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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
أدرك الكثيرون ممن يشخصون مشاكل المجتمع أن االنطالق من تفهم قضايا األسرة ومعاناتها في هذا العصر 

أمر ال مفر منه ، وأثبتت الدراسات أن معظم مشكالت األبناء النفسية تعود إلي األسرة بالدرجة األولي، وممارسة 

الدين لألنماط التي تتسم بالعنف والقسوة وممارسة القهر علي األبناء من شأنها أن تولد سلوكيات غير الو

مرغوبة، مثل مشكلة االغتراب فاآلباء والمربون ينظرون إلي مرحلة الشباب بكل اهتمام واالنشغال الذي قد 

ً إلي حد القلق نظراً لما يواكبها من مشكالت سواء بالنسبة للشباب أنفسهم أو بالنسبة ألسرهم ،  يصل أحيانا

وازدادت هذه الظاهرة لدى طلبة الجامعة باعتبارهم يقع على عاتقهم العبء االكبر في تطور المجتمع في شتى 

الميادين والمجاالت ، ولذا هدف البحث الحالي إلى  دراسة العالقة  بين األنماط القيادية األسرية واالغتراب 
ً ، من 220ب الجامعة ، وتكونت عينة الدراسة من )النفسي لدي عينة من طال ( من طلبة الجامعة ذكوراً وإناثا

الريف والحضر، ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ، وتكونت أدوات البحث من استمارة البيانات 

غتراب النفسي بمحاورة العامة لطلبة الجامعة ، استبيان األنماط القيادية األسرية بأبعاده الثالثة ، واستبيان اال

 spssاألربعة ، وبعد تجميع هذه البيانات تم تصنيفها وتبويبها واستخدام المعامالت االحصائية المناسبة ببرنامج  

وصوالً إلى النتائج ، واتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى ، وكان من أهم نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية 

ً بين األ نماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة لدي طلبة سالبة دالة إحصائيا

الجامعة مما يعني أنه كلما اتبعت األسرة أنماط قيادية إيجابية في التعامل مع أبنائها كما قل شعورهم باالغتراب 

في إجمالي األنماط القيادية األسرية  النفسي ، وجود فروق دالة إحصائياً  بين طلبة الجامعة من الذكور واإلناث

لصالح اإلناث ، وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الجامعة من الذكور واإلناث في إجمالي االغتراب النفسي 

لصالح الذكور  ، ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين أمهات طلبة الجامعة العامالت وغير العامالت في كل 

وقد قُدم من خالل الدراسة مجموعة من  يادية األسرية  ، إجمالي االغتراب النفسي .من إجمالي األنماط الق

التوصيات والتى كانت أهمها: ضرورة وجود مرشدين نفسيين لتقديم اإلرشادات النفسية للطلبة ومساعدتهم على 
ية المختلفة آخذين بعين تخطي المشكالت ، العمل على توعية اآلباء بطرق التعامل مع األبناء وفق المراحل النمائ

االعتبار الفروق الفردية ، العمل على رفع ثقة الطالب بنفسه وباآلخرين من أجل تخفيف االغتراب وذلك بواسطة 

 وسائل وطرق حديثة وتكون أهدافها ترفيهية وعلمية.
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  Introductionمقدمة 
أدرك الكثيرون ممن يشخصون مشاكل المجتمع أن االنطالق من 

م قضايا األسرة ومعاناتها في هذا العصر أمر ال مفر منه ، إذ تفه
تظل األسرة صاحبة الدور الحيوي في تشكيل الشخصية وبناء قيم 

 . ( 8:  ٢٠٠٩) سناء الخولي ،واتجاهات اإلنسان 

وأثبتت الدراسات أن معظم مشكالت األبناء النفسية تعود إلي 

األم، وغياب  األسرة بالدرجة األولي، من قسوة األب وجهل
التوجيه السليم، وفشل العالقات األسرية وغياب النمذجة الصحيحة 

وغياب الحوار، فأولياء األمور يحتاجون إلي إرشاد أسري لمعرفة 

أساليب معاملة أبنائهم بطرق تربوية سليمة، وتساعد هؤالء األبناء 
 ( .3:  ٢٠1٢) فايز بشير ، علي توجيه سلوكهم 

نماط التي تتسم بالعنف والقسوة وممارسة وممارسة الوالدين لأل

القهر علي األبناء من شأنها أن تولد سلوكيات غير مرغوبة، مثل 

االنسحاب والعدوان وعدم الرغبة في التفاعل االجتماعي وتكون 
 ( . Evgen, , 2008 : 115) عقبة أمام التوافق النفسي

قبل  وقد بينت بعض الدراسات أن استخدام األنماط السلبية من

الوالدين في تربية األبناء قد تؤدى إلى مجموعة من اآلثار المترتبة 
في شخصية الفرد، كاالنحراف واضطرابات الشخصية وسوء 

 ( .7-4:  ٢٠14) ناصر الغداني، التوافق النفسي واالنعزالية 
فـى أن ( Alayi , et.al ., 2011: 197) كمـا أظهـرت دراسـة 

لها تأثير إيجابى على الصـحة النفسـية  المعاملـة الوالدية السوية

 لألبناء .
كما أن األبناء الذين تربوا في بيئة أسرية مضطربة ويتعرضون 

لإلساءة الوالدية فإنهم يعانون من المشكالت السلوكية وانخفاض 
اإلنجاز والتحصيل الدراسي وسوء التوافق النفسي واالجتماعي 

 . ( (Stephen Pertill, 2003: 5والدراسي 
ويلعب إدراك األبناء لألساليب التي يتعامل بها الوالدان معهم دوًرا 

جوهًريا في تأثير تلك األساليب على شخصيتهم في النواحي 

؛ فقد يقوم الوالدان ببعض األفعال (  Patra, 2019 : 2)المختلفة 
تجاه أبنائهم من قبيل تربيتهم وتهذيبهم، مثل: حرمانهم من شيء 

على خطأ ارتكبوه ، غير أن األبناء قد يسيئون  ضار أو معاقبتهم

تفسير هذه األفعال، فيدركونها على أنها قسوة أو تسلط من 
الوالدين؛ مما يترتب عليه عدم تحقيق الهدف التربوي لتلك 

األساليب، إضافة إلى أنها قد تترك مشاعر سلبية لدى األبناء تجاه 

 ( .14٢:  ٢٠٠8) إسعاد محمد، والديهم 
أنه يمكن حصر األنماط  (٢74:  ٢٠13محمود الشيخ )ويذكر 

القيادية األسرية في أربعة عشر أسلًوبا هي: اإليذاء الوالدي، 

والحرمان، والعقاب، واإلذالل، والرفض، والحماية الزائدة، 

والتدخل الزائد، والتسامح، والعطف الوالدي، والتوجيه، والعتاب 
اء، والتدليل ، بينما قام كل من واللوم، والتشجيع، والتفرقة بين األبن

في دراستهم  (٢٠14(  وعلي هنداوي ) ٢٠11فاروق جبريل )

ألساليب المعاملة الوالدية بتقسيمها إلى ثالثة أساليب: تسلطية، 
عبد النبي الخفاش وديموقراطية، وفوضوية ، في حين قام كل من 

ة بتقسيم األنماط القيادي (٢٠1٠( ، و ناصر عبد الستار )٢٠٠8)

 األسرية  إلى أساليب إيجابية وسلبية .

أن تحديد األنماط القيادية  (3٩: ٢٠1٠كريمة القاسم ) تذكر 
األسرية يتوقف على أمرين ، أولهما: إدراك األبناء لتلك األساليب، 

واآلخر: المرحلة العمرية التي يمر بها األبناء؛ إذ تختلف األنماط 

ً الختالف القيادية األسرية  باختالف إدراك األ بناء لها، وتبعا
 المرحلة العمرية لألبناء .

 ( 418-417:  ٢٠14صابر العزب )وفي ضوء ذلك قام  
بدراسة استطالعية للتعرف على أكثر األساليب الوالدية تأثيًرا على 

طالب الجامعة ، وقد أسفرت نتائج دراسته عن وجود أربعة 
ا طالب الجامعة ، أساليب هي األكثر انتشاًرا وتأثيًرا كما يدركه
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وهي: نمط التسامح مقابل التسلط، وأسلوب القبول مقابل الرفض، 
وأسلوب االتساق مقابل التذبذب، وأسلوب المساواة مقابل التفرقة 

 بين األبناء. 

أن اآلباء الذين  ( 118:  ٢٠٠5فيصل الغريب ) ويذكر 
ك يستخدمون التسلط كأسلوب للمعاملة مع أبنائهم يزعمون أنهم بذل

يعودونهم على الجدية والنظام، ولذلك فإنهم يحملونهم من المهام 

فوق طاقاتهم، ويأمرونهم بذلك بعيًدا عن الرفق واإلقناع ، ويضيف 
 (Sierra, 2017: 534 ) أن للتسلط نتائجه السلبية على األبناء؛

حيث الشعور بالنقص، وعدم الثقة، والتردد واالرتباك، وعدم 

 سؤولية، والميل إلى االنسحابالقدرة على تحمل الم

ً ر حاسًما  ويلعب كل من تقبل الوالدين أو رفضهما ألبنائهما دورا
في نمو شخصية األبناء وتكوينها، ويترتب على ذلك العديد من 

اآلثار التي تنعكس على سلوك األبناء ونموهم وأدائهم الوظيفي 

مرحلة  وتقديرهم اإليجابي ألنفسهم ونظرتهم اإليجابية للحياة في
، كما أن التقبل الوالدي يساهم في ((Qureshi, 2015: 4 الرشد

تحقيق توحد االبن بوالديه واتخاذهما نماذج يحاكيها في حياته، 

 ,Rohner)ويظهر ذلك في تبني معتقدات الوالدين واتجاهاتهما 

& Britner, 2002: 26 . ) 
دين وعلى النقيض من ذلك فإن األبناء المرفوضين من قبل الوال

يبدون سلًوكا عدوانًيا، يصبحون سلبيين متمردين، وكثيراً ما 

يبرعون في ابتكار الحيل التي تضايق الكبار، ويظهرون مياًل 
للسلوك اإلجرامي ، وقد يبدون رغبة في االنتقام من اآلخرين 

 :Hussain & Munaf, 2012)نتيجة لرفض الوالدين لهم 

104-105.) 
ن الرفض الوالدي يشعر االبن أDwairy (2011: 537) ويري 

بعدم األمن، واالعتمادية، وعدم القيمة، وعدم القدرة على 

المواجهة، وتمتد النظرة السلبية إلى العالم من حوله فينظر إليه 

 على أنه مكان غير آمن.
و لتمايز األسر في طرق تنشئتها ألبنائها وأساليب معاملتهم لهم ، 

ـت الحاضر لدى علماء الصحة أصبح من المسلم بـــه فـي الـوق

النفسية أن أساليب التنشئة االجتماعية و االتجاهات الوالدية تترك 
) عمر آثار سلبيــة أو إيجابية في شخصية األطفال و سلوكياتهم 

  ( .33٢:  ٢٠٠3همشري ، 
أن اآلباء يستخدمون أساليب  (٢38: ٢٠٠7أحمد علي )وذكر 

، فقد يسود التسلط والقسوة في  تربوية غير سليمة في تنشئة أبناءهم

نمط تربية الوالدين لألبناء ، وقد يسود اإلهمال أو التذبذب في 

المعاملة ، أو التفرقة بين الذكور واإلناث في المعاملة، أو التفرقة 

بين األخوة أو التمييز بين الذكور واإلناث في المعاملة وغير ذلك 
أن تؤدي إلى  من أساليب غير سليمة في التربية من شانها

  اضطرابات نفسية لدى األبناء .

