ�ور، وغالً�ا ما تكون تلك العالقات أكثر استمرار�ة من عالقات  

�ما النفس�ة   الذ�ور،  للمشكالت  عرضة  أقل  فهن  �اآلخر�ن،  عالقاتهن  في  النفسي  �األمان  �شعرن  ما  غالً�ا  اإلناث  أن 

 واالجتماع�ة من الذ�ور.

، عبد الرازق، 2020؛ الشهري،  2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2013وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (شاهین،  

صائ�ة في المتوسطات الحساب�ة الستجا�ات عینة الدراسة من حیث ). والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إح2020

 الشعور �الوحدة النفس�ة تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح اإلناث.

) في متوسطات استجا�ات  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى (. نتائج السؤال الرا�ع:  4

 زى لمتغیر الجنس؟ عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات األمان النفسي تع
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) الخت�ار داللة الفروق اإلحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات t-testلإلجا�ة عن هذا السؤال، تم استخدام اخت�ار (

 ). 10عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس الشعور �األمان النفسي ت�ًعا لمتغیر الجنس، �ما هو موضح في الجدول (

 )10الجدول (
) الخت�ار داللة الفروق اإلحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات عینة الدراسة على أ�عاد ومؤشرات مق�اس t-testنتائج اخت�ار (

 األمان النفسي ت�ًعا لمتغیر الجنس 

 العدد  الجنس  المتغیر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 ق�مة "ت"  درجات الحر�ة  ق�مة "ت" 

 الشعور �األمان 
 0.68 2.90 165 ذ�ور

2.62 - 298 0.000 * 
 0.65 3.12 135 إناث 

 الشعور �االنتماء 
 0.68 3.00 165 ذ�ور

2.74 - 298 0.000 * 
 0.62 3.18 135 إناث 

 الشعور �الحب  
 0.72 2.98 165 ذ�ور

2.82 - 298 0.000 * 
 0.56 3.22 135 إناث 

 الدرجة الكل�ة 
 0.66 2.96 165 ذ�ور

2.72 - 298 0.000 * 
 0.61 3.17 135 إناث 

) في المتوسطات الحساب�ة  α≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى (10تبین نتائج الجدول (

الستجا�ات عینة الدراسة على الشعور األمان النفسي لدى طل�ة جامعة الیرموك تعزى لمتغیر الجنس على الدرجة الكل�ة 

)، �ما تبین أن ق�مة (ت) 3.17)، ولإلناث (2.96للمق�اس واأل�عاد ولصالح اإلناث، فقد بلغت الدرجة الكل�ة للذ�ور (

*)، وت�ًعا لوجود فروق على الدرجة الكل�ة لألمان 0.000) عند مستوى الداللة ( -2.72ة الكل�ة (المحسو�ة على الدرج

النفسي واأل�عاد، یتبین وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في متوسطات استجا�ات عینة الدراسة في الشعور �األمان النفسي 

 ت�ًعا لمتغیر جنس الطالب ولصالح اإلناث. 

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في المتوسطات الحساب�ة الستجا�ات عینة الدراسة من لرا�ع  بینت نتائج السؤال ا

حیث الشعور �األمان النفسي لدى طل�ة جامعة الیرموك تعزى لمتغیر الجنس، و�انت على الدرجة الكل�ة للمق�اس واأل�عاد 

 ولصالح اإلناث في الشعور �األمان النفسي ولصالح اإلناث.

ه النت�جة منطق�ة، فاإلناث أكثر شعوًرا �األمان من الذ�ور، وذلك ألن اإلناث منذ مراحل تطورهن  وتبدو أن هذ 

�ملن إلى التعلق �الوالدین، و�لى تكو�ن الصداقات سواء الحق�ق�ة أو التخیل�ة، �ما أن اإلناث �طب�عتهن �ملن إلى تكو�ن  

عالقات أكثر استمرار�ة من عالقات الذ�ور، �ما أن اإلناث غالً�ا عالقات اجتماع�ة أكثر من الذ�ور، وغالً�ا ما تكون تلك ال

 ما �شعرن �األمان النفسي في عالقاتهن �اآلخر�ن، فهن أقل عرضة للمشكالت النفس�ة واالجتماع�ة من الذ�ور.
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، عبد الرازق، 2020؛ الشهري،  2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2013وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (شاهین،  

). والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في المتوسطات الحساب�ة الستجا�ات عینة الدراسة من حیث 2020

 الشعور �األمان النفسي تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح اإلناث.

