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 دراسة مقارنة للشعور بالوحدة النفسية لدى طالب كلية آلاداب والعلوم الشقيقة قسم التربية البدنية

 

    يفير علا دمحا حاتفم* 

 الشماخ     عاشور ** نوري  

 *** سالم علي محمد

 البحث :مقدمة وأهمية 

الحمدهللا رب العاملين والصالالالالال والعالالالالار  ألان ياالالالالملر لين اي واململحالالالالعين حالالالال ديا   مد و ألان  ل  و الالالالح   

 يجمعين.  وبعد...

  [قال تعالن في كتاب  العزيز : 
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 (98)لين اي:    ] َرب 

ي ن نعيش في  صالالالالالالالمل تتميا بتييساة حالالالالالالال احالالالالالالال  م واقتصالالالالالالالا ت م وأسال    ت ات   ي ة  لن تعسد يحالالالالالالالال            

التوالقم ويص ح هذا التييس  ن العا اة الجوهملي  التي تميا حماة هذا العصملم والذي بدوره يعملض الفمل  

إلانعصالالالالالالابم ويل ل  لذلح يص ح  لن ييمالالالالالالام  ن  واقي الح الالالالالالالم التي تت من   اصالالالالالالمل ال الالالالالالي م والتالالالالالالوتملم و

الفمل  لمليعالال  ل الالالملوب االالالتر  ن إلاالاالالالاملاباة ايفعال  م وال فعالال   التي تصالالالي   الالالحت  التفعالالال  م والعسع  م 

 (.3881لتدلع   لن ايزوايم والعزل م والشعور بالوحدل ال فع   )ال  الم

تصي يو تصور حس س   ا وت عا لذلح لسد ااع في  لال  عم ال فس احتخدار  دتد  ن املصالحاة التي 

م Alienationيعايشالالالالالالالال  يو يعيشالالالالالالالال  هذا إلانعالالالالالالالالان  ن  شالالالالالالالالا إلا واالاالالالالالالالالاملاباة يفعالالالالالالالال  . ويصالالالالالالالال ح  إلا   ن إلا  ساب 

م تمثإلا ظاهملل Apathyم والعزل م ولتور الشالالالالالالالالالالالالالعورم يو الا  ا ه Depressionم وإلاكتئاب Solitudeوانعزال 

ِّ  نها يفع   تتاع   زيدا  ن جهد ال احثين وتفكيسهم بهدر 
حبس  ورها حتر تلعنر الكشي  ن ط  ع   إلا 

و عالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالاتالالالالالال  و صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاح الالالالالالاتالالالالالال  وحالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالإلا التخف ي قالالالالالالدر إلا  الالالالالالان  مالالالالالالا تمكن ين ت ستالالالالالال   ع الالالالالال   ن يوات  و أالالالالالالار 

 (.3891)قشسوشم

ين إلاحعالالالالالالالالالالالالالالاس بالوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال   تمثإلا  (Donson and Georges)كمالا تمل   الإلا   ن  ونعالالالالالالالالالالالالالالون وجورجز      

ح ال  نعان ال ورم يظملا ألن هذه املش ع  تعتبس بمثاب  يسا  ال دات  بالنع    واحدل  ن املشكاة الها   في

لكثيس  ن املشالالكاة التي تمكن ين يعاياها ويعايشالالها ويشالال و  نها إلانعالالان. وكثيسا  ا ت ست   ألان  حعالالاس الفمل  

  ا تد م هذا إلاحعالاس  ش ع  ي مل   ايا قا
م
  ئم  في ح اتبالوحدل ال فعال    شالا إلا  دل في ح ات م وكثيسا

 (.3891ق إلا بدي  حعاح  بالوحدل )قشسوش

ويعالد الشالالالالالالالالالالالالالالعور بالوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال    ن الظواهمل إلاجتما    الها  م التي ت لشالالالالالالالالالالالالالالمل بين لطفال واململاهسين      

والشالالالالالالالالالالالالالال الالابم    ين هالالذا الشالالالالالالالالالالالالالالعور تمكن ين توجالالد يت الالالالالالالالالالالالالالا لالالد  الملااالالالالالالالالالالالالالالدتن و ن هم في حالالالالالالالالالالالالالالن الكهولالال  )جالالابمل 

 (.3898و مملم
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وحدل ال فعالالالالالال    شالالالالالال ع   ا   قد تصالالالالالالي  الفمل  في يي  ملحع   ن  ملاحإلا  مملهم لع د ا تفسد الشالالالالالالعور بال   

الفمل  إلاتصالم وإلاحت اك إلايفعاليم وإلاجتماعي ت ون ال ل ل  الحتم   هي الشعور بالوحدل ال فع  م وقد 

 ون الفمل وصفها "حول فان" بأنها " بسل  ؤمل  تملبح هدوي وصفاي التفكيس" لعيس  ن ال ملوري ين ت 
م
   عزو 

"لزيس ا" ليشالعمل بالوحدلم يي عع ارل ي مل م قد تن   الوحدل ال فع    ن التسا  الفمل  لععاقاة إلاجتما    

 (.3881)ال  الم

 ألهم    والاالالالالالالالالوع الوحدل ال فعالالالالالالالال   لسد جععها العدتد  ن ال احثين في املمعك  العملب   العالالالالالالالالعو ت       
م
ويظملا

ر(م 2002رم  الالالابالالالدم3888    الالالدل  تييساة  ثالالالإلا تسالالالدتمل الالالالذاة )اليالالالا الالالديم  ور  هتالالالا هم و رحالالالالالالالالالالالالالالوا  اق هالالالا 

 ر(.2002ر(م والخجإلا ) وجم3888والحمل ان لحملي )الع اس يم

و ا هذه الدراحالالالال      راحالالالال  تكم ع   لعدراحالالالالاة العالالالالابس  وتل اول  اق  الوحدل ال فعالالالال   بمتييس جدتد      

هو حالالالالالالالالالالالماة اللالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالال   ولسا ل ظملي   ريكعالالالالالالالالالالالون والذي لم تدرس  ن ق إلا ل ن ا  ألان حد  عم ال احثين ا و 

تسيس حال   يععا  لعلالوصال    تمثع  في  ملاحإلا ال مو إلارتسائ   كريكعالون هي: )لحعالالاس بالثس   سابإلا  در 

الثس م إلاحعالالالالالالالالاس باكحالالالالالالالالتسال الذاتل  سابإلا إلاحعالالالالالالالالاس بالعارم وامل ا رل  سابإلا إلاحعالالالالالالالالاس بالذي م وإلايلا  

وي   سابإلا اليموضم وللف   سابالالالالالالالالالالالالالالالإلا العزلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال م والتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدلق  سابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالإلا الملكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو (  سابإلا ال سصم وت س ق اله

 (.2002) ثمانم

 مشكلة البحث : 1.2

يعتبس الشالالالالعور بالوحدل ال فعالالالال    ن طلاة الوايسل  ألان امللتم  ملا لها  ن  ور حالالالالع ي  ألان ت ا م      

