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 ملخص البحث                                                                                       
انت مشكالت اجتماعيةة اًء كسو  وما مشكالت اليت تنجم عنهانواعه  هوم االغرتاب وماكدف الدراسة اىل عرض مهت     

هةةةم مرةةةاهر االغةةةرتاب وأكارهةةةا قةةةيوعا ماةةة  ال  ةةة  والتةةةوتر ا بوصةةةكها وسياسةةةية ودةنيةةةة والنكيتةةةية الةةةيت ركةةة  ع يهةةةا ال  ةةة  
واالكتئةةةاب النكيتةةةم والتمةةةرد  وصةةةراعات الداا يةةةة ل كةةةرد واخلارجيةةةة بينةةةه وبةةةال اااةةةرة   يةةة  ت اةةةةدت مشةةةاعر االغةةةرتاب 

يف ادلةدارس  دةةة االعدا ر  ةةط  ةة ادل دلتال  ةةادلتيتةمة للتناضاةات والتاة ات ا وتعددت لط يعة احليةاة الةيت ةعيشةها االنيتةان
( طال ةاً 022تكونةت عينةة ال  ة  مة    (0200-0202احلكومية يف مدةنة ادلوصة  الدراسةة الاة ا ية ل عةام الدراسةم  

يف مدارس مدةنة  التعرف ع ى ادليتتوى العام لالغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاف الرابع اإلعدادي وهتدف الدراسة وطال ة 
ع ةى وقة   اإلعةدادي الاةف الرابةعالنكيتةم لةدى ط  ةة  يف ضةوء ميتةتوى اإلغةرتابالتعةرف ع ةى معنوةةة  الكةرو     وادلوصة

توجد  ابرزهام  الدراسة اىل مج ة م  النتائج    ووص ت ديب(األ و الكرع  الدراسم  الع ممو  (اجلنس  ذكور  إانث متا ي
 و تعة ى دلتاة  اجلةنس  ذكةورقرو  ذات داللة ا اائية يف ميتتوى االغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة الاةف الرابةع االعةدادي 

لااحل االانث و توجد قرو  ذات داللة ا اائية يف ميتتوى االغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاةف الرابةع االعةدادي اانث( 
بارورة االهتمام لحملاضرات والندوات وع د ال  اءات اوصت الدراسة و  ديباالديب( لااحل األ -لكرع  الع مم تع ى دلتا  ا

يةات او الوسةائ  لالتكاع  االجتماعم لةدى الط  ةة الة ة  ةعةانون مة  مشةك ة االغةرتاب النكيتةم وتةوق  اا ي لت  الطالبية 
  .الالزمة ل تا ب ع ى االغرتاب النكيتم لدةهم

 االغرتاب النفسي ،ادلشاكالت النفسية الكلمات ادلفتاحية:
Abstract: 
      The study aims to present the concept of alienation and its types and the 

problems that result from it, whether social, political, religious and 

psychological problems that the research focused on as the most important 

and most common manifestations of alienation such as anxiety, tension, 

psychological depression, rebellion, and internal and external conflicts 

between him and others, where feelings of alienation increased and 

multiplied for the nature of The life that a person lives, which is 

characterized by contradictions and successive changes, middle school 

students in government schools in the city of Mosul, morning study for the 

academic year (2021-2022). The research sample consisted of (800) male 

and female students. The city of Mosul and identifying the significance of 

the differences in light of the level of psychological alienation among the 

fourth preparatory grade students according to the gender variables (males, 

females) and the academic branch (scientific and literary). Psychological 
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behavior among fourth year middle school students due to the gender 

variable (males and females) in favor of females, and there are statistically 

significant differences in the The level of psychological alienation among 

fourth-grade students of middle school is attributed to the branch variable 

(scientific - literary) in favor of the literary. The study recommended the 

necessity of paying attention to lectures, seminars and holding student 

meetings to achieve social interaction among students who suffer from the 

problem of psychological alienation and providing the necessary 

mechanisms or means to overcome their psychological alienation. 

Keywords: psychological alienation, psychological problems 
 : : مشكلة البحثالً أو 

م  ةشةعر الكةرد ادلوصةلة ا اليت تةوقر احلماةةة ألبنائهةا   ةؤم  للن اعة العشائرةة وال   ية  ال ةؤم  اغ ب اجملتمع ادلوص م      
ان ليس له سند ػلمم وةداقع عنه وضت االزمات  للتايل ق د توارث اغ ب ابناء ادلوص  إذ  عموماً( لن  لييتت له ظهر( 

 ادلنط   ه ا م  الة اخلج  وضعف اجلرأة وعدم الرغ ة لجملازقة والرتدد يف ادلواجهة والسيما يف ادلواضف الارة ة وغ  ادلعتاد
 الرةاهرة هة   خلطةورة الو إدراك ال ةا ا هبة ا ادلوضةوع ادلتع  ةة النررةةة والدراسات ال  وث بعض  ع ىالال ا ا العو الط
ةعاين ط  ة ادلر  ة االعدادةة م   ه  :اايت اليتؤال يف ال    مشك ة مت صياغة يف اجملتمع أكادميم بشك  دراستها وعدم

 ؟االغرتاب 
 : مهية الدراسة: أأاثني

تعة   عدةةدة ذل   الراهرة دالالتو ظاهرة انتشرت بال االقراد واجملتمعات   بوصكها  تم ال ا اون بدراسة االغرتاباه      
االنيتةان ةعةاين مة  ك ةت داا ةم   إذ ةعةاين رلةرتت احليةاة  اجتةا ع  انيتان العار احلايل ومعاانتةه وقةعور  بعةدم الطمننينةة 

ةشعر للعج  ازاءها وةعاين م  اي ة أم  يف مواجهتها شلا جع ه ةعاين  و ع    تا ات والتناضاات يف اجملتملوضهر اارجم 
      ا تة  االغةرتاب(  ومة    80:  2711   عة  نكيتةه وعة  اااةرة  وعة  عم ةه  الشةرايب أصة   ماةرتلً و مة  الع لةة 

(Alienation)  مطرو ةةدى واسةع االنتشةار دلشةك ة م  صة ا  دلا ذلاجملتمع العراضم اليت تناوذلا الرواهر مكاانً ك  اً بال 
رلرد  الة مرت طةة ججتمةع معةال   إظلةا هةم ظةاهرة انيتةانية موجةودة يف  االغرتاب   يسق  ل ن اش واجلدل يف الوضت الراه  
الةةيت راق ةةت الت ةةول واليتياسةةية  يف الا اقةةات نتيجةةة ل رةةروف االضتاةةادةة واالجتماعيةةة و سلت ةةف اظلةةاط احليةةاة االجتماعيةةة  

م والتاةة ات اجل رةةةة العمي ةةة  الةةيت نتجةةت عةة  هةة ا الت ةةول وان كانةةت ختت ةةف ضةةوة وضةةعكاً  وضةةو اً  و غموضةةاً   الاةةناع
  قةاالغرتاب ماة  االنيتةالخ عة  اجملتمةع والع لةة عة  اتالف احلاارات وااتالف الةنرم االجتمةاعنتيجة ال اتيتاعاً وضي اً 

 اجملتمع  والشةعور الالم ةاالة  وعةدم الشةعور لالنتمةاء والعجة  عة  اجملتمع  و االاكا  يف التكيف مع االوضاع اليتائدة يف
وكما أن ضعف العالضات االجتماعية واطلكاض الرضا ع  العم   (8: 2717 ابوزةد   التالؤم  انعدام الشعور جعىن احلياة
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األقةةراد يف إجهةةاد  ضةةعف يف عم يةةة التكاعةة  الةةيت جتةةرى بةةال االجتمةةاعم ومةةا ةيتةةود أجةةواء العمةة  ةتيتةة بوضةةعف اإلسةةناد 
  (.Davidson& Arthurweno,1980, 153نكيتم وقتور وم    

 .Daugherty & Lintor) النكيتةية االضةطرالتهةو زتدة  رلتمعةة  وعة  ذاتةه عة  اإلنيتةان اغةرتاب مرةاهر مة 
تمةع أو  ة  ةعة  أن الشةمء النةاضري غة  ادلت ةد يف عالضةة مةا  كعالضةة الكةرد مةع اااةرة  أو لجملشلةا   ((323 ,2003

عالضتةةةةه بنكيتةةةةه ةةةةةؤدي بةةةةه إىل الشةةةةعور لالغةةةةرتاب وةاةةةة   غةةةة  ضةةةةادر ع ةةةةى التنةةةةاغم واالنيتةةةةجام ال مةةةةع نكيتةةةةه وال رلتمعةةةةه 
ع ةى عاةران  ةط ة  اااةرون الة عض اااةر بةة الولء االجتمةاعم( الة ي ةهةدد اجملتمةع احلةدة  ( ةيتةميه 1:0221 رجال 

بعض ال ا اال م  شلي ات الوجود ادلنشةر ليتةمات الشياةية العاةابية  د  ةعاحلايل أسم  عار ال    واالغرتاب( يف  ال 
ضةةد ةعةةىن االغةةرتاب تةةدهوراً نكيتةةياً كمةةا يف قاةةام الشياةةية مةة   يةة  اإيةةار ضةةدرة الكةةرد ع ةةى إظهةةار مةةدى الت امةةه لل ةةيم 

(. بينمةا 80  ص2717واألعرا  اليتائدة يف رلتمعه  أو ةيتتيدم يف وصف الطابع ال ايت لتجربة مةدمرة ل ة ات  النةوري 
وصةةكه بعةةض ال ةةا اال ع ةةى أنةةه قةةك  مةة  أقةةكال االضةةطرالت االنكعاليةةة الةةيت دا ةةت يف رلةةال ع ةةم الةةنكس  ةةدةااً ماةة  

  (.4  0220االكتئاب واحل ن وال     الكعيب 
 -وهب ا ميك  إغلاز أعلية ال    احلايل يف ان يتال :

  -الناحية النظرية : - أ
يةةة ظةةاهرة االغةةرتاب النكيتةةم ادليتتشةةري لةةدى بعةةض النةةاس ومةةنهم الط  ةةة والسةةيما ط  ةةة تن اةة  أعليةةة الدراسةةة مةة  أعل .2

 الاف الرابع اإلعدادي.
 وترجع اةاا دلا ت دمه الدراسة وتايكه م  مع ومات تاري جوانب موضوع اإلغرتاب النكيتم. .0
 ظ  الاراع احلاةاري ومةا و أعلية موضوع االغرتاب النكيتم ع ى مجيع جوانب احلياة اإلنيتانية وااصة ما تعانيه يف .8

 ت عه م  اغرتاب النكيتم بال الش اب  ادلراه ال(.
  -الناحية التطبيقية : - ب

ميك  أْن تكيد الدراسة احلالة ادليتاال يف اجملةال الرتبةوي يف تشةييري مةع مشةكالت اإلغةرتاب النكيتةم ل ط  ةة باةورة  .2
 عامة والسيما لدى ط  ة  الاف الرابع اإلعدادي.

