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باالكتئاب والعزلة والمداندة  الذعور بالوحدة النفدية ورالقته

 درادة تذخيصية رلى رينة من طلبة جامعة دمذق االجتمارية

 
 

 *رياض العاسمي .د

 الملخص 
 
الادداف لب رددي  تعدد ا الودد ين اددلب اللجاددى الادداطعللب الادداف لب رددي ال يدد  ي  دد ا ه تهدد ا ال راسددى  لدد      

 .  ،االكتئاب ،المسا  ة االجتماعلى الم ي ى ري درجى الشعور االوح ة ال وسلى يكل طب العزلى االجتماعلى
(  952رسدلب ردي جاطعدى دطشدو، اوا د  )( فالااً يفالاى طب اللجاى ال ا684تكو ت عل ى ال راسى طب )   

دد 92د  ادلب )الاداف لب ردي المد ت. ت ايحدت  عمار د( فالااً يفالاى طب 992طب اللجاى الااف لب ري ال ي  ي ) 
 .  ( س ى96
ي دد  اسددتا ب الااحددا الماددايلة التاللددى و طالدداس الوحدد ة ال وسددلى ي طالدداس االكتئدداب ي طالدداس العزلددى   

 االجتماعلى ، طالاس المسا  ة االجتماعلى .
طتوسدلات درجدات اللجاددى  ال تداج  التاللدى ودد يجدود رد ين الات داللدى  حبداجلى ادلبعدب كشدوت ال راسدى     

الااطعللب الااف لب ري ال يد  ي  د ا ه  الاداف لب ردي الم ي دى ردي كدل طدب الشدعور االوحد ة ال وسدلى يالمسدا  ة 
. يكذلك يجود ر ين دالدى لبدالح اا داث طاار دى ال ي  ىاالجتماعلى ياالكتئاب يالعزلى االجتماعلى لبالح فجا

 الذكور.ا
ال مدا  ههد ت ال تداج   ،ال وسلى يكل طب االكتئاب يالعزلدىالب الشعور االوح ة  د يجود عال ى ارتاافلى طوجاى

 عال ى ارتاافلى سالاى الب الشعور االوح ة ال وسلى يالمسا  ة االجتماعلى .
دددد رددد ين الات داللدددى  حبددداجلى ادددلب طتوسدددلات درجدددات اللجادددى الاددداطعللب الدددذيب يعدددا وت الوحددد ة ال وسدددلى 

 ددذا الشددعور رددي كددل طددب االكتئدداب يالعزلددى ي الددع  المسددا  ة االجتماعلددى لبددالح  ي  دد ا ه  الددذيب ال يعددا وت
 اللجاى الذيب يعا وت.

 
 سورية. –جامعة دمشق  –* كلية الرتبية 
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 مقدمة ال - 1
السياسييييية تااد  ييييادية  العديييييد مييييا ال حييييديا    فييييي  واجيييي ينسيييياي اليييييو      يييي  إيعيييي  

ال ي ا ا  اظتسي م    ن يجيةلل يور  تالقليق  هيدفا  ذا ميا جعلي  تالعلمية ، ته  تالثقافية تااج ما ية
، (Lonelinessبالوحييد  السيسييية  تأكثيي  وييعورا  معهييا أكثيي  رعقيييدا    روافقييأسييالي   غييد ،كمييا 
( Lonesome لكثييين ميييا لييي ت  الوحشييية  رييي   الغالييي  معانا هيييذا الشيييعور ي ييياح  تاليييذ 

 (.Depressionااك ئا   (ت Dejection ( تااغ ما   Alienationااغرتا  ت 
كافيية  س شيي  بييا ويي امع ا  ميي ر الييي َعييدا الوحييد  السيسييية مييا الجييواه  ااج ما ييية اعتامييةرت  

مشيييكلة  امييية ديييد ر يييي  اليييي د   أ  م حلييية ميييا  رعيييد   كميييا أ يييا تخ وصيييا  ليييدا الشيييبا ،
ا  ظتييا يخيي أ  ليهييا ، إا  أي م حليية الشيبا  دتثيي  مسعخيييا  خخينا    حيييا  ا نسيياي نجي  م احي   ميي  
تهييييذ   مهسيييية...اخل.  اد  يييادية أ  نيسيييية أ  سيييواك أكانييييع اج ما يييية أ م سيييار ةميييا رغييينا  

الضيع  السيسيو تال يكيل الوجيداف تاف قياد ال قبي  تال يودد   سيد صياحبها نثراظتشا   غالبا  ما 
ج ما يييية  إدامييية   ديييا  ااانيييدما   آلخييي يا ، مييي  تجيييود فجيييو  نيسيييية ربا يييد بيييا لتاضتييي  
الشييعور بالوحييد   الع دييا  ااج ما ييية م مثليية   مييا رتدد   اانسييحا  الييت  اآلخ يابيي مثميي  

 ييد  القبييوج ااج مييا و تالعجليية ااج ما ييية ت ييد  ال لييا  ييا الع دييا  ااج ما ييية السيسييية ت 
تاليييييييييييييييي غالبيييييييييييييييا  ميييييييييييييييا ركيييييييييييييييوي م يييييييييييييييحوبة بااك ئيييييييييييييييا  تال قيييييييييييييييدي  اظتيييييييييييييييس ي  لليييييييييييييييذا  

 (Moustakes,1999,22.     
ية إحسييياس اليييي د بوجيييود فجيييو  نيسييي بأ يييا  الوحيييد  السيسيييية (9191   دشيييقوش تيعييي    

إذل درجيية يشييع  معهييا باف قيياد ال قبيي  تال ييودد  متمولييو اه غتاليي  السيسييوأويي اص  ييا   ربا ييد
يرتريي   لييك ذلييل ح ميياي الييي د مييا أهلييية ااـتيي اط     دييا  ت  ، تاضتيي  مييا جانيي  اآلخيي يا

 (.3، 9191 دشقوش :  الوسط الذ  يعي  في  ف ادأمثم   م  غن  ما 
تن يجييية لل يييداخ  بيييا أ ييي اض الوحيييد  السيسيييية تااليييخ ابا  ا خييي ا ،فقيييد رعامييي   لمييياك 
اليييسي    بدايييية ا مييي  مييي  ميهيييو  الوحيييد  السيسيييية كيييأ  اليييخ ا  نيسيييو  خييي  ،مثييي   القليييق 

تكيي  ض الوحييد  السيسييية أ يي ا بييامييا رشيياب   احجييو تااك ئييا  تالضييغط السيسييو ، تذلييل ظتييا 
رؤكييد غيين  اضتديثيية لكييا ا ثييات ال ج يبييية .تالعجليية ااج ما ييية السيسييو أ يي اض ااك ئييا  مييا

ذلييل   فميهييو  الشييعور بالوحييد  السيسييية مت ليي   ييا رلييل االييخ ابا  السيسييية تااج ما ييية 
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  دية ػتيدتد   ا خ ا،  ي الوحد  السيسية حتدت ن يجية اف قياد ا نسياي  ي يكيوي ً فيا   
أصييييبع يسجيييي  إذل هييييذا اظتيهييييو  كحاليييية نيسييييية  هسييييااآلخ يا ،تمييييا بييييأت غتمو يييية مييييا الع دييييا  

بييييال غم مييييا م يييياحبة هييييذا الشييييعور للعديييييد مييييا  مسيييي قلة  ييييا رلييييل اظتييييياهيم السيسييييية ا خيييي ا
 (. Seligson,1983,pp.33-57   ا   اض السيسية كالقلق تااك ئا 

الع دييية بيييا الشيييعور  هيييذ   يييا ًبيعيييةل كشييي  راسييية جييياك  هيييذ  الد ت  ليييوك ميييا سيييبق
ااك ئييا  السيسييو تالعجليية ااج ما ييية تاظتسيياند  ااج ما ييية  لييدا  :بالوحييد  السيسييية تكيي  مييا

 . يسة ما ًلبة بع  كليا  جامعة دمشق القاًسا   ال ي  تاظتديسة
 
 ـ مشكمة الدراسة2
لدراسيا  اصتامعيا ،تذليل كميا بيس ي  ا  الشعور بالوحد  السيسية مشكلة كبن  للخلبة ك  يش

  1982  اي تسيييييييييبيس يتبنظتييييييييي(، sermat,1978  سييييييييينما :السيييييييييابقة مثييييييييي  دراسييييييييية كييييييييي  ميييييييييا
Perlman,&Spinner,،)  تسييي وكجstokes,1985 ) تإيجمييياي Eisman,1984 ) دراسييية خضييي ت 

( ت  3003( تالييييج     9111  (، تالييييدردي  ت  بييييداه9111( تال بيعيييية  9111(الشييييسات ت 
 يا ميييييسهم  يييييا إدامييييية   ديييييا  ناجحييييية( ، تخاصييييية العييييياجج 3002(  مييييي   3003ظتيييييجرت   ا
اآلخ يا ، تكيييذلل اليييذيا ي سيييموي بالسيييلبية تاطتجييي  ،تغييين ذليييل ميييا السيييما  الش  يييية بييي

لييدا  تاسييما يهم ديد رييؤد  إذل نقيه اظتهييارا  ااج ما يية لييدالييي  تالبيئيية تالييي تجل اصتسسيية 
بييا كيي  تأسيياليبها  ثييار ال سشييئة ااج ما ييية  اخيي   ن يجيية  ،سييكاي ال ييي مييا ًلبيية اصتامعيية 

اصتامعيية مييا مسيياًق رييييية بعيييد   ييا مكيياي اصتامعيية إذل بعضييهم يييأ    يمييا ال ييي  تاظتديسيية، 
د تهييذا اان قيياج مييا وييأن  إكتييا   الغاليي    اظتييدي ال ميسييية كدمشييق تحليي  تال ذدييية، الكامسيية

ميا اانعجاليية  ا  ديدر ا مي  هيذا ييي ض  ليي  ميا   يواجهي ، ت  ميافجو  تاسعة بيا ميا رعيود  ليي  ت 
تميييا ي بعهيييا ميييا دليييق تريييور  تاك ئيييا   تميييا ي بعهيييا ميييا فقيييداي الش  يييية أت أزمييية هويييية اليييذا ،

تسييييييوك ال وافييييييق السيسييييييو  توييييييعور بييييييالعجج ت ييييييد  حتميييييي  اظتسييييييؤتلية تاضتيييييين  ت ييييييد  ااسيييييي ق ار
سيييالي  جدييييد    ال وافيييق خت لييي  كميييا  تهيييذا ي خلييي  ميييسهم أيضيييا  اسييي  دا   أ ،تااج ميييا و
 صيلية البعيييد   يا ال عقيييد   اليي اك سيبوها   بيئيي هم اآلخ يا بيياأسييالي  ال يا ي  تنو يا   يا 

 .  ااج ما يةداع ال
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تظتييا كيياي ميهييو  الشييعور بالوحييد  السيسييية دل لتييح باه مييا  البيياحثا العيي   إا    السييسوا  
  حييدتد  لييم  - دل يلييق اه ماميا    غت معسييا السيور  كيذلل ،كمييا أوي نا إذل بعضييهم  ا خين ،
 . لك مس وا الدراسا  اظتسحية تا روادية - الباحث

الع بييية أكانييع الوحييد  السيسييية ت  د هييا بييبع  اظت غيينا  سييواك الكثيين  الدراسييا  رساتلييع 
ئا  تالعجلة ااج ما يية الوحد  السيسية ت  د ها بااك بدل روج اه ماما  كبنا   ،ا جسبيةأ  مسها 

 لك ال غم ميا تجيود  ،تاظتساند  ااج ما ية تخ وصا  لدا ًلبة اصتامعة اظتسحدريا ما ال ي 
دتي السجيي  إذل م غيين البيئيية   بعيي  الدراسييا  الييي رساتلييع الوحييد  السيسييية لييدا ًلبيية اصتامعيية

(، 9111: ال بيعييييييية مثييييييي  دراسيييييييا  كييييييي  مييييييياصتيييييييامعو  اصتغ افيييييييية كمكييييييياي إدامييييييية الخالييييييي  ا
 .  ( 3003( تالج    9112الجيا  (، حسا ت 9111، خض  ت الشسات  (9113السياج 
 :ى ري التساؤالت اآلتلىيا اء عج  اللك، يمكب تح ي  طشكجى ال راسى الحالل  

خت لي  درجية الشيعور بالوحيد  السيسيية اخ  فيا  جوه ييا  بيا الخلبية اصتيامعيا القياًسا ي هي  
 لقاًسا   اظتديسة ؟.  ال ي  تأد ا م ا

تااك ئيييييا  تالشيييييعور بالعجلييييية تاظتسييييياند   هييييي  خت لييييي  درجييييية الشيييييعور بالوحيييييد  السيسييييييةيييييي 
الذكور تا نات   كي   ميا ال يي  تاظتديسية  ااج ما ية اخ  فا  جوه يا  با الخلبة اصتامعيا ما

 .؟
ت كي   ميا ااك ئيا   ،ةبيا الشيعور بالوحيد  السيسيي ا    دة اررباًية دالة إح امي هساكي ه  

 .؟الذيا يعانوي الوحد  السيسية لدا ًلبة اصتامعة تالعجلة  تاظتساند  ااج ما ية
  م وسيييييخا  درجيييييا  ااك ئيييييا  تالعجلييييية تاظتسييييياند   دالييييية إح ييييياميا   هييييي  هسييييياك فييييي تجليييييي 

 اليييذيا االخلبييية اصتيييامعيا الوحيييد  السيسيييية ت  اليييذيا يعيييانويالخلبييية اصتيييامعيا بيييا  ااج ما يييية
   ا؟.يعانو 
 
 ـ أىمية الدراسة3

فالوحيييييد  السيسيييييية   و  تاليئييييية العم يييييية اليييييي ر ساتعتيييييار جليييييك أقتيييييية الدراسييييية   أقتيييييية اظتولييييي
ضتاليييي  كمييييا بيسييييع مييييا السيييياس   الع يييي  ا هييييا الكثيييينتحاليييية تجدانييييية يعاني أصييييبحع مشييييكلة
ية تداليية صيياددة لل سبييؤ ، كمييا رعييدا ا رلييية اظتمهييد  لكيي ت االييخ ابا  السيسييالدراسييا  السييابقة
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مييا ا فيي اد تخ وصييا   تهييذ  اضتاليية أصييبحع رييؤرتجل الكثيين، هييا الييي دود مشييكلة نيسييية يعانيبوجيي
ميييا اظتشيييك   اظت علقييية بيييال وافق ااج ميييا و تالش  يييو فقيييد  كثييينالشيييبا ، ترسيييب  عتيييم ال

 .(Bjorklund، (1992 أوار  الدراسة الي دا  هبا  جبوركلوند
( مييسهم ٪30( مييا ًلبية اظتيدارس غين مقبييولا ميا دبي  زم مهيم ت ٪90يي 5إذل أي ميا بيا  

حييي  الكييي  اظت  يييي  م حلييية الشيييبا ف يشيييع تي بالوحيييد  السيسيييية تي مسيييوي أي يكيييوي عتيييم أصيييدداك.
شتاهييييا تخ ام ييييها السيسيييييية تاصتسييييدية تاانيعاليييييية ييييي عتيييييا    حييييييا  ا نسييييايالعم ييييية ا خيييي ا 

اظت  ليية اليي نتي    يا غنهيا ميا م احي  العمي الي دتيجها عقلية تالسيسية تااج ما ية تاضت كية تال
مييا ال يييارا  اظت وازنيية أحيانييا  تاظت سادضيية تاظت  ييار ة أحيانييا  كثيين لل ، تذلييل ن يجييةفيهييا ا نسيياي

أخ ا بسب  ال غنا  اضتضارية تالثقافية تاليك ية تالسياسية الي دتي  هبيا ا  معيا  ميا  ي إذل 
أي هييذ  اظت غينا  تاظتيؤث ا  ريرتك ب ييماها   حييا  ا  معيا  بشيك   ييا   هوالبيدي خي ، تميا 

بج لي   وتيلقي ، لك  خامهم تريا لهم م  ا حدات يسعك  هذا إذ ،تالشبا  بشك  خاص
 . لك خ ام هم الش  ية   اجتا  الق امة تا حباط تاطتو  ما ا هوج

بعيي  اظتشييك   تا زمييا  الييي  رعيياف الييي دييد اصتامعيية إحييدا ويي امع ا  ميي  ًلبييةتنتثيي  
: ا تج اظتشييييك   الييييي يواجههييييا هييييؤاك (9111كمييييا يقييييوج رتعيييية    ركمييييا   أميييي يا هيييياما

 :. تالثيييافاآلخييي يا تمييي  الوادييي  ب يييور  صيييحيحة الشيييبا    فهيييم ذاهيييم تدبوعتيييا ،تال عامييي  مييي 
 :  الييي يعانو يياط هبم.تأهييم اظتشييك اظتشييك   الييي رسخييو   لييك سييلوكهم ميي  غتيي معهم ا ييي

تا ويل أي هيذ   .م ام هم   ا  ا أنيسهم أأكانع  د  إحساسهم باضت ية اظتسؤتلة سواك 
ميييا اظتشيييك   السيسيييية تااج ما يييية   كثييين ا حيييدات الضييياغخة ديييد ريييدفعهم إذل الوديييو    ال

 كالعجليييييية ااج ما ييييييية تالشييييييعور بالوحييييييد  السيسييييييية تالشييييييعور بييييييااغرتا  السيسييييييو تااك ئييييييا  
 (.                                                            593،  9111 رتعة:

ميا كثين ن يجية لل أ يي ليدا ًلبية اصتامعية الشعور بالوحد  السيسية أي يبدت ما هذا الع ض
العوامييي  البيئيييية تالذاريييية تااج ما يييية تا خ ديييية، كالسيييي  بعييييدا   يييا ا هييي  تركيييويا   ديييا  

  بيئة جدييد  ديد ركيوي بيا البيئ يا في تجل تاليحة كياخ    ااجتاهيا  تأسيالي  اج ما ية 
تدييو  الشييبا    اضتيين  تاالييخ ا  تالقلييق تااك ئييا   إذل اضتيييا  تال يكيين تالعميي ، ؽتييا يييؤد 
ذل مييا يعانونيي  ميييا مشييا   سييلبية ، ر ييا يسيييا د   ال عيي   إتالعجليية ااج ما ييية. لييذلل ، فييي ي 
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سيييؤتلا تاظتعييياصتا السيسييييا   اصتامعييية إذل ػتاتلييية ال غلييي   ليييك أسيييبا  رليييل روجيييي  أنجيييار اظت
 اظتعانا  ما خ ج اس  دا  ا سالي   الودامية تا روادية أت الع جية  اظتساسبة.