 ملين وإلاحعالالالالالالالالالاس باكنعزال  ن امللتم  و در ذاة إلانعالالالالالالالالان يل ل  الن الوور وال س   و در الثس  باأل 

الملجوع الن ل ملين حين الوقوع باملشالالالالالا إلا العا    نها والواصالالالالال م و هم   االالالالالملي   امللتم  طاب قعالالالالالم 

ال سب   ال دي   وهم  ن الشملائح املثسف  ل    ن جه  ويهم   املوالاوع والدراح  الحال    ن جه  ا مل  

 الدراح .قملر ال احثون الووض في  مار هذه 

 أهداف البحث : 1.2

 يهدف هذا البحث إلى :

قعالالالالالالم ال سب   - عملل  نعالالالالال   حعالالالالالالاس الشالالالالالعور بالوحدل ال فعالالالالالال   لااب  ع   ل اب والععور الشالالالالالس س 

 ال دي   ل ما  ذا  ايا تتل  في الجاي  العع ي يو إلاتلابل ألهم   هذه الشملي    ن امللتم .

 تعاؤ ة ال ث : 1.3

قعالالم - ا  دي نعال   حعالالاس الشالعور بالوحدل ال فعالال   لدي طاب  ع   ل اب والععور الشالس س  – 3

 ال سب   ال دي   ؟

هإلا توجد لملوق  حصالالالالائ   في  عالالالالتوي إلاحعالالالالاس بالوحدل ال فعالالالال   بين طاب العالالالال واة الدراحالالالال    – 3

 بسعم ال سب   ال دي   ؟
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 مجاَلت البحث : 1.2

 ر. 2039-2032طاب قعم ال سب   ال دي   ل ع   ل اب والععور الشس س  املجال البشري :  -* 

 ر.21/1/2039ر وليات  20/2/2039الف سل  ن ملجال الزماني : . ا -*     

  ع   ل اب والععور الشس س  قعم ال سب   ال دي  .املجال املكاني :  -* 

 تحديد املصطلحات: 1.2

 حال  يفع   تنشأ  ن :ين الشعور بالوحدل ال فع   تمثإلا 

 حعالالالالالاس الفمل  بأي  ليس  ألان قملب يفنالالالالال ي  ن ط ملينم وهذه الوحدل ياتل   ن التسار الفمل   ن ت ون 

 في  اقالال    الالد ل يو  لمو الال   ن العاقالالاةم وي ستالال   عاهالالا كثيس  ن صالالالالالالالالالالالالالال ور ال الالالالالالالالالالالالالال ق وال الالالالالالالالالالالالالالجمل 
م
طمللالالا

 (.3881) اام

 .القراءات النظرية:1

 -: Lonelinessالوحدة النفسية  2.2

 في العالالالالالالالالالالال واة ل يسلم وبخاصالالالالالالالالالالال  ععد ين ات الالالالالالالالالالال  يي   فهور 
م
 ك يسا

م
يال  فهور الوحدل ال فعالالالالالالالالالالال    هتما ا

( ولعإلا يهم 3881 عالالالالالالالالالالالالالالتسالإلا  ن  يسه  ن املفالاه م ل مل   الاككتئالاب وإلا  ساب والعزلال  و يسها ) خ مملم

لشار في  الم ال ور الدوال  وراي هذا إلاهتمار ين الوحدل ال فع   يص  ا  ش ع   ايسل و واحع  إلاي

( ين الشالالالالالالعور بالوحدل ال فعالالالالالال   تمثإلا حال  يفعالالالالالال   تنشالالالالالالأ  ن  حعالالالالالالاس الفمل  بأي  ليس 3882)الملب ع م

( ين ال الالاحثين تتفسون  ألاي وجو   الالاصالالالالالالالالالالالالالاليتين لعوحالالدل 3881 ألان قملب يفنالالالالالالالالالالالالالال ي  ن ط ملينم ويمل  ) االالام

حالالالالالالالالالالالالالالالارل  ثعهالالالا  ثالالالإلا الحالالالا ة " ويمل  لولن : ين الوحالالالدل تعتبس  بسل  يس  Peplau & Perlmanال فعالالالالالالالالالالالالالال الالال  "

 الوجداي    يس العارل  اككتئاب والسعق.

 لعفمل   ن وجو  
م
 ذات الالالا

م
والثالالالاي الالال  : ين الوحالالالدل كمفهور تختعي  ن إلانعزال لجتمالالالاعي وهي تمثالالالإلا   را الالالا

يسالالائف في نعالالالالالالالالالالالالالال    اقالالاتالال  إلاجتمالالا  الال م لسالالد ت ون هالالذه ال واقص كم الال  ) ثا   توجالالد  الالد   الالار  ن 

(م ويمل  3899د ت ون يو    ) ثا يسص امل    يو للف     ط ملين( )  المل والشال اويملصالدقاي(م يو ق

ععف ال احثين ين  فهور الوحدل ال فعالالالالالالالال   و فهور العزل  إلاجتما     فهو ين   سا لين  ألان يحالالالالالالالالاس 

 ينم " الاالالالالالالالالالالالالالالملورل التفملقالال  بين املفهو Turnersين ال ل لالال  في نهالالاتالال  إلا مل ت ون واحالالدلم في حين تمل  تيسيمل  "

لالعزل  تعني الاالالالالعي العاقاة املت ا ل  بين الفمل  والجما  التي بنتلي  لاهام وين اللالالالالوص الذي يشالالالالالعمل 

  ن جملاي  حعالالالالالالالالالالالالالالاحالالالالالالالالالالالالالال  
م
 يو  همو الالا

م
بالالالوحالالدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال الال  حين يوي يو يشالالالالالالالالالالالالالالعمل ععزلالال  في وحالالدتالال  ت الالدو  كت  الالا

و وي دو با رل ق ي بالوحدلم وي ست   ألان هذا إلاحعالالالالالالالالالالالالالالاس ين ت أ  الفمل  ب فعالالالالالالالالالالالالالال م يو تل ا د  ن امللتم 
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  ن الوحدل ال فعالالالالالالالالالال   واملع وي م وين الفملق بين الوحدل 
م
 لذلح كما لو  ان  سفملا

م
صالالالالالالالالالالدتقم ويشالالالالالالالالالالعمل ت عا

 (. 2002ال فع   والعزل  تكمن في الوعي بذلح ) ايمم

 -: Lonelinessتعريف الوحدة النفسية  1.1

الحال في باقي املصالحاة ال فع      تعفا طراي و وجهاة ال ظمل حول  فهور اوحدل ال فعال   كما هو 

 وال سبوي م ولهذا إلا تار يح اب  دتدل  نها :

 : الحداأ  النعن   لعمصال  في الدراحاة ال فع  .
م
 يو 

 : ط  عالالالال  العاقالالالال  بين  فهور الوحالالالالدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال الالالال  و يسه  ن املفالالالالاه م اململت االالالال  بالالالال   ثالالالالإلا إلاكتئالالالالاب 
م
أالالالالاي الالالالا

 وإلا  ساب والعزل  إلاجتما   .