    الدراسة بداةة لدراسات ال  ة.ضد تكون نتائج ه .0
ضد حت   نتائج الدراسة قائدة ل مربال م  أولياء األمور بارورة األهتمام للتنشئة اإلجتماعية  ع ى أسس سة يمة لكةم  .8

 ةتم جتاوز نوع االغرتاب النكيتم لؤلبناء عموماً وط  ة ادلر  ة اإلعدادةة ااوصاً.
اإلعةةدادي بوصةةكها مر  ةةةة مهمةةة وذلةةا  دور ك ةةة  مةةؤ ر ع ةةى ميتةةةت   هم  تكمةة  األعليةةة يف تنةةةاول مر  ةةة الاةةف الرابةةةع .4

 الدراسم.
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 :يتأي ما حت ي  إىل ال    ه ا موضوع هدفة :الدراسة ف: أىدااثلثاً 
 .تعرف مدى انتشار االغرتاب النكيتم وابعاد  الكرعية بال الط  ة .2
 ال  ة  ت عةاً دلتاة ات لنكيتةما االغةرتاب م يةاس ع ةى الةدرجات متوسةطات بةال الكةرو  داللةة إىل تعةرف .0

 .والكرع الدراسم  الع مم  األديب( اجلنس ذكر اناى( 
  رابعًا: حدود البحث:

 (.0200-0202عام الدراسم  احلدود ال مانية : ال
 احلدود ادلكانية : ط  ة الاف الرابع اإلعدادي يف ادلدارس مدةنة ادلوص  احلكومية.

 احلدود ادلوضوعية : االغرتاب النكيتم.
احلةةدود ال شةةرةة : عينةةة مةة  ط  ةةة الاةةف الرابةةع اإلعةةدادي ومةة  كةةال اجلنيتةةال الةة كور واإلانث ومةة  الكةةرعال 

 الع مم واألديب 
 خامسًا: حتديد ادلصطلحات :

  :عرفو كل من
Paik&Michae ((2002: 

 . (Paik& Michael, 2002  ."ك يهما معاً  هو ا يتاس االنيتان لالنكاال ع  الناس او ع  ال ات او"
 (:William ،2000وليام )

ا  للعادات والت اليد واالجتاهات قااًل ع  رغ ة الكرد للع لة ع   ي تتمالكرد ع ى التواص  االجتماعم ال ضعف ضدرة"
" معىنذلا   اال داث بشك  منط م وموضوعم وا يتاس الكرد لن احلياة ليس ياالارة  وض ة ضدرته ع ى تا

 William,2000:481). 
  -( : 0222   ق   

وعدم االنتماء وق دان الا ة والشعور لل    والعدوان ورقض ال يم وادلعاة   ةشعور للع لة والاياع والو د" أبنه ال   
االجتماعية واالغرتاب ع  احلياة االسرةة وادلعاانة م  الااوط النكيتية وةتما  يف ابعاد : الع لة االجتماعية   الالمعيارةة   

الالمعىن   والتمرد   وال ي ةكا  ع  نكيته بشك  ظاهر  معينة م  ا د ه   الرواهر ادلتنوعة لالغرتاب والعج    و 
 ( .220:  0222 ال ايت   االجتماعم   اليتياسم   الدة    الا ايف("  ق     

ماط     وضد جاء ماط   االغرتاب لقت اضات لاوةة وصياغات ذات مكاهيم متنوعة قكم ال اموس ةع        
Alienation االغرتاب وهو مشت  م  االسم " )Alit    تع  غرةب او اجن ياً اما  الكعAlienace   قمعنا  ة عد

 (12: 2778احلرقية قتع  ابعاد او الع له  رجب   Alienationاو ػلاول ع  او ةك د عالضة   وترمجة 
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 اخللفية النظرية
 ( Alienation) psychologicalأوال: االغرتاب  النكيتم 

تككيةةةل الةةةرواب  لتعةةةد ظةةةاهرة االغةةةرتاب مةةة  أاطةةةر الرةةةواهر النكيتةةةية ع ةةةى وجةةةود اجملتمةةةع االنيتةةةاين ألإةةةا هتةةةدد كيانةةةه      
االنيتانية بال أقراد اجملتمع الوا د وتيتعى ذلدم ادلعاة  االجتماعية وحترةف ال يم وتل ب ها ب يم جتع  ك  قرد ةكع  ما ةرةد 

الت اليد يف رلتمعه واست داث ضيم جدةدة سيئة تؤدي اىل ما ميك  أن ةط   ع يه الت    األاالضةم دون مراعاة العادات و 
وتة ز هة    ع ةى رلتمعةه الة ي ةعةيه قيةهوأظلةا ع ةى نكيتةه ق ة   يسوةا   االنيتان ادلارتب يف ه ا العار اطرا ك  ا لة  

تطةةةور وتواقةةة  نكيتةةةية واجتماعيةةةة جةةةراء التاةةة ات م ةعةةةانون اساسةةةاً مةةة  مشةةةكالت ألإةةةاحلاجةةةة بشةةةك  اكةةة  لةةةدى ادلةةةراه ال 
اجليتةةمية والنكيتةةية ادلتيتةةارعة الةةيت تةةن  هم مةة  مر  ةةة الطكولةةة اىل الناةةج ومةةا ةرتتةةب ع ةةى ذلةةل عةة  صةةعولت يف التواقةة  
واالنيتةةةجام وضةةةعف االنتمةةةاء  االغةةةرتاب(  ونتيجةةةة لاةةةاوط العاةةةر سةةةواء كانةةةت م اقةةةرة ام غةةة  م اقةةةرة ةشةةةعر ادلراه ةةةون 

(   لةةة ا بةةةدأ االهتمةةةام بدراسةةةة االغةةةرتاب ع ةةةى ادليتةةةتوى العةةةريب 012:0222 اداء ادلهةةةارات االجتماعيةةةة   ةةة ة بعجةةة هم يف
الةةيت ال  تالةةيت تعةةرتض اإلنيتةةان هةةم ت ةةل ادلشةةاكال تمةة  أصةةعب ادلشةةاكال إذ أناليتةة عينات  ت ال ةةرنمنةة  بةةدت السةةيما
ال مككر وآار و االغرتاب م  أكار ادليتائ  إاثرة ل جدل   ل اىل   ها وال سيما إذا كان اجلدل  وذلا دائراً بو صو ميك  ال

: 2704 تعرةكات الكا ة اليت وضةعت لةه قاةال عة  اتيتةاعه و كاةرة اسةتعماله  زلمةود ل  إظلا ق يتباموض معنا  ل يسل
428.)   
 وعة  ذاتةه  عة  هولنكاةال للاربةة  االذلةا الكةرد ةشةعر نكيتةية  الةة ان االغةرتاب النكيتةم هةومة  سة    ا اةانال غلد     

 جهةة  مة  ل اتةه ادلعرقيةة لحلاةي ة متع  ةة موعةة مة  عوامة  ن ةريجملهة   احلالةة    لة ا  وضيمةه وطمو اتةه وم ادئةه رغ اتةه
   والشةعور للك ةدان ل جماعةة بعةدها اىل تةركإذ ة جةن  أاةرى جهة م  االجتماعية والا اقية واليت وكيات ادلعارف وزلا ة
 اذلدف.   ب يمة اال يتاس عدم و العج   و لدلعاة   االلت ام وعدم

 أنواع االغرتاب اثنيا: 
  -يت :ااوق  ميك  توضي  أنواع االغرتاب ع ى 

تنازل اإلنيتان عة    ةه الط يعةم يف امةتالك   اقةة  ةرة متطةورة  إرا ةة ل اتةه وإرضةاء ل مجتمةع  هواالغرتاب الا ايف: " .2
يف قياةةيته لي مةة  مةة  االغةةرتاب يف ظةة  عةةادلال متناضاةةال اإلنيتةةان يف هةة ا النةةوع ةعةةيه  ( و02  0228 اةة ي  

ال    اقةة ترا يةة مكعمةة لدلواطنةة وأاةرى عودليةة تاربيةة ت  اقتال مت اعةدتال ةاةعب الت رةةب بينهمةا    ةاقتال غة  متكةاقت
  منكاال ع  تيت  ه األوىل و ة ف اإلنيتان عاج ا ع  الوص  بال ماضيه الرتا م وبال عارنة اااةر ادلارتبة عنه قيا 

 (28:0220ذاته  مارتبةا عة    اقتةه ال ةعرف كيف ةواجةه عم يات العودلة وإقكالية اخلاوصية  موسى 
عة  الت ةدم الةيت نشةنت االغرتاب االضتاةادي : أنتشةر هة ا النةوع مة  االغةرتاب أع ةاب إتيتةاع اااثر النكيتةية والا اقيةة  .0