ورغم اهتمام أغلب الدراسات بأساليب المعاملة الوالدية وتنوع 
متغيراتها فإنها لـم تنـل القـدر الكافي من الدراسة والبحث مع 

متغير االغتراب النفسي الذي يتعرض له طالب المرحلة الجامعية 

 الطلبة  والذي يؤثر بطبيعة الحال في حياة وسلوك
وتعد الجامعة من أهم بيئات التفاعل االجتماعي للطلبة حيث تقوم 

بدور أساسي في تشكيل شخصياتهم وتحديد مستقبلهم والجامعة هي 

إحدي المؤسسات االجتماعية الفعالة لتعزيز القيم واالتجاهات 

النفسية االيجابية التي يحرص عليها المجتمع الحديث وتنمية 
والحقائق العلمية التي ال تتعارض مع العقائد األفكار والمبادئ 

 (. ٢٠:  ٢٠1٢) أحمد حنتول ، الدينية والقيم األخالقية 
فالمرحلة الجامعية من أخطر المراحل التكوينية للفرد ، فهي تعتبر 
مرحلة نمو جسمي طفري ، ونمو عقلي متخصص ، ونمو 

) بط اجتماعي استقاللي ، ونمو جنسي متدفق ، ونمو ديني غير ضا
 ( .٢5: ٢٠1٠أحمد الكنج ،

والصحة النفسية للطالب الجامعي ركيزة أساسية في اإلنتاج 
وتحقيق الطموح في الحياة ، وأن أي إعاقة أو ضغوط حياتية 

يتعرض لها هذا الطالب أثناء حياته الجامعية ستترك آثارها السلبية 

ي علي صحته النفسية والجسمية بصورة مباشرة وبالتالي ستؤثر عل
) غالب المشيخي، نجاحه وتقدمه في حياته الدراسية واالجتماعية 

٢٠٠٩  :3 .) 
أنه تكثر في مجتمعنا  (8: ٢٠٠4سناء زهران )وتوضح 

المشكالت التي يعيشها الشباب ويعاني منها ومن أهمها مشكلة 

االغتراب وتضيف أن اآلباء والمربون ينظرون إلي مرحلة الشباب 

ً لما بكل اهتمام واالنشغال ا لذي قد يصل أحياناً إلي حد القلق نظرا
يواكبها من مشكالت سواء بالنسبة للشباب أنفسهم أو بالنسبة 

ألسرهم ومجتمعهم حيث يتعرض الشباب للفراغ النفسي الذي ينتج 

 عنه في بعض األحيان االضطرابات النفسية ومنها االغتراب .

يث كان من ومشكلة االغتراب من أكثر هذه المشكالت وضوحاً، ح
مظاهرها اغتراب اإلنسان عن ذاته وعن مجتمعه، مما أدى أيضاً 

 & Daugherty)إلى المزيد من االضطرابات النفسية لديه 

Lintor, 2003, 323. ) 
وازدادت هذه الظاهرة لدى طلبة الجامعة باعتبارهم يقع على 

عاتقهم العبء االكبر في تطور المجتمع في شتى الميادين 

ولكن عندما يجدون أنفسهم في بيئة مليئة بالضغوطات  والمجاالت،
والمشاكل والصراعات اليومية، فقد يمهد هذا الي الشعور 

باالغتراب لديهم القتناعهم بعدم قدرتهم على تحقيق أهدافهم 

) منصور العتيري و يوسف االحرش ، وطموحاتهم وآمالهم 
٢٢: ٢٠٢٠5)  . 

يم والمفاهيم، من خالل تفاعلهم وباعتبار الطلبة أكثر فئة اكتساب للق

في الحياة اليومية، داخل مؤسساتهم التعليمية، فإنهم من بين الشباب 

الذين تؤثر عليهم الظروف السابقة وتؤثر في بناء شخصيتهم وعلى 
 (٢٠٠سماح زهران )توافقهم وتكيفهم وهذا ما أكدت عليه دراسة 

ن الثقة بالنفس ان االغتراب هو شعور الفرد بعدم االنتماء، وفقدا

ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية 

وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار، بتأثير العمليات 
 الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع.

وما زاد إحساس الباحثة بهذه المشكلة ما الحظته من خالل اتصالها 

ـها في مجال التدريس لطالب الجامعة بالطالب بـشكل عـام، وعمل
بشكل خاص، حيث الحظت ضعف الشعور باالنتماء إلى الجامعة 

واألسرة، وحتى بالمجتمع ، بل وضعف االهتمام بالحياة مما أدى 

إلى الالمباالة والذي قد ينتج عنـه عدم الشعور بالمسؤولية، وعدم 
االنطواء وضوح األهداف. وقد يكون نتيجة لذلك كل ما يالحظ من 

والعزلة والسلبية والشعور بالعجز وعدم القدرة على مواجهة 

المواقف الصعبة، والتي تـشكل فـي مجموعها االغتراب بمظاهره 

دراسة بعض من أبعاد المختلفة ، لذلك حاولت الدراسة الحالية 
األنماط القيادية األسرية  وما تشتمل عليه من مفاهيم وأساليب 

ة التعامل مع أبنائها والي أي مدي يساهم ذلك تساعد األسر في كيفي

 .في شعورهم باالغتراب النفسي 

 :Statement of the  problemمشكلة البحث 
 وتتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي : 

ما العالقة بين األنماط القيادية األسرية  بأبعادها الثالثة 

 بعة ؟ واالغتراب النفسي بمحاوره األر

 : Objectivesأهدف البحث 
يهدف هذا البحث بصفة رئيسة الى دراسة العالقة بين األنماط 

وتنبثق  منه القيادية األسرية واالغتراب النفسي لطلبة الجامعة ، 

 -األهداف الفرعية التالية :

تحديد مستوى األنماط القيادية األسرية بأبعادها، ومستوى  -1

 االغتراب النفسي بمحاوره .

دراسة العالقة بين األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة  -2

 واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة.

دراسة العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  -3

لطلبة الجامعة وأسرهم واألنماط القيادية األسرية  بأبعادها 
 الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة .
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عن الفروق بين طلبة الجامعة الذكور واإلناث في كل الكشف  -4

من األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة ، واالغتراب 

 النفسي بمحاوره األربعة .

الكشف عن الفروق بين طلبة الجامعة من الريف والحضر في  -5

كل من األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة ، واالغتراب 

 األربعة . النفسي بمحاوره

الكشف عن الفروق بين أمهات طلبة الجامعة العامالت وغير  -6

من األنماط القيادية األسرية  بأبعادها الثالثة العامالت في كل 
 ، واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة .

قياس أوجه التباين بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في كل من  -7

الثة ، واالغتراب النفسي األنماط القيادية األسرية بأبعادها الث
 بمحاوره األربعة  تبعاً لمستويات عدد أفراد األسرة  .

 : Significanceأهمية البحث 
 -:تتمثل أهمية البحث في اآلتى

عدم وجود دراسات كافيه في حدود علم الباحثة تناولت األنماط  -1

القيادية األسرية وعالقتها باالغتراب النفسي لطلبة الجامعة ، 
الدراسة تساعد فى تزويد المكتبة العربية بما جد من  فلعل هذه

الدراسات الميدانية الحديثة فيما يختص باألنماط القيادية 

 األسرية وعالقتها باالغتراب النفسي .
اعتبار ظاهرة االغتراب ظاهرة إنسانية توجد في كل أنماط  -2

الحياة ، وتعد من أهم قضايا عصر العولمة وإحدي سماته 

 تتخذ مظاهر ومالمح متعددة ومختلفة .البارزة ، و

ما يشهده المجتمع المصري اليوم كغيره من المجتمعات من  -3
نهضة شاملة وتطور في كل االتجاهات ، وما صاحب هذا 

التطور المذهل من مشكالت نفسية ومنها تلك المتعلقة 

باالغتراب النفسي ، جعل من االهمية دراسة تلك المشكلة 
 الضوء عليها . وابراز آثارها وتسليط

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تكشف مستوي االغتراب  -4

لدي طلبة الجامعة حيث هم معرضون للشعور باالغتراب أكثر 
من غيرهم ، مما نأمل أنه قد يستفاد منها في التخفيف من آثار 

 االغتراب.

تكمن أهمية الدراسة في اقتراح بعض اآلراء والتوصيات من  -5

اسة إلي المسؤولين من أجل المحافظة علي خالل نتائج الدر
مجتمعنا والتخفيف من آثار بعض المشكالت التي يتعرض لها 

 طالب الجامعة وتخليص المجتمع من آثارها .

مساهمتها المتواضعه في توسيع المعرفة حول األنماط القيادية  -6
األسرية التي يتبعها اآلباء واألمهات في التعامل مع أبنائهم وأثر 

 ي نموهم وتوافقهم داخل األسرة وخارجها .ذلك ف

تزويد اآلباء واألمهات والقائمين علي تريبية األبناء باألساليب  -7
السوية في التنشئة والتربية والتي تتيح لهم فرص التوافق 

االجتماعي والشخصي واإليجابي وتحميهم من االزمات 

 والمشكالت النفسية واالجتماعية مستقبالً .

 :Research Styleالنمط البحثى 
 :Hypothesesأواًل : الفروض البحثية 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين   الفرض األول :
األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة )النمط الديمقراطي / 

نمط االتقبل/ الرفض ، إجمالي  –نمط االستقالل / التقيد  -التسلطي

ية  (، واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة ) األنماط القيادية األسر

–فقدان الشعور باالنتماء   –العزلة االجتماعية ومركزية الذات 
قلة االلتزام بالمعايير، إجمالى االغتراب  -فقدان الهدف والمعني 

 النفسي(  لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة .

ائية بةين ال توجد عالقةة ارتباطيةة ذات داللةة إحصة  الفرض الثانى :
بعض متغيرات المسةتوي االقتصةادي واالجتمةاعي لطلبةة الجامعةة 

عينة الدراسة وكل من األنماط القيادية األسةرية  بأبعادهةا الثالثةة ) 

نمط االتقبل/  -نمط االستقالل/ التقيد  -النمط الديمقراطي/ التسلطي 
  الرفض  ، إجمالي األنماط القيادية األسرية  ( ، واالغتراب النفسي

فقةةدان  -بمحةةاوره األربعةةة ) العزلةةة االجتماعيةةة ومركزيةةة الةةذات  
قلة االلتةزام بالمعةايير  –فقدان الهدف والمعني  -الشعور باالنتماء  

 ، إجمالى االغتراب النفسي ( .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة   الفرض الثالث :
قيادية األسرية الجامعة من الذكور واإلناث في كل من األنماط ال

 بأبعادها الثالثة ، واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة   الفرض الرابع :
الجامعة من الريف والحضر في كل من األنماط القيادية األسرية 

 بأبعادها الثالثة ، واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات ال   الفرض الخامس :

طلبة الجامعة العامالت وغير العامالت في كل من األنماط القيادية 
 .األسرية بأبعادها الثالثة ، واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة 

ً بين طلبة الجامعة   الفرض السادس  : ال يوجد تباين دال إحصائيا

يادية األسرية بأبعادها الثالثة ، عينة الدراسة في كل من األنماط الق
ً لمستويات عدد أفراد  واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة تبعا

 األسرة  .

 ثانيًا: املصطلحات العلمية واملفاهيم اإلجرائية للبحث 
Terminology:- 

  : األنماط القيادية األسرية 

( األنماط القيادية  14٢:  ٢٠1٢عمر البحيري ) ويعرف 
نها كل ما يقوم به الوالدان فى تعاملهما مع أبنائهما أثناء بأاألسرية 

مواقف الحياة المختلفة ، ومن أمثلتها : الرفض،  فىالتفاعل معهم 

واإلهمال، والتسلط، والحماية الزائدة، والقسوة، والتفرقة، 

 والتذبذب، والسواء. 

أن المقصود بها  ( 53:  ٢٠16سناء الجوهري )  توضحفي حين 
يصدر عن الوالدين من أقوال أو أفعال يمكن أن تؤثر في : كل ما 

شخصية أبنائهما، بل وتتضمن أيضا غياب األقوال واألفعال التي 

كان ينبغي علي اآلباء واألمهات أن يمنحوها ألبنائهم؛ حيث يؤثر 
 إهمالهم لها على شخصيات األبناء .