كما أي البحث اضتارل كتمي  بيا ث ثية م غينا   ليك درجية كبين  ميا ا قتيية ،تهيو اليي تجل 
دارسيا   جامعية دمشيق ميا اصتسسيا   درجية ا حسياس بالوحيد  با ًلبية ال يي  تاظتديسية ال

ت  د هييييا كييييذلل بالعجليييية ااج ما ييييية تااك ئييييا  تاظتسيييياند  ااج ما ييييية، تهييييذا مييييا   السيسييييية
  ديية اررباًييية  هيي   الدراسييا  السييابقةاف قيي   إلييي  الدراسييا  السييابقة   هييذا ا اج.فقييد أ 

تكييييي  ميييييا ااك ئيييييا  تالعجلييييية ااج ما يييييية تاظتسييييياند  بيييييا كييييي  ميييييا الشيييييعور بالوحيييييد  السيسيييييية 
( تدراسيييييييييييييييييييية وييييييييييييييييييييول ج تمييييييييييييييييييييور Eisman,1984ااج ما ييييييييييييييييييييية ،كدراسيييييييييييييييييييية  ايجميييييييييييييييييييياي   

 Schultz&Moore,1984  تدراسة جونج ،)Jones,1981.) 
تديييد رسيييهم ن يييام  الدراسييية اضتاليييية ميييا الساحيييية ال خبيقيييية    مييي  بييي ام  إرويييادية ل حسيييا 

ة لييييييدا ًلبيييييية اصتامعيييييية الييييييذيا يي قييييييدتي إذل مهييييييارا  ال واصيييييي  وييييييبكة الع دييييييا  ااج ما ييييييي
ا ، كميا نتكيا أي يسي ييد ميا انو يتفقا  ظتق ضييا  اظتوادي  اظت  ليية اليي يع  ااج ما و السليم

ن يييام  هيييذ  الدراسييية كييي  ميييا  اظتييي با تا هييي  تاظتسيييؤتلا  يييا ر ايييية الخلبييية اصتيييامعيا   ريييوفن 
 .الوحد  السيسيةالشعور ب الذ  يبعدهم  ا وبع ت ما يا  اظتساخ اظت مم عتم نيسيا  تاج 

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة - 4

رعييدد  اآلراك تتجهييا  السجيي  حييوج ميهييو  الشييعور بالوحييد  السيسييية تفقييا  اجتييا  كيي   ييادل 
   فقيييييد َ ييييي    موسييييي كاز  .تتجهيييييا  نجييييي   ا العلمييييياك حييييياتج ال  يييييد  للموليييييو  ذارييييي يمييييي

Moustakas,1999 ) الوحيييد  السيسيييية لغوييييا  بأ يييا بقييياك اليييي د دتي صيييحبة ،تلكسييي  يضيييي  أي
الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية يع يييق ويييعورا  أ ميييق ميييا غتييي د البقييياك دتي صيييحبة فهيييو ويييعور بيييالي ا  

 (.Moustakas,1999,41العاًيو   
 ،تن يييا  جت بييية ذاريييية ا  مؤظتييي ا  ( الوحيييد  السيسيييية ويييعور Rokach,1989بيسميييا يييي ا  رتكيييار    

تركوي خقهيا بشيك  مسيي د نيار   يا ويد  اضتساسيية اليجية ، تويعور اليي د بأني  تحييد تبعييد 
  ييييا ا  ميييي  تالشييييعور بأنيييي  غيييين م غييييو  فييييي  تمسي يييي   ييييا اآلخيييي يا تمقهييييور بييييا دل الشييييديد

 Rokach,1989,531-544.) 
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حيييوج الوحيييد   (Wiess , 1973ميييا البييياحثا  ليييك ميييا افرتلييي   تيييي     ارييييق كثييينتديييد 
خاصيي ا أساسييي ا قتييا : أي الوحييد  السيسييية ريغَعييدا خييق  غيين سييار  مثلهييا لييديها  يأيسييية مييا الس

مثيي  اضتيياا  الوجدانييية غيين السييار  كااك ئييا  تالقلييق، تمييا هييذا اظتسخلييق ي بييا لسييا أي الشييعور 
.  وي  أويكاج اظتعانيا  ليدا ا نسياي بالوحد  السيسية وعور نيسيو ألييم ديد يكيوي مسيؤتا   يا

جييود نقييه   بو ثيي  إدراكييا  ذاريييا  للييي د نت ميهييو  العجليية ااج ما ييية   أنيي   ليي   ييامتا أنيي  كميي
نسييي    داريي  ااج ما ييية  فقييد ركييوي هييذ  السييواده: كمييية كييسقه    ييدد ا صييدداك، تدييد 

 939، 9111 ،ركوي كييية أت نو ية كسقه ا بة أت ا لية م  اآلخي يا    خضي  تالشيسات  
 (. 933ي

أبعيياد أساسيييية طتييق  الشيييعور بالوحيييد   ة( ث ثيييWiess,1987ك  ليييك ذلييل تلييي  تييي   تبسييا
 السيسية لدا الي د تهو :

شين إذل حاجية اليي د الداممية إذل ال يدادة العاًييية اضتميمية ميا ا ويي اص رت    د العافودىو
 ن يجة اف قاد  هذ  اظتشا  . هذا الشعوراظتق با،تإذل ال أييد ااج ما و، تي ولد 

جييا  ا ا رييي  تالضييغط السيسييو  سييد ال وديي  ضتوييعور الييي د بييالقلق اظت تيعييي د التأطددلو ب
 ر حقق ؽتا يولد الشعور بالوحد  السيسية .

ركيويا   تهيو أي ويعور اليي د بالوحيد  السيسيية يقي  حيام   أميا ج د المظدا   االجتماعلدىو
 (. Wiess,1987,p.10ال دادا  م  اآلخ يا ؽتا يولد الشعور بااك ئا    

لوحيد  السيسيية أتعتميا : الوحيد  السيسيية ل( بيا نيو ا   Wiess , 1973    تيي   مييج ت 
الساوييئة  ييا اانعييجاج اانيعييارل ، تثانيهمييا الوحييد  السيسييية الييي رييسجم  ييا العييجج ااج مييا و. 

ليي تابط فيا تج ن ييا  غييا  اار يياج تال عليق اانيعييارل ،   حييا ي جي  السييو  الثياف إذل انعييدا  ا
خقرييياي مؤظت ييياي ، فضييي    ميييا ي ييياحبهما ميييا أ ييي اض ااك ئيييا  سيييو ا ااج ما يييية . تكييي  ال
   .( 903،  9113 السياج ،  ت د  الشعور بال احة

ت ليييك الييي غم ميييا اريييياجل البييياحثا  ليييك اسييي ق لية الوحيييد  السيسيييية  يييا بقيييية االيييخ ابا  
 رليييية لكييي  االيييخ ابا  السيسيييية  بارهيييا ابا  يعانيهيييا بعييي  ا فييي اد   ا  مييي  السيسيييية اليييي

، بعيييد  السيييعاد ، تال شيييا  الشيييعور اليييذا   اليييي ي  يييدرهانقخييية البدايييية لكثييين ميييا اظتشيييك   ت 
إا  أ ييم اخ ليييوا   ،فضيي    ييا ا حسيياس القهيي   بييالعجج ن يجيية اانعييجاج ااج مييا و تاانيعييارل
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اخي    إذل ا سي  السج يية اليي يسي سد ي جي  هيذا اديد . ت ترع ييهيا  حتديد الوحيد  السيسيية 
( أي مشييييا   الوحييييد  Sermat,1978   سيييينما   اإليهييييا كيييي  مييييسهم .فعلييييك سييييبي  اظتثيييياج ييييي

خ يا  ليك أسياس ميا اليود ، تأي يكيوي اليي د اآلالسيسية رسي   ميا اضتاجية إذل ف صية ل رربياط بي
ا الي ف  أت سيوك اليهيم      دادرا   لك ال عبن  ا أفكار  ت واًي  ث يية رامية تميا دتي خيو  مي

Sermart,1978,271-275). 
كمييييا ييييي ا العديييييد مييييا العلميييياك أي هسيييياك ثيييي ت تسييييام  نتكييييا أي رسييييهم هبييييا اطت ييييامه 

 :  الشعور بالوحد  السيسية روليد الش  ية  
  رقليييي  مييييا  ،ا  صييييديق، مه صيييياحبها و  ييييا  غيييين م غييييو  فييييي ييييي فقييييد جتعيييي  هييييذ  اطت ييييا

 احة ل .الع دا  ااج ما ية اظت 
ييي دييد رييؤثت  الييي تجل الي دييية   السييلوك ال يييا لو للييي د ، تجتعيي  ا افجيية  لييك الع دييا  أميي ا  

 صعبا.  
، الوادعيية   الع ديا  ااج ما ييةاس جابة الي د لل غنا   ي إي خ امه الش  ية رؤث   
عور هبيا  خضي  ت ا    اسي جاب   للوحيد ، ت  إزالية الشياتريؤث    كيييية أي يكيوي الشي ه فعي

 (. 933ي939، 9111الشسات   :
( أي الوحييد  السيسييية هييو وييعور Gordon, 1976 نيسيي  ااجتييا    ييي ا  جييوردتي   بيسمييا 

الي د باضت ماي الذ  يسشأ  سدما خت يو بع  الع ديا  اظتعيسية اليي ي ودعهيا اليي د ميا اآلخي يا    
,.1976.p:6  Gordon.) 

  يييياد  كييييويالييييذ  يمعيسيييية ضتاجيييية الييييي د ل رربيييياط بيييياآلخ يا،  تإذا  لمسييييا أي هسيييياك أسييييبابا  
 ( تا  مييياد معلوميييا  Affective Dependence: ا  مييياد  ييياًيو   ،قتيييابخييي يق ا مرتابخ ا

 Dependence Informational ) .  تي جسيييييد اا  مييييياد العييييياًيو فيميييييا ييييييوف   ارربييييياط اليييييي د
ا  مييياد اظتعلوميييا    حاجييية اليييي د ي جسيييد ابيسميييا بييياآلخ يا ميييا حاجيييا  جسيييمية تماديييية. 

ا سييييبا   ،تراميييي أدركسييييا مييييا  إذا  لمسييييا ذلييييل ،للمعلومييييا  الييييي رؤكييييد صييييحة  راميييي  تا  قاداريييي 
                                                                      (.Jones, &Gerard.1967  اضتقيقية للشعور بالوحد  السيسية

يي رغينا  9( أسبا  الوحيد  السيسيية   : Raven&Rubin,1983  تيل ه  رافا ترتبا 
 ديييية ييييي الخ يقيييية الييييي يعييييجت هبييييا أًيييي ا  الع3  مييييياهيم الييييي د تأهدافيييي    الع ديييية الش  ييييية.
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 أت اـتيالييييييييييييييييييها مشييييييييييييييييييا   الوحييييييييييييييييييد  لييييييييييييييييييديهم ذل اسيييييييييييييييييي م ارمشييييييييييييييييييا  هم تسييييييييييييييييييلوكياهم إ
 Raven&Rubin,1983,254 ). 

السيسيييية اليييي يعانيهيييا بعييي  ا فييي اد، مييييج  يونييي   تميييا جهييية اضتيييديث  يييا أويييكاج الوحيييد  
Young : با ث ثة أنوا  ما الوحد  السيسية هو 
اليي ر ضيما فيرتا  ميا الوحيد   ليك الي غم ميا أيأل حييا  ا في اد  و ةدالوحد ة ال وسدلى العاادي 

 ر سم بال وافق.
الق يي    اظتاليو  بع ديا  اج ما يية ًيبيةتفيهيا ي م ي  اليي د  الوح ة ال وسلى التحوللدىوي 

، تلكسيي  يشييع  بالوحييد  السيسييية حييديثا  ن يجيية لييبع  الجيي ت  اظتسيي جد  ، كييالخ جل أت تفييا  
 أحد اظتق با إلي  ؽتا ي ربط هبم  لك اظتس وا الوجداف.

 ار يي  إذل حييد السييسا ، ت  الييي دييد رسيي م  ليييرتا  ًويليية ، ددد الوحدد ة ال وسددلى المزط ددىو
  ميييييييييا أنيييييييييوا  ال ليييييييييا فيميييييييييا ي عليييييييييق بع دارييييييييي  ااج ما يييييييييية  بيييييييييأ ت نيييييييييو فيهيييييييييا يشيييييييييع  اليييييييييي د 

 Sappington,1989.334 .) 
هيذ  ا نيوا  الث ثية للوحيد  السيسيية أيأل السيو ا ا تج تالثياف ويامعاي   حييا  ن حح ما ت 
تلكسهما ا ي  ي إذل حد ال خور للدخوج إذل نخاجل دامي   الوحيد  السيسيية  ،ما ا ف اد كثنال

رعييييي ض اليييييي د للمجييييييد ميييييا الضيييييغوط البيئيييييية تال يييييدما  اانيعاليييييية   ػتيخييييي   اإا  إذاظتجمسييييية، 
 ااج ما و.

: بعياد انيعاليية للوحيد  السيسيية هيو(  ا تجود أربعية أ,Genter 1984  جيسرت بيسما حتدت 
    . Dejection، تااغ مييا   Agitation، تااه يييا Isolation، تالعجليية  Depletionااسيي سجا 

258 Genter,1984,.) 
  در تكييييان ور سييييي(تBrehm , 1992أمثيييياج  بيييي       صييييس  بيييياحثوي  خيييي تي   حييييا

 (Syder&Cantor,1998    مشيييييا   الوحيييييد    أربييييي  فئيييييا  هيييييو: مشيييييا   الييييييأس ،تمشيييييا
 .( 332، 3009:  العسج    اظت عج لااك ئا ، تمشا   حتقن الذا  ، تمشا   اظت

نجيي ا  ل عييدد ا ًييي  ،الشييعور بالوحييد  السيسيييية    حتدييييدااجتاهييا  ؽتييا سيييبق رعييدد ن حييح 
فتوذجيا  يولتيع فيي  العساصي   (Rokach,1989    ر ليهيا ،فقيد صيا   رتكيا رس سدالسج ية الي 

 الي رسب  الشعور بالوحد  السيسية لدا الي د  تاظتولألحة   اصتدتج ال ارل :
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 (9ا يل ر   )ال

 وح ة ال وسلىيوالح العواطل المسااى لجشعور اال
 الشعور بالوحد  السيسية

 الش  ية تاظت غنا  السمامية ا حدات ال ادمة نقه الع دا  ااج ما ية

 ااغرتا  ااج ما و نقه اظتساند 
الخ ا  
 الع دا 

ال سق  
 تاعتج  

 الق ور السمامو ا زما  ااف قاد
الق ور 
 الش  و

لع  اظتساند  
 ااج ما ية

اني اج  ا 
 ص ا بوباا و ا

  دا  غن 
 مشبعة

البعد  ا 
 العاملة

 اظتو 
 د  
 ال كي 

الع دا  
 اليار  

اطتو  ما 
 الع دة

 العجلة ما اآلخ يا  د  اان ماك
  دا  
 لار 

ااني اج 
  ا العاملة

انقخا  
 الع دة

ال غن 
اظتياجئ   
 ا يط

ر د  العاملة 
 أت غيا  ا  

نقه 
 ،مهارا 
تإدراك 
 سل  للذا 

 
خيق  ف ديية معقيد ، تليسيع أحاديية البعيد ما هسا ي ا الباحث أيأل الشعور بالوحد  السيسيية 

ن يجية لعيد  ددرري   ليك القييا  بال واصي  البيسش  يو اليعياج أت  مج جية رس يا  اليي د ،كما أ ا
نقه اظتهيارا  ااج ما يية بيسي  تبيا اآلخي يا  ليك الي غم ميا تجيود  معهم،تهيذ  اضتالية رسميو 

،ت يييد  اليهيييم أت الييي ف  تغييييا  اظتسييياند  ميييا دبييي  اآلخييي يا ، العجلييية ااج ما يةيييي  مشيييا   لد
لييي د دا اتهذا مييا كتعلهيا مشييكلة ثييد ذاهيا لييتنقيه اظتشيياركة ااج ما ييية   ا نشيخة اظتساسييبة.

د ر ييواف  كيي  ا سييبا  الييي يع قييد  ًيي ا  الع دييا  الش  ييية القامميية   حياريي  .فقييت نيسيي  
 يا الع ديا  الش  يية ، تمي   اللشعور بالسعاد  تال لي أ ا أسبا  مولو يةا الباحثبع  

 ياه   نيسيية لل ييات  ميا في د بوصييها ختضي  الوحيد  ت  هذا ر خور لدا الي د مشا   الوحد .
كسيا أ . تي يدجل هيذا سيواك ا ختض  ظتعاين  الكي  أت ا ويوك، ت  خ إذل  خ  تما مود  إذل 

  ، أ كسمة و  يية ثاب ية بيدرجا  م ياترية  سيد ا في اد اظت  لييا  ن حدت  ا الوحد  السيسية
حالييية نيسيييية متقهيييا ا فييي اد بيييدرجا  م ياترييية    ييي ت  معيسييية   بوصييييها كسيييا ن عامييي  معهيييا 

 ضتجة زمسية معيسة   حياهم.
يييي ا الباحيييث أي الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية حالييية يشيييع  فيهيييا اليييي د بال با يييد  يييا هسيييا تميييا 

، اليييدخوج     ديييا  مشيييبعة معهيييم  ليييك  يييد  فهيييم اآلخييي يا لييي  مييي   يييد  ددررييي اآلخييي يا ،ت 
ة اظتسييياند  ل ييي  تالضيييج  تااك ئيييا  تالعجلييية ااج ما يييية تدليييباظت اليييي د تي ييياح  ذليييل إحسييياس



 2009 – الثانيالعدد  - السابعالمجمد ...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 218 

 ااج ما ية.
 