( ع ةةةى وسةةةائ  االنتةةةاج  وصةةة  ت هةةة   الت ةةةوالت Automationالاةةةناعم  واالضتاةةةادي بعةةةد اسةةةت واذ آلتةةةه  
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( اذ تالقةةةت كاةةة  مةةة  مرتكةةة ات Extended Familyسةةةر الت  يدةةةةة ادلمتةةةدة  االاتكةةةاء التةةةدرغلم لاةةةنف األ
  .(28 0222 ع م   سرةةالعالضات الت  يدةة اليت كانت تا ي روح الت ارب والاداضة وال  اءات األ

ال ةةرارات لةةه اعت ةارا وال ةعم ةةون لةةه وال ةاةةع صةانعو دور يف العم يةة اليتياسةةية  بل كةةرد ادلاةةرت  االغةرتاب اليتياسةةم: لةيس .8
 (.288:0222 يتال  احلمداين 

مةةةةاركس ان الةةةدة  يف لةةة ا غلةةد (  8: 0220هةةو االنكاةةةال عةة  ل والاةةةالل واإلحلةةةاد  ماجةةةد   -االغةةرتاب الةةةدة :  .4
 (. Gelles  2777:  400اجملتمعات الرأمسالية هو صةورة ماارة لالغرتاب  

الرتبيةةة دورا اغرتابيةةا ةتماةة  يف دقةةع عةةدد ك ةة  مةة  أقةةةراد طةةريف العم يةةة الرتبوةةةة الرئييتةةيال وعلةةا  تةةؤدياالغةةرتاب التع يمةةم : .5
الطالب وادلع مال إىل دائرة االغرتاب مع ما ةاا  ه م  قعور للعج  و والع لة االجتماعية وغياب ادلعاة  واالغرتاب 

 ت. ع  ال ا
 اسباب ومصادر االغرتاب النفسي  :اثلثا

 (020:0222يت: مناور جاأيرلموعة اس اب وماادر لالغرتاب النكيتم ميك  توضي ها توجد 
الاةةراع: بةةال الةةدواقع والرغ ةةات ادلتعارضةةة وبةةال احلاجةةات الةةيت ال ميكةة  اقةة اعها شلةةا ةةةؤدي اىل التةةوتر االنكعةةايل وال  ةة   .2

 واضطراب الشياية. 
كةةةرد يف حت يةةة  الرغ ةةةات األساسةةةية او احلةةةواق  او ادلاةةةاحل اخلاصةةةة للكةةةرد وةةةةرت   اال  ةةةاط للشةةةعور اال  ةةةاط: ةعجةةة  ال  .0

 للعج  والكش  والشعور لل هر وحت   ال ات. 
 احلرمان: ت   الكرصة حت ي  او اق اع احلاجات كما يف  الة احلرمان م    الرعاةة الوالدةة واالجتماعية.   .8
 ادليت  ة لالغرتاب ما : االزمات االضتاادةة واحلروب اخل ات الاادمة: حترك   .4

  نظرايت االغرتاب النفسي:رابعاً: 
طكةاذلم مة  اإلقة اع والة ة  ة ةالاون يف درجةة اقة اع  اجةات اطكةاذلم ألء ال ة  ة ومون حبرمان ألإذ رأى قروةد أبن ا     

ادلتعة ومادراً ل  اول ع ى الطعام والشراب اي  الكم مادراً ل  اول ع ى دإذ ةع  االل اليتنه االوىل م   ياة الطك 
ل يتيطرة اىل جانةب  ةاكها قروةد ه   ادلر  ة لليتادةة إذ ةرهر لدى الطك  يف ه   ادلر  ة مي ٌ   أذ ةاالل ادلر  ة الكمي

ة ومةون مي ه ل هدم والتيرةب وعدم ا رتام ال ات وان االطكال ال ة  ال ػلا ون ع ى اإلق اع اةالل هة ا ادلر  ةة سةوف 
للتا يت ذل ا ادلر  ة شلا ةؤدي اىل منعهم م  الناج والوصول اىل الناج والوصول اىل ادلرا   الال  ة ل نمو شلا ةؤدي اىل 

 .(84:0227 الرػلاين واارون   ب اء ادلي  لدةهم يف ال    يف ادلنط ة الكمية ع  اإلق اع
 اذلو واالان األع ى ادلتاارعال وس ب  رةة األان مرة وس ب  رةة ب لل ةنشن اإلغرتاب عند قروةد نتيجة لاياع  األان بالو 

للشةةيري يف زلاولتةةه   عنةةد  قةةروم( هةةو موضةةف مةة  العةةا  احملةةي واإلغةةرتاب    (202:2700 امساعيةة   معرقتةه مةةرة ااةةرى 
  التاةةة الكتشةةةاف هوةتةةةه  بنكيتةةةه وجعةةةىن آاةةةر قةةةان الشةةةيري ادلاةةةرتب هةةةو الشةةةيري قشةةة  يف اغلةةةاد هوةتةةةه يف العةةةا  كاةةة 
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 Fromm ,1941, 14)  وع  ارةكيتون( ع  اإلغةرتاب جاةط   " تشةتت األان" وة ةوم هة ا التاةور ع ةى أن  الكةرد 
يف مر  ةة ظلةةو ةيتةة  أب ةةدى الطةةرة تال :قهةةو امةةا أن  ةكةةون لةةه رؤةةةة اثبتةة عةة  العةةا  وتاةةور واضةة  لةةدور  قيةةه شلةةا ةةةدل ع ةةى 

 أي ال عد  ع  اإلغرتاب. تطور واض  ذلوةة االان يف االجتا  الا ي 
واإلغةةةرتاب لةةةدى  هةةةورين( ةعةةة  اإلغةةةرتاب عةةة  الةةة ات إذ ة ةةةدأ اواًل خلنكاةةةال الشةةةيري عةةة  مشةةةاعر  اخلاصةةةة بةةةه وضيمةةةه  

ق ةد اعتة  يف نررةتةه  (سةكنر مةا أ ( 21:0222ومعت داته وم    ةك د اإل يتاس ب اته لعت ار  كال عاوتً   اجلمةاعم 
 ة  ( أن  سة وك اإلنيتةان ةتشةك  مة  اةالل تع ةة  االسةتجابة ادلالئمةOperant Conditioningجرائةم  قةراط اإلاإل

(.  وةش  سكنر اىل أن  Wrightsman,1972,.14  ا تع زت االستجابة امك   دو ها مرة اثنيةإذب يئته .قة احمليط
مة  العمة  ق ة   ه بنةوع وا ةد ة ام الكرد معرم وضت إذاهتم  ضد تكون نتيجة التياري للعم  ياغرتاب االقراد ع  س وك

 وهةةةةةةةة ا سةةةةةةةة ب حلةةةةةةةةدوث اإلغةةةةةةةةرتابةرغ هةةةةةةةةا  العمةةةةةةةة  لكةةةةةةةةرتة طوة ةةةةةةةةة أبعمةةةةةةةةال الة قياةةةةةةةة   الكةةةةةةةةرد متع ةةةةةةةةاً نتيجةةةةةةةة
Skinner,1987,.38).)  

 دراسات سابقة
 الدراسات العربية :

 (بعنوان2245كباجة ) .4
 امة يف قطاع غزة""التغري القيمي وعالقتو هبوية الذات و االغرتاب النفسي لدى طلبة الثانوية الع

الدراسة إىل إل اء الاوء ع ى موضوع التا  ال يمم ومعرقة العالضة بال التا  ال يمم وهوةة ال ات واالغةرتاب  دفهت      
النكيتم لدى ط  ة الاانوةة العامةة والتعةرف ع ةى ميتةتوى ال ةيم والتاة  ال يمةم وهوةةة الة ات واالغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة 

ع ةةى التكةةرارات وادلتوسةةطات الةة ي ة ةةوم لت  يةة  أهةةداف الدراسةةة ادلةةنهج الوصةةكم  ال ا اةةانو اسةةتيدمت الاانوةةةة العامةةة 
وم يةاس هوةةة الة ات ل و يةدي و م يةاس االغةرتاب  ال ا اةاناحليتابية ودتا ت أدوات الدراسة يف م ياس ال يم م  ! عةداد 

( م  ط  ةة الاانوةةة العامةة يف زلاقرةة  ةال  470( قياا منهم   2220النكيتم ألبو عمرة وتكونت عينة الدراسة م   
 ( م  أولياء امورهم .222غ ة وغرب غ ة و   

%( 27.80 از ع ى وزن نيتيب  إذوجود ميتتوى متوس  لدى ط  ة الاانوةة العامة ل  يم -اظهرت النتائج االتية :     
%( وكانت 58.49 از وزن نيتيب  ذ إيف ال يم قيما  از ميتتوى ال يم لدى أولياء األمور ع ى ميتتوى "متوس " 

  ب غ ل ع ى عدم وجود ااتالف .وجود تا  ضيمم ضعيف وغ  جوهري  ياربة بال األبناء واالء شلا ةدادليتتوتت مت 
( 2.044جد عالضة ضعيكة بال التا  ال يمم وهوةة ال ات  ي  كان معام  االرت اط  وتو (2. 220ادلتوس  العام   

وال ةوجد عالضة بال االغرتاب النكيتم والتا  ال يمم  ( .2.22( أض  م  ميتتوى داللة  2.228عند ميتتوى داللة  
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متا   اجلنس ادلكان إذ ةع ى ( 2.22ميتتوى الداللة أك  م   وكان (. 2.22 ي  كان ميتتوى الداللة أك  م   
 التياري(. و اجلارايف
 ( بعنوان2248السعدي ) .0

 "رتاب النفسي يف بغداد" اخلوف االجتماعي وعالقتو ابالغ
الدراسةةة اىل التعةةرف ع ةةى ميتةةتوى ا اخلةةوف االجتمةةاعم لةةدى ط  ةةة ادلر  ةةة ادلتوسةةطة و الكةةرو  ذات الداللةةة  دفهتةة     