الوحدة النفس�ة والشعور �األمان  هل توجد عالقة ارت�اط دالة إحصائً�ا بین  . النتائج المتعلقة �السؤال الخامس:  5

 على مواقع التواصل االجتماعي لدى طل�ة جامعة الیرموك؟ 

بین     (Person)  ولإلجا�ة عن السؤال تم حساب معامالت االرت�اط ال�س�طة �استخدام معامل ارت�اط بیرسون 

ده من جهة و�ین الدرجات على مق�اس األمان النفسي من جهة أخرى، وذلك �ما الدرجات على مق�اس الوحدة النفس�ة وأ�عا

 ).11في الجدول (

 )11الجدول (
بین الدرجات على مق�اس الوحدة النفس�ة وأ�عاده من جهة والدرجات على مق�اس األمان    (Person)معامالت ارت�اط بیرسون 

 النفسي من جهة أخرى 
 مق�اس األمان النفسي                                             

 الكلي الشعور �الحب  الشعور �االنتماء  الشعور �األمان  العالقة االرت�اط�ة  المق�اس
 *315.- *292.- *411.- *315.- العالقات االجتماع�ة  الوحدة النفس�ة 

 *412.- *322.- *245.- -411* العالقات األسر�ة 

 *77.- *066.- *075.- *92.- المشاعر الذات�ة 
 *268.- *226.- *243.- *272.- المق�اس �كل 

) أن جم�ع معامالت االرت�اط بین المق�اسین �انت دالة إحصائ�ًا عند مستوى الداللة 11�ظهر من الجدول (  

α≤0.05)(    النفسي وأ�عاده حیث �انت �اتجاه سلبي (عكسي)، و�مكن الذات�ة مع مق�اس األمن  �استثناء �عد المشاعر 

وفًقا لما أشار إل�ه عودة )  ا◌ً سطة، أو عال�ة، أو عال�ة جد ضع�فة جدًا، أو ضع�فة، أو متو (تصن�فها ضمن الفئات التال�ة  

)، حیث إن معامل االرت�اط بین مق�اس الشعور �الوحدة النفس�ة ومق�اس األمان النفسي جاء متوسطًا، �ما صنفت  2014(

العالقات االجتماع�ة، والعالقات األسر�ة، المشاعر الذات�ة) ( كل من معامالت االرت�اط بین مق�اس الوحدة النفس�ة وأ�عاده  

وأ�عاده   النفسي  األمان  مق�اس  و�ین  جهة،  أخرى  (من  جهة  من  �الحب)  والشعور  �االنتماء،  والشعور  �األمان،  الشعور 

ألمان النفسي وأ�عاده �الضع�فة، �استثناء العالقة بین �عد المشاعر الذات�ة في مق�اس الوحدة النفس�ة من جهة، و�ین مق�اس ا

 . )(α≤0.05  من جهة أخرى صنفت ضمن فئة ضع�فة جدا، ولم تكن ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى 

أشارت نتائج السؤال الخامس إلى أن جم�ع معامالت االرت�اط بین المق�اسین �انت دالة إحصائ�ًا عند مستوى  

الذات�ة مع مق�اس    )(α≤0.05الداللة   المشاعر  �اتجاه سلبي (عكسي)،  �استثناء �عد  النفسي وأ�عاده حیث �انت  األمن 

كما صنفت �ل  )،  ا◌ً ضع�فة جدًا، أو ضع�فة، أو متوسطة، أو عال�ة، أو عال�ة جد (و�مكن تصن�فها ضمن الفئات التال�ة  
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الذات�ة) من   العالقات االجتماع�ة، والعالقات األسر�ة، المشاعر ( من معامالت االرت�اط بین مق�اس الوحدة النفس�ة وأ�عاده  

الشعور �األمان، والشعور �االنتماء، والشعور �الحب) من جهة أخرى �الضع�فة،  (جهة، و�ین مق�اس األمان النفسي وأ�عاده  

�استثناء العالقة بین �عد المشاعر الذات�ة في مق�اس الوحدة النفس�ة من جهة، و�ین مق�اس األمان النفسي وأ�عاده من جهة 

 .)(α≤0.05  ع�فة جدا، ولم تكن ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى أخرى صنفت ضمن فئة ض

، عبد الرازق، 2020؛ الشهري،  2013؛ بني مصطفى والشر�فین،  2013وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (شاهین،  

دراسة ). والتي اشارت إلى وجود عالقة ارت�اط عكس�ة بین الشعور �الوحدة النفس�ة واألمان النفسي. وتختلف مع  2020

 ). والتي بینت وجود عالقة ارت�اط ضع�فة بین الشعور �الوحدة النفس�ة واألمان النفسي.2018(جع�ص وعبد المحسن،  

 التوص�ات والمقترحات: 

 في ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج، فإن ال�احثین یوص�ان �اآلتي:    

سلو��ة،  .1 أو  نفس�ة  مشكالت  من  �عانون  الذین  الطل�ة  �إرشاد  تقوم  الجامعات  في  نفس�ة  إرشاد�ة  وحدة  تأس�س 

مساعدتهم في    وتوجیههم في مواجهة األزمات النفس�ة واألكاد�م�ة المختلفة التي تواجههم في أثناء دراستهم، بهدف

 .خفض مستوى الشعور �الوحدة النفس�ة لدیهم وتعز�ز مستوى األمن النفسي

تفعیل اإلرشاد النفسي واألكاد�مي في جامعة الیرموك، والعمل على حل المشكالت السلو��ة التي �عاني منها �عض   .2

 الطل�ة.