 (Depressionـ االكتئاب ) 5

  لل عبين  يا درجسيا  ليك اسي  دام إذاظت خلحا  رداتا    أيامسا، يعدغ ااك ئا  ما أكث  
رليل اسيما   دلي   أت كثنا    رقونتسا اطتاص لذتارسا تلآلخ يا، ت ثت ردتد أفعالسا حياج مواد  رؤ 

الييي ختيي    ييا إًييار السيييخ   أت الضييبط اانيعييارل، تهييدد أمسسييا السيسييو، تبييذلل ريقييد اضتيييا  
يعياف ا ويي اص ا سييوياك  قييدف .ا تأحيانيا   ييدتانيايمسخييو  و،الييداخل  اظتسيامعساهيا، فس رييد إذل 

الييييخ ابا   غ ييييابية أت ذهانييييية،  ك ئييييا  دتي أي يكونييييوا م ييييابا بييييأ حاليييية مييييا حيييياا  اا 
تر سيييم حالييية ااك ئيييا  بعيييد  اضتساسيييية للمثييينا  أت لسيييو  معيييا ميييا اظتثييينا  تخيييي  حالييية 

فهسييياك كثييين ميييا ا مييي اض السيسيييية ا خييي ا. لااك ئيييا    افيييق  تا فكيييار الكئيبة.تديييد يأاظتبييياد
ااك ئيا  ت .((Depressive reaction  اك ئيا  رد اليعي  ااك ئا  العغ ايب الذ  يخليق  ليي  

حاليييية نيسيييييية أت معسويييييية ر سيييييم  شيييييا   انكسيييييار اليييييسي ، تفقيييييداي ا مييييي  تالشيييييعور بالكسييييي  
تااسييييرتخاك تاليييييب د ، تالشيييييعور بعيييييد  القيمييييية أت بانعييييدا  القيمييييية، ت  اضتييييياا  العميقييييية ميييييا 

   أت الكآبييييييية ديييييييد يشيييييييع  اظتييييييي ي  بيقيييييييداي الشيييييييهية تبعيييييييد  القيييييييدر   ليييييييك السيييييييو ااك ئيييييييا  
 (.910، 3009:العاشتو

تدراسية  (9119 ( ت بيد اطتيالق9112تربا دراسيا  كثين   مثي  دراسية كي  ميا: غ يي   
(   (Blazer,1987تبي زر  ,(Hokanson, etal.1985   اي( تهوكانسيوي ت خي  9113 خيا  

ا  م  بغي  السجي   يا العمي  تاصتيس  تاظتهسية تالخبقية ااج ما يية أي ااك ئا  ي ي  و امع 
ديد   ترقدمي ، رخيوي  ا  مي  ك  ارقهياقي   ليي،تنتث  ً   اصتامعة  القو  البش ية اظت علمة اليي 

( ت ج سيييييييييييي   Toulan,1980. فقييييييييييييد أوييييييييييييار  رييييييييييييواي   ي ع لييييييييييييوي ل ك ئييييييييييييا  السيسييييييييييييو
 Glasser,1968)   السيييلوكية اليييي ر حيييح  سيييد الشيييبا  يكيييوي  إذل أي العدييييد ميييا اظتشيييك

  اظتليييي  تالضييييج  شييييك   الييييي ختيييييو تراكهييييا ااك ئييييا تراكهييييا اك ئييييا  مقسيييي  ، تمييييا هييييذ  اظت
 .(231، 9119أكيد الذا    موسك : ، العجج تاـتياض رعور با جهاد تالوحد تالش

بييييا  كمييييا أوييييار  دراسييييا  أخيييي ا إذل أي ان شييييار ااك ئييييا  بييييا ًيييي   اصتامعيييية يييييرتات 
( مييييا الخلبيييية الييييذيا يبحثييييوي  ييييا ا رويييياد السيسييييو يعييييانوي ٪25( ،تأي  ٪33( إذل  99٪ 
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 (.  19، 9119ااك ئا    بد اطتالق :
أي الشعور بالوحيد   (Seligons,1983   جتما م اجعة الدراسا  اظت  لية أتلع  سيلجون

الخ يقيية جل تفييق اي يعييتكا،السيسييية تليي    السييابق ميي  أ يي اض ااك ئييا  ظتييا بيسهمييا مييا رشيياب 
 د  ، إا  أي الدراسيييا  اضتديثييية أثب يييع أي الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية يعييياليييي يعييياجل هبيييا ااك ئيييا 

فالشيي ه الييذ  يعيياف الوحييد  ريي ربط  .م ييخلحا  مسيي ق   ليي  خ ام يي  اظت ييي د   ييا ااك ئييا 
يعييد  بيسمييا  ،تيشييع  بشييوك يسق يي ، تاظتجهيي  ا ساسييو ليي  الوحشيية ،اآلخ يابيي  مشييا    بع داريي

-Seligons,.1983,69 ااك ئييا  حاليية  اًيييية  اميية ر علييق  شييا   الييي د   غتيياا  م عييدد  

77.) 
ت لك ال غم ما هذ  ااس ق لية عتذا االخ ا   ا ااك ئيا  إا  أ ميا ي ربخياي   الكثين 

ااك ئييييا   ميييا اطت ييييامه اظتع فييييية تالسيييلوكية تالوجدانييييية، تهييييذا مييييا حيييدا بالبيييياحثا السجيييي  إذل
( الوحيد  السيسييية هييو  syndromeميا أ يي اض الوحييد  السيسيية إذا كانييع زغمليية   ا    لييبوصيي  

فقييييد  الغالبييية ، تييغَعيييدا   ليييا  ميييا أ ييي اض ااك ئيييا  إذا كانيييع الجملييية ااك ئابيييية هيييو السيييامد .
سيية أتلييحع دراسييا  سييابقة ارربيياط الشييعور بالوحييد  السيسييية إكتابيييا  بااك ئييا  السيسييو كدرا

 (. Nigro,1988  نيج ت ( تدراسة Jenne,1985  جا  
أي هسياك ث ثية أسيبا   ليك ا دي   (Weeks, & Nezlek, 1980) تك  تنيجليل  كما ي ا

ربا الع دة با الوحد  السيسية تااك ئيا  تهيو: إي الشيعور بالوحيد  السيسيية لييرت  ًويلية ديد 
  أخييي ا كيقيييداي الع ديييا  اضتميمييية مييي  يكيييوي سيييببا  يشيييع تي بالوحيييد ، كميييا أي تجيييود  وامييي

 Weeks)اآلخ يا دد يؤد  إذل الشعور بالوحد  السيسية تااك ئا  لدا الي د   تدع تاحد 

& Nezlek, 1980, 1329) . 
 
 
 (Isolationـ العزلة االجتماعية ) 6

 امسييييمي  نجيييي  كثيييين مييييا  لميييياك الييييسي   lonelinessأت الوحييييد   Isolationلعجليييية ارعييييدا 
ميي  . فالعجليية ر يي  غيييا  أت اـتييياض ال يا يي  ا ر يقيياي تر ييا ا، دييد ر يقيياي يياه را ؼت ليجييل

، بيسما ر   الوحد  مشا   ذارية دد متقها الي د تهو تسط أناس كثينيا ديد ري بخهم اآلخ يا
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 ( .333، 3009:  العسج .ب    دا  و  ية زتيمة
لعجليييية تالوحييييد  ب سييييمية ا تذل العجليييية بييييا ا (weiss,1983 تييييي    جي ييييمذا فقييييد رأكيييييدا  عتييييت 

  Isolation الثانييييييييية العجليييييييية اانيعالييييييييية  ترسييييييييمية  ( ،Social Isolationااج ما ييييييييية   
Emotional) .  1-16 wiess,1983,..) 

وييييعور باضت ميييياي ت ييييد  ال لييييا يسيييي    (Brehm,1992 فالشييييعور بالوحييييد  كمييييا يقييييوج ب    
فيسحا نشيع  الي ن غبها تنو  الع دا  الي نعيشيها.  بسب  ريات  نو  الع دا  ااج ما ية

. تنشييع  بالوحييد   سييدما إذا كسييا نيضيي  أي نكييوي ميي  ويي ه مييا  سييدما نكييوي  ي دنييابالعجليية 
 .(Brehm , 1992 , 323- 324م  يي  غنهينكوي م  أناس  خ يا إذا كسا نيض  أي نكوي م

د  السيسييييية تالعجليييية ااج ما ييييية. بييييا الشييييعور بالوحيييي تثيقيييية الع ديييية البيييياحثا بعيييي ييييي ا ت 
لدي  إحساس مضيخ   بشيأي   د ي  بياآلخ  فهو يشيع  بال با يد  العجلةفالش ه الذ  يعاف 

 بييا الييذا  تاآلخيي  ،تفقييداي إحسيياس الييي د بقيم يي  الش  ييية، تنقييه ال عيياً  ميي  اآلخيي يا.
صيييعوبة تلديييي   سيسييي و  يييا  حساسيييا  لالشييي ه اليييذ  يشيييع  بالوحيييد  السيسيييية يكيييوي بيسميييا 

خييي  لركييويا   دييا  اج ما ييية ميي  اآلخيي يا ن يجيية طتييوفهم مييا اليي ف   دمسهييور  ،  بييد ال
:9110 ،931.) 

أي كييي   ميييا الشيييعور  (Grasha & Kirschenbaum, 1980)تيييي ا ج اويييا تكنوييييسبا  
بالوحييييد  السيسييييية تالعجليييية ااج ما ييييية ي ضييييما ااني يييياج تاضتييييياك تاضتييييذر تاانسييييحا  ت ييييد  

 (.50 – 21، 9111إدامة   دا  ناجحة م  اآلخ يا   بد اظتق ود:  القدر   لك
     جيييييونج تزمييييي   ترأكييييييدا  عتيييييذ  الع دييييية ااررباًيييييية  ليييييك اظتسييييي وا السجييييي   ،فقيييييد تجيييييد

 (Jones,et al,1981 مييييييور تسيييييينما  ت  Moore&Sermat,1987)سييييييوانو ( ت  
 swlano,1997)  ؤوييي ا  اظت  ليييية ل غيييرتا  اظت بعييي   دييية بيييا الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية ت

تالعداميية ليدا ًلبية اصتامعية ،كميا ري ربط  كسييا  مي  رقبي  اآلخي يا تااد سيا  بوجيود العيدج   
 العادل .  

 
 (Social Support )ـ المساندة االجتماعية 7

معجيم اظتقيايي  اظت ربخية في ي ، اطتاصية باظتسياند  ااج ما يية وما هما رعدد اظتي لك ال غم 
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اليييي ر مثييي    أويييكاج ال شيييجي  أت ت إذل رقيييد  اظتسيييا دا  اظتاديييية أت اظتعسويييية لليييي د هبيييا رشييين 
 . (Bee, 1987,134ال وجي  أت اظتشور    

للمسيياند  ( أي (Antonucci( ت أن ونيسييو kahnتمييا جانيي   خيي  أكييد كيي  مييا  خيياي   
ترقييد    (Affirmation  تال يا يي  (Affect)  : العاًيييةمقومييا  هاميية هييو ةااج ما ييية ث ثيي

، تهبييذا يع فهييا كييي  مييا خيياي تأن ونيسيييو بأ ييا كيي  ميييا يسيي قبل  الييي د ميييا (Support  اظتسييا د 
مشا   العاًية تالود تاضت  ، ترعبنا  القبوج تال يا ي  ، تاظتبيادأ    رقيد  اظتسيا د  اظتباوي   

      (.  Brelm&Kassin.1990,184 أت العوي اظتاد  أت الس يحة 
 Sarason ,Leving           وي تلييسي  تبااياي يارسيي   سيالييا دي  ميية ميي  يييال ذ يق هييتر يي

&Bashman,1983 )دترا  بيييييييارزا    ختييييييييي  ا صيييييييابة ؤد  أي اظتسييييييياند  ااج ما يييييييية رييييييي ميييييييا
باالخ ابا  السيسيية ، ترسيا د  ليك رعمييق ال وافيق السيسيو تااج ميا و لليي د ، ترقيو اليي د 

 Sarasonاليييي ي عييي ض عتيييا   مواجهييية اظتوادييي  ااج ما يييية الضييياغخة   ا اآلثيييار السيييلبية يمييي

etal,1983 .) 
تيبييدت مييا هييذا، أي هسيياك   ديية سييالبة بييا الوحييد  السيسييية تاظتسيياند  ااج ما ييية  فكلمييا 
دت يي  الييي د باظتسيياند  ااج ما ييية مييا اآلخيي يا   كمييا يييدركها  لييك اظتسيي وا الييذهي ( ديي  لدييي  

ي ويييعور اليييي د بالوحيييد  السيسيييية يسشيييأ  يييا إالسيسيييية، تالعكييي  صيييحيع.أ  الشيييعور بالوحيييد  
مجيد ما اظتسياند  ااج ما يية ميا إذل اآلخ يا، ؽتا كتعل  ػت اجا  بد ور     دار  ااج ما ية 

ا هييي  تا صيييدداك لكيييو متيييي  ميييا تحدرييي  السيسيييية اليييي يشيييع  هبيييا. ليييذلل نتكيييا القيييوج إي 
اند  ااج ما يييييية ليييييدا اليييييي د ديييييد ي يييييأث    إدراكييييي  للمودييييي  الشيييييعور بالوحيييييد  السيسيييييية تاظتسييييي

ااج مييا و ت  داريي  الش  ييية ترقونتيي  تاسيي جابار  عتييا . تدييد أ هيي   الدراسييا  السييابقة الييي 
   ايجييود ت (9111   خضيي  تالشيسات  (، ت9113   ويقن (ت Alan,1988ديا  هبيا   لييا   

 Gaudin,1993، )  ت ميييييياهوي تياروسييييييكو  Mahon,&Yarcheski.1994   صييييييحة هييييييذ )
الع ديييية السييييالبة بييييا الوحييييد  السيسييييية تاظتسيييياند  ااج ما ييييية لييييدا  يسييييا  مييييا رتييييي  اظت احيييي  

 .ل عليمية تما لمسها ًلبة اصتامعةا
بوانسييييكو تكلبارييييل  ت  جييييوديا :أ هيييي   ن ييييام  الدراسييييا  الييييي دييييا  هبييييا كيييي   مييييا كمييييا
 ترستونيييييد ت جيسيييييرت  ( Gaudin, Polanski.Kilpatic &Shilton,.1993    توييييييل وي
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 Genter, & Richmond. 1994))   ت جاكسيييييوي   Jackson,1990)    ت كيييييي 
 Keel,1993) ديية ارربيياط موجبيية بييا الشييعور بالوحييد  السيسييية تكيي ق مييا ااك ئييا  تالقلييق   ،

ي الوحييد  السيسييية ترلييل االييخ ابا  لسيسييو ، تيعييود هييذا اارربيياط إذل أتالع ييابية تالضييغط ا
رسشييأ مييا صييعوبا    الع دييا  ااج ما ييية   فسيي ا  لييك سييبي  اظتثيياج أيأل بعيي  دييد  لسيسيييةا

البييييياحثا أويييييارتا إذل أيأل الوحيييييد  السيسيييييية رسييييي    يييييا خلييييي    نسيييييي  الع ديييييا  ااج ما يييييية 
 .دد يكوي كميألا  تدد يكوي نو يا  للي د،تهذا اطتل  

 
 سات السابقةـ الدرا 8
 الدراسات العربية -1ـ8  

حييييوج الع ديييية بييييا الشييييعور بالوحييييد  تالع دييييا   :(9288دراسددددى و دددد  ي الشدددد اي ) 
( ًالي  مساصيية ميا 300ااج ما ية تم غن اانبساًية تالع ابية ، تديد ركونيع العيسية ميا  

ً   اظت حلة الثانوية  ًت   جامعة ا ما  ػتمد بيا سيعود ا سي مية. أميا ا دتا  فكانيع 
 السيسيييية ، تمقيييياس الع ديييا  ااج ما يييية تداممييية إيجنيييل للش  يييية مقيييياس الشيييعور بالوحيييد  

(EPI) أ هيييييييي   الس ييييييييام    ديييييييية سييييييييالبة بييييييييا  الشييييييييعور بالوحييييييييد  تالع دييييييييا  ااج ما ييييييييية .
 .سية تدرجاهم  قياس اانبساطتاانبساًية، ت  دة اررباًية موجبة با الشعور بالوحد  السي

ًيياج اليذيا يي قي تي إذل بالوحيد  ليدا ا  دراسية حيوج الشيعور و( 9221دراسى حسب )
رولييييع العوامييي  ااج ما يييية اليييي ريييؤد  إذل ويييعور ا ًيييياج بالوحيييد   تاعتيييد  هيييو، ا صيييدداك

( ًييي   مييا أًييياج 233عيسيية مييا  الترقييودهم إذل العجليية ت ييد  ااني ييا  ااج مييا و .تركونييع 
للع ديا   ا  اسي  د  الباحيث مقياسي تديد   اظتديسة اظتسيور . ال يا اطتام  تالسادس ااب دامو

س ييام  أي غتمو يية ا ًييياج الييذيا يي قيي تي إذل الوحييد  السيسييية. أ هيي   لل ا  ااج ما ييية تمقياسيي
  ويعورهم  ةا صدداك تغتمو ة ا ًياج ا بوبا ما زم مهم بيسهم ف تجل ذا  دالة إح امي

 .سية ل احل ا ًياج غن ا بوبابالوحد  السي
ة ليدا أًيياج اظتيدارس   هد  إذل بساك مقيياس للوحيد  السيسيي و( 9221 لال) دراسى ال
مع فة الي تجل با الذكور تا نيات   الشيعور بالوحيد  السيسيية . ركونيع  فض    ا ،دتلة دخ 

( رلميييييذ  مييييا ر ميييييذ 329( رلميييييذا  ت 353( رلميييييذا  ترلميييييذ    بواديييي     212العيسيييية مييييا  
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 ا  ( سيسة.أ ه   الس يام  ف تدي95يي 99تا  دادية، ؽتا ريرتات  أ ميارهم بيا  اظت حل ا ااب دامية 
سيييية ل ييياحل ا نيييات مقارنييية قيييياس الشيييعور بالوحيييد  السي بيييا اليييذكور تا نيييات  ا  دالييية إح يييامي