إدراك طلبة : مدي وتُعَرف األنماط القيادية األسرية إجرائياً بأنها 

الجامعة لألنماط القيادية المختلفة من والديهم والتي تتمثل في 

الطرق التربوية اإليجابية أو السلبية التي يتبعها الوالدان مع 

أبنائهم أثناء عمليات التنشئة االجتماعية من خالل مواقف 

التفاعل المختلفة بينهم  والتي تؤثر في شخصية أبنائهما ، 

األساليب تناولتها الباحثة بالدراسة وهي وتشمل مجموعة من 

النمط الديمقراطي مقابل النمط التسلطي ، نمط االستقالل مقابل 

 نمط التقيد ، نمط التقبل مقابل نمط الرفض .

  : هو "شعور الفرد بالعزلة وعدم اإلنتماء االغتراب النفسي
وفقدان الثقة ورفض القيم والمعايير اإلجتماعية والمعاناة من 

غوط النفسية، وتعرض وحدة الشخصية للضعف الض

واإلنهيار بتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل 
 (.1٢:  ٢٠٠4)سناء زهران ، المجتمع "

اضطراب في العالقة بأنه  (17:  ٢٠13إيمان العفيفي ) وتعرفه 

التي تهدف الى توفيق بين مطالب الفرد وحاجاته، وامكانياته من 

الواقع وأبعاده المختلفة من جانب آخر فيشعر هذا الشاب جانب و
بأنه غريب عن ذاته ، منفصل عن واقعه االجتماعي وما فيه من 

قيم، فالحياة أصبحت لديه من دون هدف ملموس وعمل يتفنن في 

 انجازه 

حالة نفسية يشعر بها الطالب  ويُعَرف االغتراب النفسي إجرائياً بأنه :

صال عن ذاته أو عن اآلخرين أو االثنين معاً، الجامعي، فيظهر انف

وهو ما يظهر عليه كفقدان الشعور باالنتماء للمجتمع الذي ينتمي له، 

وعدم االلتزام بالمعايير االجتماعية المتفق عليها وكذا عدم إحساسه 

بالقيمة من طرف اآلخرين ومركزية الذات وعزلة عن المجتمع 

 المحيط .

 : Methodologyثالثًا :منهج البحث 
وهو دراسة تقوم ى ، يستند هذا البحث علي المنهج الوصفي التحليل
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بوصف خصائص المتغيرات الخاصة بالمشكلة موضوع البحث 
حيث تهدف إلي وصف المالئمة الخاصة بالظاهرة موضوع 

، إذ تحدد الدراسة  (1٢8: ٢٠1٢) محمد راضي ،الدراسة 

راستها وهو منهج الوصفية الوضع الحالي بالظاهرة المراد د
يستخدم االستبيانات في جمع البيانات على أن تكون علي درجة من 

 . ( 5٠: ٢٠11) رجاء أبو عالم ،  الموضوعية والثبات

 : وتشمل:  Delimitationsرابعًا: حدود البحث 

 الحدود البشرية: -

  اشتمل علي طلبة الجامعة ذكوراً وإناثاً من مجتمع الدراسة :
 من محافظات مختلفة .الريف والحضر و

  تةةةةم تطبيةةةةق االسةةةةتبيان علةةةةى عينةةةةة العينةةةةة االسةةةةتطالعية :

اسةةتطالعية مةةن طلبةةة المرحلةةة الجامعيةةة ، و تةةم اختيةةارهم 

بطريقة صدفية غرضية، من ريف أو حضةر ومةن مسةتويات 
اجتماعيةة واقتصةةادية مختلفةة، وتةةم إضةةافتهم بعةد ذلةةك للعينةةة 

  . األساسية

  مةن طلبةة  220ينة الدراسةة علةي اشتملت ع:  عينة الدراسة

الجامعة وتم اختيارهم بطريقة صدفية غرضية مةن مسةتويات 

   اقتصادية واجتماعية مختلفة .
 استغرقت الدراسة الميدانية الفتره ما بين : الحدود الزمنية  -

 م . 15/3/2021حتى    م 1/2/2021

ة تم تطبيق أدوات البحث علي عينة من طلب : الحدود المكانية -
ً وتواجدهم  الجامعة وذلك من خالل استبيان طبق إلكترونياً وورقيا

في الكليات المختلفة ، وذلك من جامعات ) األزهر ، القاهرة ، بنها 

 ، المنوفية (  . 

 : Research Variablesخامسًا : املتغريات البحثية 
المتغيةةر  -: يتمثةةل فةةي األنمةةاط القياديةةة األسةةرية  المتغيةةر المسةةتقل

 يتمثل في االغتراب النفسي  ابع:الت

: تكونت أدوات Tools Researchسادسًا : أدوات الدراسة  

 الدراسة من:      )إعداد الباحثة(

 استمارة البيانات العامة لطلبة الجامعة . .1

 استبيان األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة . .٢

 استبيان االغتراب النفسي بمحاوره األربعة . .3

 : استمارة البيانات العامة لطلبة الجامعة .أوالً 
أعدت استمارة البيانات العامة لطلبة الجامعة  بهدف الحصول علي 

بعةةةض المعلومةةةات والتةةةي تحةةةدد مواصةةةفات عينةةةة الدراسةةةة و قةةةد 

اشةةتملت علةةي مجموعةةة مةةن األسةةئلة التةةي تفيةةد إجابتهةةا فةةي معرفةةة  

 وتضم:  بيانات عن الجوانب االجتماعية واالقتصادية لهم ،

 . )الجنس : وتم تقسيمه إلي )ذكر ، أنثي 

 . )محل اإلقامة : و تم تقسيمه إلي )ريف ، حضر 

  الفرقةةة الدراسةةية لطالةةب الجامعةةة : وتةةم تقسةةيمها إلةةي ) الفرقةةة

 األولي ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، غير ذلك(.

 تم تقسيمه إلي )تعمل ، ال تعمل (. عمل األم : 

 تم تقسيم عدد أفراد األسرة إلي ثالثة مستويات  عدد أفراد األسرة :

أسرة متوسطة  أفراد فأقل ( ، 4: )أسرة صغيرة الحجم ) 

أفراد  8: )  ( ، أسرة كبير الحجمأفراد  7إلي  5: ) من  الحجم
 فأكثر(.

 ( وظيفة ،  وظيفة حكوميةمهنة األب : وتم  تقسيمها إلي

ي ، بدون قطاع خاص ، أعمال حره ، علي المعاش ، متوف

 عمل( .

 قسةةم  بيانةةات عةةن المسةةتوي التعليمةةي لكةةل مةةن األب واألم  :
المستوي التعليمي إلي تسع فئات وهى )أمةى ، يقةرأ ويكتةب ، 

حاصل على ابتدائية ، حاصل على اإلعدادية  ، حاصل علةى 

الثانوية أو ما يعادلها، مؤهةل فةوق متوسةط ، مؤهةل جةامعي، 
 يا دكتوراه (.دراسات عليا ماجستير، دراسات عل

 وتم تقسيمه إلي سبع  قُسم الدخل إلى الدخل الشهري لألسرة :

جنيه  3000إلي أقل من  2000جنيه ، من 2000أقل فئات )
إلي أقل من  4000جنيه ،  4000إلي أقل من  3000، 

إلي  6000جنيه ،  6000إلي أقل من  5000جنيه ،  5000

 فأكثر(. 7000جنيه ،  7000أقل من 

 استبيان األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة  :ثانياً : 

اشةةتمل علةةي مجموعةةة مةةن العبةةارات قامةةت الباحثةةة بإعةةدادها بعةةد 

استعراض أهم المراجع والدراسات العربية واألجنبية التي تناولةت 
موضوع البحةث، وتةم إعةداد االسةتبيان فةي صةورته األوليةة وكةان 

) أربعةة أبعةاد أبعةاد وهةى ( عبارة موزعةة علةى 33عدد عباراته )

نمةةط  ( عبةارات  ، 10ويشةةمل )الةنمط الةةديموقراطي ل التسةلطي : 

: نمةط التقبةل ل الةرفض ( عبارة ، 12ويشمل ) االستقالل ل التقيد :
 ( عبارة (.11ويشمل)

 وتُعرف أبعاد األنماط القيادية األسرية  إجرائياً كاآلتى:, 
  النمط الديمقراطي مقابل النمط التسلطي  :  

شعور األبناء بمدى الحرية واالحترام الذي يمنحه األب واألم من 

خالل تصرفاتهم التـي تتصل بمختلف شؤون األبناء الشخصية 

والمنزلية والجامعية واالجتماعية ، عن طريق إتاحة الفرصة لديهم 
للتعبيـر عـن رأيـهم ، وتشجيعهم على المشاركة بالرأي واتخاذ 

بعد عن النمط التسلطي الذي يكون فيه القرارات بنفسهم، وال

الوالدان صارمين مستبدين مع األبناء من خالل التهديد والعقاب 

وفرض الرأي، ودفعهم للقيام بأعمال ال تتناسب أو تتالءم مع 
عمرهم أو سنهم ، فيضطرو إلى االنسحاب من الواقع واالنطواء 

 على أنفسهم.

  : نمط االستقالل مقابل نمط التقيد  
ر األبناء بتشجيع األب واألم لهما على معالجة شؤونهم شعو

الخاصة، وتحقيق دوافعهم دون االعتماد على اآلخرين والسماح 

لهم بنوع من االسـتقالل الذي يتمثل في حرية الخروج من المنزل 

مع أصدقائهم وإحضارهم للمنزل، واختيار مالبسهم وغير ذلك، 
قييد حريتهم الشخصية ت ويقابله "أسلوب التقيد " الذي يعني

 والتدخل المستمر في أمورهم الشخصية  

 نمط التقبل مقابل نمط الرفض :  
شعور األبناء بحب والديهم لهم، وتفهمهما لمشاكلهم وهمومهم، 

ورغبتهما في الحديث أو الجلوس معهم، وإقرارهما بمحاسنهم ، 

ل كما يشتمل هذا  النمط على المشاركة الوجدانية وقضاء وقت طوي
معهم، واسـتخدام التشجيع لما له من أهمية في إدماج األبناء مع 

ويقابله "أسلوب الرفض " ويعني عددم تقبل األبناء الوالدين، 

وشعورهم بأن والديهم ال يشعران بالحب نحوهم، وال يتفهمان 

مشاكلهم وهمومهم، وال يرغبان في الحديث أو الجلوس معهم، 
وإهمالهم بشكل مقصود ومبالغ  همويكثران من نقدهم والسخرية من

 فيه .

 :: يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيانتقنين األدوات 
  : Validity أوالً: حساب صدق االستبيان 

للتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة :  صدق المحتوى)أ( 

بعرض الصورة األولية لالستبيان على عدد من األساتذة المحكمين 
ئة التدريس في مجال إدارة مؤسسات األسرة والطفولة أعضاء هي

بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ، وذلك بهدف معرفة آرائهم 

محاور االستبيان وفقراته ومدى  ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول

وضوحها ، وترابطها ، ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة  ، وقد 
إليها على صياغة بعض قامت الباحثة بإجراء التعديالت المشار 

  العبارات، وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى.

: لحساب صدق استبيان األنماط القيادية )ب( صدق االتساق الداخلي 
األسرية لطلبة الجامعة  قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط 

بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، والجدول رقم 

 ( يبين ذلك:1)
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 والدرجة الكلية للبعد.القيادية األسرية لطلبة الجامعة قيم معامل ارتباط بيرسون لعبارات كل بعد من أبعاد استبيان األنماط ( 1جدول)

 نمط التقبل النمط االستقاللي النمط الديمقراطي

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 ٠,664** 1 ٠,611** 1 ٠,71٢** 

٠ ٢,317** ٠ ٢,555** ٠ ٢,5٩7** 

3 ٠,65٠** 3 ٠,343** 3 ٠,3٠6** 

4 ٠,574** 4 ٠,666** 4 ٠,534** 

5 ٠,715** 5 ٠,3٠1** 5 ٠,4٩٠** 

6 ٠,553** 6 ٠,541** 6 ٠,356** 

7 ٠,481** 7 ٠,54٩** 7 ٠,6٩7** 

8 ٠,5٩1** 8 ٠,376** 8 ٠,6٢6** 

٠ ٩,5٠ ٩ **٠٩,438** ٠ ٩,635** 

1٠ ٠,318** 1٠ ٠,58٠** 1٠ ٠,46٩** 

  11 ٠,٢8٢** 11 ٠,38٩** 

  1٠ ٢,5٠8**   

٠.٠1دالة عند )**( 

( أن جميع فقرات استبيان األنماط القيادية 1يتضح من جدول )

حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه عند 

( مما يشير الى أن االستبيان يتسم بدرجة ٠.٠1مستوى معنوية )

عالية من االتساق الداخلي وأنه يصلح لتقدير األنماط القيادية 

 لدي أفراد العينة. األسرية 

تم حساب ثبات المقياس  :Reliabilityثانياً حساب ثبات المقياس 

 Reliability  :بطريقتين هما-  
Alpha-باستخدام معـادلة ألفا كرونباخ  :الطريقة األولى

Cronbach  لحساب معامل الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخلي
على حدة ولالستبيان  لالستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل بعد

 . ككل بأبعاده الثالثة

( half-Splitاستخدام اختبار التجزئة النصفية ) الطريقة الثانية: 
وللتصحيح من أثر التجزئة النصفية تم استخدام معادلة التصحيح 

(، معادلة جتمان Spearman-Brownبراون ) –لسبيرمان 

(Guttman.) 