 و أانث( ومهنة االب  ضطاع  كومم واال اائية يف اخلوف االجتماعم لدى ط  ة ادلر  ة ادلتوسطة ت عاً ل جنس  ذكور 
التعرف ع ى ميتةتوى االغةرتاب النكيتةم لةدى ط  ةة ادلر  ةة ادلتوسةطة و الكةرو  ذات الداللةة  اىلقااًل ع  ضطاع ااص(   

 -أانث( ومهنةة االب  ضطةاع  كةومم و اال اائية يف االغرتاب النكيتم لدى ط  ة ادلر  ة ادلتوسطة ت عاً ل جةنس   ذكةور
نكيتةةةم لةةةدى ط  ةةةة ادلر  ةةةة ادلتوسةةةطة ت عةةةاً ضطةةةاع اةةةاص( و ط يعةةةة العالضةةةة االرت اطيةةةة بةةةال اخلةةةوف االجتمةةةاعم واالغةةةرتاب ال

م ياس اخلوف االجتمةاعم ع ةى  ال ا اانو بنت  ضطاع ااص(. و أانث( ومهنة االب  ضطاع  كومم و ل جنس   ذكور
( واالاةةر لالغةةرتاب النكيتةةم ع ةةى وقةة  نررةةةة  قةةروم( اذ ب ةةغ عةةدد ق ةةرات م يةةاس اخلةةوف االجتمةةاعم Bussوقةة  نررةةةة  

ق ةةرة( و    ةةت ال يةةاانت لسةةتعمال احل ي ةةة اال اةةائية  82ة ( وعةةدد ق ةةرات م يةةاس االغةةرتاب  ق ةةر 40باةةورته االوليةةة  
 -( واظهرت النتائج االتية :SPSSل ع وم االجتماعية  

 ةعاين الط  ة م  اخلوف االجتماعم بشك  متوس . .2
 ميتتوى اغرتاهبم النكيتم ضم  ادلتوس .   ة ع .0
 بعالضة طردةة موج ة. ةرت   اخلوف االجتماعم لالغرتاب النكيتم .8
 م اناى ع ى ط يعة العالضة بال اخلوف االجتماعم واالغرتاب النكيتم.أال ةؤ ر اوف الطالب ذكراً كان  .4
 ال تؤ ر مهنة االب ع ى ط يعة العالضة بال اخلوف االجتماعم واالغرتاب النكيتم لدى ادلراه . .2

 ( بعنوان (1981(Jounدراسة جون )-2
 أبمراض الضغوط لدى طالب اجلامعة" االغرتاب النفسي وعالقتو

واالكتئةةةةةةاب  Terisionالدراسةةةةةةة التعةةةةةةرف ع ةةةةةةى العالضةةةةةةة بةةةةةةال االغةةةةةةرتاب النكيتةةةةةةم وبعةةةةةةض األمةةةةةةراض كةةةةةةالتوتر  هةةةةةةدقت 
Depression  وادلرض العاويPhysicalillness  وادلرض الع  مMental illness  ادلاا  ة ل كش  الوظيكم

( طال ةةا جامعيةةا .اعةةد ال ا ةة  اسةةت انة متعةةددة الاةةور ل يةةاس التةةوتر 82مةة  تكونةةت عينةةة الدراسةةة و كونةةه ا ةةد الاةةاوط  
وجةود عالضةة -يت :اا قة جةاءت نتةائج الدراسةة ع ةى و  و لالغةرتاب واالكتئاب وادلرض النكيتم وادلرض العاةوي و م ياسةاً 

 ادلرض العاويعدم وجود عالضة ارت اطيه بال االغرتاب وادلرض النكيتم والتوتر و  وبال االغرتاب واالكتئاب 
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 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:
وااتيةةار األداة ادلناسةة ة ال  ةة    سةةاعد ذلةةل يف بنةةاء م يةةاس شلةةا ع ةةى م ةةاةيس الدراسةةات اليتةةاب ة  ال ا اةةانإطةةالع  .2

 لالغرتاب النكيتم.
  والوسائ  اليت ائطر حتدةد  جم عينة الدراسة احلالية  يف ضوء حتدةد  جم العينات يف الدراسات االرت اطية ومعرقة ال .0

 ات عتها ت ل الدراسات.
الوضةوع يف األاطةاء  ال ا اةان  ويف التعرف ع ى أس وب عرض ادلةادة شلةا غلنةب ادليت كة جوانباإل اطة لدلوضوع م   .8

 ادلنهجية عند كتابة حباها.
 االطالع ع ى نتائج ت ل الدراسات وم ارنتها مع نتائج الدراسة احلالية. .4
 يات وادل رت ات قيهااالطالع ع ى التوص .2

 إجراءات البحث:
 ال ا اانهداقه وةتما  ججموعة م  االجراءات ال  اية اليت ت وم هبا أيف حت ي   وصكمعتمد ال    احلايل ادلنهج الة      

بشةةك  متكامةة  لوصةةف الرةةاهرة وم ارنةةة العينةةات ادلدروسةةة لالعتمةةاد ع ةةى مجةةع احل ةةائ  وال يةةاانت وتاةةنيكها  ومعاجلتهةةا 
 حت ي ها حت ياًل دضي اً كاقياً الستيالص داللتها والوصول اىل نتائج او تعميمات ع  الراهرة او ادلوضوع زل  الدراسة.و 

 أوال: جمتمع البحث:
 جمتمع البحث:

 ال   م نتائج يتعميف نرغب  اً موضوعات أم أقراد كانتسواء   مجيعاً  ة اد ججتمع ال    العناصر أو األقياص     
  والنكيتية ( .ةعد رلتمع ال    م  اخلطوات ادلنهجية األوىل يف ال  وث الرتبوةة222: 0227ني ل والعتوم   ع يهم  ادل

حتدد رلتمع ل ا ( 02 :0224يف ال  وث ألنه ضرورة الزمة يف ااتيار العينات  ال  داوي    اً مهم اً حتدةد  امر وتعد عم ية 
 ال ي ب غ رلموعهم الاانوةة  ل دراسة النهارةة االعدادةة و يف ادلدارس  دياالعداط  ة الاف الرابع  م  مجيعال    احلايل 

 اثنوةة اعدادةة و ( مدرسة 78عددها   ب غ( و 0200-0202وطال ة يف مدةنة ادلوص  ل عام الدراسم   اً ( طال 29827 
 عينات البحث:

نتائج ت ل العينة ع ى  م  االذلا تعميم وميك تعرف العينة ع ى اإا ج ء م  رلتمع ال    دتا ه دتايال مناس ا      
 ( .020 :0227اجملتمع أبكم ه  وهم قئة ج ئية م  و دات اجملتمع ذلا نكس اواص اجملتمع االص م  ع اس وآارون   

 -الال  ة:وقيما أييت عرضا مكاال لعينات ال    احلايل ع ما أن ك  عينة تيتتيدم ةتم است عادها يف ادلرا   
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 :االستطالعيعينة التطبيق 
االستجابة ا ناء تط ي  أدايت ال    ومعرقة معدل الوضت ادليتتار  عند يف التعرف ع ى الاعولت  منها هو  الارض    
ومعرقة مدى وضوح التع يمات اخلاصة بكيكية اإلجابة ع  ك  أداة  ةوالتعرف ع ى ن اط الاموض يف ق رات األدا عنها

 وطال ة ا( طال 03شوائية م  مدرسيت الشهاب ل  نال واخلنيتاء ل  نات رلموعها  اات ت عينة ع وضدم  أدوات ال     
 عينة الثبات:

طال ا وطال ة م  مدرسيت ( 43 س  ت عينة الا ات وضدرها إعادة االات ار ال    بطرة ة  أداة الستيراج   ات     
 ل  نات   مت ااتيارهم للطرة ة العشوائية سومرال و نل   ب  اخلطابعمر 
ل  نال االرلاد ( طال ا وطال ة م  مدرسيت 002كونة م   محليتاب مؤقرات صد  ال ناء س  ت عينة  : البناءعينة 

( اضعاف رلموع الك رات االداة ال ياسية  22-2اعتمادًا ع ى طرة ة  اة  ( اليت تيتتوجب عينة ضدرها  ل  نات  رسالةوال
 Ebel,1972, 555) 

 لبحث :ا ةألدا النهائيعينة التطبيق 
ق عةد حتدةةد رلتمةع   لت  ي  أهداف ال    احلايل مت التط ي  ع ى عينة التط ي  النهائم اليت تعةرف للعينةة األساسةية     

اثنوةةة  إارةةة(   اعدادةةة و ( مدرسةة 78ب اليت دتا  ادلوص   مدةنة ال    ادلتما ة بط  ة الاف الرابع االعدادي يف مرك 
ع ةى جةانيب ادلوصة  األمية  واالةيتةر     مت تةوزةعهم مةدارس ( 03  ادلةدارس  ب ةغ عةددها  س ب عينة عشوائية مةوم    

( طال ا وطال ة م  الكرع الع مم 422( طال ا وطال ة   بواضع 022ط  ية م  ط  تها ب غ رلموعهما  س  ت عينة عشوائية 
 طال ا وطال ة يف ت ل ادلدارس.( 4211  م( طال اً وطال ة م  الكرع االديب م  العينة الك ية ال ي ب غ عدده422و  
 البحث:ة أدا
ت  ةة  مةة  أهةةداف ل (200: 0222م  ةةم  أن ااتيةةار األداة ذلةةا أعليةةة ك ةة ة يف التعةةرف ع ةةى اخلاصةةية ادلةةراد ضياسةةها      