 .بالذكور
حوج الشعور بالوحد  السيسية ليدا الشيبا    م حلية  و(9226دراسى حسلب يالزيا ي )

البييية، 331تج غتلييي  ال عييياتي اطتليجيييو ، تالبيييال   يييددهم  ال علييييم اصتيييامعو   د  إذ( ًالبيييا  ًت
تا نيات    دالية بيا اليذكور ا  ن يام  الدراسية ف تدي . دل رجه ليهم مقياس الوحد  السيسيةًبق  

 .درجة الوحد  السيسية
حييوج الشييعور بالوحييد  السيسييية لييدا ًلبيية جامعيية أ  القيي ا ت  د يي   و(9228دراسددى اددار)

البيية 132ة مييا  تال   ييه الدراسييو تاليئييا  العم ييية، تدييد ركونييع العيسييبيياصتس   ( ًالبييا  ًت
الدراسيييية أي ًلبيييية ن ييييام  أ هيييي    .( سييييسة33-91  ، ر اتحييييع أ مييييارهم الجمسييييية بيييياجامعييييية

للييذا  توييعور  اصتامعيية متييقتي الشييعور بالوحييد  السيسييية تمييا ي يياح  ذلييل مييا خييق  سييلبية
 .  عورا  بالوحد  السيسية ما الذكورت أكث  وتأي ا نا ،بالعجلة ااج ما ية
مع فييييية الع دييييية بيييييا الشيييييعور بالوحيييييد  السيسيييييية إذل  د هييييي و( 9228)  دراسدددددى ال العدددددى

الباهياكلية ال  اند  ااج ما ية لدا  ً  تاظتس ركونيع  .رتبية جبامعة اظتلل سيعود بال يياض ًت
ييي 91، ر اتحييع أ مييارهم بييا  ( ًالبيية 391( ًالبييا  ت 339  بواديي  ( ًاليي 100العيسيية مييا  

مقييييياس الشييييعور  أدتا  الدراسيييية فقييييد كانييييع ( سييييسة، أمييييا39.1( سييييسة،   وسييييط  ميييي    31
بيا درجية  دالية إح ياميا   ا  ف تد ما ية. دل رجه  الس ام  بالوحد  السيسية، تمقياس اظتساند  ااج

الباهيا صتامعية اًي    داليية  ا  ف تدي   الس يام تكيذلل دل رجهي ،قيياس الشيعور بالوحييد  السيسيية ًت
اس قيييميي  أسيي ها   األ إح يياميا  بييا الخالبييا  اللييوا  يسييكات   السييكا اصتييامعو تاللييوا  يسييك

د  السيسييية الوحييب  ديية اررباًييية سييالبة بييا الشييعور الشييعور بالوحييد  السيسييية. تلكسهييا أ هيي   
 .تاظتساند  ااج ما ية
ة بييا الخلبيية الوافييديا تغيين الوافييديا   إذل إجيي اك مقارنييهييد   و(9111دراسددى الزعاددي )

البيية ن يييهم 322ركونييع العيسيية مييا   لوحييد  السيسييية لييدا ًلبيية صييسعاك،الشييعور با ( ًالبييا  ًت
ما الوافديا تالس   اآلخ  ما غين الوافيديا، تديد أ يد الباحيث مقياسيا  للوحيد  السيسيية عتيذا 

(   درجية ا  تإناثي ا  ا تغين الوافيديا   ذكيور دالية بيا الخلبية الوافيدي ا  الغ ض. أ ه   الس ام  ف تد
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 ا حساس بالوحد  السيسية ل احل الخلبة   الذكور تا نات ( الوافديا.
 الدراسات األجنبية -2ـ8  
الييييي رساتلييييع الع ديييية بييييا الوحييييد  السيسييييية تبعيييي   و(Russel,1980)دراسددددى لراسددددلل    

البيية ،تدييد 919ددهم  خ يامه الش  ييية ليدا ًيي   جامعيية كالييورنييا البييال   يي ( ًالبيا  ًت
اسيييي  د  لل حقييييق مييييا ذلييييل  مقييييياس الوحييييد  السيسييييية ،تمقييييياس الش  ييييية، ترقييييدي  الييييذا  

ن ييييام  الدراسيييية   ديييية اررباًييييية  بييييا رقييييدي  الييييذا  تاانخوامييييية تاظتييييي  إذل اان ميييياك  هيييي   .أ
داليية بيييا  ا  ف تديي  هيي   الدراسيية كمييا أ تالسييلوك ال وكيييد  تا حسيياس بييال ف  مييا اآلخييي يا.

 .  الوحد  السيسية ل احل  الذكورالذكور تا نات 
إذل مع فة الع دية بيا الشيعور  هذ  الدراسة د ه و( Stokes,1985دراسى لستوكزل )    

بالوحد  السيسيية تكي  ميا الع ديا  ااج ما يية تاانبسياًية تالع يابية تال ي احة الذاريية. تديد 
ًغبتيييق  لييييهم مقيييياس الشيييعور ( ًالبيييا  951ركونيييع العيسييية ميييا   البييية ميييا ًييي   اصتامعييية،  ًت

  دة اررباًيية سيالبة تدالية ش  ية. كشيع الس ام   ا لل  إيجنل بالوحد  السيسية ت مقياس 
با اانبساًية تالشعور بالوحد  السيسية، ت  دة با الشعور بالوحد  السيسية ت  ديا  اليي د 

 ااج ما ية.
هيد   و(   Perlman, Gerson&Spinner.1989يسدال  ل )دراسى ال لمات يجل سوت 

إذل مع فييية الع دييية بيييا الوحيييد  السيسيييية تااك ئيييا  تالعجيييج  يييا مهيييارا  ال واصييي  ااج ميييا و 
 ت دسيييمع العيسييية إذل ثييي ًالبيييا ، ميييا ًلبييية  ليييم اليييسي ، (11،ميييا خييي ج  يسييية مؤليييية ميييا  
ت الثالثييية  بالوحيييد ،مؤد يييا   ا  رعييياف ويييعور   الوحيييد  السيسيييية  تالثانيييية غتمو يييا  : ا تذل ا رعييياف

بالوحيييد   ا  مؤد ييي ا  . أ هييي   الس يييام   أيأل أفييي اد ا مو ييية اليييي رعييياف ويييعور ا  مجمسييي ا  رعييياف ميييا ويييعور 
اآلخييي يا ،تأدييي  اك ئابيييا  مقارنييية ثضيييور السيسيييية أكثييي  ؾتاحيييا    اار ييياج تال عبييين  يييا أنيسيييهم 

 .ا خ يابا مو  ا 
حوج الع دية بيا الشيعور بالوحيد  السيسيية تااك ئيا   و(Weeks,1990) لييكةلدراسى 

البيية ،ر اتحييع أ مييارهم الجمسييية 325تدييد ركونييع العيسيية مييا    ،تالقلييق ااج مييا و ( ًالبييا  ًت
سيي  د  الباحييث عتييذا الغيي ض مقييياس جامعيية كالييورنيييا للوحييد  السيسييية ا(  اما ،ت 91-95 بييا

ااك ئييييا  تالقلييييق ااج مييييا و .أ هيييي   الس ييييام  أي  تمقييييياس ميهييييو  الييييذا  ل سسييييو تمقييييياس
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ا نييات أكثيي  اسيي هدافا  للشييعور بالوحييد  السيسييية مييا الييذكور ، كييذلل اررييبط الشييعور بالوحييد  
 . ما و تسلبيا  با ف ا   ا الذا السيسية إكتابيا  بااك ئا  تالقلق ااج

لسيسيية بيا اظتيي اهقا حيوج ميدا ان شيار الشيعور بالوحيد  ا و(Dian,1993) لديداتلدراسدى 
اليييييذيا يقخسيييييوي   الوسيييييط الغييييي يب ميييييا أم يكيييييا ت  د ييييي  بااك ئيييييا  ترقيييييدي  اليييييذا  تاصتيييييس  

( مييا الييذكور 13( م اهقييا  تم اهقيية مييسهم  951تال ماسييل ا سيي  . تدييد ركونييع العيسيية مييا  
 الباحيث (  اميا ، تاسي  د 91-99( ما ا نات، الذيا ر اتحع أ مارهم الجمسيية بيا  12ت 

اس ااك ئييا ، تمقييياس رقييدي  مقيييت : دامميية بيانييا  الشييعور بالوحييد  السيسييية، ا دتا  ال الييية
لييدا  أتلييحع الس يام  أي خييق  الشييعور بالوحيد  السيسييية مقييياس ال ماسيل ا سيي  .ت ، اليذا 

، كذلل ارربط الشعور بالوحد  السيسية إكتابيا  بااك ئيا  تسيلبيا  ا نات أ لك مس  لدا الذكور
 رقدي  الذا  تال ماسل ا س  .م  

دراسددددددددددددددددددددددددددددى الحاددددددددددددددددددددددددددددى لددددددددددددددددددددددددددددد ل يايزطددددددددددددددددددددددددددددات يجوتو ي دددددددددددددددددددددددددددد  يلددددددددددددددددددددددددددددور ل 
((Wiseman,Guttfreund&Lurie.1995   إذل مع فيية الع ديية بييا الشييعور بالوحييد   هييد

( ًالبيا  335السيسية تااك ئا  لدا ًلبة جامعة حييا ما اليذكور تا نيات ، البيال   يددهم  
البييية   بوادييي    ًالبييية ،تذليييل باسييي  دا  مقيييياس  راسيييي   للوحيييد   (991، ( ًييي   909ًت
  دة اررباًيية موجبية تدالية بيا   ك ئا . كشيع ن ام  الدراسة  ال  بيل السيسية تمقياس 

ف تجل دالية إح ياميا    درجية الشيعور بالوحيد   ا     ضور بالوحد  السيسية تااك ئا  ، فالشع
 ور .السيسية با الذكور تا نات ل احل الذك

الع دييية بيييا الشيييعور بالوحيييد   هيييد  إذل بيييياي :( (Seeman ,2003دراسدددى لسدددلماتل 
ركونيييع  السيسيييية تااغيييرتا  تال وافيييق ااج ميييا و ليييدا الخلبييية   اظتيييدارس ا م يكيييية الدتليييية.

: غتمو ييية الخلبييية اليييي رعييياف ميييا الوحيييد  السيسيييية وا إذل غتميييو  ا( ًالبيييا  دسيييم55العيسييية ميييا  
العيييياديا. فقيييييد اسيييي  د  الباحييييث مقييييياس رقيييييدي  الييييذا  تااك ئييييا  تال وافيييييق  تغتمو يييية مييييا

بيييا ا ميييو  ا   اظت غييينا  اظتدرتسييية  ا  ااج ميييا و ل أكييييد هيييذ  الع دييية.أ ه   الس يييام  ف تدييي
 فقداي الشهية للخعا . و ة الوحد  السيسية الي رعافل احل غتم

 راسات السابقةالد مناقشة - 3 – 8
حع أي الشييعور بالوحييد  لييالع بييية مسهييا أ  ا جسبييية أت أكانييع ا  السييابقة سييواك إيأل الدراسيي
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 ا رلييية اظتمهييد  للعديييد لييك  لييك السييلوك اظت لييو لييدا الييي د تإفتييا  ا  السيسييية لييي  فقييط سييابق
أ هيي     ديية اررباًييية موجبيية بييا الشييعور بالوحييد  السيسييية ت  .أيضييا   االييخ ابا  السيسييية مييا

 ،تميهييو  الييذا  السييل  ،تالقلييق،تااك ئييا   ،لسيسييية كالع ييابيةش  ييية تاتبعيي  اظت غيينا  ال
ع أقتيية بدراسية ليأت  تمي  أي هيذ  الدراسيا  .، تلع  ال واص  ااج ما وتااغرتا  السيسو

يلييييع  الييييي تجل أ ييييا أغ ا  خ وصييييا  ًلبيييية اصتامعيييية إالشييييعور بالوحييييد  السيسييييية لييييدا الشييييبا  ت 
 ة   مس وا الشعور بالوحد  السيسية. اضتضارية با ً   ال ي  تاظتديس

أ ه   الدراسا  السابقة ن ام  م بايسة   أيهما أكثي  ويعورا  بالوحيد  السيسيية : اليذكور أ  
تدراسييييييييييية (،9112(، تدراسييييييييييية حسيييييييييييا تالجيييييييييييياف   9113ا نيييييييييييات ،كدراسييييييييييية السيييييييييييياج   

 ي ترفادي   ( تمياهو Wiseman ,1994تدراسة تاييجما  (،3003 تدراسة الج  (،9111  بار 
(Mahon,etal.1994  ارربييياط الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية  إذل أي أويييار  هيييذ  الدراسيييا حيييا

إكتابيا  لدا ا نات يأرك ن يجة  د  حتقيق ا نثك ا وبا  العاًيو ،تالشعور باطتجي  تليع  
  قييد مشياركة اج ما ييية الثقية   الييذا  تاضتساسيية ااج ما ييية العاليية ،ميي  اطتيو  تاضتييذر ميا

 .م  اآلخ يا
رساتلييع معجييم الدراسييا  الع ديية بييا الشييعور بالوحييد  السيسييية تبعيي  اظت غيينا  الش  ييية 
تالسيسييية تااج ما ييية ،إا  أ ييا دل ر سيياتج بالدراسيية   ديية الوحييد  السيسييية بكيي  مييا ااك ئييا  

اسييييا  تااغييييرتا  السيسييييو تاظتسيييياند  ااج ما ييييية.ما هسييييا، فالدراسيييية اضتالييييية أفيييياد  مييييا الدر 
ة   دييييياس الوحييييد  السيسييييية،ت  أوييييكاج اظتقييييايي  السيسييييية اظتسيييي  دمإذل السييييابقة   ال عيييي   

خت لي   يا الدراسيا  اليي   تااخ  فا  الي روصلع إليها   د م الدراسية اضتاليية شك اظت
بيعيية العيسيية ،تاظت غيينا  اظتدرتسيية: رييي  تمديسيية  ،السييابقة مييا حيييث : ا دتا  اظتسيي  دمة ،ًت

 ااج ما ية. تاظتساند   ت العجلة ،، ااك ئا ت 
 

 ـ فرضيات الدراسة9
الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية  ذا  دالييية إح يييامية بيييا م وسيييخا  درجيييا  فييي تجل هسييياك -9

القيياًسا   ال ييي   ياخلبيية اصتييامعالالعجليية ااج ما ييية تاظتسيياند  ااج ما ييية بييا ت تااك ئييا  
 القاًسا   اظتديسة . أد ا مت 
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 :يا لية غتمو ة ما الي  الي ل  ي    ا هذ رت     
الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية  ذا  دالييية إح يييامية بيييا م وسيييخا  درجيييا  فييي تجل هسييياك -أ 
القاًسيا    ال يي  ا نيات اظتساند  ااج ما يية بيا ت  ،ااج ما ية العجلةت ، السيسو ااك ئا ت 
 القاًسا    اظتديسة.د يساها ت 

لييية إح يييامية بيييا م وسيييخا  درجيييا  الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية فييي تجل ذا  دا هسييياك - 
اظتساند  ااج ما يية بيا اليذكور القياًسا   ال يي  ت  ،ا  السيسو، ت العجلة ااج ما يةتااك ئ
 القاًسا   اظتديسة. متأد ا 
الوحيييد  السيسيييية فييي تجل ذا  دالييية إح يييامية بيييا م وسيييخا  درجيييا  الشيييعور ب هسييياك - 

 ذكييورا   اظتسيياند  ااج ما ييية بييا الخلبيية اصتييامعيات  ،يسييو، ت العجليية ااج ما يييةتااك ئييا  الس
 .ةالقاًسا   اظتديس تإناثا (
الوحيييد  السيسيييية فييي تجل ذا  دالييية إح يييامية بيييا م وسيييخا  درجيييا  الشيييعور ب هسييياك -د

ورا    ذكييياظتسييياند  ااج ما يييية بيييا الخلبييية اصتيييامعيات  ،ما يييية، تالعجلييية ااج تااك ئيييا  السيسيييو
 .تإناثا ( القاًسا   ال ي 

مييييا: داليييية إح يييياميا    درجيييية الشييييعور بالوحييييد  السيسييييية تكيييي   اررباًييييية  ديييية  هسيييياك -3
 .لدا ً   جامعة دمشق ما اصتسسا تاظتساند  ااج ما ية ،ااك ئا  تالعجلة ااج ما ية

ي الشيعور بالوحيد  السيسيية اليذيا يعيانو  ياخلبية اصتيامعالف تجل دالة إح اميا   با  هساك -3
سييييييياند  ااك ئييييييا  تالعجليييييية ااج ما ييييييية تاظت مييييييا: كيييييي   الييييييذيا ا يعييييييانوي    درجييييييةأديييييي ا م ت 

 .ااج ما ية
 

 ـ مصطمحات الدراسة10
 ( Lonelinessالشعور بالوحدة النفسية) -10-1

إيأل الشييييييعور بالوحيييييييد  السيسييييييية هيييييييو  جييييييج   اظتهيييييييارا  ااج ما ييييييية ت    ديييييييا  اليييييييي د 
ج ما ييييييية ، ؽتييييييا يييييييؤدت  إذل ااك ئييييييا  أت القلييييييق أت العجليييييية ااج ما ييييييية ، أت دليييييية اظتسيييييياند  اا

ااج ما ية أت أ  اض سيكوسومارية مث  ال دا  تلع  الشهية تا   ج اصتسيم تاظتشيك   
الدراسييية ..إذل غيين ذلييل مييا سييلوكيا  غيين سييوية رعييدا ديي اما للعجييج اظتييؤدل   حتقيييق اارربيياط 
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   تاان ماك ااج ما و تصوا  إذل ال وافق ااج ما و السليم م  اآلخ يا.تااندما 
الوحييييد  السيسييييية بأ ييييا ااسيييي جابة إذل ال بييييايا بييييا  ((Perlman,1979فقييييد  يييي   بنظتيييياي  

 (. Perlman,1989,179  الع دة اظت غو  فيها تالع دة اضتقيقية   
  دراسي هم (Hoover  ,Skuja, &Cosper,1979 )تديد ذكي   هيوف  تسيكوجا تكاسيق  

 الي رساتلع الشعور بالوحد  السيسية ليدا ًلبية اصتامعية أي هسياك ف ديا  بيا العجلية ااج ما يية 

Social Isolation تالييي رعييي غيييا  الع دييا  ااج ما ييية ، تالعجليية العاًييييةEmotional 

Isolation  ترعيييييييييييييييييييييييييي نقيييييييييييييييييييييييييه الع ديييييييييييييييييييييييييا  ااج ما يييييييييييييييييييييييييية اظتشيييييييييييييييييييييييييبعة أت اظت ليييييييييييييييييييييييييية
 Hoover,etal,1979,1116.) 