 :   تار امل اعساة ال ظملي  لع احثين الذتن ت اولوا هذا املفهور بالدراح  )حعينمأالث
م
 (.3881ا

 لبعض هذه التعريفات :
ً
 وفيما يلي عرضا

 -التعمليي العيوي لعوحدل ال فع   : .ي

وهي بفتح الواو وتعالالالالالالالالالالالالالالكين الحالالالاي. وهي في التعمليي العيوي : الوحالالالدل الاالالالالالالالالالالالالالالالد الك سلم والوحالالالدانل امل فمل  في 

 يفع .

 -عمليي الوحدل ال فع   في إلاصااح :ت .ب

( الوحدل ال فعالالالالال   بأنها :  حعالالالالالاس الفمل  بوجو  للول يفعالالالالال   ت ا د بي   وبين 3899يعملر )قشالالالالالسوشم

يشالالالالالالالالواا و والاالالالالالالالالو اة  لال  ال فنالالالالالالالال ي  لن  رج  يشالالالالالالالالعمل  عها بالتسا  التس إلا والتوا  والح   ن جاي  

يخملام في  اقاة  ثمملل و ش ع     يي  ن ط ملينم ب  ث ت ست   ألان ذلح حمل ان الفمل   ن يهع   إلا 

 يشواا و والاو اة الوحط الذي يعيش ل   ويمارس  وره  ال .

( الوحدل ال فعالالالالالالالال   بأنها :  فهور تمثإلا حال  يفعالالالالالالالال   تنشالالالالالالالالأ  ن  حعالالالالالالالالاس الفمل  3881كما يعملر ) اام 

 في  اقبأي  ليس  ألان قملب يفنالالالالالالالالالالالال ي  ن ط ملينم وهذه الوحدل ياتل   ن التسار الفمل  ألن ت ون 
م
  طمللا

  د ل يو  لمو    ن العاقاةم وي ست   عاها كثيس  ن صالالالالالال ور ال الالالالالالال ق وال الالالالالالالجملم ويعمللها بأنها حال  

يشالالالالالالالالالالالالالالهمل لاهالا الفمل  بالالت الا الد  ن ط ملينم و در لهم ط ملين ل      در قدرت   ألان الد ول في  اقاة 

مالا   في    ا  إلاجتماعي  شالالالالالالالالالالالالالال عال     ط ملين     حعالالالالالالالالالالالالالالاس الفمل  بالاملعالإلا وال الالالالالالالالالالالالالالجمل   الد التسالائال  بالالج

 وال فن ي.

 -أنواع )صور أو أشكال( الوحدة النفسية : 1.1

  تعي ال احثون في تصالال اهم ألاالالال ال وييواع الوحدل ال فعالال   ب  ث بيث وا أاأ  ييواع لعشالالالعور بالوحدل 

 -ال فع    ألان يحاس املدل الز     وهي كما تألاي :
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 -الوحدة النفسية العابرة :

 والتي تت من ل ساة  ن الوحدل  ألان المل م  ن ين ح ال الفمل  إلاجتما    تلعم بالتوالق.

   -الوحدة النفسية التحولية :

 يل ل  
م
ولاهالا تتمت  الفمل  ععاقالاة  جتمالا  ال  ط  ال  في املالالالالالالالالالالالالالالال ي ولك   يشالالالالالالالالالالالالالالعمل بالوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال   حدتثا

 ل عف الظملور املعتلدل ) الااقم يو ولال شوص  سملب  ل  (.

 -لوحدة النفسية املزمنة :ا

وهي التي قد تعالالتممل لف ساة طويع  تصالالإلا  لن حد العالال ينم و  يشالالعمل الفمل  بأي يوع  ن ييواع الملالاالالا ل ما 

 (.3881تتععق ععاقات  إلاجتما    )ال  الم

 -( الوحدل ال فع    لن أاأ  ييواع رئيع   وهي :3899وقد قعم قشسوش )

 -الوحدة النفسية ألاولية : -2

 ألان ينها حالالائدل في اللالالوصم يو في  الاالالاملاب في  حد  حالالماة اللالالوصالال   تملت ط يو تتصالالاح   وتوصالالي

باكنسالالالالالالالالحاب إلايفعالي  ن ط ملينم وفي الوقا الذي تلد ل   كثيس  ن للملا  ذوي إلاحعالالالالالالالالاس بالوحدل 

ال فعالالالالالالالالالالالالالال ال  ييفعالالالالالالالالالالالالالالهم  يس قالا رين  ألان ت وين  اقالالاة  شالالالالالالالالالالالالالال عال  ت الاول ععف هؤ ي للملا  ين  هملبوا  ن 

 احهم بالوحدل  ن طمليق إلايخملام يو الد ول في  اقاة  ؤذت  يو  ملالا      ط ملين. حع

 ا ل  ا تظهمل الشعور بالوحدل ال فع   الثايوي  في ح ال الفمل   س   -الوحدة النفسيية الاانوية : -1

 .حدوث  واقي  ع    في ح ات   اطاق يو ال س إلا يو تمزق يو تصدع  اقاة الح 

 الوجداي   : الوحدل ال فع   –1

  لن حالد  الا  ن الشالالالالالالالالالالالالالال عين ط ملينم و ن الجهال  ال ظمليالال  ت ظمل كثيس  ن ي الالالالالالالالالالالالالالحالاب امل  نر الوجو ي  لن 
م
 تمياا

الشعور بالوحدل ال فع   الوجو ت   ألان يي  حال   نعاي   ط  ع   وحتم   تتعذر الهملوب  نهام وين إلانعان 

تا   ين تتخالالذ  واقي وقملاراة و  ت الالاراةم و ور تتفمل  ويتمالالاتز  ن ال الالائ الالاة ل مل  أليالال  يوي ذاتالال  ويعالالالالالالالالالالالالالال

 وبصالالالالالالالالورل  خ ف  و مل    بايفصالالالالالالالالال  وتماتزه  ن بس   ال ائ اةم وهذا 
م
إلانعالالالالالالالالان  ن املعالالالالالالالالؤول   تلعع  وا  ا

تلبسه يو تمل م   ألان ين  هملب  ن تماتزه  بس طملق ويحالالالالالالالالالالالالال    ا     و  الالالالالالالالالالالالعع   ما ت ست   ع   في النهات  ين 

 يو تفسد  الالالالالالالالحت  و يصالالالالالالالالالت  وتفمل 
م
 ه وبالتالي تفسد هويت  يو ك  ويت   لن  رج  قد تصالالالالالالالال ح  عها يو   دها  ملي ا

  ن ذات  و ن رلاق   ن بني إلانعان )الدحوقيم
م
(. وه اك يموذجا تت ون  ن ح ث تمل  رو اتش 3889 ي سبا

Rokach) 3899: يرب    اصمل يحاح   لعشعور بالوحدل ال فع   وهي )- 
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 -: Self-Alienation   ساب الذاة  -3

وهو االعور الفمل  بالفملا  الدا ألاي وإلايفصالال  ن ط ملين و   ساب الفمل   ن يفعال  وهويت  والحط  ن 

 قدر الذاة.