 النصفية نماط  القيادية األسرية بأبعادة الثالثة  باستخدام اختباري معامل ألفا والتجزئة( معامالت ثبات استبيان ااأل٢جدول )

قيمة معامل ألفا الستبيان األنماط يتضح من الجدول السابق أن 

براون هو  –معامل سيبرمان ( ، ٠,873القيادية األسرية ككل هو )

مما فعة وتعتبر هذه القيم مرت(  ٠.831( ، ومعامل جتمان )834,٠)

يدل على اتساق وثبات عبارات االستبيان بأبعاده الثالثة ، وبذلك يكون 

 االستبيان صالح للتطبيق. 

  تصحيح االستبيان :
تم تصحيح استبيان األنماط القيادية االسرية لطلبة الجامعة بتحديد 

ال(  –أحيانا  –استجاباتهم علي كل عبارة وفق ثالثة استجابات )نعم 

( وذلك للعبارات ذات  1،  2،  3تدرج متصل ) وعلي مقياس م

 2، 1االتجاه اإليجابي ، والعكس في العبارات ذات االتجاه السلبي )

الستجابات طلبة   ( scores ) ( ، وتم وضع درجات رقمية 3،

 المرحلة الجامعية في كل بعد من أبعاد االستبيان .

عبارة  19)  عبارة ( والسالبة 14وقد كان عدد العبارات الموجبة )

( في استبيان األنماط القيادية لطلبة المرحلة الجامعية ، ولم يتم 
حذف أي من عبارات االستبيان ، بناًء على نتائج االستجابة على 

استبيان الدراسة قد تم تحديد أقل وأعلى درجة لحساب المدى وتم 

ن أقل قيمة ( ، وم –حسابه من المعادلة التاليه ) المدي = أكبر قيمة 
، وبذلك أمكن  3÷ ثم تحديد المستويات بحساب طول الفئة = المدي 

تقسيم درجات األنماط القيادية األسرية إلى ثالث مستويات وجدول 

 ( يوضح ذلك:3)

 (٢٢٠الثالثة )ن = ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة لمستويات طلبة المرحلة الجامعية نحو األنماط القيادية األسرية بأبعاده 3جدول )

 البيان                  

 محاور االستبيان       

القراءة 

 الصغرى

القراءة 

 الكبرى

طول  المدى

 الفئة

المستوى 

 المنخفض 

المستوى 

 المتوسط

المستوى 

 المرتفع 

 3٠: ٢5 ٢4: 1٩ 18: 13 5 17 3٠ 13 النمط الديمقراطي ل التسلطي

 36: 3٠ ٢٩: ٢3 ٢٢: 16 6 ٢٠ 36 16 نمط االستقالل ل التقيد

 33: ٢7 ٢6: 1٩ 18: 11 7 ٢٢ 33 11 نمط التقبل ل الرفض

األنماط  إجمالي استبيان

 القيادية األسرية

44 ٩4 5٠ 16 44 :6٠ 61 :77 78 :٩4 

أن أعلى درجه حصل عليها المبحوثين ( 3يتضح من جدول )

جه، در ٩4طلبة المرحلة الجامعية في األنماط األسرية ككل كانت  

وبذلك  16وطول الفئة  5٠درجه، والمدي  44واقل درجه كانت 

أمكن تقسيم درجات االستبيان إلى ثالثة مستويات )المستوى 

 المستوى المرتفع(. –المستوى المتوسط  –المنخفض 

 ثالثاً : استبيان االغتراب النفسي  بمحاوره األربعة :
تةراب النفسةي كان الهدف من اجراء هذا االستبيان هةو دراسةة االغ

واشةةتمل علةةي مجموعةةة مةةن لطلبةةة الجامعةةة بمحةةاوره األربعةةة ، 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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العبةةارات قامةةت الباحثةةة بإعةةدادها بعةةد اسةةتعراض أهةةم المراجةةع 
والدراسات العربيةة واألجنبيةة التةي تناولةت موضةوع البحةث، وتةم 

( 41إعةةداد االسةةتبيان فةةي صةةورته األوليةةة وكةةان عةةدد عباراتةةه )

العزلةةة االجتماعيةةةة اور وهةةةي ) عبةةارة موزعةةةة علةةى أربعةةةة محةة

فقةةدان الشةةعور ( عبةةارة ، 11ويشةةتمل علةةى ): ومركزيةةة الةةذات 

:  فقةةدان الهةةدف والمعنةةي( عبةةارة ، 9: ويشةةتمل علةةى ) باالنتمةةاء

ويشتمل :  قلة االلتزام بالقيم والمعايير( عبارة ، 11ويشتمل على )
 ( عبارة (.10على )

 كاآلتى: وتُعرف محاور االغتراب النفسي إجرائياً 
 : ويقصد بها شعور  العزلة االجتماعية ومركزية الذات

الطالب الجامعي بالوحدة واالنفصال وافتقاد األمن والعالقات 
االجتماعية وذلك بالبعد عن اآلخرين حتى وإن وجد بينهم ، 

مع االهتمام بمصالحه دون اعتبار لمصالح األخرين وعدم 

 في مشاكلهم.  االهتمام بهم أو مشاركتهم أو التفكير 
 : ويعني احساس الطالب بالرغبة في  فقدان الشعور باالنتماء

البعد عن الواقع ، وأنه ال ينتمي للمجتمع الذي يعيش فيه وأنه 

ليس جزءاً منه ، والخروج عن المألوف وعدم االنصياع للمألوف 
 من األمور بعيدا عن أسرته وأصدقائه .

 : طالب الجامعي  ويعني شعور ال فقدان الهدف والمعني

باالفتقاد إلى هدف واضح ومحدد لحياته ، وعدم مقدرته علي 

وضع أهداف أو طموحات مستقبلية ، كما يشعر بأنه ال يوجد 
شيء له قيمة أو معنى في هذه الحياة لعدم مقدرته علي فهم 

 الجوانب المختلفة المتصله بها فيشعر بالملل والسآمه .
 حالة تصيب طلبة  معيارية ( :قلة االلتزام بالمعايير ) الال

الجامعة وتعني انهيار المعايير والقيم التي تنظم السلوك 

وتوجهه ، وبالتالي رفض الفرد للقيم والمعايير والقواعد 
السائدة في المجتمع ، نظرا لعدم ثقته في المجتمع ومؤسساته 

مما يجعله يسعي لتحقيق أهدافه بوسائل مشروعة أو غير 

 اته .مشروعة ترضي طموح

 :: يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيانتقنين األدوات 

  :Validity أوالً حساب صدق االستبيان 

:  للتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة صدق المحتوى)أ( 

بعرض الصورة األولية لالستبيان على عدد من األساتذة المحكمين 
األسرة والطفولة أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة مؤسسات 

بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ، وذلك بهدف معرفة آرائهم 

ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول محاور االستبيان وفقراته ومدى 
وضوحها ، وترابطها ، ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة  ، وقد 

قامت الباحثة بإجراء التعديالت المشار إليها على صياغة بعض 

 ذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى. العبارات، وب
: لحساب صدق استبيان االغتراب  )ب( صدق االتساق الداخلي

النفسي قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل 

( يبين 4عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه، والجدول رقم )

ذلك:

 ر استبيان االغتراب النفسي والدرجة الكلية للمحور.قيم معامل ارتباط بيرسون لعبارات كل محور من محاو( 4جدول)

 قلة االلتزام بالمعايير فقدان الهدف والمعني فقدان الشعور باالنتماء العزلة االجتماعية 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 ٠,486** 1 ٠,658** 1 ٠,63٢** 1 ٠,6٢٠** 

٠ ٢,473** ٠ ٢,363** ٠ ٢,615** ٠ ٢,6٩7** 

3 ٠,553** 3 ٠,7٠٢** 3 ٠,56٠** 3 ٠,615** 

4 ٠,٢87** 4 ٠,653** 4 ٠,71٢** 4 ٠,5٩8** 

5 ٠,358** 5 ٠,53٢** 5 ٠,4٩٠** 5 ٠,6٩٩** 

6 ٠,431** 6 ٠,68٠** 6 ٠,584** 6 ٠,515** 

7 ٠,5٩6** 7 ٠,643** 7 ٠,41٩** 7 ٠,71٠** 

8 ٠,17٢* 8 ٠,555** 8 ٠,6٠5** 8 ٠,5٩٩** 

٠ ٩,658** ٠ ٩,6٩6** ٠ ٩,57٠ ٩ **٩,557** 

1٠ ٠,518*   1٠ ٠,5٠٢** 1٠ ٠,7٢٠** 

11 ٠,6٠8**   11 ٠,466**   

 ٠.٠1)**( دالة عند                            ٠,٠5)*( دالة عند                   

( أن جميع فقرات استبيان االغتراب 4يتضح من جدول )

النفسي حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمحور الذي 

( فيما عدا العبارتين رقم ٠.٠1تنتمي اليه عند مستوى معنوية )

( مما يشير الى ٠.٠5داللة عند مستوى معنوية ) ( حققتا1٠، 8)

أن االستبيان يتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي وأنه يصلح 

 لتقدير االغتراب النفسي لدي أفراد العينة. 

 تم حساب ثبات المقياس :Reliabilityثانياً حساب ثبات المقياس 

Reliability  :بطريقتين هما-  

Alpha-م معـادلة ألفا كرونباخ باستخدا :الطريقة األولى

Cronbach  لحساب معامل الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخلي

لالستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل بعد على حدة ولالستبيان 

 . ككل بمحاوره األربعة

( half-Splitاستخدام اختبار التجزئة النصفية ) الطريقة الثانية: 
صفية تم استخدام معادلة التصحيح وللتصحيح من أثر التجزئة الن

(، معادلة جتمان Spearman-Brownبراون ) –لسبيرمان 

(Guttman.) 

 النصفية ( معامالت ثبات استبيان االغتراب النفسي بمحاوره األربعة  باستخدام اختباري معامل ألفا والتجزئة5جدول )
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تراب قيمة معامل ألفا الستبيان االغيتضح من الجدول السابق أن 

( ٠,83٠براون هو ) –معامل سيبرمان ( ، ٠,8٩٩النفسي ككل هو )

مما يدل على وتعتبر هذه القيم مرتفعة (  ٠.83٠، ومعامل جتمان )

اتساق وثبات عبارات االستبيان بمحاوره األربعة ، وبذلك يكون 

 االستبيان صالح للتطبيق. 

  تصحيح االستبيان :
لطلبة المرحلة الجامعية  تم تصحيح استبيان االغتراب النفسي

 –بتحديد استجاباتهم علي كل عبارة وفق ثالثة استجابات ) نعم 

( وذلك  1،  2،  3ال( وعلي مقياس متدرج متصل )  –أحيانا 

للعبارات ذات االتجاه السلبي ، والعكس في العبارات ذات االتجاه 

  ( scores ) ( ، وتم وضع درجات رقمية 3، 2، 1اإليجابي )

ابات طلبة المرحلة الجامعية في كل محور من محاور الستج
 االستبيان .