الةةةة ي مت ت ةةةة  م يةةةةاس جةةةةاه  لالغةةةةرتاب النكيتةةةةم الةةةة ي أعةةةةد   ال  ةةةة  اسةةةةتيدمت ال ا اةةةةان  م يةةةةاس االغةةةةرتاب النكيتةةةةم 
 استعراض اخلطوات اخلاصة لك  م ياس أييتوقيما  (0220 يتعدي  ال

 :مقياس االغرتاب النفسي
 داة االغرتاب النفسيإعداد أخطوات   
 -داة وحتديد جماالاها :وصف اال-4

ت    ال ا اان م  اهداف حباها لدراسة  لبعد االطالع ع ى عدد م  ادل اةيس ذات العالضة لالغرتاب النكيتم      
لك  ق رة م   و ق رة  (82ةتام  ادل ياس   ال ي  (0220  اليتعدي ال ي أعد  ت م ياس االغرتاب النكيتم استيدم

 .( تنط   ع م دائماً   تنط   ع م ا ياانً   ال تنط   ع م ابداً بدائ    ال ةق رات ادل ياس 
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 صدق األداة -4
يةدا يف حت ية  هةدف معةال أو يف العةادة ضيةاس اد  " أن ة يس ادل ياس ما ةط ب منه ضياسةه  وان ةكةون مكللة اد     

(.والاةةةد  كياصةةةية ألدوات ال يةةةاس الةةةيت ميكةةة  أن تيتةةةتيدم يف األحبةةةاث الرتبوةةةةة 228:0227ا ةةةد ادلتاةةة ات"   ربيةةةع 
ماً وال ميك  التيتةاه  قيةه  ألنةه سةيجنب ال ا اةان  اسةتيدام م ةاةيس ال تتةوقر مهجتماعية ةعد أمر أساسياً و والنكيتية واال

(. 002: 0220اىل نتةةةةةائج ما وطةةةةةة أو مشةةةةةكوك هبةةةةةا  الع اسةةةةةم  ومةةةةة    الوصةةةةةول قيهةةةةةا درجةةةةةة مع ولةةةةةة مةةةةة  الاةةةةةد   
 ال ا اان  انواع الاد  ااتية.  تاعتمدل ا
  -الصدق الظاىري:  - أ

 (220:0222  العجي م . االات ارات يف اخلطوات االوىل ل ناء ومط ولا  اً ةعد ه ا النوع م  الاد  مناس      
إىل أن اقا  وسي ة ل تنكد م  صال ية ق رات ادل يةاس هةو عةرض ق راتةه ع ةى رلموعةة مة   ( Ebel )وةش  أة         

 .(Ebel,1972:555)اخل اء ل  كم ع ى صال يته يف ضياس اخلاصية اليت وضع ألج ها 
ق رات ادل ياس باياتها االولية والتنكد م  صال ية الك رات وسالمة صةياغتها لاةوتً وع ميةاً  والتنكةد مة  مجع بعد ان مت 
ع ى رلموعة ( ق رة 82  تع  ع  معىن وقكرة ضياس مكهوم  االغرتاب النكيتم   عرض ادل ياس باياته االوليةإذ وضو ها 

بوةة والنكيتية   ص ة نكيتية   ارقاد نكيتةم  ضيةاس وت ةوو ( وكةان اص يف رلال  الع وم الرت ام  احملكمال م  ذوي االات
صال ية الك رات ومةدى دتاي هةا  ل يةاس مةا ع  بداء مال راته أبداء رأةه و أط ب م  ك  زلكم إذ   اً ( زلكم04عددهم  

 ا ةكون ل رات قااًل ع  بيان الرأي يف احلكم ع ى مدى صال ية ال دائ  واعطاء اي تعدةالت او اضاقة ق ل ياسهوضع 
اذ أقةار ب ةوم انةه عنةدما   %( قةنكار12الك ةرات ع ةى نيتة ة اتكةا    مجيع جاابة الاد  الراهري ل م ياس ق د  ا ت 

 .(47: 0228%( وأكار ةعد ادل ياس صادضا  اليتماك  12ةتك  اخل اء بنيت ة م  ول وةكا  ان تكون ه   النيت ة  
 الصدق الذايت  - ب

ل ا ب ات ضيمة الاد  ال ايت  ميا  اجل ر الرتبيعم ل ا اتإذ ئري اليتاةكومرتةة ل م ياس ةعد الاد  ال ايت م  اخلاا
 2.72.) 

 صدق البناء  - ت
 -لالجرائيال ااتيال :صد  ال ناء مت إغلاد 
   حساب درجة القوة التميزية 

درة الك رة ع ى التميي  بال ض إذةهدف اىل معرقة  يف حت ي  الك رات ةعد معام  التميي  مهماً لدى معدي االات ارات     
د أهم داللة لوصف اليتؤال  أبو   ودرجة التميي  ه   تعة ذات الت اي  ادلتدين والت اي  العايلاجملموعات ادلت اةن

 (.087:0221ع ي  
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وبعةةةدها مت  طال ةةةاً وطال ةةةة ( 002  يت ب اةةةتل  اةةةول ع ةةةى ق ةةةرات ادلميةةة ة ط  ةةةت االداة ع ةةةى عينةةةة التمييةةة  الةةة
 %( مة  العةدد الك ةم لعينةة التميية 01و يتاب الدرجة الك ية   وحتدةةد الةدرجات الع يةا الةيت دتاة  نيتة ة   تا ي  االداة

. ( طال ةاً وطال ةة40الةيت ب اةت   %( م  الدرجات اليت دتا  اجملموعة الةدنيا01حتدةد   و ( طال اً وطال ة 40اليت ب ات  
طة احل ي ةةة اال اةةائية سةةا( لعينيتةةال ميتةةت  تال وبو t-testالتةةائم  ومت  يتةةاب ال ةةوة التميي ةةةة ل ك ةةرة لسةةتعمال االات ةةار 

 .يت( اا2ةوض  اجلدول   (spssل ع وم االجتماعية  
 القوة التمييزية لفقرات االغرتاب النفسي (4جدول) 

 ت
 قيمة)ت( احملتسبة 12اجملموعة الدنيا= 12اجملموعة العليا=

  االحنراف ادلعياري وسط احلسايب  ادلت االحنراف ادلعياري  ادلتوسط احلسايب  
4 2 571 0 660 1 262 0 440 10 703 
2 2 381 0 722 1 048 0 213 11 477 
2 2 500 0 732 1 333 0 471 8 685 
1 2 476 0 626 1 286 0 502 9 614 
5 2 619 0 575 1 167 0 432 13 083 
6 2 571 0 541 1 690 0 597 7 086 
7 2 524 0 626 1 286 0 502 9 999 
8 2 429 0 623 1 214 0 410 10 553 
9 2 548 0 730 1 119 0 391 11 178 

42 2 571 0 623 1 119 0 324 13 410 
44 2 524 0 698 1 190 0 449 10 407 
42 2 643 0 527 1 214 0 410 13 870 
42 2 738 0 537 1 619 0 653 8 578 
41 2 595 0 537 1 643 0 648 7 332 
45 2 810 0 499 1 643 0 610 9 588 
46 2 333 0 745 1 262 0 440 8 024 
47 2 762 0 526 1 643 0 610 9 002 
48 2 452 0 662 1 119 0 324 11 725 
49 2 643 0 610 1 214 0 465 12 069 
22 2 357 0 648 1 452 0 625 6 512 
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 ت
 قيمة)ت( احملتسبة 12اجملموعة الدنيا= 12اجملموعة العليا=

  االحنراف ادلعياري وسط احلسايب  ادلت االحنراف ادلعياري  ادلتوسط احلسايب  
24 2 690 0 511 1 214 0 465 13 847 
22 2 762 0 479 1 595 0 657 9 304 
22 2 667 0 563 1 643 0 648 7 726 
21 2 667 0 519 1 238 0 426 13 782 
25 2 714 0 502 1 405 0 620 10 646 
26 2 548 0 586 1 024 0 152 16 319 
27 2 690 0 556 1 095 0 294 16 447 
28 2 286 0 628 1 071 0 258 11 592 
29 2 690 0 511 1 333 0 563 11 561 
22 2 452 0 662 1 286 0 502 9 103 
24 2 571 0 695 1 167 0 432 11 126 

 -:12و درجة حرية 1.11عند  0.111*ت الجدولية =     
مت إغلاد ال يم التائية احمليتوبة بال اجملموعتال ادلتطرقتال الع يا والدنيا لستيدام االات ار التائم لعينتال ميتت  تال ولك      

كان الارض م   يتاب ال وة التميي ةة هو اإلب اء ع ى الك رات اليت تتاف ب درهتا ع ى التميي  بال ل ا ك رات  ق رة م  ال
اذ وجد ان اجملموعة الع يا واجملموعة الدنيا يف ادلتا  ادلراد دراسته  واست عاًد الك رات اليت ال دتي  بال اجملموعتال ادل كورتال  

 اليت ب ات لل يمة التائية اجلدولية( و أظهرت النتائج عند م ارنتها 28.012-8.220ال  ال يمة التائية احمليتوبة ما ب
م   اك إذ ضيمها التائية احمليتوبة أن الك رات مجيعًا شلي ة (  00( ودرجة  رةة  2822( عند ميتتوى داللة  28707(

  ( ةوض  ذلل2 ال يمة التائية اجلدولية واجلدول
 االتساق الداخي لالداة

حليتاب معامة  االرت ةاط بةال درجةة الك ةرة  طال اً وطال ة( 220رلموعها  يت ب غ مت تط ي  االتيتا  ع ى عينة التميي  ال    
ال ا اان  يف  يتاب صد  الك رة ع ى معام  ارت ةاط ب سةون بةال درجةات كة  ق ةرة  ت  اعتمد لؤلداةمع الدرجة الك ية 
ك ما زادت ضيمة معام  ارت اط الك رة للدرجة الك ية كان ا تمال تامينها يف   وم  ادلعروف انه  لؤلداةمع الدرجة الك ية 