 -: Interpersonal Isolationالعزل  في العاقاة اللوص   املت ا ل   -2

م واالالالالالعور الفمل  عع
م
 و جتما  ا

م
 وجيملال ا

م
  يفعال ا

م
في  در إلايتمايويتمثإلا ذلح في  شالالالالالا مل  ون الفمل  وح دا

العاقاة ذاة املعنر لدت  ح ث تت ون الع صالالالالالالالالالالمل ل يس  ن   اب املو ل و  راك الفمل  لعي اب إلاجتماعي 

 والشعور بالوذ ة والهجمل.

 -: Agonyيلم / صملاع  ف ي  -1

وحالالالالمل   الحعالالالالاحالالالال   والي الالالال  ولسدان السدرل  وتتمثإلا في اله اج الدا ألاي والتوا ن إلايفعالي لعفمل  لعفمل 

  ألان الدلاع وإلارت اك وإلاالااملاب والا  ا ه الذي يع هدر يهم للملا  الشا ملون بالوحدل ال فع  .

 -: Distress Reactionر و  للعال املوجع  ال ا ا   -1

لعشالالالالالالالالالالعور بالوحدل ال فعالالالالالالالالالال   واملت الالالالالالالالالالم    ويت ون ذلح يتاج  زيد  ن للم واملعايال  ن الوبسل املعااالالالالالالالالالال 

 لإلالااملاب وللم الذي يعايش  للملا  الشا ملين بالوحدل ال فع  .

( يحالالال اب الشالالالعور 3892) Weissأاأ  يععا  يحالالالاحالالال   لوبسل الشالالالعور بالوحدل ال فعالالال   كما والاالالال  وايس 

 -بالوحدل ال فع   :

 -( :Situationalلول : تتصإلا باملواقي يو ال يئ  إلاجتما    )

  ؤذت  لعوحدلم 
م
وهي تملتكز  ألان ال واقص يو املشالالالالالالالالالكاة والصالالالالالالالالالعوباة السائم  في ال يئ  با ت ارها يحالالالالالالالالال ابا

لمن الواضالالالالالالالالالالالالالال  ين  واقي  ع  ال  كموة يحالد الزوجين يو الااق يو إلايتسال  لن  دت   ي مل  يو العيش 

 تعتبس  ن العوا إلا التي تؤ ي  لن الشعور بالوح
م
 دل ال فع  .في بيئ    عزل  جيملال ا

 -( :Characterologicalالثانل : تتصإلا بالفملوق الفمل ت  يو  ا يعملر بملمو   الوصائص )

لالفملوق الفمل ت  قد تؤأمل في   راك الفمل  لعموقيم لال اس تختعفون في الدرج  التي يشالالالالالالالالالالالالعملون بها ينهم 

   جتمالالا  الال   ع  الال    تتعسون  عالالالالالالالالالالالالالالا الدل  ن يحالالدم و يس  عتنر بهمم وانهم وح الدون في  حالالالالالالالالالالالالالالتلالالاب هم لحالالالال

 (.3899)  مل والش اويم

 -مظاهر الشعور بالوحدة النفسية : 2.1

( ين اللوص الوح د هو الذي يعيش بأي   يس  نسجم     ن حول م ويي    تاج ألصدقايم 3881تمل   اا )

 م قوييع   ع    حعاس بأي  وح دم و  توجد  ن يشارك  يل اره و هتما ات م و ن يشعمل  ع  بالو  والصدا

 كما يشعمل باهمال ط ملين ل م و  توجد  ن تفهم م ويي  خجول ويشعمل ين ال اس  نشيعون    .
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 -( و ن ي ثعت  :2001مSeepersadكما ين  ن يهم  ا تصاح  الشعور بالوحدل ال فع   هو  اذكمله )

المل    في شالالوص  ا : وهو المل    في الحصالالول  ألان شالالوص  ا يشالالارك ا تفكملي ا وحالالعوريام شالالوص  -3

  هتم ويعتني ب ام شوص ي    وي   ا.

ال  الالاي : للم  الالا ل  الالا تتا ر    الالالد وعم و ن يجالالإلا ذلالالح لالالان الوحالالدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال الال  يت الالالالالالالالالالالالالالا تتا ر     -2

 الد وع.

املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مل الوف الالالالالال  : ععف للملا  الوح الالالالالالدتن تتالالالالالالدبملون    الوحالالالالالالدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال الالالالالال   ن  ال   فالالالالالالاي  -1

ي  حالالالالالالالالالالالالالور يعالالالالالالالالالالالالالن  ل  السالالالالالالالالالالالالالوملي  يو  شالالالالالالالالالالالالالا ملهمم لال عف تخار  ن ال وح بمشالالالالالالالالالالالالالا مله  ذا ي تسد ي

 المللفم ويخفل الكشي  ن يي  اارل لع عي  ثإلا الوحدل ال فع  .

ال ا ل والومول : ت سالق الوحدل ال فعالالال   يت الالالا    ل سل  مولم  ثإلا امل وث في الفملاشم الجعوس  -1

 اوالالتفكيسم التسوق . و ال ل سل الومول هالالالالالالالذه ت ون للملا  امل عزلون  الالالالالالالارقين في يل الالالالالالالارهمم   الالالالالالال

 يو تفكملون في يا اي ي مل  تعت وذ  ألان يل ارهم.
م
 ت عمون في صدتق ت ون كما

 إلانسحاب وإلاحتيملاق في يحار ال سظ . -5

 إلايت ار : ح ث تفكمل ال عف بأن املوة هو الامليق الوح د لعهملوب  ن الوحدل ال فع  . -1

عف بأن لدت  هو التدتن : وهو طمليق   مل  ن طملق التعاطل    الوحدل ال فعالالالالال  م ح ث يشالالالالالالعمل ال  -2

  اج ياج  لسهمل وحدتهم ال فع  .

ال ور : يعالتخدر ال عف ال ور  وحال ع  لعهملوب  ن الوحدل ال فع   ح ث تأ عون عيد يل إلا  ما  -9

 .
م
  ايوا  ع   حابسا

 إجراءات البحث: .1

 -منهج البحث : 2.1

 امل هج الوصفل باألحعوب املعحي ملائمت   لن ط  ع  ال  ث. لسد  مد ال احثون  لن  حتخدار

 مجتمع البحث :  1- 1

ت ون  لتم  ال  ث  ن طع   قعالالم ال سب   ال دي   ل ع   ل اب والععور الشالالس س  ) الفصالالإلا الثانل والثالث 

 ر. 2039-2032( طال  لععار الجا وي 11والملاع  ( بلا ع  الج إلا اليملبل م وال الغ  د هم )

 عينة البحث : 1-1

( طاب بالفصالالالالالالإلا الثالث 8( طاب  بالفصالالالالالالإلا الثانل و)8ت ويا      ال  ث  ن جم   طع   السعالالالالالالم .  نهم ) 

 ( طال  بالفصإلا الملاع  .31و)

 ادوت البحث : 1-2

 احتخدر ال احثون ا واة التال   :
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ي  ن ذوي إلا تصالالالاا عععم املساباة اللالالالوصالالال   : يجمل  ال احثون ععف املساباة اللالالالوصالالال      الوبسا*  

 ال فس وإلا ت اراة والس اس ليملض التعملر  ألان يرائهم حول  والاوع ال  ث.