تييي ا الباحييث أي الشييعور بالوحييد  السيسييية هييو رلييل اضتاليية السيسييية الييي يشييع  فيهييا الييي د 
باليييخ ا      د ييي  مييي  اآلخييي يا أت أي   د ييي  معهيييم أصيييبحع غييين مشيييبعة  ليييك اظتسييي وا 

  ديا  دامية إالوجداف ي حب  معانا  اليي د لكثين ميا لي ت  الوحشية تااك ئيا  تالعجيج   
 ا داك السيسو تال وافق العا  لدا الي د.   اج ما ية دافئة تالذ  يؤث  بال ارل 

تيع   الباحث الوحد  السيسيية إج امييا  :بأ يا الدرجية اظت ريعية اليي لت ي   ليهيا أفي اد العيسية 
 قياس الوحد  السيسية اظتس  د    الدراسة اضتالية.  

 (Depressionاالكتئاب )  -10-2
حالية نيسيية انيعاليية ميا القسيوط   بأني ااك ئا   ( Petrovesky,1985بيرتتفسكو     ت عي

تاليأس تانقخا  ا م  تاصتج  ي احبها اجتاها  انيعاليية سيلبية، ترغيينا    ػتييط الدافعيية أت 
   القوا الدافعية تا  كية لسنسياي، ت  اانخبا يا  اظتع فيية، تبشيك   يا    السيلوك السيل ،

 (.9112،351 سعد:  تاظتك ئ  متق بع  اانيعاا  مسها اضتجي تالقلق تاليأس
ليييي لت ييي   ليهيييا أفييي اد العيسييية تيعييي   الباحيييث ااك ئيييا  إج امييييا  : بأنييي  الدرجييية اظت ريعييية ا

 قياس ااك ئا  اظتس  د    الدراسة اضتالية . 
 (Isolation) العزلة االجتماعية -10-3

للموادييي  اليييي يعيشيييها اليييي د مييي  نيسييي  تمييي  اآلخييي يا، تا ر  ييي  هيييو خيييق  رسشيييأ ن يجييية 
بال واصيي  تال لييا ،تمييا   ي يياحبها الكثيين مييا ا  يي اض الييي ر مثيي    العجليية تال ميي د تاليي ف  

 .(325، 3001: ، العاشتو (  Stokes, 1985,40تاانسحا  تاطتضو   
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( بأ ييييييا السجييييييا  الييييييذ  ي ضييييييما غتمو يييييية مييييييا اليييييي تابط Caplan,1993تيع فهييييييا  كييييييابلا   
، تالثقية لية اظتيدا ، تنتكيا اا  مياد  ليهياًوي ا سيم بأ يرتال يا    ااج ما يية مي  اآلخي يا 

 (.Caplan 41 ,1993,هبا تدع إحساس الي د باضتاجة إليها ل مد  بالسسد العاًيو  
 الييي لت يي   ليهييا أفيي اد العيسيية   ريعييةترعيي   العجليية ااج ما ييية إج اميييا  مييا خيي ج الدرجيية اظت

 قياس العجلة اظتس  د    الدراسة اضتالية . 
 ( Social Supportالمساندة االجتماعية ) -10-4

 ترعيييييي تجيييييود أوييييي اص يع ميييييد  لييييييهم اليييييي د تيبادلونييييي  كييييي  ػتبييييية ترقيييييدي .تي ا  بيييييول  
 (Bowlby,1980 مسييذ  ،تظتود  مييا اآلخيي ياأي الييي د الييذ  ي م يي   سيياند  اج ما ييية ي سييم بييا

د  اظتسيياند  ااج ما ييية سييسوا  حياريي  ا تذل ي ييبع و  ييا  تاثقييا  مييا نيسيي ، تدييادرا   لييك رقيي
، تي ييبع أديي    ليية ل لييخ ابا  السيسييية،تأكث  دييدر   لييك مقاتميية ا حبيياط ترقيي  لآلخيي يا

ط حبيييا كييي  ذليييل فييي ي اليييي د ديييد ي يييا  با  ليييك . أميييا إذا كييياي ا مييي  الوحيييد  لديييي  مشيييا  
اآلخ يا في ييييييييا  بالوحييييييييد  السيسييييييييية ن يجيييييييية لييييييييذلل ميييييييي  الييييييييخ ا    داريييييييي  بييييييييتال يييييييي ا  

 Bowlby,1980,.258  .) 
بأ يييا إحسييياس أيضيييا   (   ,Johnson&Sarasonتيع  فهيييا كييي  ميييا  جونسيييوي تسارسيييوي   

ترقدي  الذا  ،تااحرتا  ما خ ج السيسد العياًيو اليذ  يسي مد  ميا اآلخي يا  ،الي د بالقيمة
 (. Poon ,1980.51اج   إليهم  تدع ح

قييييياس اظتسيييياند   ترعيييي   اظتسيييياند  إج اميييييا    الدرجيييية اظتس يضيييية الييييي لت يييي   ليهييييا الييييي د 
 .ية  اظتس  د    الدراسة اضتاليةااج ما 

 .  الي ر ب  للمساًق   ك  ػتافجة   الق ا تالبلدا  القاًسا تهم الخلبة  وفجاى ال ي د 
م الخلبييية القييياًسا   اظتيييدي الكيييقا   القخييي  العييي يب السيييور  كم كيييج تهييي فجادددى الم ي دددىودددد 

 ا افجة تم اكج اظتساًق.
 إجراءات الدراسة -10-5

البية211ركونيع  يسية الدراسية مييا   عل دى ال راسدىو ميا الخلبيية  ا   شيوامي تااخ ين  ( ًالبيا  ًت
: ال اليية كلييا الوز ا  ليك ا تذل   جامعة دمشيق تاظتيا الدارسا   اظت حلة اصتامعية اصتامعي

(  353، اآلدا ، الشيي يعة، بواديي     ًبيعييية(   لييو  ،  ًيي ، هسدسيية العلييو  ،اضتقييوجل، الرتبييية
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ميييييسهم  .(٪29.12تنسيييييبة ديييييدرها   ،ة( ًالبييييي333ت  (،  ٪ 53.05تبسسيييييبة ديييييدرها  ًالبيييييا  
البييييية ميييييا أبسييييياك ال ييييي 351  ًالبيييييا  ( 995بوادييييي     ،(٪53.31تبسسيييييبة ديييييدرها   ( ًالبييييا  ًت
البيييييييية مييييييييا الخلبيييييييية القيييييييياًسا   اظتييييييييدي339( ًالبيييييييية، ت 12ت  تبسسييييييييبة دييييييييدرها  ( ًالبييييييييا  ًت
( سييسة 32يي 91ر اتحيع أ ميارهم بيا   ت( ًالبيا ، 91( ًالبية ت   921بوادي    ( 21.90٪ 

 ( سسة.3.13( سسة باؿت ا  معيار   33.3  وسط ددر   
قييياس الوحييد  السيسييية بسيياك  لييك  ريعيية  درجيية م البيية ؽتييا يعييانوي( ًالبييا  ًت95اخ يين  تدييد 

البية ؽتيا ا يعيانوي الشيعور بالوحيد  السيسيية، 95دانوي ا ربيا و الثاليث ، تاخ ييار   ( ًالبيا  ًت
 تذلل ظتع فة الي تجل بيسهما   ك  ما ااك ئا  تالعجلة تاظتساند  ااج ما ية  .

 ( 9ا يل ر   )  ال
 م ي ى.عل ى ال راسى الب فجاى ال ي  يالتوزع 

 ًلبة اظتديسة ًلبة ال ي  
 ا مو  إنات ذكور ا مو  إنات ذكور ا مو  الكلو

211 995 12 351 91 921 339 
 ٪11.11 ٪15.13 ٪32.31 ٪11.11 ٪33.23 ٪19.51 السسبة

 ( 1)   ر   ا يلال
 الب كجلات  الااطعى. عل ىالتوزع 

 السسبة اظتئوية ًلبة اظتديسة ة اظتئويةالسسب ًلبة ال ي  السسبة اظتئوية العدد الكليا 

 ٪19.91 23 ٪ 31.33 31 ٪93.11 11 الش يعة

 ٪31.1 59 ٪10.95 99 ٪31.33 931 الرتبية

 ٪59.91 22 ٪21.12 23 ٪99.11 11 العلو 

 ٪55.31 29 ٪22.90 31 ٪99.21 15 اضتقوجل

 ٪31.93 23 ٪13.11 91 ٪32.21 991 اآلدا 

 ٪21.90 339 ٪53.31 351 ٪11.11 211 ا مو 

 
 أدوات الدراسة -11

 الع بخارية اظتقايي  اظتس  دمة   هذ  الدراسة أربعة مقايي  هو  لك السحو ال ارل:
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مييا إ ييداد راسيي   ( Loneliness Scale  طالدداس الشددعور االوحدد ة ال وسددلى - 9 -99
 Russel,1980  السييييعودية.  ( ب ع يبيييي  ترقسيسيييي   لييييك البيئيييية9111( تدييييد دييييا  خضيييي  تالشييييسات

صيييمم ت ،  يييها إكتابييية تن ييييها اآلخيي  سييلبية( بسييدا  أت  بيييار  ن30تي كييوي هييذا اظتقيييياس مييا  
كي   بيار  ًبقيا  للمعييار    يا، ثييث كتيي  اظتيحيوص  “  Likertاظتقيياس تفيق ً يقية  ليكي  

( ليييك 9،3،3،2تأ خييييع هيييييذ  اليئييييا  ا تزاي  ا (، ي  إً ديييا  ، نيييادرا  ، أحيانيييا ، داممييي ال يييارل:
ال يييوارل. تلت يييو  اظتقيييياس  ليييك بعيييد تاحيييد هيييو الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية، تديييد تجيييد راسييي  أي 

( . كيذلل تجيد خضي  0.12ديدر   (ك تنبياخل-ألييامعام  ثبيا  هيذا اظتقيياس بخ يقية معامي   
 (. 0.19بل   بالخ يقة نيسها( أي معام  9111تالشسات   

 حاليةفي الدراسة الوثباتو صدق المقياس  -11-1-1
تاظتقيييايي  السيسيييية ا خييي ا تثبارييي   مقيييياس الشيييعور بالوحيييد  السيسييييةحقيييق ميييا صيييدجل لل ت 

( 11اظتقييياس  لييك  يسيية مؤلييية مييا   ب خبيييق هييذا دييا  الباحييث ،اظتسيي  دمة   الدراسيية اضتالييية
عية جام ،  كليية الرتبيية تال ابعية الثانيية ( ًالبة ما ًلبة السس ا50ًالبا  ت ( 21ًالبا ، بواد   

 دمشق، تفق ال ارل:
 ة:ً يقلل حقق ما صدجل اظتقياس اس  د  الباحث  :صدق المقياس -1 -11-1-1
ــ االتســاق الــداخمي1 تيعييي حسييا  معييام   اارربيياط لكيي  بسييد ميي  الدرجيية الكلييية  : ـ

 للمقياس. 
 (6ا يل ر   )ال

 يوالح  ل  طعاطالت االرتااط  يدالالتها ااحباجلى
 الدالة الرتابط   الدالة الرتابط   الدالة رتابطال   الدالة الرتابط  

9 0.95 0.09 1 0.91 0.09 99 0.19 0.09 91 0.13 0.09 

3 0.13 0.09 9 0.11 0.09 93 0.93 0.09 99 0.13 0.09 

3 0.93 0.09 1 0.55 0.09 93 0.19 0.09 91 0.92 0.09 

2 0.15 0.09 1 0.13 0.09 92 0.13 0.09 91 0.11 0.09 

5 0.11 0.09 90 0.11 0.09 95 0.13 0.09 30 0.93 0.09 

ال حليي  العياملو للبيانيا  اطتاصية بيالبسود ليدا أفي اد العيسية  جي  أ :ـ التحميل العـاممي2
، تبعييييد ال ييييدتي  ( (Components-principalاظتكونييييا  ال ميسييييية  ة(بخ يقيييي11ااسيييي خ  ية  
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 وام  ف  ية جيذترها الكامسية  ةإذل ث ثحث روص  البا varimaxالعاملو بخ يقة  اليارنتك   
 ( كما هو مولحة   اصتدتج ال ارل .9.00أكق ما  

 (5ا يل ر   )ال
 يوالح  تاج  التحجلل العاطجي لا ود طالاس الوح ة ال وسلى

 البسد
العام  
 ا تج

 الشيو 
 

 الشيو  العام  الثاف البسد
 

 الشيو  العام  الثالث البسد

2 0.591 0.503  3 0.300 0.903  9 0.121 0.333 

5 0.109 0.212  9 0.231 0.531  3 0.111 0.919 

1 0.230 0.331  93 0.319 0.991  1 0.999 0.103 

1 0.510 0.319  92 0.521 0.213  91 0.199 0.932 
90 0.121 0.31  99 0.930 0.191  91 0.101 0.311 
99 0.159 0.231    

93 0.555 0.399    

95 0.515 0.230    

30 0.291 0.319    

 ي با ما ن ام  ال حلي  تجود ث ثة  وام  هو ال الية :   
، 93 ،90،99، 1، 1، 5، 2 بارارييي   (وال دددلو لعددد ب يجدددود   ددد  اء)دددد العاطدددل ا يل

 .(91.90( تنسبة ال بايا  3.13( ، تجذر  الكاما 30، 95
(،تجييذر  الكيياما 99، 92، 93، 9، 3   ت باراريي (والعزلددى االجتماعلددى )ددد العاطددل ال ددا ي

 (  1.11( تنسبة ال بايا  9.19 
( تجييذر  91، 91، 1، 3، 9ت باراريي    (و جددى المسددا  ة االجتماعلددى  )ددد العاطددل ال الددا 

 (.1.11( تنسبة ال بايا  9.11الكاما  
سيي  معاميي  ثبييا  اظتقييياس بخ يقيية ال ججميية الس يييية حغ  :ثبــات االختبــار -11-1-1-2
البية11 لك  يسة ديدرها   اخ بارلبسود ا ،فوجد الباحيث أي ميا ًلبية جامعية دمشيق ( ًالبيا  ًت

 (. 0.11معام  ثبار  ددر   
 بييل صيمم:(Deprssion Inventory  Beckمقياس بيك لالكتئاب)   -11-2
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بسيدا  رقيي  ا  ي اض العامية ل ك ئيا  ، حييث  (93  تي أل  ميا(، 9119 هذا اظتقياس  ا  
(، تر ييدر  9111  لييك البيئيية اظت يي ية لييدا ًلبيية اصتامعييةاطتييالق ب ع يبيي  ترقسيسيي   دييا  أزتييد  بييد

 ( درجا .3ي  0ك  بسد ما     اا جابة 
،  ( 11 نيسيييها  ليييك العيسييية تديييد ديييا  الباحيييث ثسيييا  ثبارييي   يييا ً ييييق ال ججمييية الس ييييية 

 (. 0.11حيث ح    لك معام  ثبا  ددر   
ــة االجتماعيــة -11-3 بعييد  تهييو :(Scale  Social Isolation)مقيــاس العزل

( ت يعييي هييذا البعييد 3009ف  ييو مييا مقييياس ااغييرتا  السيسييو الييذ  أ ييدأل  رييياض العيياشتو  
اني يياج الييي د  ييا غت معيي  ت ييا ذاريي  ،كمييا أيأل هييذا الشيي ه يعيياف الشييعور بالوحييد  السيسييية 

 بسيييدا ( ( 91ميييا   اظتقيييياس ي يييأل ت  ،ت يييد  ا حسييياس باان مييياك إذل ا  مييي  اليييذ  يعيييي  فيييي .
تدد صيمم   ليك أسياس ً يقية ،ةااج ما ي العجلة بار  رق ي ية، رغخو ًامية تاسعة ما أ  اض 

اس  لييك سييلم مييدر  مييا ستيي  درجييا  م  إجابيية كيي   بييار  مييا  بييارا  اظتقييي رشيي إذليكيي  ، 
اس لباحييث ثسييا  ثبييا  اظتقيييدييا  ا أبييدا . -5نييادرا   -2أحيانييا   -3غالبييا   -3داممييا   -9: هييو
ح يي   لييك ت   ييا ً يييق ال ججميية الس يييية لعباراريي  الجتجييية تالي دييية،نيسييها  يسيية ال قسييا   لييك

 ( ، تهو معام   اج نتكا الوثوجل ب .0.91معام  ثبا  ددر    
إ يداد ميا  ( :Social Support Scaleمقياس المساندة االجتماعيـة )  -11-4

لي  يييييار  مع بخ يقييييية ليكييييي  ،ا  صيييييم( بسيييييد33( ،تي كيييييوي ميييييا  9119السييييييد السيييييمادتف  
اظتيحوص إجابة تاحيد  ميا ستي  إجابيا  هيو   رسخبيق دتاميا  ، رسخبيق كثينا  ، رسخبيق أحيانيا  ، 
رسخبيييييييييييق دليييييييييييي   ، ا رسخبيييييييييييق  ليييييييييييك ا ًييييييييييي جل (، تديييييييييييد أ خييييييييييييع هيييييييييييذ  اليئيييييييييييا  ا تزاي 