عبارات(  9عبارة ( والموجبة ) 32وقد كان عدد العبارات السالبة )

في استبيان االغتراب النفسي لطلبة الجامعة ، ولم يتم حذف أي من 
عبارات االستبيان ، بناًء على نتائج االستجابة على استبيان الدراسة 

د أقل وأعلى درجة لحساب المدى وتم حسابه من المعادلة قد تم تحدي

أقل قيمة ( ، ومن ثم تحديد  –التاليه ) المدي = أكبر قيمة 
، وبذلك أمكن تقسيم  3÷ المستويات بحساب طول الفئة = المدي 

( يوضح 6درجات األمن األسري إلى ثالث مستويات وجدول )

 ذلك:

 (٢٢٠لمدى وطول الفئة لمستويات طلبة الجامعة نحو االغتراب النفسي  بمحاوره األربعة )ن = ( القراءات الصغرى والكبرى وا6جدول )

 البيان                  

 محاور االستبيان       

القراءة 

 الصغرى

القراءة 

 الكبرى

طول  المدى

 الفئة

المستوى 

 المنخفض 

المستوى 

 المتوسط

المستوى 

 المرتفع 

 ٢٩: ٢5 ٢4: 1٩ 18: 13 5 16 ٢٩ 13 الذاتالعزلة االجتماعية ومركزية 

 ٢4: ٢٠ 1٩: 15 14: ٩ 5 15 ٢4 ٩ فقدان الشعور باالنتماء

 3٢: ٢6 ٢5: 1٩ 18: 11 7 ٢1 3٢ 11 فقدان الهدف والمعني

 ٢6: ٢٢ ٢1: 16 15: 1٠ 5 16 ٢6 1٠ قلة االلتزام بالمعايير

 ٩٩: 8٢ 81: 65 64: 47 17 5٢ ٩٩ 47 ةاألنماط األسري إجمالي استبيان

أن أعلةةى درجةةه حصةةل عليهةةا ( 6يتضةةح مةةن جةةدول )

 ٩٩المبحةةوثين طلبةةة الجامعةةة فةةي االغتةةراب النفسةةي ككةةل كانةةت  

 17وطول الفئة  5٢درجه، والمدي  47درجه، واقل درجه كانت 

وبةةةذلك أمكةةةن تقسةةةيم درجةةةات االسةةةتبيان إلةةةى ثالثةةةة مسةةةتويات 

 المرتفع(. المستوى –المستوى المتوسط  –)المستوى المنخفض 

 سابعاً : المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث

قامت الباحثة بتحليل البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية 

الستخراج النتائج ، كما تم مراجعة  SPSS برنامجباستخدام 
البيانات لضمان صحة النتائج ودقتها، من خالل استخدام بعض 

تى استخدمت لكشف العالقة بين المعامالت واألساليب اإلحصائية ال

متغيرات الدراسة واختبار صحة الفروض منها )حساب التكرارات 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

معامل ارتباط بيرسون لحساب درجة صدق  -لمتغيرات الدراسة
 –استبيان األنماط القيادية األسرية واستبيان االغتراب النفسي 

اختبار التجزئة النصفية  –امل ألفا لحساب درجة ثبات االستبيانمع

Split-Half  ألدوات البحث باستخراج معادلةSpearman-

Brown   معادلة ،Guttman–  حساب معامالت ارتباط بيرسون
حساب تحليل التباين فى اتجاه   -( T- Test، حساب اختبار ت )

ب داللة لحسا Tukey واستخدام اختبار  ANOVA واحد 

 الفروق ( .

 :Results and discussionنتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها 
 أوال : وصف خصائص عينة الدراسة : 

 (٢٢٠( التوزيع النسبى لعينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الحالة االجتماعية واالقتصادية )ن= 7 جدول

 العدد المتغير البيان
النسبة 

 المئوية
ددالع المتغير البيان  

النسبة 

 المئوية

عدد أفراد  44,5 ٩8 ذكر الجنس 

 األسرة

أفراد  4أسرة صغيرة الحجم ) 

 فأقل (

4٠ 18,٢ 

 6٢,7 138 (أفراد 7:  5أسرة متوسطة )  55,5 1٢٢ أنثي

 1٩,1 4٢ فأكثر ( 8أسرة كبيرة ) 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

محل 

 اإلقامة

 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع 67,7 14٩ ريف

المستوى  3٢,3 71 حضر

 التعليمي

 لألب

 ٢,3 5 أمي

 ٠,٩ ٢ يقرأ ويكتب 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

الفرقة 

 الدراسية

 5,٠ 11 حاصل علي االبتدائية ٢٢,7 5٠ األولي

 1٠,٩ ٢4 حاصل علي اإلعدادية 36,4 8٠ الثانية

 ٢8,6 63 حاصل علي الثانوية أو ما يعادلها 16,8 37 الثالثة

 1٢,7 ٢8 مؤهل فوق متوسط ٢4,1 53 الرابعة

 3٢,7 7٢ مؤهل جامعي ٠,٠ ٠ غير ذلك

 5,5 1٢ ماجستير 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

 1,4 3 دكتوراه 4٢,3 ٩3 تعمل عمل األم

 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع 57,7 1٢7 ال تعمل

المستوى  1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

 التعليمي

 لألم

 1٢,3 ٢7 أمي

مهنة 

 األب

 5,٠ 11 يقرأ ويكتب 47,7 1٠5 وظيفة حكومية

 ٢,7 6 حاصل علي االبتدائية 7,7 17 وظيفة قطاع خاص

 4,5 1٠ حاصل علي اإلعدادية ٢1,8 48 أعمال حره

 34,1 75 حاصل علي الثانوية أو ما يعادلها 13,٢ ٢٩ علي المعاش

 1٢,3 ٢7 مؤهل فوق متوسط 7,3 16 متوفي

 ٢5,5 56 مؤهل جامعي ٢,3 5 بدون عمل
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 3,٢ 7 ماجستير 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

الدخل 

الشهري 

 لألسرة

 ٠,5 1 دكتوراه ٩,1 ٢٠ جنية ٢٠٠٠أقل من 

 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع ٢7,3 6٠ جنية 3٠٠٠إلي أقل من  ٢٠٠٠من 

 ٢7,3 6٠ جنية 4٠٠٠إلي أقل من  3٠٠٠من 

 15,٩ 35 جنية 5٠٠٠إلي أقل من  4٠٠٠من 

 1٠,٩ ٢4 جنية 6٠٠٠إلي أقل من  5٠٠٠من 

 5,٠ 11 جنية 7٠٠٠إلي أقل من  6٠٠٠من 

 4,5 1٠ فأكثر 7٠٠٠

 1٠٠,٠ ٢٢٠ المجموع

 ( اآلتي :  7يوضح جدول ) 

 هناك تقارب في نسبة كل من الذكور واإلناث حيث  الجنس :

٪( بينما نسبة الذكور كانت 55,5مثلت نسبة اإلناث ) 

(44,5.  )٪ 

  : عن ثلثي العينة يسكنون في الريف  ما يزيد محل اإلقامة

٪ في حين بلغت نسبة الذين  67,7حيث بلغت نسبتهم 
 ٪. 32,3يسكنون الحضر  

 : ( ٪ 36,4كانت أعلي نسبة للفرقة الثانيه ) الفرقة الدراسية

 .(٪22,7( ثم الفرقة األولي )٪24,1تليها الفرقة الرابعة )

 : ة العامالت كانت نيبة أمهات طلبة الجامع عمل ربة األسرة

 ٪ . 57,7٪   بينما غير العامالت كانت نسبتهن 42,3

 : جاءت أعلي نسبة لألباء الذين يعملون في وظيفة  مهنة األب
٪  تليها من يعلمون أعمال حرة بنسبة   47,7حكومية 

21,8. ٪ 

 تساوت نسبة كل من فئتي الدخل )من  الدخل الشهري :

ي أقل من إل 3000جنيه ، من  3000إلي أقل من  2000
(  5000إلي 4000٪ تليها ) من  27,3( بنسبة  4000

 ٪     . 15,9بنسبة 

 ما يقرب من ثلثي العينة من أسر  عدد أفراد األسرة :

 ٪  .  6٢,7(أفراد بنسبة 7-5متوسطة الحجم)

 ما يزيد عن نصف أباء طلبة  المستوي التعليمي لألب :

بنسبة   الجامعة عينة الدراسة من حاملي المؤهل الجامعي

3٢,7  . ٪ 

  أعلى نسبة ألمهات عينة الدراسة المستوي التعليمي لألم :
من الحاصالت علي الثانوية العامة أو ما يعادلها حيث كانت 

٪ ، تليها الحاصالت علي مؤهل جامعي بنسبة 34,1نسبتهن 

25,5 .   ٪ 

 -ثانياً: النتائج الوصفية ألدوات الدراسة:

على استبيان الدراسة قد تم تحديد أقل بناًء على نتائج االستجابة 

 وأعلى درجة لحساب المدى ومن ثم تحديد المستويات.

عينة الدراسة علي استبيان األنماط القيادية  وصف استجاباتأ: 

 .األسرية لطلبة الجامعة 

 (٢٢٠)ن=بأبعادها  لطلبة الجامعة عينة الدراسة تبعاً لمستويات األنماط القيادية األسرية (التوزيع النسبي 8جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى البيان

 النمط الديمقراطي

 

 ٢3,6 5٢ (18-13المستوى المنخفض )

 47,3 1٠4 (٢4-1٩المستوى المتوسط ) 

 ٢٩,1 64 (3٠-٢5المستوى المرتفع )

 نمط االستقالل

 

 8,٢ 18 (٢٢:16المستوى المنخفض )

 43,٢ ٩5 (٢٩:٢3المستوى المتوسط  )

 48,6 1٠7 (36: 3٠المستوى المرتفع   )

 ٩,1 ٢٠ (18:11المستوى المنخفض ) نمط التقبل

 5٢,7 116 (٢6:1٩المستوى المتوسط  )

 38,٢ 84 (33: ٢7المستوى المرتفع   )

إجمالي األنماط القيادية 

 األسرية  

 8,٢ 18 (6٠:44المستوى المنخفض )

 3٩,1 86 (77:61المستوى المتوسط  )

 5٢,7 116 (٩4: 78المستوى المرتفع   )

 ( ما يلى: 8يتضح من جدول )

  ( مةةن عينةةة الدراسةةة تقةةع فةةى المسةةتوى 47,3أن حةةوالى )٪
المتوسط من النمط الديمقراطي ، وهذا يدل على أن ما يقرب 

مةةن نصةةف عينةةة الدراسةةة لةةديهم مسةةتوي متوسةةط فةةي اتبةةاع 

 أسرهم النمط الديمقراطي في التعامل معهم .

 ( تقةةع فةةى  48,6أن مةةا يقةةرب مةةن نصةةف عينةةة الدراسةةة )٪
المستوى المرتفع في  نمط االستقالل ، وهةذا يشةير إلةى مةدى 

تمتع طلبة الجامعة بمستوي مرتفع مةن  نمةط االسةتقالل الةذي 

 يمنحه والديهم لهم .

 ( من طلبة الجامعة عينة الدراسة تمثلوا فى 52,7أن )٪

قبل  ، وهذا يدل علي المستوى المتوسط في بعد نمط الت
 تمتعهم بتقبل متوسط من األسرة  .

  جاءت نسبة المستوي المرتفع في إجمالي األنماط القيادية

٪ أي ما يزيد عن نصف عينة الدراسة   52,7األسرية  عند 

من طلبة الجامعة لديهم مستوي مرتفع من األنماط القيادية 
 األسرية .

تبيان االغتراب ب: وصف استجابات عينة الدراسة على اس

 النفسي .