(م وي د إلا ت ار بالعي  العملب     د 3890راحالالالإلا و  ملين )*    س اس الوحدل ال فعالالال   م الذي ا ده وق      

(   ارل في اتلاه العالالالالالالالالالالالالال  و 39(   ارل     نهم  د  )22والذي ت ون  ن ) ( م3895الملق   يحمد ال  يسي )

(   الاراة في اتلالاه املوجال   . املس اس تميا ا دا ه بمعا إلا صالالالالالالالالالالالالالالدق ت ويني لع ارات  م  بعغ اصالالالالالالالالالالالالالاليمل  عا إلا 1)

( )  بين  رجالال   الالإلا   الالارل والالالدرجالال  ال ع الال   لعمس الالاس . و عالالا الالإلا أ الالاة بامليسالال  الفالالا 0.82( واكبس  عالالا الالإلا )0.25)

 (  ل ال   –الي حدا  ا  –  اراة املس اس  ن  ال  س اس أاثل ) نعم (  . تتم اجاب   ألاي 0.22كملوي اخ )

اجالالابالال   ألاي الع الالاراة اتلالالاب الال   )أاث  رجالالاة لإلجالالابالال  ب عمم و رجتالالان لإلجالالابالال  الي حالالدا  الالا م و رجالال  واحالالدل 

حدا  جاب  اليلإلجاب  با(. وفي حال  اجاب   ألاي الع اراة العالالالالالالالالالالالع    ) رج  واحدل لإلجاب  ب عم م و رجتان لإل 

 ا م وأاث  رجاة لإلجاب  با(. وملعملل  حدل الوحد ال فعالال    تتم جم   رجاة  إلا   ارل ت صالالعا  عاها  ن 

.  عما قعا %300اجاباة الع   م وت ويإلا الدرج  الي نع    ئوي م و إلا  ا اق سبا نع   الع ارل   ن النع   

 الملالاا ال فن ي لدي املف وا . حدل الوحدل ال فع   لدي املف وا م و ا ة  رج  وحال 

 :   الدراسة الاستطالعية 1-1

املس اس لم تا ق  ألاي ال يئ  الع ن   وب اي  ألاي ذلح قار ال احثون با دا ه في احالالالالالالالالالالتمارل و ملالاالالالالالالالالالال   ألاي ععف 

الوبساي في  عم ال فس ملعملل   دي والاوح   اراة و  احنت  لع    الدراح  كمملحع  صدق   توي لعمس اس 

وقد اتفق الوبساي  ألاي والاوح الع اراة و  احنت  . وكتلا  أ ات   ألاي ال يئ  الع    لسد قار تم تا  س   ألاي  .

(  ن الفصإلا الثانل والثالث والملاع  35     احتاا     ن قعم ال سب   جا ع  الج إلا اليملبل م بعغ  د ها )

( وهي يكبس  ن 0.95د بعيالالا ق مالال  الفالالا )وقالالد احالالالالالالالالالالالالالالتخالالدر طمليسالال   عالالا الالإلا الفالالا لعث الالاة م وقالال 2/2032/ 3.بتالالاري  

 ( ا مل الذي تؤكد  وجو  أ اة لعمس اس في ق اس الوحدل ال فع   .0.20ق م  كملو ي اخ لعث اة )

 :  الاجراءات الاحصائية 1- 1

 . ) التوص ي احصائل ) املتوحط الحعابل م اي ملار املع اري م النع  املئوي 

 . عا إلا الفا لعث اة  

 . ت ع إلا الت اتن في اتلاه واحد 

 الدراسة الاساسية : 6-3

 ألان      ال  ث واحتخدر يحعوب إلاتصال امل اامل    الع    ليملض  2/2039/ 20بتاري  تما الدراح     

االالالالالالالالالالالالملح ك ف   إلاجاب   ألان   اراة إلاحالالالالالالالالالالالالتن ان وبعد جم  إلاحالالالالالالالالالالالالتماراة  ن      ال  ث تم تفمليغ ال  اياة في 

 فمليغ املععو اة ليملض  جملاي املعالج  إلاحصائ   الا     عاها. حتماراة  اص  لت

   

 -عرض النتائج  ومناقشتها : - 1

( بين يتائ  3ت الالالمن هذا الفصالالالالإلا  ملض لع تائ  و  اقشالالالال ها ولسا ل ستي    اراة املس اس والجدول التالي رقم)

 احتلاباة الع    :
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(2جدول رقم )  

ودرجة العبارة والنسب املئوي املتوسط الحسابي والانحراف املعياري   

 َلستجابات العينة علي عبارات مقياس الشعور بالوحدة النفسية

 

 ر

املتوحط  الع اراة

 الحعابل

اي ملار 

 املع اري 

 رج  

 الع ارل

النع   

 املئوي 

%93 95 0.99 2.12 اعجز  ن  سد  اقاة صداق     ا ملين . 3  

%21 29 0.92 2.22 ال إلا امل وث وح دا عع دا  ن ا ملين . 2  

%20 21 0.85 2.09   توجد  ن يعايدنل في املواقي الصع   . 1  

%18 52 0.20 3.19 اح ايا  ا تعوقني ظملوفي  ن اح تي . 1  

%91 92 0.93 2.19 ليس ه اك  ن  هتم بل او تمل انل . 5  

%22 93 0.28 2.13 ااعمل ايني لمل   يس لعال في امللتم  . 1  

%23 25 0.92 2.31 ااعمل  ائما بالخجإلا في املواقي اجتما    . 2  

%82 82 0.51 2.22 ااعمل بالدري والح   ن والدي . 9  

%29 92 0.25 2.11 التسمل الي تواصإلا ا ملين  وي . 8  

%80 81 0.11 2.11 ااعمل ايني  يس  مل وب في وجو ي  من حولي 30  

%93 95 0.21 2.12 اري ايني ك ان   تور  ن امللتم  . 33  

%20 21 0.81 2.33   يعيسنل ا ملين اهتما هم . 32  

%12 15 0.91 3.95 اواج  اح اي ا  واقفل بالحدل والصملاخ . 31  

%10 11 0.91 3.90 تداهمني الشعور بالصداع ععد يي  وقي اح اطل . 31  

%83 81 0.95 2.15 احتا   احتمملار في  اقاة املو ل    ا ملين . 35  

%25 28 0.93 2.25 تز ا  ععدي  ن يفن ي والمل    بدا ألاي    قملبل    ا ملين  31  

%92 91 0.93 2.15 ا ع  ال اس تتمتعون بالصداقاة والصح   . 32  

%29 92 0.22 2.12   ااعمل بالوحدل لك سل الصداقاة . 39  

%91 80 0.22 2.58   احتا   ان اتخعص  ن اعوري بالوحدل . 38  

%95 98 0.93 2.51 ااعمل ايني   احاوي ايئا . 20  

 %13 11 0.21 3.92   احتا   في  عظم اح ان اتلا  اجاب  مل اح   . 23

 %92 83 0.93 2.10 تملالسني الشعور باكح ام يل ل   عا ع  ابوي الساح   لي . 22

    