 ، يسيييا قتييا : مسيياند  أفيي اد ا سيي  ( لييك ال وارل.تيشييم  هييذا اظتقييياس بعييديا رم5،2،3،3،9 
تدد دا  الباحث ثسا  معام  ثبيا  اظتقيياس بخ يقية ال ججمية الس ييية لبسيود  تمساند  الجم ك.
البييية، فح ييي   ليييك معامييي  ثبيييا  ديييدر   11 يسييية دوامهيييا   ااخ بيييار  ليييك  (،0.93( ًالبيييا  ًت

 تهو معام  نتكا الوثوجل في .
 المعالجة اإلحصائية لمبيانات -11-5
( تهيييييو :اظت وسييييييخا   spssس ييييييام  بواسيييييخة القنييييييام    ال حلييييييي   ا ح يييييامية لل ييييييعج  أ

اميييييي  ا  معد  اسيييييي  غ ت .كمييييييا ( T.Student اضتسييييييابية تااؿت افييييييا  اظتعيارييييييية ، ت     سيييييي ودنع
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  الع دة با الوحد  السيسية تاظت غنا  ا خ ا.ااررباط  بنسوي ( لل ع   إذل
 د  تاج  ال راسى99
 ال ي  يالم ي ىو فجاىالو ين الب ا ىالمتعجا  ا يل لى تاج  الو ال -99-9

 
 ( 4)   ر   ا يلال

 الو ين ري الوح ة ال وسلى يالمتغل ات ا و ى ل ى فجاى ال ي  يالم ي ى
     ًلبة اظتديسة ًلبة ال ي  

   الي جل         
مس وا 
 اجتا  الي جل الدالة

الوحد  
 السيسية

 ًلبة ال ي  0.09 1.90 1.11 99.31 23.29 90.21 59.21

 ًلبة ال ي  0.09 3.11 3.95 2.59 30.09 99.21 33.33 ااك ئا 

العجلة 
 ااج ما ية

 ًلبة ال ي  0.09 90.15 1.92 1.31 21.59 5.99 53.15

اظتساند  
 ااج ما ية

 ًلبة ال ي  0.09 92.19 1.11 9.29 59.01 9.03 29.39

بيييا الخلبيييية اصتييييامعيا ( 0.09داليييية إح ييياميا   سييييد مسيييي وا   ا  اصتييييدتج السيييابق ف تدييييأ هييي  
  كي ق ميا : الوحيد  السيسيية تااك ئيا  تالعجلية  القياًسا   اظتديسيةتأدي ا م  القاًسا   ال ي 

القيياًسا   ال ييي .  عييل أي ًلبيية ال ييي  أكثيي   اصتييامعيا تاظتسيياند  ااج ما ييية ل يياحل الخلبيية
ييد  ااج ما ييية مييا ًلبيية اظتديسيية، ترؤ وييعورا  بالوحييد   تااك ئييا  تالعجليية تأديي ا وييعورا  باظتسييان د كت

 .  ا تذل يةهذ  الس يجة صحة الي ل
بييالي تجل بييا الخيي    الييذكور( مييا أبسيياك ال ييي   ة أ(اظت علقيي ةالي  ييي يةالي ليي -99-9-9
 تاظتديسة.

 
 ( 2 ) ر  ا يل ال

 ال وسلى يالمتغل ات ا و ى الو ين الب فالب ال ي  يالم ي ى طب الذكور ري الوح ة
     اظتديسة ذكور( ًلبة ال ي  ذكور( ًلبة 

 اجتا  الي جل مس وا الدالة ديمة   الي جل         

 ال ي ًلبة  0.09 1.19 1.05 9.31 23.32 90.92 59.20 الوحد  السيسية
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 يي غن داج 9.01 9.99 3.11 30.19 1.19 31.10 ااك ئا 

 ال ي ًلبة  0.09 92.31 90.13 5.03 23.51 5.19 53.53 العجلة ااج ما ية

اظتساند  
 ااج ما ية

 ال ي ًلبة  0.09 90.20 90.92 1.31 50.20 5.90 31.31

 
م وسيط درجيا   (  0.09دالية إح ياميا   سيد مسي وا دالية   ا  ف تد (9 ردم يبات اصتدتج 

تالعجليية ية الوحييد  السيسييقييياس  ييي  تأديي ا م القيياًسا   اظتييدي  الخيي   الييذكور القيياًسا   ال
بيسميا  .، تدد جاك هذا الي جل   صاحل الخ   الذكور القياًسا   ال يي تاظتساند  ااج ما ية
بييا الخلبيية القيياًسا   ال ييي  تأديي ا م القيياًسا    إح يياميا   فيي تجل داليية دل رجهيي     اصتييدتج

، (9.99( ، بيي جل ديدر   9.01بلغع ديمية    إذ ،   مس وا ود  ااك ئا  السيسواظتدي 
 (.0.09مس وا الدالة  ت 

 
 بالفروق بين طالبات الريف والمدينة ةالمتعمق ةالفرعي يةنتائج الفرض -12-1-2

 
 ( 8ا يل ر   ) ال

 الو ين الب فالاات ال ي  يالم ي ى ري الوح ة ال وسلى يالمتغل ات ا و ى.
إنات 
× ال ي 

 إنات مديسة

     ًلبة اظتديسة  إنات ( ًلبة ال ي   إنات (

 اجتا  الي جل الدالة ديمة   الي جل        

الوحد  
 ًالبا  ال ي ل احل  0.09 5.52 1.02 93.11 23.13 1.19 59.19 السيسية

 ل احل ًالبا  ال ي  0.09 1.91 90.93 2.32 30.33 99.39 20.35 ااك ئا 

العجلة 
 ااج ما ية

  ي ل احل ًالبا  ال 0.09 1.52 5.51 1.29 25.39 5.19 50.15

اظتساند  
 ااج ما ية

31.95 1.20 
53.31 
 

 ل احل ًالبا  ال ي  0.09 99.11 93.59 2.95

 
 (   الوحيد  السيسيية0.09دالة إح ياميا   سيد مسي وا دالية   ا  ( ف تد1 ردم يجه  اصتدتج 

الخالبيييا  القاًسيييا    ال يييي  تد يسييياها اك ئيييا  تالعجلييية تاظتسييياند  ااج ما يييية تذليييل بيييا تا
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بلغييع ديميية       كيي ت رلييل  إذ .ل يياحل إنييات ال ييي اًسييا    اظتييدي، تجيياك هييذا الييي جل الق
رتيييييي  كانييييع ت  (  99.11(، 1.52  ،( 1.91 ، (5.52 اظت غيييينا  القيييييم ال اليييييية بالرترييييي  

 (.0.09هذ  القيم دالة  سد  
 بالفروق بين طمبة الريف من الذكور واإلناث: ةالخاص يةالفرض -12-1-3

 
 ( 2) ر   ا يلال

  ري الوح ة ال وسلى يكٍل طب االكتئاب  الذكور ياا اث طب فجاى ال ي الو ين الب 
 يالعزلى االجتماعلى يالمسا  ة

      إنات (  ذكور ( ًلبة ال ي 

 الدالة ديمة   الي جل         

 غن داج 9.31 9.99 1.19 59.19 1.31 59.20 الوحد  السيسية

 ل احل ا نات *داج 9.15 90.55 99.39 20.35 1.19 31.10 ااك ئا 

 الذكورل احل  *داج 3.30 3.11 5.19 50.15 5.19 53.53 العجلة ااج ما ية

 ل احل ا نات *داج 3.39 3.33 2.95 53.31 1.31 50.02 اظتساند  ااج ما ية

     (1.19* = دالى ع   طستوى )
(   ااك ئيييا  0.09مسييي وا دالييية  دالييية إح ييياميا   سيييد  ا  ( ف تدييي 1 رديييم  هييي  اصتيييدتج أ

تكيياي هييذا اظت وسييط أ لييك ، ال ييي ا نييات تالييذكور مييا أبسيياك تاظتسيياند  ااج ما ييية تذلييل بييا 
ف تديا  أ ليك   اظت وسيخا  ليدا اليذكور لدا اانات مقارنة   وسط الذكور كما أ ه  اصتيدتج 

تم وسيخا  ذكور با م وسخا  ال. بيسما دل يجه  ف تدا  العجلة ااج ما يةنات   مس  لدا ا 
 .  درجة الشعور بالوحد  السيسية ال ي   نات ا ت 

 مبة المدينة  من الذكور  واإلناثبالفروق  بين  ط ةالخاص يةالفرض -12-1-4
 

 (91) ر   ا يل ال
 .جتماعلىياالكتئاب يالعزلى يالمسا  ة االري الوح ة ال وسلى طب فجاى الم ي ى الو ين الب الذكور ياا اث 

    921  إنات (ي=  91 ذكور(ي=  ًلبة اظتديسة

 الدالة ديمة   الي جل         

 غن داج 0.95 0.31 93.11 23.13 9.31 23.32 الوحد  السيسية

 غن داج 0.12 0.95 2.32 30.33 3.11 30.19 ااك ئا 
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 3.21 3.11 1.23 25.39 5.03 23.51 العجلة ااج ما ية
ل احل  داج *
 ناتا 

اظتساند  
 ااج ما ية

 غن داج 0.11 0.93 1.20 53.51 5.90 52.35

   
(     0.05( أت  0.09داليية إح يياميا   سييد مسيي وا    ا  ( ف تديي90  ردييم يجهيي  اصتييدتج دل 

درجيية الشييعور بالوحييد  السيسييية تااك ئييا  تاظتسيياند  ااج ما ييية تذلييل بييا ًلبيية اظتديسيية مييا 
العجليية ااج ما ييية ل يياحل  اصتييدتج تجييود فيي تجل بيسهمييا  هيي  مييا   حييا يج. كور تا نيياتالييذ 

 . ية، ترؤكد هذ  الس يجة  د  صحة الي لا نات
عال دددى ارتاافلدددى طوجادددى ادددلب التدددي تددد و عجددد  يجدددود  ىال ا لددد لى تددداج  الو الددد -99-9

المسدا  ة االجتماعلدى ي ، يالعزلدى االجتماعلدى، طبو االكتئدابالشعور االوح ة ال وسلى يكٍل 
  ى فجاى جاطعى دطشو طب الا سلب.ل

 
 

 ( 99)  ر  ا يل ال
 العال ى االرتاافلى الب الوح ة ال وسلى يكٍل طب االكتئاب يالعزلى يالمسا  ة االجتماعلى.

 الدالةديمة مس وا  الوحد  السيسية 

 0.09 0.29 ااك ئا 

 0.09 0.92 العجلة ااج ما ية

 0.09 0.21- اظتساند  ااج ما ية

 
تجود   دة اررباًية موجبة با الشعور بالوحيد  السيسيية  :اصتدتج السابق أ ه   د اك     

أ ه   الس يام  إذ  ، ةك  ما ااك ئا  السيسو تالعجلة ااج ما ي   الذيا يعانون   لدا الخلبة
(بيييا  0.92  ، بيسميييا بلييي (0.29 بلييي   تااك ئيييا   السيسيييية الوحيييد أي معامييي  اارربييياط بيييا 

  ديية اررباًييية سييالبة بييا الشييعور بالوحييد   كمييا أ هيي      السيسييية تالعجليية ااج ما ييية.الوحييد
 .ية(،تهذ  الس يجة رؤكتد صحة الي ل0.21-  بلغعالسيسية تاظتساند  ااج ما ية 

الوحــدة النفســية  ة بــالفروق بــين مرتفعــيالمتعمقــ ةالثالثــ يةنتــائج الفرضــ -12-3
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 في متغيرات البحثومنخفضييا 
 

 ( 99)  ر   ا يلال
 ري االكتئاب يالعزلى يالمسا  ةي ط او لها الوح ة ال وسلى  الو ين الب ط توعي

 
يعانوي ما الوحد  

 95السيسية  ي=

ا يعانوي ما الوحد  
 95السيسية =

 

 الدالة ديمة   الي جل         

 ل احل اظت ريعا * داج 2.01 3.10 5.13 33.31 9.51 31.31 ااك ئا 

ة العجل
 ااج ما ية

 ل احل اظت ريعا*داج 2.11 3.10 93.15 25.50 9.10 52.02

اظتساند  
 ااج ما ية

 ل احل اظت ريعا *داج 29.39 35.01 1.99 11.25 3.13 52.39

 
 ( بييييا م ريعييييو 0.09داليييية   داليييية إح يييياميا   سييييد مسيييي وا ا  ( ف تديييي93 ردييييم اصتييييدتج  يبييييا

حيييث م وسييط درجيياهم   كيي  مييا ااك ئييا  تالعجليية مييا س يضييي  تمالشييعور بالوحييد  السيسييية 
 .الوحد  السيسية ااج ما ية تاظتساند  ااج ما ية ل احل الخلبة ما م ريعو

 
 ـ تفسير النتائج ومناقشتيا13
 ىاألول يةتفسير نتائج الفرض -13-1
تجيييود فييي تجل دالييية إح ييياميا   سيييد مسييي وا (  1  رديييمأ هييي   الس يييام  اليييوارد    اصتيييدتج   
( تالعيسية الكليية  ا  تإناثي ا  ( با  العيسة الكليألة ما ًلبية اصتامعية ميا ال يي    ذكيور 0.09دالة  ال

ل ييياحل ًلبييية (   الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية  ا  ناثيييتإ ا  ميييا ًلبييية اصتامعييية ميييا أبسييياك اظتديسييية  ذكيييور 
  درجية الشيعور ت قارنة الي تجل با ًلبة ال يي  تاظتديسية ميا اليذكور  اصتامعة  ما أبساك ال ي .

دالييية ( تجيييود فييي تجل دالييية إح ييياميا   سيييد مسييي وا 9  رديييمبالوحيييد  السيسيييية ي بيييا ميييا اصتيييدتج 
( ل يييييياحل ًلبيييييية ال ييييييي  مييييييا  ييييييدا ااك ئييييييا  السيسييييييو الييييييذ  أ هيييييي   ييييييد  تجييييييود أييييييية 0.09 

البيييا  اظتديسييية   1   رديييم ف تجل.كيييذلل أ هييي  اصتيييدتج ( تجيييود فييي تجل بيييا ًالبيييا  ال يييي  ًت
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 .( ل احل ًالبا  ال ي 0.09 سد   لوحد  السيسية، تجاك هذا الي جل داا  درجة الشعور با
(تكذلل ًلبية اظتديسية  ا  تإناث ا  دالة با ًلبة ال ي    ذكور  ا  ف تد ( 1  ردم  اصتدتج  هكما أ
(   درجة إحساسيهم بالشيعور بالوحيد  السيسيية، رغيم تجيود في تجل   اظت غينا   ا  تإناث ا    ذكور 

إحساس ًالبا  ال ي  بااك ئيا   تنقيه اظتسياند  ااج ما يية كانيع أ ليك  ا خ ا، فدرجة
 العجليية ااج ما يييةبالشييعور درجيية بيسمييا مييا درجيية ذكييور ال ييي  مييا حيييث الداليية ا ح ييامية .

البييا  اظتديسيية فقييد  كانييع داليية ل يياحل ذكييور ال ييي  مقارنيية با نييات. أمألييا اظتقارنيية بييا ًيي   ًت
(  د  تجود في تجل دالية   كي ق ميا الوحيد  السيسيية 90  ردم   اصتدتج أ ه   الس ام  الوارد 

ت ااك ئييييييا  تاظتسيييييياند  ااج ما ييييييية ، إا  أ ييييييا ربييييييا تجييييييود فيييييي تجل بيسهمييييييا   درجيييييية العجليييييية 
 ااج ما ية ل احل ا نات.  

ديسية  يي   سي    اظتتييست  الباحث هذ  الس يجة  بساك  لك ما ي ميج ب  السجا  ا  معيو   ال
تاليذ  كتعلهيم   حالية ميا ال وافيق  ،ترسيوخها القيم تال قاليد لدا أبسياك هيذا ا  مي  ما ثبا 

اصتييييد مييي  رليييل القييييم تال قالييييد اليييي اك سيييبوها    ييي ت هيييذا ا  مييي  اظت ماسيييل  إذل حيييد كبييين. 
افيييق مييي  ت سيييدما يس قييي  هيييؤاك الشيييبا  إذل حييييا  اظتديسييية تاصتامعييية فييي  م  كتيييدتي صيييعوبة   ال و 

 خلبيييا  الع ييي ية للمديسييية تاليييي خت لييي  نو يييا  ت كميييا   يييا ا سيييالي  اليييي ا  يييادتا  ليهيييا   اظت
حياهم ال يييية ، ليذلل متيقتي رليل اظتشيا   ميا الوحيد  تالعجلية ااج ما يية إليافة إذل مشيا   

ؤكد ااك ئا  ت يد  القيدر   ليك إدامية   ديا  اج ما يية فا لية مي  اآلخي يا بسيهولة تيسي .تي
الييذ  رأا أي ًلبيية اصتامعيية الييذيا يشييع تي بالوحييد   (Jones,etal,1981)هييذا ا ميي   جييونج  

أي ا سييبا  اطتاصيية بالوحييد  السيسييية ا ركمييا    كمييا  .ما يييا  السيسييية يكونييوي مسعييجلا اج 
لسيسيية كعيدد كثن ما اطت امه اظتولو ية للبيئة ااج ما ية للشي ه اليذ  يشيع  بالوحيد  ا

ال واصييي  ااج ميييا و مييي  اآلخييي يا، بقيييدر ميييا ركميييا   كيييييية إدراك ك ت يييدد مييي ا  ا صيييددا
، تالخ يقييية اليييي يسييي جي  هبيييا اليييي د     عتييياالشييي ه الوحييييد لوادييي    دارييي  الش  يييية ترقونتييي

 اظتواد  اطتاصة.
ة إلافة إذل ذلل فقيد يعيجا الشيعور بالوحيد  السيسيية ليدا ًلبية أبسياك ال يي   سي  ليدا ًلبي

تشتييييا  الش  ييييية تالييييي تجل الثقافييييية تااج ما ييييية  تاطتييييقا   دي إذل البسيييياك السيسييييوديييياًي اظتيييي
اصتامعييية ديييد لتمييي  أفكيييارا  ميييا اطتيييقا  تالعيييادا   إذلالذاريييية. فالخالييي  ال يييييو اليييذ  ييييذه  
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تالقييييم اليييي اك سيييبها   حيارييي  ال يييييية، تاليييي ميييا خ عتيييا يسيييعك إذل ال كيييي  أت ال وافيييق ميييي  
يقيييييو   اصتدييييييد. إذ  اظتييييي اصتدييييييد  ،تكيييييذلل يسيييييعك ميييييا خ عتيييييا إذل ريسييييين م خلبيييييا  البيئييييية 