 (٢٢٠)ن=لربات األسر عينة الدراسة تبعاً لمستويات االغتراب النفسي بمحاوره  (التوزيع النسبي ٩جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى البيان

العزلة االجتماعية 

 ومركزية الذات 

 38,٢ 84 (18-13المستوى المنخفض)

 47,3 1٠4 (٢4-1٩المستوى المتوسط) 

 14,5 3٢ (٢٩-٢5المستوى المرتفع )
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 فقدان الشعور باالنتماء  

 65,٠ 143 (14:٩المستوى المنخفض )

 ٢7,3 6٠ (1٩:15المستوى المتوسط  )

 7,7 17 (٢4: ٢٠المستوى المرتفع   )

 فقدان الهدف والمعني

 55,٠ 1٢1 (18:11المستوى المنخفض )

 37,7 83 (٢5:1٩المستوى المتوسط  )

 7,3 16 (3٢: ٢6لمستوى المرتفع   )ا

 6٩,5 153 (15:1٠المستوى المنخفض ) قلة االلتزام بالمعايير

 18,٢ 4٠ (٢1:16المستوى المتوسط  )

 1٢,3 ٢7 (٢6: ٢٢المستوى المرتفع   )

إجمالي استبيان 

 االغتراب النفسي

 5٠,5 111 (64:47المستوى المنخفض )

 ٢٩,5 65 (81:65المستوى المتوسط  )

 ٢٠,٠ 44 (٩٩: 8٢المستوى المرتفع   )

 ( اآلتى:٩يتضح  من جدول )

 ( من عينة الدراسة تقع فى المستوى المتوسط في 47,3أن )٪
محور العزلة االجتماعية ومركزية الذات، وهذا يدل علةى أن 

ما يقرب من نصف عينة الدراسةة لةديهم مسةتوي متوسةط فةي 

 العزلة االجتماعية.

  ( تقةةع فةةى  65,0مةةن نصةةف عينةةة الدراسةةة )أن مةةا أكثةةر٪
المسةةتوى المةةنخفض محةةور فقةةدان الشةةعور باالنتمةةاء ، وهةةذا 

يشير إلى أن طلبة الجامعة لديهم مسةتوي مةنخفض مةن فقةدان 

 الشعور باالنتماء .

 ( من طلبة الجامعة عينة الدراسة تمثلوا فى 55,0أن )٪

هذا المستوى المنخفض في محور فقدان الهدف والمعني  ، و
وي منخفض من فقدان الهدف يدل علي أن لديهم مست

 .والمعني

 ( من طلبة الجامعة عينة الدراسة تمثلوا فى 69,5أن )٪

المستوى المنخفض في محور قلة االلتزام بالمعايير  ، وهذا 
 .منخفض من قلة االلتزام بالمعاييريدل علي أن لديهم مستوي 

 ( من طلبة الجامعة عينة الدر50,5أن )٪ اسة تمثلوا فى

المستوى المنخفض في إجمالي االغتراب النفسي  ، وهذا يدل 

 علي أن لديهم انخفاض في االغتراب النفسي .
أن المسـتوى المنخفض فـي تقـديرات أفـراد  وقد يرجع تفسير

الدراسـة للشـعور بـاالغتراب النفسـي إلى تشــابه الظـروف 

ة وزمالئهـم والتقـارب فـي االقتصـادية واالجتماعيـة بـين الطلبـ

الهمـوم والمشـكالت التـي يعـانون منهـا، إلـى جانـب قـدرة 

الطالـب علـى تكـوين صـداقات مـع مـا يتناسـب والمسـتوى 
الفكـري واالقتصـادي واالجتمـــاعي لـــه، واالنخـــراط فـــي 

يخفـــف الجـــو الجـــامعي والـــذي يمثـــل متـــنفس لهـــم ممـــا 

مـــن الشـــعور بـاالغتراب. وفـي ضـوء نظـرتهم للقـيم فـإن 
الطلبـة مطـالبون بـااللتزام بهـا مـن قبـل األهـل الـذين يسـعون 

للحفــاظ علــى هــذه المعــايير والقــيم، فهــم فــي المقابــل 

رض يســعون إلــى تغييرهــا واتبــاع القــيم واألفكــار التــي يتعــ

لهــا مــن المجتمــع اآلخــر، والتــي تتميــز باالنفتــاح، وتحقــق 
 لهــم مــا يصــبون إليــه .

 ثالثا : النتائج في ضوء فروض الدراسة 

 النتائج في ضوء الفرض األول: -1

ينص الفرض األول على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 

ية  بأبعادها الثالثة ) النمط إحصائية بين األنماط القيادية األسر

نمط التقبل ل  -نمط االستقالل ل التقيد  -الديمقراطي ل التسلطي 

الرفض  ، إجمالي األنماط القيادية األسرية ( ، واالغتراب النفسي  

فقدان  -بمحاوره األربعة ) العزلة االجتماعية ومركزية الذات  

االلتزام بالمعايير  قلة –فقدان الهدف والمعني  -الشعور باالنتماء 

 ، إجمالى االغتراب النفسي ( لطلبة الجامعة عينة الدراسة ".

ً تم إيجاد معامالت  وللتحقق من صحة الفرض األول إحصائيا

االرتباط باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين األنماط القيادية 
( 10األسرية بأبعادها واالغتراب النفسي بمحاوره , وجدول )

 يوضح ذلك:

 (٢٢٠( معامالت ارتباط بيرسون لكل من األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة )ن = 1٠جدول )

 المتغيرات
العزلة االجتماعية 

 ومركزية الذات  

فقدان الشعور 

 باالنتماء  

فقدان الهدف 

 والمعني

قلة االلتزام 

 بالمعايير

االغتراب إجمالي 

 فسيالن

 **٠,546 - **٠,4٢6- **٠,367 - **٠,4٩٠ - **٠,45٠ - النمط الديمقراطي ل التسلطي 

 **٠,58٩ - **٠,413- **٠,441 - **٠,574 - **٠,44٠ - نمط االستقالل ل التقيد

 **٠,57٠ - **٠,386- **٠,371 - **٠,534 - **٠,5٢٩ - نمط التقبلل الرفض

 **٠,65٢ - **٠,467- **٠,45٠ - **٠,611 - **٠,544 - القيادية األسريةإجمالي األنماط 

 ٠,٠1** دال عند مستوي داللة  

 ( أنه  :1٠يتضح من جدول )

  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

( بين األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة ) النمط 0,01)
التقبل  ، إجمالي األنماط الديمقراطي ، نمط االستقالل ، نمط ا

القيادية األسرية ( ، واالغتراب النفسي  بمحاوره األربعة 

فقدان الهدف )العزلة االجتماعية  ، فقدان الشعور باالنتماء  
( االغتراب النفسيإجمالى  قلة االلتزام بالمعايير،،  والمعني

اتبعت األسرة  أى أنه كلمالدى طلبة الجامعة عينة الدراسة ، 

اط قيادية إيجابية في تعاملها مع األبناء والتي منها أنم

اليمقراطية في التعامل واالستقالل والتقبل كلما قل شعور 
إن األبنـاء إلى  يرجع ذلك وقداألبناء باالغتراب النفسي  ، 

الذين ينعـمون ببيئة أسرية يسودهـا األسلوب الديمقـراطي في 

وار و المنـاقـشة وإتـاحة المعـاملة يقوم على المنـاخ الحـر للحـ
فـرص إبداء الـرأي والعـمل علـى استشـارة الـتـفكيـر في جـو 

أسـري يتـصف بالحرية والثقة واالستقالل ، وتوفير جو من 

الحرية ومنـاقـشة أمور األبنـاء الخاصة مع والديهم ، 
وتدريبهم علـى إدارة الحـوار حـول أي مـشكـلة تعـتـرض 

تقبل األبناء من قبل الوالدين ، وتدريب لهـا األسـرة ، و 

األبناء على اتخـاذ القـرارات بنفـسهم و تكـليفهم ببعض 

المسؤوليات التي يستطيعون إنجازها ، إن مثل هـذه البيئة 
باآلخرين وشعوهر  تبعث في األبن الثقة في النفس وارتباطه

ليها باالنتماء للمجتمع وااللتزام بالمعايير االجتماعية المتفق ع
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، وهـذا ما يبحث  وكذا إحساسه بالقيمة من طرف اآلخرين
عنه األبناء ألنهم في مرحلة البحث عـن االستقاللية و الشعور 

بالمسؤولية والحرية الذاتية ، وعندما نؤكـد على ضرورة 

توفير بيئة أسـرية ديمقـراطية لألبناء ، فيجب أن تكـون 
تماعية وليست الحرية في المنزل حـرية تحدها ضوابط اج

حـرية مطلقة ، وهـذا األسـلوب حتمـا سوف ينمي ثـقة األبناء 

 بأنفـسهم مما يساعـدهم على النجاح وـتـحقيق الذات .

 مما سبق يتضح اآلتى: 

ً بين األنماط القيادية  وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

بعة لدي األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األر

وبذلك تم رفض الفرض األول كليا وقبول طلبة الجامعة ،   

الذي ينص علي" وجود عالقة ارتباطية بين  الفرض البديل

األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي  

 بمحاوره األربعة لدي طلبة الجامعة ".

 النتائج في ضوء الفرض الثانى-٢

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة لى أنه " ينص الفرض الثانى ع

إحصائية بين بعض متغيرات المستوي االقتصادي واالجتماعي 

لطلبة الجامعة عينة الدراسة وكل من األنماط القيادية األسرية  

نمط االستقاللل  -بأبعادها الثالثة ) النمط الديمقراطيل التسلطي 

ألنماط القيادية األسرية ( نمط االتقبلل الرفض  ، إجمالي ا -التقيد 

، واالغتراب النفسي  بمحاوره األربعة ) العزلة االجتماعية 

فقدان الهدف  -فقدان الشعور باالنتماء   -ومركزية الذات  

 قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالى االغتراب النفسي (  ". –والمعني 

وللتحقق من صةحة الفةرض إحصةائياً تةم حسةاب معةامالت ارتبةاط 

رسةةون بةةين بعةةض متغيةةرات المسةةتوى االقتصةةادى واالجتمةةاعى بي

، المستوى  الفرقة الدراسيةلطلبة الجامعة عينة الدراسة وأسرهم  )
، الةةدخل  مهنةةة األبالتعليمةةى لةةألب ، المسةةتوى التعليمةةي لةةألم ، 

الشةةهرى لألسةةرة ( وكةةل مةةن األنمةةاط القياديةةة األسةةرية  بأبعادهةةا 

 ( يوضح ذلك:11جدول )واالغتراب النفسي بمحاوره , و

أبعادها الثالثة ( العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوى االقتصادى واالجتماعى ألسر طلبة الجامعة عينة الدراسة األنماط القيادية األسرية  ب 11جدول ) 

 (٢٢٠واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة )ن = 

 الفرقة الدراسية المتغيرات
المستوى 

ي لألبالتعليم  

المستوى 

 التعليمي لألم

الدخل الشهري  مهنة األب

 لألسرة

 ٠,٠6٩- ٠,1٠1 **٠,34٩ **٠,٢1٩ **٠,٢٩3 النمط الديمقراطي ل التسلطي

 ٠,1٠8- ٠,٠8٢ **٠,٢44 *٠,115 **٠,3٠1 نمط االستقالل ل التقيد

 **٠,173- *٠,1٢6 **٠,٢11 ٠,1٠5 **٠,٢٩1 نمط االتقبل لالرفض  

ماط القيادية األسرية  إجمالي األن  ٠,338** ٠,165** ٠,3٠4** ٠,11٠- *٩,136* 

 ٠,1٠8- *٠,1٢6- **٠,٢4٢- ٠,٠٠7- **٠,35٩- العزلة االجتماعية ومركزية الذات  

 **٠,٢٠7 **٠,181- **٠,٢67- ٠,٠4٠- **٠,33٩- فقدان الشعور باالنتماء  

 ٠,٠٩1 ٠,٠٠4- **٠,1٩7- ٠,٠81- *٠,134- فقدان الهدف والمعني

 **٠,1٩3 **٠,٢15- **٠,381- *٠,1٢1- **٠,471- قلة االلتزام بالمعايير

 **٠,18٩ **٠,165- **٠,347- ٠,٠83- **٠,41٠-  االغتراب النفسيإجمالى استبيان 

    ٠.٠1** دال عند                                         ٠.٠5دال عند   *

 ( ما يلي :11ين جدول )يب

 ستبيان األنماط القيادية األسرية:أوال: ا
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  -1

األنمةاط القياديةة ( بين الفرقة الدراسةية لطلبةة الجامعةة و0,01)

نمةط  -األسرية  بأبعادها الثالثة ) النمط الديمقراطي/ التسةلطي 
األنمةةاط  نمةةط االتقبةةل/ الةةرفض  ، إجمةةالي -االسةةتقالل/ التقيةةد 

 .القيادية األسرية  (

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عنةد مسةتوي داللةة   -2

الةةنمط الةةديمقراطي/ ( بةةين المسةةتوي التعليمةةي لةةألب و0,01)
التسةةلطي ، إجمةةالي األنمةةاط القياديةةة األسةةرية  ، بينمةةا وجةةدت 

عالقةةةة ارتباطيةةةة موجبةةةة دالةةةة إحصةةةائياً عنةةةد مسةةةتوي داللةةةة 

، كمةا  النمط االسةتقالليالمستوي التعليمي لألب و ( بين0,05)
وجدت عالقة ارتباطية موجبة ولكنها ال تصل إلي حد المعنوية 

بةةين المسةةتوي التعليمةةي لةةألب ونمةةط التقبةةل  ، وتختلةةف تلةةك 

حيةث وجةدت عةدم  (٢٠14ناصةر الغةداني )النتيجة مع دراسة 
 وجود فروق بةين متوسةطات إجمةالي األسةاليب الوالديةة تعةزي

 إلي المستوي التعليمي لألب .