( الواا باملتوحااة وايلملالاة املع اري  و رج  الع ارل و ق م النع  3تت     ن يتائ  الجدول رقم )   

املئويال   حالالالالالالالالالالالالالالتلالاباة الع     ألان   اراة  س اس الوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال   م قد تملاوحا نعالالالالالالالالالالالالالال  اجاباة الع     ن  
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ال فع   لدي الااب       (  وهذ ا يعني  در  وجو  حال  الوحدل %21( وبمتوحط نع ي )%82الي  18%)

ال  الالالالث م وهالالالالذا  الالالالا  بسة   الالالال  النعالالالالالالالالالالالالالالالالال  املئويالالالال  كجالالالالابالالالالاتهم  ألان   توي   الالالالاراة املس الالالالاس العالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالال  ارقالالالالار 

(والالالتالالي تالالعالالبالالس فالالي  الاللالالمالالعالالهالالالالالالالا  الالن حالالالالالالالالالالالالالالال  الالالوحالالالالالالالدل 22م23م20م38م32م31م31م31م32م33م30م8م2م1م5م1م2م3)

ا ق  ع الال  . ومل الالاقشالالالالالالالالالالالالالالال  يتالالائ  الت ع الالإلا ال فعالالالالالالالالالالالالالال الال  لالالدي الفمل    الالد الالا تل الال   عاهالالا ب عم او ان هالالذا املوقي ت 

النع ي تاح   ن اجاباة الع     ألاي   توي هذه الع اراة تمياة  بالمللف وهذا يعني  در اعورهم بهذه 

. وانهم يشعملون  %91املواقي ال فع   العع    . بإلا انهم ت فون احعاحهم ب ال  الوحدل ال فع   وبنع   

 ألاي ذلالح م وانهم تلالدون  الالإلا  اهتمالالار   %95 الال  وبنعالالالالالالالالالالالالالال ال  تالالأك الد بعيالالا بالأهم  هم و ورهم في الح الالال اجتمالا 

 م و قالا رين  ألاي  سالد  اقالاة صالالالالالالالالالالالالالالداقال     ا ملين وانهم تمثعون  %91والمل الاتال  الك يسل  ن اهالإلا وبنعالالالالالالالالالالالالالال ال  

. كمالالا تظهمل  جالالابالالاة الع  الال  ان لالالدتم السالالدرل  ألاي التواصالالالالالالالالالالالالالالإلا     %93ك الالان ذو لالالا ع الال   في امللتم  وبنعالالالالالالالالالالالالالال الال  

م ويمثعون لا ع   ك يسل في  اقاة  لتمعهم واملشالالالارك  لاها وامل الظ   عاها وبنعالالال   %29وبنعالالال   ا ملين 

 ن الع  الال  م كمالالالا يظهملة يتالالائ   جالالابالالاة الع  الال   ألاي وجو  ععف املواقي  %22الي %20تالالأك الالد تملاوحالالا  ن 

ه  صالالالالالالالملاخ في  واجالعالالالالالالالع    الي حد ا في حالالالالالالالعوك اة طاب      ال  ث والتي تمثعا في احالالالالالالالتخدار الحدل  وال

م و در اتلا  اجاباة والحعول امل احالال   لتعح املواقي ا مل الذي تنت      ععف  ععف املواقي الصالع   

 في وجو  هذه الحال  لدي الملا  الع   .  %15الي %13الشعور باكح ام وبنع   ن 

( والتي يعبس 39م35م9م1رقار )كمالا تظهمل اجالاباة الع     ألاي   اراة املس اس التي تمثإلا  واقي اتلاب   وهي ا

  تواها  ألاي وجو  حال  ج دل  ن الشالالالالعور بالملالاالالالالاي والملاح  ال فعالالالال   لدي طاب      الدراحالالالال  تمثعا في 

الشالالالالعور بالدري والح   ن الولدتن واحالالالالملل أم السدرل  ألاي احالالالالتمملار في ت وين  اقاة  املو ل    ا ملين 

الي ك سة الصالالالالالالالالداقاة و  در الشالالالالالالالالعور بالوحدل وتأأيساتها العالالالالالالالالع      ن اصالالالالالالالالدقاي والز اي م ا مل الذي تؤ ي

عشالالالالالالالالالالالالالعور ووجو  هذه املواقي  %82الي  %80 ألاي الحال  ال فعالالالالالالالالالالالالال   .وبنعالالالالالالالالالالالالال  تأك د  ن الع    تملاوحا  ن 

( بالالأن الظملور 1اتلالالاب الال  لالالدي طاب    الال  الملاحالالالالالالالالالالالالالال  . كمالالا تشالالالالالالالالالالالالالاليس اجالالابالالاة الع  الال   ألاي   توي الع الالارل رقم )

تمثإلا احالالالالالالالالالال اب التي تم   وتعوق تواصالالالالالالالالالالعهم    اقاربهم  واصالالالالالالالالالالدقائهم وبنعالالالالالالالالالال   تأك د بعيا  املت و   لعااب 

  ن الع    . 18%

( 1جدول رقم )  

املتوسط الحسابي والانحراف املعياري واصغر واكبر درجة وقيم النسب املئوية ملستويات درجات 

والعلوم الشقيقة جامعة الجبل الغربي آلادابالوحدة النفسية لدي طلبة قسم التربية البدنية بكلية   

 

املالالالالالالالالالتالالالالالالالالالوحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالط  احصاي

 الحعابل

ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالملار 

 املع اري 

الالالالالالالالالالنعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالال   اكبس ق م  اصيمل ق م 

 املئوي 

%21 58 11 1.32 50.28 الثانل  

%21 59 19 2.01 19.22 الثالث  

%28 52 11 1.21 52.22 الملاع   

 



م52/25/5122-52         والسالم للتنمية طريق والبدني الرياضي النشاط-شعار تحث – البدنية التربية لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر       

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   64 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

 

( ان  توحالالالالالالالالااة  رجاة الوحدل ال فعالالالالالالالال   لاع   3( والشالالالالالالالال إلا ال  ان )2تت الالالالالالالال   ن يتائ  الجدول رقم )      