(  وب ات ضةيم ت 2.810 -2.882وتراو ت ضيمة االرت اط لك رات االست يان  (. 27: 0228ادل ياس اك   اجل وري  
امةةام درجةةة  رةةةة ( 2.718(  وهةةم اكةة  مةة  ضيمةةة ت اجلدوليةةة الةةيت ب اةةت  22.004 -4.870دلعامةة  االرت ةةاط بةةال  

 ( ذلل . 22 اجلدول    الا ةالنتائج ع ى وصف شل( شلا ةدل ع ى ان ق رات االست يان مجيعاً ذات اتيتا  عايل 228 
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 ألداة االغرتاب النفسي يبني قيم معامالت االرتباط بني درجة الفقرة مع اجملال التابع لو والدرجة الكلية (2جدول )

ة معامل االرتباط ابلدرج الفقرات
 الكلية للمقياس

 القيمة التائية معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس الفقرات القيمة التائية

2 0.441 6.078 21 0.342 4.502 
0 0.576 8.716 20 0.622 9.826 
8 0.378 5.050 27 0.432 5.925 
4 0.525 7.630 02 0.467 6.533 
2 0.541 7.957 02 0.458 6.373 
8 0.631 10.061 00 0.341 4.487 
1 0.421 5.741 08 0.549 8.125 
0 0.498 7.103 04 0.399 5.382 
7 0.574 8.671 02 0.642 10.357 
22 0.354 4.682 08 0.451 6.250 
22 0.335 4.398 01 0.427 5.841 
20 0.483 6.823 00 0.416 5.658 
28 0.402 5.431 07 0.504 7.218 
24 0.672 11.224 82 0.423 5.774 
22 0.443 6.112 82 0.551 8.167 
28 0.546 8.061  

 228و درجة  رةة  2.22عند  2.718*ت اجلدولية = 
 
 
 

  ثبات االداة
ة اد جكهوم    ات درجات االات ارات مدى ا وها م  األاطاء غ  ادلنترمة اليت تشوب ال ياس  أي مدى ضياس       

درجات االات ار اثبتة إذا كان االات ار ة يس مسة معينة ل ا تكون ليت ةهدف ل ياسها  االات ار ل م دار احل ي م ل يتمة ا
تيتةةة  يف الرةةةروف ادلت اةنةةةة الةةةيت ضةةةد تةةةؤدي اىل أاطةةةاء ال يةةةاس  قالا ةةةات هبةةة ا ادلعةةةىن ةعةةة  االتيتةةةا  أو الدضةةةة يف ا ةضياسةةةا شلةةة

 (.282:0227ال ياس. عالم  

و درجة حرية  1.11عند  0.111*ت الجدولية = 
011 



 طجضة درادات طوصضية
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،ية رضطية طحصطةسصضطجضة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع اضثاظي  -2222(، تذرين اضثاظي 56طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 
 

 
(011) 

 اعادة االختبارالطريقة األوىل : 
ع ةى عينةه ( 8/8/0200و مت تط ي ه ةوم األ ةد ادلواقة   ( استمارة 42  تيراج الا ات هب   الطرة ة مت استيدامالس     

( ةومةا بعةد 24ومة    أعيةد تط ية  ادل يةاس ع ةى نكةس العينةة بعةد مةرور  ( طال اً وطال ة مت ااتيارهم بطرة ة عشةوائية 42 
ومت إغلةةةاد معامةةة  الا ةةةات جعامةةة  ارت ةةةاط  بيتةةةي   ب سةةةون( بةةةال   ( 02/8/0200ادلاةةةادف   اال ةةةدالتط يةةة  االول ةةةةوم 

الاةد  الة ايت مة  الا ةات وب اةت ضيمتةه  ال ا اان توضد استيرج . (2.728درجات التط ي ال  إذ ب ات ضيمة الا ات  
 ع  صد  األداة. ضوتً شلا ةعد مؤقراً ( 2872 

 الطريقة الثانية : معامل ألفاكرونباخ :
( كرون ةاخإ اةائياً لسةتيدام  معامة  ألكةا   طال ةاً وطال ةة( 42مت حت ية  اسةتجالت   ا ات هبة   الطرة ةة والستيراج ال    

 (2807  قكانت ضيمة معام    ات ادل ياس لت دةر   ات ادل ياس
( قةةةةةةنكار ةعةةةةةةد مؤقةةةةةةةراً جيةةةةةةداً ع ةةةةةةى   ةةةةةةةات 12 2( إىل أن الا ةةةةةةةات إذا كةةةةةةان  2707وةشةةةةةة    مسةةةةةةار  وآاةةةةةةرون         

جيةد حبيتةب  اً ( قاكار موقةر  2812معام  الكا كرون اخ  اذا كانت ضيمته  وةعد   (202: 2707 مسار  وآارون ادل ياس.
تعةةةد اداة ككةةةاتت التيطةةةي  اثبتةةةة مةةة  ادلعةةةادالت الشةةةه ة جةةةدا يف رلةةةال اال اةةةاء لةةة ا ( 202: 2707 مسةةةار  وآاةةةرون 

 (77: 0227واسع يف رلال حبوث الع وم الرتبوةة  ربيع   بشك   واستيدامها
 وصف ادلقياس  بصيغتو النهائية

االداة باةياتها النهائيةة مكونةة تكونةت جؤقةرات الاةد  والا ةات اليت تتما  بعد الت    م  اخلاائري اليتاةكومرتةة     
( درجةة وبة لل 80ضةم  ااقرت ( وجتوسة  78-82  وترتاوح الدرجة الك ية لؤلداة م  ( 2كما يف م     ( ق رة  82م   

 .ل     عينة االساسيةالداة جاه ة ل تط ي  ع ى اقراد اص  ت اال
  تعليمات االجابة على ادلقياس

بةدائ  وذلةل بوضةع   ال ةةوضع ال ا اان  تع يمات اإلجابة ع ةى ق ةرات ادل يةاس الةيت تتاةم  ااتيةار بةدة  وا ةد مة      
ة وأن االجابةةة الاةة ي ة هةةم الةةيت ( امةةام ال ةةدة  ادلناسةةب  ولكيةةد ع ةةى عةةدم وجةةود إجابةةة صةة ي ة أو ااطئةة √عالمةةة  

  ة  الع مةم مةع احلكةاظ ع ةى ل  االجةالت تيتةتيدم تناسب ادلك وص نكيته  قاال ع  لكيد ع ى عدم كتابة االسةم و 
 سرةتها.

 تصحيح ادلقياس وحساب الدرجة
 ال ةةم ء م يةةاس عطةاء الاةةكة الرضميةةة السةةتجابة أقةةراد عينةة ال  ةة  ع ةةى ق ةةرات ادل يةةاس مت تاة ي  ادل يةةاس يف ضةةو أل     

( درجةات 2(  و تنط   ع م ا ياانً ( درجات ل  دة   0(  و تنط   ع م دائماً ( درجات ل  دة   8التدرج  إذ ةتم من   
 (. 80ضم  ارت قا( وجتوس  78اىل 82تراو ت الدرجة م   ل ا  (ال تنط   ع م ابداً ل  دة   
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 التطبيق النهائي ألدوات الدراسة:
مةةة  ت كونةةةيت تال  ةةة  األساسةةةية   الةةة ا النهائيةةةة ع ةةةى عةةةالمال  ةةة  باةةةياته ايت يةةة  أدبتط  ال ا اةةةانضامةةةت    

ال    وتوضي  التع يمات اخلاصة بطرة ة اإلجابة ع يها   مع التنكيد ع ةى  ةعطاء ادليتتجيب أداخل( طال اً وطال ة 022 
إةةةا ستيتةةةتيدم ألاإلجابةةةة    سةةةرةتهاضةةةرورة اإلجابةةةة ع ةةةى كةةة  الك ةةةرات وجةةةا ةتناسةةةب مةةةع ادليتةةةتجيب   قاةةةاًل عةةة  صةةةد  

 (.15/5/0200( لااةة  25/4/0200امتدت مدة التط ي  النهائم م    ل ا   يتبألغراض ال    الع مم ق
 اإلحصائية:والوسائل 

 ستيدام الوسائ  اإل اائية ااتية:ل( SPSSمت االعتماد ع ى احل ي ة اإل اائية      
اد داللةة الكةرو  بةال ادلتوسةة  احليتةايب وادلتوسة  االقرتاضةم دلتاة  الككةةاءة لاةةرض إغلة  االختباار التاائي لعيناة واحادة: -2

 ال اتية.
إلغلةاد ال ةوة التميي ةةة ل م يةاس والكشةف عة  داللةة الكةرو  بةال أقةراد العينةة دلتاة  . االختبار التائي لعينتني مساتقلتني :2

 اجلنس.
 ضح يف ادانه:يتاليها وكما  وصولاليت مت ال ومناقشتها لنتائجاسيتم عرض 

 لتعرف على ادلستوى العام لالغرتاب النفسي لدى طلبة الصف الرابع االعدادي يف مدارس مدينة ادلوصل(.ل)

لارض التعرف ع ى ادليتتوى العام لالغرتاب النكيتم لدى ط  ة الاف الرابع وبعد تط ي  ادل ياس باياه النهائية ع ى      
اسةتجالت الط  ةة  ان ادلتوسة  احليتةايب ت ةال ( طال ةاً وطال ةة  وبعةد حت ية  022عةددها   الةيت ب ةغعينة ال    األساسية و 

( 80  الةةةةيت ب ةةةةغعنةةةةد م ارنتةةةةه لدلتوسةةةة  الكرضةةةةم اتاةةةة  ( 228702( لضلةةةةراف معيةةةةاري   888212احمل ةةةة  ضةةةةد ب ةةةةغ   
( أكة  78287 اتاة  أن ال يمةة التائيةة احمليتةوبة   One sample T-testلستيدام االات ار التائم لعينةة وا ةدة  