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  -3

األنماط القياديةة األسةرية  ( بين المستوي التعليمي لألم و0,01)
نمط االستقالل/  -النمط الديمقراطي/ التسلطي بأبعادها الثالثة ) 

نمط االتقبل/ الرفض  ، إجمالي األنماط القيادية األسرية   -التقيد 

 (٢٠14ناصةةر الغةةداني )، وتختلةةف تلةةك النتيجةةة مةةع دراسةةة  (
حيث وجدت عدم وجود فروق بين متوسطات األساليب الوالدية 

 تعزي إلي المستوي الثقافي لألم.

تباطية موجبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة توجد عالقة ار -4

نمط التقبل ، إجمالي األنمةاط القياديةة ( بين مهنة األب و0,05)

كما وجدت عالقةة ارتباطيةة موجبةة ولكنهةا ال تصةل األسرية ، 

نمةط  -و ) الةنمط الةديمقراطيإلي حد المعنويةة بةين مهنةة األب 
 . االستقالل (

إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  توجد عالقةة ارتباطيةة سةالبة دالةة -5

ونمةةةط التقبةةةل  ، بينمةةةا ( بةةةين الةةةدخل الشةةةهري لألسةةةرة 0,01)
عالقة ارتباطية سالبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة وجدت 

إجمةالي األنمةاط القياديةة ( بين الدخل الشهري لألسةرة و0,05)

، كما وجدت عالقة ارتباطية سالبة ولكنها ال تصل إلي  األسرية

 -و ) النمط الديمقراطيوية بين الدخل الشهري لألسرة حد المعن
فةايز ، وتختلف تلك النتيجة مع دراسة كل من  نمط االستقالل (

حيةث وجةدت عةدم  (٢٠14ناصةر الغةداني ) ، (٢٠1٢بشةير )

وجةةود فةةروق بةةين متوسةةطات األسةةاليب الوالديةةة تعةةزي إلةةي 
 المستوي االقتصادي لألسرة .

 لنفسي :ثانياً: استبيان االغتراب ا

توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  -6
وكل من ) العزلة  ( بين الفرقة الدراسية لطلبة الجامعة0,01)

قلةة  –فقدان الشعور باالنتماء   -االجتماعية ومركزية الذات  

، كما وجةدت  االلتزام بالمعايير ، إجمالى االغتراب النفسي (

دالةةةة إحصةةةائياً عنةةةد مسةةةتوي داللةةةة  عالقةةةة ارتباطيةةةة سةةةالبة
ومحةةور فقةةدان  ( بةةين الفرقةةة الدراسةةية لطلبةةة الجامعةةة0,05)

، أي انه كلما تقدم الطالب في فرقته الدراسية  الهدف والمعني

 وقةةد يرجةةع ذلةةك إلةةيكلمةةا قةةل شةةعوره بةةاالغتراب النفسةةي ، 
وضوح الجامعة لدي الطلبة وكذا الدور والهدف نتيجة عوامل 

بينها اإلعالم التربوي والبيئة األسرية واالجتماعية متعددة من 

واتساع فكره والتي أدت إلي تكيف الطالب مع الحياة الجامعية 

، وشةةعوره باالنتمةةاء وإشةةباع حاجاتةةه بعيةةداُ عةةن االغتةةراب  
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محمةد شةاهين وفةداء ناصةر دراسة  واختلفت تلك النتيجة مع
اب التي أشارت إلى عةدم وجةود فةروق فةي اإلغتةر (٢٠13)

النفسي لةدى طلبةة الجامعةة تبعةأ لمتغيةر المسةتوى الدراسةي ، 

بينت عدم وجود فروق بين  (٢٠٠8عبد هللا عبد هللا )دراسة 
الطلبةةة تبعةةا للمسةةتوي الجةةامعي فةةي كةةل مةةن ) الشةةعور بعةةد 

االنتماء ، عدم االتزام بالنعايير ، فقدان الهدف ( بينما وجدت 

ات ، واالغتراب العام فروق في) فقدان المعني ، ومركزية الذ
( لصالح طالب الفرقة األولي وقد يكون بسبب نقةص الخبةرة 

 أو بسبب عدم توافقهم مع الحياة الجامعية .

توجد عالقة ارتباطية سةالبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة   -7

وقلة االلتةزام بالمعةايير ، ( بين المستوي التعليمي لألب 0,05)
موجبةةةة ولكنهةةةا ال تصةةةل لحةةةد عالقةةةة ارتباطيةةةة بينمةةةا وجةةةدت 

العزلةةةة المعنويةةةة بةةةين المسةةةتوي التعليمةةةي لةةةألب وكةةةل مةةةن ) 

فقةدان  -فقدان الشعور باالنتماء   -االجتماعية ومركزية الذات  
وتختلةةف تلةةك  (، الهةدف والمعنةةي ، إجمةةالى االغتةةراب النفسةةي

حيةةث توجةةد  (٢٠1٠نةةور الةةدين محمةةد )دراسةةة   النتيجةةة مةةع

راب تبعةةا لمتغيةةر المسةةتوى التعليمةةي فةةروق فةةي مشةةاعر االغتةة
 لألب .

توجةد عالقةة ارتباطيةةة سةالبة دالةةة إحصةائياً عنةةد مسةتوي داللةةة  -8

واالغتةةةةراب النفسةةةةي  ( بةةةةين المسةةةةتوي التعليمةةةةي لةةةةألم 0,01)

فقةدان  -بمحاوره األربعة ) العزلة االجتماعية ومركزية الذات  
تةةةزام قلةةةة االل –فقةةةدان الهةةةدف والمعنةةةي  -الشةةةعور باالنتمةةةاء  

،  وتتفق تلك النتيجة مع  بالمعايير ، إجمالى االغتراب النفسي (

بوجةةود فةةروق فةةي مشةةاعر  (٢٠1٠نةةور الةةدين محمةةد )دراسةةة 
االغتراب تبعا لمتغير المستوى التعليمي لألم فكلما كان مستوى 

تعليم األم أعلى كان الطالب أقل إغتراباً من الذين مستوى تعليم 

 كثر عرضة لمشاعر االغتراب .أمهاتهم منخفض فكانوا أ

توجد عالقةة ارتباطيةة سةالبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  -9
والعزلة االجتماعية ومركزيةة الةذات ، ( بين مهنة األب 0,05)

بينما وجدت عالقة ارتباطيةة سةالبة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي 

فقدان الشعور باالنتماء  ( بين مهنة األب وكل من) 0,01داللة )
قلةةة االلتةةزام بالمعةةايير ، إجمةةالى االغتةةراب النفسةةي( ، كمةةا  -

 عالقة ارتباطية سالبة ولكنها ال تصل لحد المعنويةة بةينوجدت 

 .محور فقدان الهدف والمعنيومهنة األب 
توجد عالقة ارتباطية موجبةة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي داللةة  -10

 )فقةدان الشةعور( بين الدخل الشةهري لألسةرة وكةل مةن 0,01)
 قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالى االغتةراب النفسةي ( -باالنتماء  

 عالقة ارتباطية ولكنها ال تصل لحد المعنويةة بةينكما وجدت ، 

كل مةن )العزلةة االجتماعيةة ومركزيةة والدخل الشهري لألسرة 
 ( ، وتختلةةف تلةةك النتيجةةة مةةع الةةذات ، وفقةةدان الهةةدف والمعنةةي

ال توجةد فةروق بةين الطلبةة  حيةث (٢٠٠7خالد عياش )دراسة 

فةةي ابعةةاد االغتةةراب ) العزلةةة االجتماعيةةة ، الالمعياريةةة ، الةةال 
معنةةةي ، الدرجةةةة الكليةةةة لالغتةةةراب ( تعةةةزي لمسةةةتوي الةةةدخل 

 األسري.

 مما سبق يتضح اآلتى: 

  توجد عالقةة ارتباطيةة موجبةة دالةة إحصةائياً بةين كةل مةن ) الفرقةة

المسةةتوي ، لتعليمةةي لةةألب المسةةتوي ا، الدراسةةية لطلبةةة الجامعةةة 
بينمةا وجةدت ، وإجمالي األنماط القياديةة األسةرية التعليمي لألم ( 

عالقة ارتباطية سالبة دالةة إحصةائياً بةين الةدخل الشةهري لألسةرة 

 . إجمالي األنماط القيادية األسريةو

  توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة سةةالبة دالةةة إحصةةائياً بةةين كةةل مةةن )الفرقةةة
مهنةة األب ، المسةتوي التعليمةي لةألم ( ،  معةالدراسية لطلبة الجا

، توجةد عالقةة ارتباطيةة موجبةة دالةة وإجمالى االغتةراب النفسةي 

 .إجمالى االغتراب النفسي إحصائياً بين الدخل الشهري لألسرة  و

 وبذلك ال يتحقق صحة الفرض الثاني.

 النتائج في ضوء الفرض الثالث-3 

وجد فروق ذات داللة و ينص الفرض الثالث على أنه " ال ت

إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور واإلناث في كل من األنماط 

 –القيادية األسرية بأبعادها الثالثة ) النمط الديمقراطي ل التسلطي 

نمط التقبل ل الرفض ، إجمالى استبيان  –نمط االستقالل ل التقيد 

ره األربعة ) األنماط القيادية األسرية ( , واالغتراب النفسي بمحاو

 -فقدان الشعور باالنتماء –العزلة االجتماعية ومركزية الذات 

قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالي االغتراب  –فقدان الهدف والمعني 

 النفسي ( ".