قعالالالالم ال سب   ال دي   ب ع   ا اب والععور الشالالالالس س  جا ع  الج إلا اليملبل قد بعيا بالنعالالالال   الفصالالالالإلا الثانل 

 2.01وبالاي ملار  ع الاري   رجال  19.22 ن الالالدرجال  م والفصالالالالالالالالالالالالالالإلا الثالالالالث  1.32 رجال  وبالاي ملار  ع الاري  50.28

 رجال  . كما تت الالالالالالالالالالالالالال   ن يفس الجدول ان ق م  1.21 رجال  وبالاي ملار  ع الاري  52.22 رجال  والفصالالالالالالالالالالالالالالإلا الملاع  

النع  املئوي كجاباة الع    لتسدتمل حال   الوحدل ال فع   لد هم ح ث يظهملة ال تائ  ان الفصول الثاأ  

ذ  ا اكدت  اجاباتهم  ألاي  إلا املواقي التي ت تو ها ت فون في اجاباتهم  ظاهمل  عالالالالالالالالالن اة الوحدل ال فعالالالالالالالالال   وه

 س اس الوحدل ال فعالالالالالال   التي  ملالاالالالالالالا بالجدول العالالالالالالابق وتما   اقشالالالالالال ها م والتي يت   نها ان نعالالالالالال   الملالاالالالالالالا 

وهذه النعالالالالالالالالالال   تمثإلا  عالالالالالالالالالالتوي تسدتملي ج د جدا   %21بالنعالالالالالالالالالال   لعفصالالالالالالالالالالإلا الثانل  ن حال هم ال فعالالالالالالالالالال   بعيا 

وهو  عالالالالالالالتوي تسدتمل ج د .ا ا  %21الث لسد بعيا نعالالالالالالال   الملالاالالالالالالالا ال فنالالالالالالال ي للحال  ال فعالالالالالالال   . ا ا الفصالالالالالالالإلا الث

وبمعالالتوي تسدتملي ج د جدا  ن حال  الملالاالا ال فنالال ي . هذه  %28الصالي الملاع  لسد تميا بنعالال   رالاالا بعيا 

ال تائ  تؤكد ان طاب قعالالالالالالالالالالم ال سب   ال دي   ب ع   ا اب والععور الشالالالالالالالالالالس س  جا ع  الج إلا اليملبل تتمياون 

سملار يفن ي  الي جدا . ويملي ال احث ان هذه ال ل ل  ط  ع   جدا  ن امللتم  او امللتمعاة التي بملالاا واحت

 تنتلي ال   طع   الع     لتمعاة   تلانع  في ظملور ح اتها . 
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( 1جدول رقم )   

البدنية يبين نتائج اختبار تحليل التباين بين متوسطات درجات الوحدة النفسية لطالب قسم التربية 

 وفقا ملتغير الفصل الدراس ي

 رجاة   صدر الت اتن

 الحملي 

 لموع 

 اململبعاة

 توحط 

 اململبعاة

 ق م  ) ة(

 

 عتوي 

 الد ل 

 0.12 3.00 11.01 22.01 2 بين امللمو اة

   15.98 3319.11 12  ا إلا امللمو اة

    3220.19 11 امللموع

 

( الواا با ت ار ت ع إلا الت اتن بين  توحالالااة  رجاة الشالالعور بالوحدل 1تت الال   ن يتائ  جدول رقم )     

ال فعالالالالالالالالالالالالالال الال  لعفصالالالالالالالالالالالالالالول الثاأالال  ) الثالالانل والثالالالالالث والملاع  ( لاع الال  قعالالالالالالالالالالالالالالم ال سب الال  ال الالدي الال  ب ع الال  ا اب والععور 

شالالالالعور بالوحدل ال فعالالالال   . وهذا الشالالالالس س  جا ع  الج إلا اليملبل  در وجو  لملوق  ال  احصالالالالائ ا ب نهما في ال

( م وهذه ال ل ل  تشالاليس الي 0.05( وهي اكبس  ن  عالتوي املع وي  )0.12 ا اكدت  ق م   عالتوي   ل  ا ت ار )

ان طع   الفصول الثاأ  تتمياون بمعتوي اعور ورالاا يفن ي   ت اتن نعن ا وليس  ع ويا م وهذ ا  ا تما 

 ئوي  ملعتوياة  رجاة الوحدل ال فع   .جدول ق م النع  امل  اقشت  في يتائ  

 . إلاستنتاجات والتوصيات :1

 -إلاستنتاجات : 2.1

 في حدو       الدراح  تم احتخاا احتنتاجاة التع   :

 تمياة      الدراح  بدرج  اعور  ال    ن الملالاا واحتسملار ال فن ي تمثألاي في املواقي التال   : – 3

 -    91الوحدل ال فع   وبنع   ت فون احعاحهم ب ال%  . 

 -   ألاي ذلح . %95يشعملون بأهم  هم و ورهم في الح ال اجتما    وبنع   تأك د بعيا  

 -    91تلدون  إلا  اهتمار  والمل ات  الك يسل  ن اهإلا وبنع% . 

 -  قا رين  ألاي  سد  اقاة صداق     ا ملين وانهم تمثعون  ك ان ذو لا ع    في امللتم  وبنع   

93%  . 

 -     29السدرل  ألاي التواصإلا    ا ملين وبنع%  . 

 -  تمثعون لا ع   ك يسل في  اقاة  لتمعهم واملشالالارك  لاها وامل الظ   عاها وبنعالال  تأك د تملاوحا

  ن الع    . %22الي %20 ن 

    82الشعور بالدري والح   ن الولدتن واحملل ونع% . 

    83اقاة  املو ل    ا ملين  ن اصدقاي والز اي وبنع   السدرل  ألاي احتمملار في ت وين%. 
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ال تائ  اظهملة ك سة صالالالالالالالالداقاة الااب و  در الشالالالالالالالالالعور بالوحدل وتأأيساتها العالالالالالالالالالع     ألاي الحال   – 2

عشعور ووجو  هذه املواقي  %82الي  %80ال فع   لد هم  .وبنع  تأك د  ن الع    تملاوحا  ن 

 ح  . اتلاب   لدي طاب      الملا

يظهملة يتالائ   جالابالاة الع  ال   ألاي وجو  ععف املواقي العالالالالالالالالالالالالالالع  ال  الي حالد  ا في حالالالالالالالالالالالالالالعوك اة طاب  - 1

     ال  ث والتي تمثعا في احالالالالالالالالالالالالالالتخدار الحدل  والصالالالالالالالالالالالالالالملاخ في  واجه  ععف املواقي الصالالالالالالالالالالالالالالع    م 

م او در اتلا  اجاباة والحعول امل احال   لتعح املواقي ا مل الذي يت      ععف الشالعور باكح 

 في وجو  هذه الحال  لدي  الع    . %15الي %13لدي ععف الاع   وبنع   ن 

وهذه النع   تمثإلا  عتوي  %21نعال   الملالاالا بالنعال   لعفصالإلا الثانل  ن حال هم ال فع   بعيا  - 1

تسدتملي ج د جدا  للحال  ال فعالالالالالالال   لد هم . ا ا الفصالالالالالالالإلا الثالث لسد بعيا نعالالالالالالال   الملالاالالالالالالالا ال فنالالالالالالال ي 

وبمعالالالالالالالالالالالتوي  %28مل ج د .ا ا الصالالالالالالالالالالالي الملاع  لسد تميا بنعالالالالالالالالالالال   رالاالالالالالالالالالالالا بعيا وهو  عالالالالالالالالالالالتوي تسدت 21%

 تسدتملي ج د جدا  ن حال  الملالاا ال فن ي .