ًقا للمتغیرات غیر التي تناولتها الدراسة  إجراء دراسات الحقة ت�حث في الوحدة النفس�ة لدى طل�ة جامعة الیرموك وف .3

 الحال�ة. 

 

 المراجع

 المراجع العر��ة 

نه من الشــعور �الوحدة النفســ�ة واألمن النفســي والعالقة بینهما لدى عي  ).2013بني مصــطفى، منار؛ والشــر�فین، أحمد (

 . 162-141  )،2(9الطل�ة الوافدین في جامعة الیرموك، المجلة األردن�ة في العلوم التر�و�ة، 

). العالقة بین إدمان اإلنترنت والشعور �الوحدة النفســــــــــ�ة لدى عینة من 2018جع�ص، عفاف؛ وعبد المحسن، مصطفى (

 .24-2)،  1(1 دراسات في اإلرشاد النفسي والتر�وي، جامعة أسیوط،طالب المرحلة اإلعداد�ة في مصر،  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

205 

�الوحدة النفسـ�ة والعالقة بینهما لدى عینة مختارة من طل�ة جامعة  األفكار الالعقالن�ة والشـعور ). 2009الشـرایري، محمد (

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك. الیرموك.

 .157)، 3(15، مؤتة لل�حوث والدراسات). األمن النفسي وعالقته بوضوح الهو�ة المهن�ة.  2000الشرعة، حسین (

المتغیرات النفســـــــــــــــ�ة واالجتمـاعـ�ة على التنبؤ ـ�المـیل للعنف ـلدى طلـ�ة الجـامعـات ـقدرة �عض ).  2008الشــــــــــــــر�فین، أحمـد (

 .أطروحة د�توراه غیر منشورة، جامعة الیرموك األردن�ة.

مجـلة الجـامـعة ). عالقة إدمان اإلنترنت ب�عض المتغیرات النفســـــــــــــــ�ة (الوحدة النفســـــــــــــــ�ة، والقلق)،  2020الشــــــــــــــهري، أمل (

 .462-443)،  2(28،  النفس�ةاإلسالم�ة للدراسات التر�و�ة و 

ــاهین، محمد أحمد ( ــ�ة لدى عینة من طل�ة الجامعة في  ). 2013شـــــ ــعور �الوحدة النفســـــ واقع إدمان اإلنترنت وعالقته �الشـــــ

 .162-138)،  3(36، دراسات عر��ة في التر��ة وعلم النفس فلسطین،

زة وعالقته �اتجاهاتهم نحو االنســـــــــــحاب ). األمن النفســـــــــــي لدى طل�ة الجامعات في محافظات غ2007الطهراوي، جمیل (

 .998-970)،2(15مجلة الجامعة اإلسالم�ة (سلسلة الدراسات اإلنسان�ة،   .اإلسرائیلي

الشعور �الوحدة النفس�ة لدى عینة من طل�ة جامعة الیرموك المق�مین وغیر المق�مین مع أسرهم ).  2005العالونة، حسین (

 غیر منشورة، جامعة الیرموك، إر�د، األردن.  . رسالة ماجستیرفي ضوء �عض المتغیرات

 .دار األمل للنشر والتوز�ع: إر�د  .). الق�اس والتقو�م في العمل�ة التدر�س�ة2014عودة، أحمد (

ــامة ( ــ�ة لدى طالب جامعة نجران،  2020عبد الرازق، أســــ ــل االجتماعي وعالقتها �الوحدة النفســــ ــائل التواصــــ المجلة  ). وســــ

 . 132-112)، 8(14،  الحول�ة للعلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة

العز�ز لآلداب  مجـلة جامـعة المـلك عـبد  األ�ـعاد االجتـماعـ�ة لمواقع التواصــــــــــــــل االجتـماعي،   ).2018العمري، عـبد الرحمن (

 .183-171)، 3(26  والعلوم اإلنسان�ة،

ــ�ة وعالقتها �األفكار الالعقالن�ة لدى طال�ات المرحلة الثانو�ة �ال�احة،2020الغامدي، أحالم ( مجلة �ل�ة   ). الوحدة النفســــــ

 .1502-1482)،  3(110التر��ة، جامعة المنصورة، 

ــین ( ــور، تحســـ ــل االجتماعي). 2015منصـــ ــ�كات التواصـــ ــ�اب الجامعي األردني،    دور شـــ المجلة  في تحقیق احت�اجات الشـــ

 .292-287)،  2( 7،  األردن�ة للعلوم االجتماع�ة

ــ�ا (   ــالة ). إدمان 2018منیر ، صـــــ اإلنترنت وعالقته �االكتئاب والوحدة النفســـــــ�ة لدى طل�ة الجامعات في قطاع غزة، رســـــ

 .، �ل�ة التر��ة �الجامعة اإلسالم�ة �غزةماجستیر غیر منشورة
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إدمان شــ�كات التواصــل االجتماعي وعالقتها �االضــطرا�ات النفســ�ة لدى طل�ة الجامعة في  ) 2016یونس ، �ســمه حســن ( 

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، �ل�ة التر��ة جامعة األزهر، غزة.محافظة غزة
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