هيا   حياري  ال يييية يبااس جابة للمواد  اصتديد  بساك  لك ا فتاط السلوكية تا خ دية اليي أل
   .فهييو  لييك سييبي  اظتثيياج ي وديي  ا حييدات الييي سييو  حتييدت بسيياك  لييك خقريي  السييابقة، تييسيي

اج ما ييييية داخيييي  اصتامعيييية تفقييييا  لسًييييار اظت جعييييو الثقييييا  الييييذ  كييييذلل ا حييييدات تاظتواديييي  ا
فعسييدما ركييوي ال ودعييا  تال يسيينا  تااسيي جابا  غيين م سييقة   كثيين مييا ا حييياي  اك سييب  

ميي  مييا هييو موجييود باليعيي  ،فقييد  ؾتييد  ييشيي    إكتيياد ريسيين ثابييع لدييي   ييا رلييل اظت غيينا  
 يا يي  تهييذا مييا كتعليي  يشييع  ليبيية ا ميي  أثسيياك  ملييية ال تاظت سادضييا  الكثيين    البيئيية اصتديييد ،

. تدييييد يعييييجا ا ميييي  كييييذلل  إذل ال يييييات  الوالييييع   اظتسيييي وا ميييي  م خلبييييا  اضتيييييا  اصتديييييد 
ااج ميييا و تااد  ييياد  بيييا ال يييي  تاظتديسييية.  عيييل أيأل ًلبييية ال يييي  ذت  الولييي  ااج ميييا و 

ديييييد يكونيييييوي غييييين راليييييا  يييييا   دييييياهم ااد  ييييياد  اظت يييييدف يشيييييع تي بالوحيييييد  السيسيييييية، ت 
، ليك العكي  ميا ذليل   السيكا   ااج ما ية م  زم مهم سواك أكانوا   دا ا  الدراسة أ

 ليييك اسييي  دا  العدييييد ميييا ا سيييالي  ال وافقيييية   ال عامييي  مييي   فييي ي ًلبييية اظتديسييية أكثييي  ديييدر 
  مسيياي   ًلبيية اظتييدي،  تهييذا ا ميي  دييد كتعيي  ًلبيية ال ييي  يشييع تي ب ييعوبة،اظتواديي  اظت  لييية 

ا   لك   د هم ااج ما ية تروافقهم م  اآلخ يا.تدد يعيجا هيذا ا مي  ييسعك  سلب تالذ  دد
إذل اطتييييقا  الذارييييية القاسييييية الييييي نتيييي ا هبييييا أبسيييياك ال ييييي   سييييد ان قيييياعتم إذل اصتامعيييية مييييا صييييعوبة 

يكيوي صيامبا  نو يا  ميا إذا  الدخوج     دا  اج ما ية جديد  مي  اآلخ يا.تهيذا ال يسين ر يا
ما أخذنا باضتسباي ما دال  البياحثوي   هيذا ا ياج ميا أيأل الشيعور بالوحيد  السيسيية ليدا اليي د 
نتثت  إدراكا  ذاريا  يشع   بوجود نقامه كميألة تنو يألة     دار  ااج ما ية م  اآلخي يا  خضي  

 .(933ي 939، 9111تالشسات : 
( مييا أيأل الشييعور بالوحييد   sermat,1978ة ميي  مييا داليي   سيينما    كمييا ر يييق هييذ  الس يجيي

يا لديي    تديع ميا، رلييل  السيسيية هيو اليي جل بيا أنيوا  الع ديا  الش  يية الييي ييدرك اليي د أ أل
الع دا  الي ي غي    أي ركيوي لديي  ل سرتوياد بياطتق  السيابقة، أت ليق  مثاليية دل يسيبق لي  

 حتقيييق لييي  ميييا يخميييع إليييي  ميييا أت أيأل خقارييي    ال يا ييي  مييي  اآلخييي يا ا أي  ايشيييها   حيارييي ،
 .إوبا 
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اطتمسييا سييسة  غيين الييذ  حييدت   ال ييي  السييور   مييا هسييا ؾتييد، أنأليي   لييك اليي غم مييا ال 
، ا ان شيييار ال علييييم تتسيييام  ا  ييي  ا خييين  بسيييب  غتمو ييية ميييا العوامييي  اليييي دخليييع إليييي   مييي

ييي تجل بييا مييا هييو رييييو تمييا هييو مييدف أت حضيي  ، إا  أيأل ال ييي  أي ن انييا  أصييبع مييا ال ييع  أحي
تي جيي  هييذا  ،طتيياص مت ليي  نو ييا  مييا  ييا  اظتديسييةالسييور  بييال غم مييا هييذا ال غيين مييازاج ًابعيي  ا

تكي ا هيذ   .أيضا  إذل بع  العوام  الي جتع  الثقافة ال ييية رعي  بعييدا   يا ريأثن هيذ  العوامي 
 ليدا أبسياك اظتديسية،تأسياليب  ثقافية ال وافيق مي  اآلخي يا  أيأل عتيا ريأثنا   تغنها ،ا ويل العوام  

تأي با أبساك ال يي  تاظتيدي   درجية إحساسيهم بالوحيد  السيسيية،  ا  ذتة ف تدأي ؽتا كتعلسا ن ود  
فالثقافية ال يييية    درجة الشعور بااك ئا  تااغيرتا  السيسيو تاظتسياند  ااج ما يية. ا  ف تدذتة 

ن يجة اف قارها للعوام  الي سبق ذك ها إذل حد ما ، ؾتيد أ يا مازاليع حي  اآلي ر مييج بوجيود 
يييا ميييا زاليييع ر مييييج ببسييياًة العيييي  تالع ديييا   ييييد ، كميييا أ أل رتا يييا  أتليييية بيسهيييا   ديييا  ًت

 اظت قاربة.
كثييي  تحيييوج اليييي تجل بيييا اليييذكور تا نيييات   درجييية الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية فييي يأل ا نيييات أ
دراسية  معانا    الشعور بالوحد  السيسية ما الذكور ، تهذ  الس يجية ر ييق مي  ميا روصيلع إليي  

( مييييا أيأل ا نييييات كييييا أكثيييي  إحساسييييا  بالوحييييد  3003( ت الييييج    9113السييييياج  كيييي  مييييا 
 .السيسية ما الذكور

 أي ل ليييخ ابا إذل ( رشييين  3003إليييافة إذل ذليييل أي بعييي  الدراسيييا  كدراسييية لتييي   
ويييكلا :داخليييو تخيييارجو، تالوحيييد  السيسيييية هيييو أدييي   للشيييك  اليييداخلو ، تاليييذ  السيسيييية 

ثقافييية اليييجتا  ، تكييي  اسييييما يكثييي  خاصييية   غت معارسيييا الع بيييية  سيييد ا نيييات ، بسيييب  الثقافييية ت 
 (.3003  ال ي   لت  ، اسيماذلل كتع  الوحد  السيسية أكث   سد ا نات ت 

تمياك بين   تدراسية  (Nicholas,1989  ا روصي  إليي  نيكيواسبيسما خاليع هذ  الس ام  م
 ، (Wiseman,etal.1994 اتدراسييية تاييييجما ت خييي ي،(Berg,&Mc Quinn ,1989 (تييييا 

ا نييييات.  الييييذكور أكثيييي  وييييعورا  بالوحييييد  السيسييييية مييييا يمييييا أ (Russel,1980 تدراسيييية راسيييي  
 .(Mahon,etal.1994 ا تكذلل دراسة ماهوي ت خ ي

   اآل : هذ  الس ام    لوك  ام  ال سشئة ااج ما ية   ا س   تنتكا ريسن
يأل ا سالي  ا س ية الي ري لها ا س    لك الي ا    البيئة الع بية تخ وصيا  البيئية ال يييية إ
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ركبلهييا بالعديييد مييا القيييود الييي رشييلاها  ييا ديامهييا بأدتارهييا اليعلييية   الوسييط اصتييامعو مقارنيية 
اظتدي ،فقد ؾتد رشدد ا سي     حيثت ا نثيك اليي ر غي    ابعية رعليمهيا    بسا ما  بجمي ها

 ،  يأل هيذا يسيب  الكثين ميا اظتشيك    هي  الي يا ،معة  لك  يد  ااخي  ط مي  اليجم كاصتا
فض    ا ف ض نجا  اظت ادبية ال يار   ليهيا  لما حدتد،فض    ا إلجامها بال ح ك ثسا   ت 

يعييييق ح ك هيييا اليييي هيييو با صييي  ػتدتد .تن يجييية ليييذلل ؾتيييدها   الغالييي  خجولييية اليييذ  ديييد ت 
ا   لييك روافقهييا ميي  يتحساسيية  تمسعجليية تحييذر    ريا لهييا ميي  اآلخيي يا، تهييذا مييا يييسعك  سييلب

معو هييو دترا    وييعور الي ييا  بالوحييد  السيسييية   الوسييط اصتييايييؤد  اآلخيي يا، تالعاميي  اآلخيي  
. فالي ييا  ال ييييية مقارنيية بالي ييا  اضتضيي ية ري قيي  إذل أسييالي  ال كييي  ياصييعوبة ال وافييق ميي  اآلخيي  

اظتساسيييييبة اليييييي رواجييييي  هبيييييا موادييييي  اضتييييييا    اصتامعييييية تغنهيييييا، تهيييييذا يعيييييود إذل  وامييييي  نيسيييييية 
    ركويسهيييا السيسيييو تااج ميييا و اهييي ثلف ليييع  ليييك الي يييا  ميييا اطتيييار  تدتتاج ما يييية تأسييي ية 

 ، تا فكييار السييلبية اليييي حتملهييا الي ييا    أحييياي كثيين  تالساوييئة  يييا فيياطتقا  القليليية   اضتيييا
سب  عتيا الشيعور بياانخواك تاانيجتاك تال شيا   تاطتيو  تالوحيد  السيسيية ،كي ا رالرتبية ا س ية، 

اليية ميي  اآلخ يا.بيسمييا ؾتييد ال سشييئة ااج ما ييية لييدا الشييا    عأل هييذا يعيقهييا  ييا إداميية   ديية ف
، ت ليي  القييا  باك تاظتسؤتليا  با  بار أني  رجي س   الع بية  حتمل  الكثن ما ا  الذك  (   ا 

 يا بع دييا  اج ما ييية فعاليية ميي  اآلخيي يا ،تأي صيييا  اانييجتاك تاانخييواك ت ييد  مشيياركة اآلخيي
 ا الشا .رع ق صيا  غن زتيد  لد

 بالعالقة االرتباطية ةالخاص يةتفسير نتائج الفرض -13-2
( تجيود   دية اررباًيية موجبية تدالية بيا  99    رديم   الس يام  اليوارد    اصتيدتجفقيد أ هي  

ت  ديية اررباًييية ، كيي ق مييا الشييعور بالوحييد  السيسييية تكيي ق مييا ااك ئييا  ت  العجليية ااج ما ييية
 .د  السيسية تاظتساند  ااج ما يةسالبة با الوح

تا  ا مشا   م ريتمعل هذا أيأل الخلبة ا قياس الوحد  السيسية  يقتا أيضيا   يا عة  لذيا  قأل
العجلييية ااج ما يييية تإحسييياس ميييس ي  باظتسييياند  ااج ما يييية   تإحسييياس م ريييي    ااك ئيييا  

 كي  مييا :  كميا يقيسيها  اظتقيياس اطتياص بيذلل.تر يق هيذ  الس يجيية مي  ميا روصيلع إليي  دراسية
ت  ،Gaudin,etal,1984) ت خييييي تي جيييييوديا ت،( pierce&Sarason,1991 تسارسيييييوي بييييينس

 ,Gerson&Perlman 1989اي ظتييييييت ج سييييييوي تبن ،(Schultz&Moore,1984 وييييييول ج تمييييييور 
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تاليي أويار  رتيعهيا إذل   دية اررباًيية بيا  (Wiseman,etal 1984,1985 ترفادي  تتاييجما،(
م در  ك ئا  لدا أفي اد العيسيا  الييالوحد  السيسية تاا  سيع، تأيأل الخي   اليذيا يشيع تي بيأ أل

القليق   كثين حالية ميا  يدتي كانوا أد أل رغبية   اظت ياً   تأ ليك   ااك ئيا  ، تيعايشيوي تح
. تهسيييا ؾتيييد أي ا  ييي اض العامييية ي الوحيييد  السيسييييةميييا اضتييياا  مقارنييية بالخلبييية اليييذيا ا يعيييانو 

ا مي  للشعور بالوحد  السيسيية رشيب  إذل حيد بعييد أ ي اض ااك ئا .فيالقسوط تالييأس تانقخيا  
يعهييييا ، تال غيييينا    ػتيييييط الدافعييييية ،تالعجليييية ااج ما ييييية ..إخل رتاصتييييج  تااجتاهييييا  السييييلبيةت 

، حيي  أي بعيي  العلميياك فيمييا مضييك رعيياملوا ميي  الوحييد  السيسييية  رشييب  أ يي اض الوحييد  السيسييية
 (.Eisman,1984.160-165  كأ ت الخ ا  نيسو  خ  كااك ئا  تالقلق 

ج ما يية تالشيعور بالوحيد  الع دية ااررباًيية اظتوجبية بيا العجلية ااترؤكتد هذ  الس يجية أيضيا  
ًييي    ميييا أيأل  ( Jones,etal.196l روصييي  إليييي  جيييونج  ترفادييي   مييي  ميييا، تهيييذا ي ييييق السيسيييية

يهم د،تأيأل لي للعجلية ااج ما ييةاظتؤوي ا  اظت  ليية يعيانوي أيضيا  الوحيد   اصتامعا  الذيا يعانوي
ترقد  أنيسهم لآلخي يا  ،مشك   ركويا صدادا  :مث  ،ج ما ومشك     ال وافق اا
 تااس م ا  باظتساسبا  ااج ما ية.  ،، تااورتاك   غتمو ا 
 حساسييييية يعيييانويالوحيييد  السيسيييية  ي ًلبييية اصتامعيييية اليييذيا يعيييانويإ ميييا هسيييا نتكيييا القيييوج:

ة  .ميً 
تاك ئابيييا    اظتوادييي  اليييي دلقيييا  ت جلييية  تأ م أكثييي ر ييي فا  اآلخييي يا، مييياانخبا يييا  سيييلبية 

هيذ    يسسحبوي ما رليل اظتوادي   خيياك ر خل  مسهم إدامة   دا  اج ما ية، لذلل ؾتدهم
 .ا   اض
 المساندة االجتماعية - 14

( تجود   دة اررباًية با سالبة با الشيعور بالوحيد   99   ردم ي حح ما ن ام  اصتدتج
( تهييو داليية  سييد مسيي وا 0.21-غييع القيميية ااررباًييية  بل ااج ما ييية إذ السيسييية تاظتسيياند 

(،تهييييذا يعييييي أيأل الخلبيييية الييييذيا يعييييانوي مييييا الشييييعور بالوحييييد  السيسييييية لت ييييلوي  لييييك 0.09 
درجييا  مس يضيية   اظتسيياند  ااج ما ييية تالعكيي  صييحيع، تدييد جيياك  هييذ  الس يجيية ػتققيية 

يا يشيع تي بالوحييد  السيسييية ن يجيية أي ًلبية اصتامعيية الييذبيي. تنتكييا ريسيين هيذ  الس يجيية يةللي لي
للح ميياي الييذ  يسشييأ  ييا غيييا  الع دييا  ااج ما ييية ا كتابييية الييي ي ودعهييا الخاليي  اصتييامعو 
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ا  إذ يشع تي أيضا  بقلية اليد م تاظتسياند  ااج ما يية اليعألالية ميا اآلخي يا،ت  ما دب  اآلخ يا،
تيبادلونيييي  كيييي  ػتبيييية س يييي  ا ميييياي ليييي    لييييوينتث كتييييد أو اصييييا    الوسييييط اصتييييامعو أت خارجيييي  

 ، تدراسييية(9111ة ترقدي .تديييد جييياك  هيييذ  الس يجييية م يقييية مييي  ن يييام  دراسييية كييي  ميييا ال بيعييي
ا ت خيييييييي تي تيتدراسيييييييية جييييييييود ،(9110، تدراسيييييييية حسييييييييا   (9111  الشييييييييسات  ت خضيييييييي 

 (Gaudin,etal,1994 ن امجهييييا رتيعييييا    ديييية اررباًييييية بييييا الشييييعور بالوحييييد   هيييي   تالييييي أ
 ة تلع  اظتساند  ااج ما ية الي ي لقاها الي د   تسخ  ااج ما و.السيسي

ترؤكيييد هيييذ  الع دييية ااررباًيييية بيييا الشيييعور بالوحيييد  السيسيييية تكييي  ميييا العجلييية ااج ما يييية 
( حييوج تجييود فيي تجل  93  ردييم تااك ئييا  تدليية اظتسيياند  ااج ما ييية مييا أ ه ريي  ن ييام  اصتييدتج

 .هييذا الشييعوريا يعييانوي الوحييد  السيسييية تالخلبيية الييذيا ا يعييانوي داليية إح يياميا  بييا الخلبيية الييذ
تهذ  الس يجة أكدها العديد ما الدراسا  الي رساتلع بعي  م غينا  الدراسية اضتاليية كدراسية 

  الشييسات ت  خضيي  تدراسيية،( 9111 تدراسيية ال بيعيية  ، Jones,et al,1981)  جييونج ت خيي تي
الخالييي  اصتيييامعو اليييذ  يعييياف  الوحيييد  السيسيييية مت لييي  تاليييي أويييار  رتيعهيييا إذل أي ( 9111

 .اد السيسية تالش  ية تااج ما ية ا الخال  العاد    العديد ما ا بع
 

 المقترحات -15
  :قرت  مايأالباحث ييقرت  إلي  ن ام  الدراسة،  ت  لوك ما روصلع

ظتسيا د   ،تذليل الع بييةية   اصتامعا  السورية أسو  باصتامعا  كج إروادا ل تر  ف ع م   -
حييد  وييعورهم مييا   يييي  التااج ما ييية هبييد   السيسيييةاظتسيياند   خلبيية الييذيا لت يياجوي إذلال

كااك ئييييييا  تالعجلييييية ااج ما ييييييية  تاظتشييييييك   ا خييييي ا الييييييي ديييييد يعانو يييييا بالوحيييييد  السيسيييييية
 .تااغرتا  السيسو

للخلبية اصتيدد صتياي اسي قباج  ديا  إدار  اصتامعة   بداية كي   يا  دراسيو جيامعو ب شيكي  -
 لييك اانييدما  ااج مييا و اليعيياج، ترعيي ييهم بييالي تجل  هم، تذلييل ظتسييا دكلييية الرتبييية  ب ويي ا 

هييا   الوسييط اصتييامعو، تالعميي   لييك رقبيي  هييذ  الييي تجل يلإبييا الثقافييا  اظت  لييية الييي يس مييوي 
 تذلل ما خ ج إو اكهم   ا نشخة اظت  لية الي رقيمها اصتامعة.