 ن يتائ  ت ع إلا الت اتن ات الالالالالالالال   در وجو  لملوق  ال  احصالالالالالالالالائ ا بين طع   الفصالالالالالالالالول الثاأ   في  – 5

 الشعور بالوحدل ال فع   .

تتمياون بمعتوي اعور ورالاا يفن ي   ت اتن يتائ  الدراح   تشيس الي ان طع   الفصول الثاأ   – 1

 نعن ا وليس  ع ويا .

 -التوصيات : 1.1

 -يوص ي الباحاون بما يلي :

تعزيز التفكيس إلاتلالالالالابل لعااب وكالالالالذلالالالالح ت س ق لهالالالالدار ال سبويالالالال  والثسالالالال  بالالالالال فس وت الالالالدتالالالالد لهالالالالدار  1

دا ألاي  ن  ال  وراة إلاتلالاب ال  لرلملا  والعمالإلا  ألان  عق حالال   ن إلاحالالالالالالالالالالالالالالتسملار والتوا ن ال فنالالالالالالالالالالالالالال ي ال

 إلاراا  ال سبوي في ال ع  .

الس ار بدراحالالالالال   ماأع  لعوقور  ألان يحالالالالال اب ي مل  قد ت ون  كمع  ألحالالالالال اب الدراحالالالالال  الحال   كحتواي  1

 هذه املش ع   ن جه  وألهم   هذه الشملي   املثسف   ن جه  ي مل .
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 املراجع

 -املراجع العربية :

ر(. الحعالالالالالالالالالاحالالالالالالالالال   إلاجتما    لد        ن 3898و مملم   مو  يحمد ) جابملم جابمل   د الحم د ؛ .3

تا  ذ املدارس إلابتدائ   وإلا دا ت  بدول  قامل و  اق ها ب إلا  ن الوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال   والت صالالالالالالالالالالالالالال إلا 

 .81-13امللعد العا س والعشملون:  دراسات نفسية،الدراس ي. 

ماة اللوص    راح    داي   ر(. الوحدل ال فع   و اق ها ب عف ح3881حعالينم   مد ين إلا ) .2

 .239-398العد  الثانل : دراسات نفسية، ألان الجنعين  ن طع   الجا ع . 

(.الشالالالالالعور بالوحدل والعاقاة إلاجتما    3899ح الالالالالملم  ألاي العالالالالال د ؛ والشالالالالال اويم   مد   ملوس ) .1

 .319-338:  25العد  الخليج العربي،  رسالةاملت ا ل م 

القته بكل من الشييييييييييعور بالوحدة النفسييييييييييية وأسيييييييييياليب الخجل وعر(. 2002 وجمح ان يحالالالالالالالالالالالالعد ) .1

يس رحال   اجعت املعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة،

  يس  نشورلم جا ع  ير السمل .

الساهمللم  كت   ليلعو  مقياس الشيييييييييعور بالوحدة النفسيييييييييية.ر(. 3889الدحالالالالالالالالالالالوقيم لدي   مد ) .5

 املصملي .

العد   مجلة علم النفس،ر(.الوحدل ال فعال   واملعالايدل إلاجتما   . 3882م لهد   د هللا )الملب ع  .1

 .18-10الثالث ولربعون : 

تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسييييييييية لدى عينة من ر(. 2002 ابدمحالالالالالالالالالميس بن  ين بن يحمد ) .2

 ير السمل .  راح   اجعتيس  يس  نشورلم جا ع طالب املرحلة املتوسطة بمحافظة جدة، 

الحرمان وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى ر(. 3888هال /3120الع اس يم  ع  بنا حعين ) .9

رحالالالالالالالالالال   اجعالالالالالالالالالتيس  يس  نشالالالالالالالالالورلم  املراهقات املقيمات بدور الرعاية إلاجتماعية باملنطقة الغربية،

 جا ع  املعح   د العزيزم املدت   امل ورل.

 القييياس وإلاختبييارات النفسيييييييييييييية.(. 2002 ثمالالانم لالالاروق العالالالالالالالالالالالالالال الالد؛ و  الالدهم   الالد الهالالا ي العالالالالالالالالالالالالالال الالد ) .8

 الساهمللم  ار الفكمل العملبل.

ر(. تسالالدتمل الالالذاة و اقتالال  بالالالوحالالدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال الال  وإلاكتئالالاب لالد  طاب الجالالا عالال . 3881. االام   مو  )30

 .295-218 دراسات نفسية،

الشيييعور بالوحدة النفسيييية وتوكيد الذات لدى عينة الالالالالالالالالالالالالالالالال(. ه3123. اليا ديم  ملر هللا   د المل اق )33

رحال   اجعتيس  يس  نشورل  املحرومين من ألاسرة وغير املحرومين بدينتي )مكة وجدة(، من املراهقين

  ك  املكمل  م جا ع  ير السمل .

جريمة السرقة وعالقتها ببعض سمات الشخصية ر(. 2002هالالالال /3121. الس اانلم  ايم بن  ذكمل )32

يس رحالالال   اجعالالت ملتغيرات الديموغرافية لدى عينة من السيجناء والعاديين يي منطقة مكة املكرمة،وا

  يس  نشورلم الععو ت م جا ع  ير السمل .



م52/25/5122-52         والسالم للتنمية طريق والبدني الرياضي النشاط-شعار تحث – البدنية التربية لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر       

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   68 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

 حولية كلية التربية،ر(. بسل إلاحعالالالاس بالوحدل ال فعالالال  . 3891هالالالالالالالالالالالالالالالال/3101. قشالالسوشم  بملاه م   ل )31

 .239-392العد  الثانل : 

الساهمللم مقياس إلاحسييييييياس بالوحدة النفسيييييييية لطالب الجامعات. ر(. 3899) . قشالالالالالالالالسوشم  بملاه م31

  كت   ليلعو املصملي .

ر(. ب اي  س اس الوحدل ال فعالالالالالالالالالالالالالال   و د  ايلشالالالالالالالالالالالالالالارها لد   لمو اة 3881. ال  الالم  احالالالالالالالالالالالالالال   يحمد )35

العالالالد  الوالالالا س  شيييييييييييبكيية العلوم النفسيييييييييييييية العربييية، ممليالال   ت الالالات الال   ن يطفالالال املالالدارس بالالدولالال  قامل. 

 والعشملون.
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