 ا ةعةةة  وجةةةود قةةةر  دال لةةة(  177( وبدرجةةةة  رةةةةة  2822لةةةة  ( عنةةةد ميتةةةتوى دال28788مةةة  ال يمةةةة التائيةةةة اجلدوليةةةة  
 ( ةوض  ذلل.8إ اائياً بال ادلتوسطال لااحل ادلتوس  احليتايب احمل    واجلدول  

 فسي لعينة البحث االساسيةنتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى االغرتاب الن (2اجلدول )

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط الفرضي ادلتوسط احلسايب ادلتحقق العدد
 القيمة التائية

 الداللة االحصائية
 اجلدولية احملسوبة

822 621474 62 441985 91569 
41962 

 يوجد فرق دال (799()2125)
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الفرضااية الثانيااة يوجااد اثاار ذو ) متوسةة  يف االغةةرتاب النكيتةةم يتةتوىجتشة  هةة   النتيجةةة إىل ان ط  ةة الاةةف الرابةةع هةةم  
داللاااة إحصاااائية لالغااارتاب النفساااي لااادى طلباااة الصاااف الراباااع االعااادادي يف مااادارس مديناااة ادلوصااال(. علاااى وفاااق 

 أديب(و  أانث( والتخصص )العلمي و متغري)ذكور
 اجلنس )ذكور، إانث(. -أ

تا  النوع االجتماعم  ذكور  إانث( االات ار موق  ع ى غرتاب النكيتم لتعرف ع ى الكرو  يف االااستيدم ال ا اان     
  أما ادلتوس  (228482( لضلراف معياري  278081ب غ ادلتوس  احليتايب لدرجات ال كور اذ التائم لعينتال ميتت  تال  

 ( االيت.4 اجلدول   تا  يفكما ة( 228880( لضلراف معياري  888412ب غ  إذ احليتايب لدرجات الطال ات 
 اجلنس )ذكور، إانث(نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مستوى االغرتاب النفسي تبعاً دلتغري  (4اجلدول )

عنةةةد ( 28788( اكةةة  مةةة  ال يمةةةة التائيةةةة اجلدوليةةةة  08222( ان ال يمةةةة التائيةةةة احمليتةةةوبة  0ةت ةةةال مةةة  نتةةةائج اجلةةةدول     
 اةةائية بةةال ادلتوسةةطال احليتةةابيال لاةةةاحل (  شلةةا ةةةدل ع ةةى وجةةود قةةر  ذي داللةةة ا170( درجةةة  رةةةة  2822ميتةةتوى  

( ان متوس  االانث اع ى م  متوس  ال كور 4يتب اجلدول  حبجاء قيه شلاوحبيتب النتائج ادلتع  ة جتا  اجلنس   اإلانث
اىل ان ط يعةةةة ادراك االانث لةة واهتم وضةةةدرهتم ع ةةةى سلاط ةةة الةةة ات والتاةةةور االػلةةةائم  ال ا اةةةانذلةةةل ةعةةةود  يتةةب راي شلةةا 
 ج االمور وتكاصي ها بشك  ةكو  ال كور ال ي ميي  يف الاالب للتعام  مع الواضع حب ر وتردد.لنتائ

 الفرع الدراسي )العلمي، األديب(
لتعرف ع ى الكرو  يف االغرتاب النكيتم وق اً دلتا  التياري الدراسم  الع مم  األديب( االات ار ااستيدم  ال ا اان     

( لضلةةةراف معيةةةاري   278742ب ةةةغ ادلتوسةةة  احليتةةةايب لةةةدرجات ط  ةةةة التياةةةري الع مةةةم    إذ التةةةائم لعينتةةةال ميتةةةت  تال
(   228202( لضلةراف معيةاري    888871ب ةغ   إذ  أما ادلتوس  احليتايب لدرجات ط  ة التياري األديب (228288

 .-( االيت :2 اجلدول  تا  يفكما ة
 
 
 
 

 اجلنس
 حجم
 العينة

 ادلتوسط احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

القيمة التائية 
 احملسوبة

 الداللة االحصائية القيمة التائية اجلدولية

 11,430 59,867 122 الذكور
81424 

41962 
(2125()798) 

الفااااااااااااارق دال احصاااااااااااااائياً 
 11,638 66,475 122 اإلانث لصاحل اإلانث
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  (5اجلدول )
 األديب(. -)العلميالفرع الدراسي  يف مستوى االغرتاب النفسي تبعاً دلتغرينتائج االختبار التائي لداللة الفرق 

عنةةد ( 28788كةة  مةة  ال يمةةة التائيةةة اجلدوليةةة  أ( 18078 ( أن ال يمةةة التائيةةة احمليتةةوبة  8أظهةةرت نتةةائج اجلةةدول      
لاةاحل التياةري  اائيا بال ادلتوسةطال احليتةابيال (  شلا ةدل ع ى وجود قر  دال ا170( درجة  رةة  2822ميتتوى  

( ان متوسةةة  التياةةةري االديب ةكةةةو  متوسةةة  2يتةةةب اجلةةةدول  حبجتاةةة  التياةةةري الةةة ي جةةةاء امةةةا قيمةةةا ةتع ةةة    االديب 
التياةةري الع مةةم   وةعت ةةد ال ا اةةان ان اليتةة ب يف ذلةةل ةعةةود اىل ط يعةةة الدراسةةة االنيتةةانية الةةيت دتاةة  اجلانةةب الت  ي ةةم 

ة الط  ةة ع ةى رسةم صةورة ذهنيةة ومة    ان التعام  مةع ت ةل ال ةدرات ضاب يةإذ ةاري ل ي ات وادلكاهيم قيها العمود الك ري 
 .اكار قاع ية م  التيااات الع مية موضوع االغرتاب هناةكون 

الغرتاب النكيتةم لةدى األقةراد األقةياص الة ة  لةدةهم قةعور غرةةب ضلةو أنكيتةهم ومةدى ا ةرتامهم ة اد ل فان وأا ا   
ور مهةةةم يف حت يةةة  الاةةة ة النكيتةةةية ل كةةةرد وقةةةعور  لةةة اهتم وكيةةةف ةشةةةعر جتاههةةةا  إن الشةةةعور األقةةةراد لالغةةةرتاب النكيتةةةم د

 ةةر بةةال االغةةرتاب النكيتةةم    يةة  أن االغةةرتاب ةةةؤ ر وةتةةن ر للتواقةة  النكيتةةم واالجتمةةاعم لةة ا ةوجةةد أبكينونتةةه وميتةةت   ه  
ع ةدة ةرهةر نتيجةة ظةروف احليةاة الاةع ة وادلإذ ل كرد شلا غلع  لك  منهمةا أ ةر ع ةى اااةر ع ةى صة ة األقةراد وانتةاجيتهم  

وت اةد ضاوط احلياة  وضةد ةكةون هة ا ال  ة  ذا درجةة عاليةة قيةؤدي إىل ااةتالل يف تةوازن الكةرد شلةا ةكةون لةه أكة  أ ةر ع ةى 
ن ري يف الشةعور لالغةرتاب الةةةؤدي     ( 82: 0228الكرد سواء ع ةى النا يةة الع  يةة أو اجليتةمية أو اليتة وكية  ادلهةدي 

 لإلنيتان إىل ض   ادلواجهة ك  ذلل  ةؤديشلا كاع ية والشعور لإل  اط  إىل الشعور للدونية وعدم ال النكيتم
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 
 :قيما أييت وص ت الدراسة اىل رلموعة استنتاجات

 عينة ال    اغرتاب نكيتم بشك  عام جيتتوى قو  ادلتوس  االقرتاضم .لدى  .2
ميكةة  ان تعةة و لةةدى ط  ةةة الاةةف الرابةةع االعةةدادي  اب النكيتةةمتوجةةد قةةرو  ذات داللةةة ا اةةائية يف ميتةةتوى االغةةرت  .0

 اانث( ولااحل االانث . -دلتا  اجلنس  ذكور

 التياري
  جم
 ادلتوس  احليتايب العينة

 االضلراف
 ادلعياري

ال يمة التائية 
 احمليتوبة

ال يمة التائية 
 اجلدولية

الداللة 
 اإل اائية

 11,533 59,945 422 الع مم
18078 

28788 
 دال إ اائياً  (170( 2822 

 11,581 66,397 422 يباألد
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ميكةة  أن تعةة و لةةدى ط  ةةة الاةةف الرابةةع االعةةدادي  توجةةد قةةرو  ذات داللةةة ا اةةائية يف ميتةةتوى االغةةرتاب النكيتةةم .8
 االديب( ولااحل االديب. -دلتا  الكرع  الع مم 

 التوصيات:
ا اةان باةرورة االهتمةام لحملاضةرات والنةدوات وع ةد ال  ةاءات الطالبيةة هبةدف حت ية  التكاعة  االجتمةةاعم ةوصةم ال  .2

لدى الط  ةة الة ة  ةعةانون مة  مشةك ة االغةرتاب النكيتةم وتةوق  االليةات او الوسةائ  الالزمةة ل تا ةب ع ةى االغةرتاب 
 النكيتم لدةهم.

 ةة  جيةة  مةة  ط  ةةة ضةةادرة  ع ةةى قةةادة مةة  نتةةائج ال  ةة  احلةةايل خلاالدعةةوى ادلدةرةةةة العامةةة لرتبيةةة زلاقرةةة نينةةوى اىل  .0
 التكاع  االجتماعم االغلايب وتشجيعهم ع ى مواجهة ادلشكالت اليت تواجههم .