اضتاجيية اظتاسيية لوجييود م وييد نيسييو   كيي  كلييية مييا كليييا  اصتامعيية هبييد  كسيي  اليجييو   -
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الثقافييييية تالسيسييييية تااج ما ييييية لييييدا الخلبيييية القييييادما مييييا بيئييييا  ؼت لييييية، تالسييييعو إذل إداميييية 
   دا  بيسهم رقو   لك ااحرتا  اظت بادج . 

اظت  ليييية   ختييييي  الشيييعور  بسييياك بييي ام  إرويييادية داممييية  ليييك أسيييالي  ا روييياد السيسيييو -
ا. تذلل ما أج  رجتيدهم باظتهارا  ال زمية لل وافيق السيسية لدا الخلبة الذيا يعانو بالوحد  

تال واصيي  ااج مييا و اليعأليياج ميي  اآلخيي يا   الوسييط اصتييامعو تخارجيي ، ليكونييوا دييادريا  لييك 
 ااس جابة ال حيحة تال وافق اظتساس    اظتواد  اصتديد . 

إجيي اك دراسييا  ر سيياتج الشييعور بالوحييد  السيسييية لييدا ًلبيية اصتامعييا  السييورية، ت  ديية  -
 ببع  اظت غنا  مث :ميهو  الذا  ، م كج الضبط ،القلق ااج ما و.ذلل 
 .الذيا يعانوي الوحد  السيسية إج اك دراسا  حوج ديسامية البساك السيسو للخلبة -
سيسييية ت  د يي  بييااغرتا  السيسييو لييدا الخلبيية إجيي اك دراسييا  حييوج الشييعور بالوحييد  ال -

 الوافديا ما داخ  القخ  تخارج .
 .سوريةإ داد دراسا  مقارنة للشعور بالوحد  السيسية لدا الخلبة   اصتامعا  ال -  
 

 المراجع
 العربية المراجع

( .  الشيييييعور بالوحيييييد  السيسيييييية ليييييدا ًييييي   9111بيييييار،  بيييييد اظتسييييياي مييييي  معميييييور.   -
البييييا  م ، السييييسة طاجددددى جاطعددددى  ب الادددد ى  حليييية ال عليييييم اصتييييامعو   جامعيييية أ  القيييي ا  ، ًت

 .311-325، ص:  العاو  
طالدددداس الشددددعور االوحدددد ة ال وسددددلى د ك اسددددى   .( 9115  . بييييد ال دييييي  ،البحيييين  -

   . ا ؾتلو اظت  ية . القاه  .تعجلمات 
ال تهددددا ا رجددددى المهددددارات االجتماعلددددى رددددي ع .(9111  .مولييييك زتييييد  ايييييد  رتعيييية، -

، رسييالة ماجسيي ن غيين  ااحسدداس االوحدد ة ال وسددلى لدد ى عل ددى طددب فالاددات المجددك سددعودل
 مسشور  ، كلية الرتبية ، جامعة اظتلل  سعود . ال ياض .

 الشييعور بالوحيد  السيسيية ليدا ا ًيياج الييذيا  .( 9110  .حسيا، ػتميد بييومو  ليو  -
ة ، اعتيئيية اظت يي ي 912يي 951( ص: 95العييدد   ،طاجدى عجدد  الد وةإذل ا صييدداك  .  يي قي تي
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 .العامة للك ا 
 الشييعور بالوحييد  السيسييية  .(9112 .سييا ،ػتمييد  بييد اظتييؤما ، تالجيييا ، مييل راوييد  ح -

،  39_ 1( ص: 30العيدد   ،طاجدى عجد  الد وة م حلية ال علييم اصتيامعو ،   لدا الشبا  
 .اعتيئة اظت  ية العامة للك ا 

الشيييييعور بالوحيييييد  تالع ديييييا    .(9111  .شيييييسات ،  ػتميييييد ػتيييي تس خضيييي  ، ليييييو ، ال -
ص:  ، ال يييييياض،( السيييييسة الثامسييييية35دد  ي، العيييييرسدددددالى الاجدددددل  الع ادددددي. ااج ما يييييية اظت بادلييييية

991-950. 
الشيييييعور بالوحيييييد    .(9111 .ت  بيييييد اه، جييييياب  ػتميييييد   اليييييدردي  ، بيييييد اظتيييييسعم أزتيييييد -

طاجددددى الت الددددى يعجدددد     ،سيسيييييةا بييييبع  العواميييي  الالسيسييييية لييييدا ا ًييييياج اظتعييييودا ت  د هيييي
 (، كلية الرتبية ، جامعة  ا ا .33، العدد  ال وة
 الشيييعور .(9110خيييي ، ميييدحع  بيييد اضتمييييد  لروييياد صييياحل ، ت  بيييد ال ،اليييدمسهور  -

، العيدد  طاجدى عجد  الد وةبااغرتا   ا الذا  تاآلخ يا ، دراسة  املية حضارية مقارنة  ، 
 .اظت  ية العامة للك ا اعتيئة القاه  ، ، 925ي 931، ص:  93
ا  الوحيد  السيسيية تاظتسياند  ااج ما يية ليدا  يسية مي.( 9111 .ال بيعة ،فهيد  بيد اه  -

اظت ييي ية اعتيئييية القييياه  ، ،  21يييي30(، ص:23. العيييدد  طاجدددى عجددد  الددد وةًييي   اصتامعييية ، 
 .العامة للك ا 

حسيييياس بالوحييييد  السيسييييية بييييا ًيييي   جامعيييية  مقارنيييية ا  .(3003 .الييييج  ، أزتييييد   -
، عجد  الدد وةجت الدى ي الع الددى لااطعدات اتحداد الطاجدى صيسعاك ميا الوافيديا تغين الوافييديا  ، 

 . دمشق/3غتلد / (3العدد  
 .: مخبعة ااحتاد. دمشقعج   وة الشذيال .(9112  .سعد ، لو -
يييييية اظت بادلييييية تالشيييييعور   رقيييييدي  اليييييذا  تالع ديييييا  ااج ما .(9113  .ويييييقن ،زيسييييي   -

طاجدى العجدوب  لدا رلميذا  اظت حلة ا  دادية   ك  ميا م ي  تالسيعودية  ، بالوحد  السيسية
 . 329ي 331، جامعة الكويع ، ا لد اضتاد  تالعش تي ، العدد ا تج االجتماعلى 

رددددي اارادددداد ال وسددددي  ،طالدددداس االبتدددد اب ال وسددددي .(  3009  .العيييياشتو ، رييييياض -
 ة.مخاب  ا دار  السياسيدمشق:  ،العمجي
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طاجدددى  ديييياس ااك ئيييا  ، مقارنييية بيييا أربعييية مقيييايي   ، .(9119  . بيييد اطتيييالق ،أزتيييد -
 ، يساي  . القاه  .دراسات  وسلى

 ،ك اسددددددى التعجلمددددددات  -طالدددددداس الددددددك لالكتئدددددداب .( 9111 . بييييييد اطتييييييالق ،أزتييييييد  -
 .دار اظتع فة اصتامعية ،ااسكسدرية

 رقييدي  اليييذا  ت  د يي  بالوحيييد  السيسييية تااك ئيييا  ليييدا  .( 9113  . خييا، ػتميييود   -
 .القاه  . 319ي  311، العدد الثالث،ص: طاجى دراسات  وسلى ً   اصتامعة  ، 

ال ييياض:  الخبعيية الثانييية. عجدد  الدد وة االجتمدداعي. .(3009 .العسييج  ، فيي   ػتيي ت   -
 مخاب  ال قسية لألتفسع.

طالدددددداس ااحسدددددداس االوحدددددد ة ال وسددددددلى للددددددالب   .( 9111  .إبيييييي اهيم  دشييييييقوش، -
 . القاه  ، ا ؾتلو اظت  ية . الااطعات د ك اسى تعجلمات 

الموار ددددى ادددلب الت شدددئى االجتماعلددددى   .(9113  .و اليييديا أزتيييد حسيييا  ت خييي تيييييػت -
 25  . ثيوت   السيلوك تالش  يية ، ا ليد الثياف  لجوتاة ري  س تها يالت شئى التي تتم ا ا

 ( .11ي 
 : دار السهضة الع بية.. القاه  العاز ال وسي .(9119   .موسك، رواد  بد العجيج -
ها لييدا  بسيياك مقييياس الوحييد  السيسييية تمييدا ان شييار  .(9113   .السييياج، مايسيية أزتييد  -

، اعتيئييييية اظت ييييي ية العامييييية  999يييييي 903( ص: 35العيييييدد   ،طاجدددددى عجددددد  الددددد وةا ًيييييياج ، 
 .للك ا 
 دار الش تجل. :.  ماياالالل ااات اال وعاللى يالسجوكلى .( 3003  .لت  ، خولة  -
 

 المراجع األجنبية
 

-Alan,V.(1988).Social and personal factors in loneliness .J.of Social & 
Clinical Psychology, Vol,6,pp. 462-471. 

-Bee, Helen.(1987). The Journey of Adulthood. Macmillan Publishing 
Company,New York. 

-Berg,T.A .&McQuinn,R.D.(1989). Loneliness and aspects of social 
support networks.J.Social &Personal Relationships,Vol,6,(3),pp;359-372. 



 2009 – الثانيالعدد  - السابعالمجمد ...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 248 

-Bjorklund ,D.f& Bjorklund,B.R .(1992). Looking at children : An 
introdaction to child  

-Bowlby , J( 1980) Attachment loss. NewYork,Bsic books. Development 
prcific Grove,California;books/cole publishing company. 

-Brelam, S,&kassin ,S(1990). Social psychology. Houghton Mifflin 
Company. Boston. 

- Caplan, G.(1993).Mastery og Stress; Psychology Aspects, American 
Journal Of Psychiatry, Vol ,138. 

-Dian,B.(1993).Correlates of Loneliness among Midwestern     
Adolescents, Adolescence,Vol,28,(111),pp;685-693  

- Eisman,M(1984)Contact difficulies and experience of loneliness in 
depressed patients and nonpsychiatric controls . Act psychiatric 
Scandinevia, Vol, 70 ,(2) pp;160-165 

-Gaudin ,j,m. Polanski, N.A; Kilpatic,A & Shilton,P.(1993). loneliness, 
depression,stress, and Social Support in neglectful families. American 
,Journal, of, Orthopsychiatry, Vol,63 (4) ,pp;597-605. 

-Gender,J, M,etal(1984). loneliness , Social Support and anxiety among 
two south pacific cultures. Psychlogical Report ,vol(3),pp;875-879 

- Gordon,S(1976). Lonely in America , NewYork; simon&schuster. 
-Hoover ,S,skuja, A&Cosper,j (1979) Correlations of college students 

loneliness .Psychological  Reports,Vol,44,p:1116. 
-Jackson,T.& Cochran,S.(1990).and psychological distress . J.psychology, 

Vol,125(3),pp;257-262. 
- Jones,E.E & Gerard, H.B.(1967). Foundation of Social Psychology. 

NewYork ;Wiley. 
-Jones, W,H ,et al (1981) The persistanec of lonliness self and other 

determinants , J. of Personality Vol.49,27-48 
-Kaplan ,Robert ,etal (1993). Healh and human Behavior, international 

Edition.Mc Graw –Hill  Publisher. 
-Mahon,N, E,etal(1994) Differrences In Social Support and loneliness in 

adolescents according to developmental stages and gender. public health 
nursing, Vol,11, No( 5) ;pp;361-368  

-Moore ,j.A & Sermat (1974):Relationship between self- actualisation and 
self- reported loneliness .Cadian counsellor. Vol 8,(3) p:194-196 

-Moustakas,C,.(1999)."Loneliness". Prentice-Hall Inc. Englewood 
Cliffs,N.J,.pp;8-44. 

-Nichoas, P.H(1980).Contact and intimacy patterns of lonely students, 
New Zealand.J,Psychology.Vol,18.(2).pp:84-86. 

-Nigro, Cynthia.(1988).Loneliness and depression , Diss. Abst. Inter., 
Vol.48 (10),pp;3143. 

-Perlman, D&Peplau,L, A(1982). Towards a social psychology of. 
Loneliness, London Academic Press. 

-Perlman, d; Gerson,A & Spinner,B(1989). Loneliness among senior 
citizens. An Empirical Report Esssence,Vol.2(4),pp;239-248. 



 غيرات النفسية والشخصية ..... .......................   د. رياض العاسميالوحدة النفسية وعالقتيا ببعض المت
 
 

 249 

 

-Pierce, G.r; Sarason,I, G;& Sarason, B.R.(1991).General and relationship 
based perceptions of social support. Journal of personality and social 
psychology,Vol,16,(6),pp.1028-1039. 

-Poon, Leonard (1980). Agiog in the 1980 (s);psychological Issues 
,American Psychological Association, D,c .Washington. 

-Raven, B.H & Rubin, J.Z.(1983) .Social Psychology,(2End).New York; 
Willy & Sons. 

-Rokach, A(1989). Antecedents of loneliness. A factorial analysis . 
Journal of Psychology,vol.123,( 4).pp;369-384. 

-Rokach, A.(1988).The Experince of Loneliness. Atri –Level model, 
Journal of Psychology.Vol,122(4),pp;531-544. 

-Russel ,D.et al. (1980). Developing a measurement of loneliness ,J.of, 
Personality Assessment, vol42.pp;290-294. 

-Sappington, A. (1989).Adjustment :theory Research and Personal 
Applications California; Books/Cole Publishing Company. 

- Sarason, G.etal (1983).Assessing Social Support: The support 
questionnire. Journal of personality and social psychology. Vol, 44, 
(1),PP:542-576 

-Schultz ,N,r,& Moore ,C,D(1984). Loneliness, Correlation ,Attributions 
and coping among older adults. Personality and Social Psychology 
Bulletin,Vol,10.(1)pp:69-77 

-Seeman, J. (2003).An investigation of Psychological Variables and Social 
Adjustment Inplimia, Dissertation Abstracts . 

-Seligson ,A,G.(1983).The presentation of loneliness as a separate 
diagnostic category and its disentanglemaent from depression ,Psychtherapy 
In Private&Practice ,Vol,1,( 3),pp;33-57 

-Sermat,V.(1978). Sources of loneliness. Essence ,Vol,2 (4) pp;271-275. 
-Stockes ,j (1985) The relation of social network and individual difference 

variables to loneliness, J.of Personality and Social 
Psychology,Vol,48.pp;981-990 

-Weeks, Antia.,(1990). Loneliness as Related to self disclosure ,self 
esteem and social anxiety in adolescent clients" Diss.abst.Inter.,Vol,50, 
(9),pp;4341.  

-Wiess, R .(1973) Loneliness; The experience of emotional and social 
isolation. Combrige, Mass ;Mit press. 

-Wiess, R .(1983).The provisions of social relationships .in source book of 
current theory , research and therapy .NowYork. 

- Wiess, R .(1987).Reflection the present state of loneliness research, 
Journal of Behavior and personality,vol.2 (2),pp;1-16. 

-Wiseman, H, Guttfreund, D .(1994).Gender differences in loneliness and 
depression of university students ,British ,j Guidance& Counseling Vol ,23 
,(2) :pp:231-243. 

 
 «2/9/2007خت الموافقة عمى نشره بتاريصدر  19/2/2007وصل ىذا البحث إلى المجمة بتاريخ »



 2009 – الثانيالعدد  - السابعالمجمد ...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعور االوح ة ال وسلى ل ى فجاى الااطعى

 دامما   أحيانا   نادرا   إً دا   العبارا   

     أنا و ه  مسسجم م  ما حورل ما الساس. 9

     أوع  باضتاجة إذل أصدداك. 3

     أوع  بعد  تجود و ه ما أصتأ إلي . 3

     أوع  بالوحد  رغم تجود  م  الساس.  2

     أوع  أني و ه يس مو إذل غتمو ة ما ا صدداك . 5

     أوع  أني أورتك   كثن ما ا وياك م  الساس ا يخا يب. 1

     أوع  أني دل أ د د يبا  ما الساس.  9

       تاه ماما  ا يشاركي فيها أحد. أوع  أي أفكار  1

     أوع  بالود تال دادة م  اآلخ يا.  1

     أوع  بأي اآلخ يا ا يقدرتف ال قدي  ال ز . 90

     أوع  أني د ي  ما الساس.  99

     .ةأوع  أي   دي باآلخ يا لي  عتا ديم 93

     ا يوجد أ ا و ه ييهمي جيدا . 93

     ع  أني مسعجج  ا اآلخ ياأو 92

     أس خي  العثور  لك ا صدداك  سدما اح ا  إليهم . 95

     يوجد أو اص   ا  م  ييهموف جيدا  . 91

     أوع  بأني خجوج. 99

أرا أي السييياس ا يعنتنيييي أ  اه ميييا   ليييك الييي غم ميييا تجيييود   91
 بيسهم.

    

     م بسهولة تيس .هعهساك أو اص نتكسي ال حدت م 91
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أويي اص نتكسييي اللجييوك إليييهم   بعيي  اظتواديي  الع يييبة  هسيياك 30
 الي دت ا يب.

    

 
 
 
 