 :الباحثاناقرتحت 
  ة  ول االغرتاب النكيتم وأ ر  قيتوازن الكرد وانتاجيته داا  ادلؤسيتات اخلدمية(.جراء دراسا
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 (4ادللحق)
 النهائية صيغتومقياس اإلغرتاب النفسي ب                              

 جامعة ادلوصل
 كلية الرتبية للعلوم  اإلنسانية
 ماجستري علم النفس الرتبوي \قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 
 

 عزيزي الطالب/
 عزيزيت الطالبة/

 
موعةةة مةة  الك ةةرات لييتةةت ذلةةا عالضةةة بت اةةي ل الدراسةةم بةة  الاةةرض منهةةا هةةو ال  ةة  الع مةةم ةرجةةى منةةل بةةال ةةةدةل رل

 لة كر  اجةة وال منهةا اي تةرتك ال وأن ق ةرة كة  أمام مناسب ترا  ال ي ال دة  يف( √قارة  إاالجابة ع  ك  ق رة بوضع 
 أمسل

 
 شاكرين تعاونكم

 
 (√مالحظة: أشر على ما خيصك بعالمة )

                 ( أنثى.                   ( ذكر :اجلنس
 الفرع الدراسي: علمي )              ( أديب )               (
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(010) 

 ال تنطبق علي ابداً  تنطبق علي احيأانً  تنطبق علي دائماً  الفقرات ت
    أعج  ع  أصلاز واج ايت بنكيتم  .2
    أقعر أبين قاق  يف  يايت  .0
    اختاذ ضرارايت بنكيتم ةاعب ع م  .8
    أعج  ع  حت ي  ما ارةد  .4
    أقعر أبن اراديت ضعيكة  .2
    أعاين م  قرود ال ه   .8
    أعت د أنه ةاعب ع م قهم معىن احلياة  .1
    أعت د أبن سعم الناس وتع هم ال م ر له  .0
    صل ت ام رس ت قاألمر سواء عندي  .7

    أقعر أبن دوري يف احلياة غ  واض   .22
    أعت د أبنه ما اسعى لت  ي ة غ  جدةد  .22
    ارة  أقعر أبين غ  مهم لآل  .20
    جد را يت لالبتعاد ع  ااارة أ  .28
    جد صعوبة يف احلاول ع ى اصدضاء   ي يون أ  .24
    الع لة ىلمي  اأ  .22
    أعت د أن ك  ما اقكر به هو نكيتم  .28
    عندما احتدث اتط ع دل  ةيتتمع يل  .21
    ب  مشاعر اال ت ار ل كا  شلا  ويلتنيتا  .20
    جد أن الك ب له ما ة ر  أ  .27
    أقعر أبن التميتل لل يم له ما ة ر    .02
أقةةعر أبن االقكةةار الةةيت ا  هةةا غةة  صةةاحلة مةةع   .02

 الناس
   

    ين وضاسماأقعر أبن اجملتمع عدو   .00
رى أن احليةةةةةةةةاة كالاابةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةوي قيهةةةةةةةةةا أيكةةةةةةةةة  أ  .08

 الاعيف
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(012) 

 ال تنطبق علي ابداً  تنطبق علي احيأانً  تنطبق علي دائماً  الفقرات ت
    ا ةؤم  به اجملتمع ال ي اعيه قيهرقض مأ  .04
    جد أن الكا  م  اجملرمال مرقهالأ  .02
    هتمامم جيتت   م ضعيفأ  .08
    عيه دون معرقة الاد  م  احلياةأ  .01
    ى دراسيت غ  انقعةأر   .00
    تيتائ  لستمرار دلاذا أان موجودأ  .07
    نكيتار والاعفا س لال  .82
    هدايف غ  واض ة وغ  زلددةأ  .82
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 رادلصاد
 (.02_11ص  االعالم وزارة ( الكوةت22  اجمل د (2الككر العدد  ع م االغرتاب رل ة (:2717  زةد ا د ابو  .2
 عمان  والتوزةع  ل نشر االتم دار  2ط والرتبوي  ادلدرسم والت وو ال ياس  (0221  ابراهيم  ابراهيم ع ي   ابو .0

 .االردن
 . الكوةت ال  م  دار  2 ط ادلره ة مر  ة يف النمو(: 2700 الدة  مادع دمحم   امساعي  .8
 ل     التيطي    اإل اائم والت  ي  الع مم ال    أساليب  ( 0224    ع داجمليد ع داحلميد   ال  داوي .4

   وزةعوالت ل نشر الشرو  دار   األول اإلصدار   2ط  ( SPSS  برانمج ولستيدام ةدوت ال ياانت وحت ي  ومجع
 .   األردن ة عمان

 الاكاء  دار  2ط  (ادلهارات ل ناء مدا   الع مم ال    منهجية(: 0228  جواد زلمود اجل وري   يتال .2
 .األردن -عمان الا اقية  الااد  دار مؤسيتة

 . ادلوص  جامعة  الرتبية  ك ية   2ط   التمرد و االغرتاب(: 0222  رقيد دمحم إض ال   احلمداين .8
 .(  الكوةت0العدد  ( 22 اجمل د  الككر عا  رل ة   الكاقكاوى" االغرتاب " ول(: 0222  براهيمإ     ة .1
 .مار ال اهرة    الاال  العا  دار   2ط   العربية ل  ات الا ايف االغرتاب(: 0228   ازم   ا ي .0
   ولهي ه اعداد  اسس والعشرة  احلادي ال رن مع م( 0227  الدليمم ا د ع د وطار  مشعان هادي   ربيع .7

 . االردن   عمان   العريب اجملتمع مكت ة  2ط
( منشورة غ   دكتورا  اطرو ة   اجلامعة ط  ة لدى االجتماعم للتماسل وعالضته االغرتاب(: 0221  دمحم   رجال .22

 .ادليتتنارةة جامعة   الرتبية ك ية  
 .ل نان   ب وت   النكيتية ارفادلع دار  8ط   ماط   س ة االغرتاب(: 2778  زلمود   رجب .22
 اخلاصة احلاجات ذوي ارقاد(: 0228  جورج عادل   ع دل ابراهيم   طعمه س يمان طنوس   ال رة ات   الرػلاين .20

 .االردن الككر دار  2ط   واسرهم
  غ  ماجيتت  رسالة   النكيتم لالغرتاب وعالضته االجتماعم اخلوف(: 0220  ع دل  يتال سرور   اليتعدي .28

 . ادليتتنارةة جامعة  الرتبية  ك ية  (منشورة
 .االردن عمان   والتوزةع ل نشر الشرو  دار  0 ط" والت وو ال ياس اساسيات"  (0228  ل ع د اليتماك  .24
 . والتوزةع ل نشر االه ية ب وت   8ط العريب  اجملتمع بدراسة م دمات(: 2711  هشام   الشرايب .22
   ادلارةة االصل و مكت ة   2ط   والتط ي  النررةة بال النكيتم االغرتاب العنف: (0222  زلمود زةنب   ق   .28

 .مار   ال اهرة
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 ل نشر ادليت ة دار  2ط   النكس وع م الرتبية يف ال    مناهج اىل مدا ( 0227  وآارون ا ي  ع اس  دمحم .21
 .االردن   عمان   والط اعة والتوزةع

 دار  2ط اليت وكية  الع وم يف اإل اائم والت  ي  الع مم ال    اليبأس(: 0220 ا ي  قاض  عامر الع اسم  .20
 .والتوزةع والنشر ل ط اعة نون

 والتوزةع ل نشر ادليت ة دار  0ط التدرةيتية  العم ية يف الرتبوي والت وو ال ياس( 0227 عالم   صالح الدة  زلمود  .27
 .االردن   عمان   والط اعة

 ادلر  ة طالب لدى لالغرتاب الشعور ميتتوى اكض يف ارقادةال اس وبال ا ر(: 0222  إبراهيم إمساعي  ع م  .02
 . ادليتتنارةة جامعة الرتبية  ك ية  ( منشورة غ   ماجيتت  رسالة  اإلعدادةة 

 الاانوةة ط  ة لدى النكيتم واالغرتاب ال ات هبوةة عالضته و ال يمم التا (: 0222  ابراهيم عادل سناء   ك اجة .02
 .غ ة  اإلسالمية النكيتم  جامعة اإلرقاد ضيتم  الرتبية  ك ية  (منشورة غ   ماجيتت  رسالة  غ ة  ضطاع يف العامة

   االعدادي اخلامس الاف ط  ة لدى االغرتاب عالم يف الواضعم االرقاد ا ر(: 0220  زب  نواي بتول   الكعيب .00
 .ال ارة جامعة  الرتبية  ك ية  ( منشورة غ   دكتورا  اطرو ة

  .12 العدد   ادلطمئنة النكس رل ة  " االسالمم اجملتمع يف االغرتاب(: "0220  أماين   ماجد .08
 .  الكوةت(0  والعدد 22اجمل د  الككر  عا  رل ة   الكاقكاوي االغرتاب  ول(: 2704  ابراهيم زلمود  .04
 .األردن   عمان   2ط   االجتماعم ع م(: 0222  دمحم عاام   مناور .02
 دار  2ط والنكيتية  الرتبوةة الع وم يف ال    مناهج  (2019  العتوم  ةوسف وعدانن صالح  لع د ادلني ل  .08

 .االردن عمان  والط اعة  والتوزةع ل نشر ادليت ة
 جدةنة ادلتوسطة ادلر  ة طال ات م  عينة لدى العدواين لليت وك وعالضته النكيتم االغرتاب( : "0228 زة  ادلهدي  .01

 (.2 رل د 2 عدد ادلتيااة  الدولية الرتبوةة اجمل ة  "الرتض
 ماجيتت  رسالة النكيتية   اجاهتم حت ي  جدى وعالضته دمش  جامعة ط  ة لدى االغرتاب(: 0220  وقاء موسى  .00

 .دمش    دمش  جامعة   الرتبية ك ية  (منشورة غ  
   أبرة   2العدد  22اجمل د   الككر عا  رل ة   واضعا و  " مكهوما و اصطال ا االغرتاب(: "2717  ضيس النوري  .07

 .اإلعالم وزارة   الكوةت   ةونيو   ماةو
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