ً  تم استخدام اختبار ت   T.testوللتحقق من صحة الفرض إحصائيا
عة عينة للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة الجام

القيادية األسرية بأبعادها الثالثة الدراسة  في كل من األنماط 

وجدولي  أنثي ( ، –تبعاً للجنس )ذكر  واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة
 ( يوضحان ذلك.13( ، )12)

 (٢٢٠)ن=تبعاً للجنس ثة الثالبأبعادها القيادية األسرية ( داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة الجامعة في األنماط 1٢جدول )

 البيان            

 

 المحور

 ( 1٢٢أنثي ) ( ٩8ذكر )
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

 

الداللة 

 لصالح 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 لالنمط الديمقراطي 

 التسلطي

٢٠,٩8٠, ٩574 داله  ٠,٠٠1 3,38٩- 1,764- 3,545 754,٢٢ 

 (٠,٠٠1عند )

 اإلناث

داله    ٠,٠٠8 ٢,687- 1,4٢٢- 4,136 ٢٩,483 3,7٠٢ ٢8,٠61 نمط االستقالل ل التقيد

 (٠,٠1عند )

 اإلناث

داله   ٠,٠٠6 ٢,753- 1,5٩7- 4,٠٠3 ٢5,35٢ 4,483 ٢3,755 نمط التقبل ل الرفض

 (٠,٠1عند )

 اإلناث

ستبيان األنماط إجمالى ا

 القيادية األسرية

داله  ٠,٠٠1 3,376- 4,784- 1٠,٠31 77,5٩٠ 767,1٠ 8٠6,7٢

 ( ٠,٠٠1عند )

 اإلناث

 (  :1٢يتضح من جدول ) 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور

لصالح اإلناث حيث النمط الديمقراطي  واإلناث عينة الدراسة في 
بينما  22,754ت طلبة الجامعة من اإلناث هو أن متوسط درجا

، أي يزيد  20,989متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو 

النمط متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث عن الذكور في بعد 
وهي  3,389 –حيث كانت قيمة ت  1,764 –بمقدار الديمقراطي 

ً عند مستوي داللة  ى أن األسرة ، بمعن  0,001قيمة دالة إحصائيا

وتتفق تلك تعامل اإلناث بديمقراطية أعلي وتسلط أقل عن الذكور ، 

حيث بين وجود فروق  (٢٠٠3موسي معوض )دراسة  النتيجة مع

دراسة  بينما تختلف معفي األسلوب الديمقراطي لصالح اإلناث ، 
بعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث من  (٢٠14فتيحة مقحوت )

 وقد يرجع ذلك إليالتقبل واالهتمام من الوالدين ، األبناء في أسلوب 

أن طبيعة األنثي تميل إلي العطف والحنان والمعاملة برقة وهدوء 
وتفهم الوالدين ذلك يجعلهم يتعاملون معهن بالعطف واللين كما أن 

الذكور في المرحلة الجامعية يميلون الي رفع الصوت والمطالبه 

نثي فتتصف بالرقة واحتياجها باحتياجاتهم بطرق سلبية اما األ

 للحوار مع والديها مما يجعلهم يتعاملون معها بديمقراطية . 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور و

لصالح اإلناث حيث أن  النمط االستقاللياإلناث عينة الدراسة في 
بينما  29,483متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث هو 

، أي يزيد  28,061سط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو متو

النمط متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث عن الذكور في 
وهي   2,687–حيث كانت قيمة ت  1,422 –بمقدار  االستقاللي

ً عند مستوي داللة  بمعنى أن  األسرة  0,01قيمة دالة إحصائيا

وقد يرجع ذلك الذكور ،  تعطي اإلناث استقاللية أعلي وتقيد أقل عن

تفهم األسرة المصرية حاليا وخاصة في عصر االنفتاح والتقدم  إلي

التكنولوجي مما جعلهم يسمحون لألنثي بحرية االختيار في جميع 

أمور حياتها واستقاللها فكريا وأعطائها فرص كامله في التعليم 

 والعمل وتكوين األسرة وإدارة شئونها.

  إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور و توجد فروق ذات داللة
لصالح اإلناث حيث أن متوسط  نمط التقبلاإلناث عينة الدراسة في 

بينما متوسط  25,352درجات طلبة الجامعة من اإلناث هو 

، أي يزيد متوسط  23,755درجات طلبة الجامعة من الذكور هو 
بمقدار  نمط التقبلدرجات طلبة الجامعة من اإلناث عن الذكور في 

وهي قيمة دالة إحصائياً   2,753–حيث كانت قيمة ت  1,597 –

بمعنى أن  األسرة تتعامل مع اإلناث بتقبل  0,01عند مستوي داللة 
موسي معوض دراسة  وتتفق تلك النتيجة معأعلي من الذكور ، 

حيث أكد علي وجود فروق في أسلوب التقبل لصالح  (٢٠٠3)

بعدم  (٢٠14فتيحة مقحوت )ة دراس بينما تختلف معاإلناث ، 

وجود فروق بين الذكور واإلناث من األبناء في أسلوب التقبل 
 واالهتمام من الوالدين. 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور و

لصالح  إجمالي األنماط القيادية األسريةاإلناث عينة الدراسة في 

لجامعة من اإلناث هو اإلناث حيث أن متوسط درجات طلبة ا
بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو  77,590

، أي يزيد متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث عن  72,806

حيث  4,784 –بمقدار  إجمالي األنماط القيادية األسريةالذكور في 
وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة  3,376–كانت قيمة ت 

أن اإلناث يتلقين أنواع من األنماط القيادية اإليجابية  بمعنى 0,001

إبريعم  ساميةدراسة  وتتفق تلك النتيجة معأعلي من الذكور ، 
في وجود فروق بين الذكور واإلناث من األبناء في أنماط  (٢٠1٢)

المعاملة السوية لألب واألم لصالح اإلناث ، بينما تختلف مع دراسة 

روق بين الطالب والطالبات لصالح وجود ف (٢٠1٢فايز بشير )

التغير األسري واالجتماعي حول دعم  وقد يرجع ذلك إليالذكور ، 
الفتاة وتشجيعها علي التعليم والتفوق وإعطائها فرصة لتحقيق الذات 

مثلها مثل الذكر ، كما أن في أغلب األحيان تتفوق اإلناث علي 

جعل أسرهم الذكور في المستوي التعليمي وتحقيق الذات مما ي
فخورين بهن بل قد يعتمدون عليهن كل ذلك أدي إلي تعامل الوالدين 

 معهن بإيجابية واتباعهم أنماط قيادية إيجابية داخل األسرة .

 (٢٢٠)ن= ( داللة الفروق بين متوسطات  درجات طلبة الجامعة في استبيان االغتراب النفسي  بمحاوره األربعة تبعاً للجنس 13جدول )

 البيان           

 

 المحور

 ( 1٢٢أنثي ) ( ٩8ذكر )
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

الداللة 

المتوسط  لصالح

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العزلة االجتماعية 

 ومركزية الذات

 - غير داله   1٩3,٠ 1,3٠5 67٠,٠ 3,464 81٩,1٩ ٠٢3,4 48٩,٢٠

فقدان الشعور   

 باالنتماء     

داله عند   ٠,٠٠1 3,5٠3 1,78٠ 3,164 77٠,1٢ 4,157 14,551

(٠,٠٠1 ) 

 الذكور

فقدان الهدف 

 والمعني

 - غير داله   ٠,٢57  1,137 66٢,٠ 4,55٩ 18,1٢3 ٠7٢,4 18,785

 قلة االلتزام بالمعايير
داله عند  ٠,٠٠٠ 4,471 6٠7,٢ 3,37٩ 13,565 ٩15,4 16,173

(٠,٠٠1) 

 الذكور

إجمالي االغتراب 

 النفسي   

داله عند )  ٠,٠٠1 3,31٠ 5,7٢1 11,1٠8 ٢78,64 ٩13,13 7٠,٠٠٠

٠,٠٠1) 

 الذكور

 (  :13يتضح من جدول ) 

  بين طلبة الجامعة من الذكور ً عدم وجود فروق دالة إحصائيا

، حيث  لذاتالعزلة االجتماعية ومركزية اواإلناث في محور 
( وهي قيمة غير دالة إحصائياً  1,305كانت قيمة ت المحسوبه ) 

أن كل من الذكور واإلناث في مرحلة واحدة  وقد يرجع هذا إلي، 

تتشابه فيها الظروف التي يتعرض لها كل منهما فالحياة الجامعية 
والتعامل مع الزمالء والبيئة الخارجية أو األسرية قد تؤثر بالسلب 

 وتتفق تلك النتيجة معيجاب علي كل من الذكر واألنثي  ، أو اإل

بعدم وجود فروق ذات داللة  (٢٠1٩أشرف إبراهيم )دراسة 

   .إحصائية في مجال العزلة ومركزية الذات تعزي إلي الجنس

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور و
لصالح باالنتماء  فقدان الشعوراإلناث عينة الدراسة في محور 

حيث أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو ، الذكور 

، بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث هو  14,551
، أي يزيد متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور  12,770

 1,780عن اإلناث في محور فقدان الشعور باالنتماء بمقدار 

ً  عند  وهي  3,503حيث كانت قيمة ت  قيمة دالة إحصائيا
( ، بمعنى أن الذكور لديهم فقدان  0,001مستوي داللة ) 

أن طلبة  وقد يرجع ذلك إليبالشعور باالنتماء أعلي  من اإلناث ، 

الجامعة الذكور دائما ما يتطلعون للمستقبل والتفكير في وظيفة 

تناسبهم وكيفية تكوين أسرة والمتطلبات المختلفة التي تنتظرهم 

كل هذا أمام ظروف المجتمع الذين يعيشون فيه يجعلهم دائمي 
السخط عليه مما يشعرهم بعدم االنتماء للمجتمع وعدم الرضا عن 

 الظروف السائدة . 

  بين طلبة الجامعة من الذكور ً عدم وجود فروق دالة إحصائيا

، حيث كانت قيمة ت  فقدان الهدف والمعنيواإلناث في محور 
 ( وهي قيمة غير دالة إحصائياً . 1,137المحسوبه ) 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث طلبة الجامعة

لصالح الذكور؛  قلة االلتزام بالمعاييرعينة الدراسة في محور 

 16,173حيث أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو 

 ، 13,565، بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من اإلناث هو 
أي يزيد متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور عن اإلناث في 

، حيث كانت قيمة   2,607محور قلة االلتزام بالمعايير بمقدار 

ً عند  4,471ت  ، بمعنى أن  0,001، وهي قيمة دالة إحصائيا
 وتختلف تلك النتيجة معالذكور أقل التزاماً بالمعايير من اإلناث ، 

بعدم وجود فروق ذات داللة  (٢٠1٩أشرف إبراهيم )دراسة 

 إحصائية في مجال االلتزام بالمعايير تعزي إلي الجنس .
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث طلبة الجامعة

لصالح الذكور، حيث  إجمالي االغتراب النفسيعينة الدراسة في 
بينما  70,000أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور هو 
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، أي يزيد  64,278ط درجات طلبة الجامعة من اإلناث هو متوس
متوسط درجات طلبة الجامعة من الذكور عن اإلناث في إجمالي 

 3,310حيث كانت قيمة ت  5,721االغتراب النفسي بمقدار 
ً عند  ، بمعنى أن  الذكور لديهم  0,001وهي قيمة دالة إحصائيا

دراسة نتيجة مع وتتفق تلك الاغتراب نفسي أعلي من اإلناث ، 
( ، رشا علوان ٢٠13محمد شاهين وفداء ناصر )كل من 

اظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية  (٢٠14)
ً لمتغير الجنس حيث وجد أن الذكور  في االغتراب النفسي تبعا

دراسة كل  بينما تختلف تلك النتيجة معأكثر اغتراباً من اإلناث ، 
( ، رجاء ٢٠14، إسالم عقيل) (٢٠1٠نور الدين محمد )من 

( ، عبد الحق بركات ٢٠16( ، ريم الكريديس )٢٠16مدوخ )
حيث أكدو وجود فروق  (٢٠1٩( ، أشرف إبراهيم )٢٠16)

ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث طلبة الجامعة في 
الدرجة الكلية لمقياس االغتراب النفسسي لصالح اإلناث ، 

 (٢٠11سامية عدائكة )،  (٢٠٠8بشري علي )ودراسة كل من 
توصلت  (٢٠17( ، جعفر العامري )٢٠1٢كريمة يونسي )، 

النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور 
 باالغتراب لدى الطلبة تبعاً لمتغير الجنس .

الفروق بين الجنسين في مستوى  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن
ة  بالمجتمع، حيث أن متطلبات االغتراب قد تعود ألسباب خاص

الحياة بالنسبة للذكر تختلف عنها لدى األنثى فمسؤوليات الذكور 

حسب الثقافة العربية عموماً هي أكثر شمولية من مسؤولية اإلناث، 
وبذلك تكون الضغوط على الذكور أعلى، تبدأ الحاجات بالنضج 

كل خاص، نظراً لكثرة متطلبات الحياة العامة والحياة الشخصية بش

ولو تساءلنا عن الدرجة التي يستطيع فيها الشاب أو الطالب 
الجامعي أن يحقق أو يشبع حاجاته النفسية نرى صعوبة ذلك، 

ً مع ضعف اإلمكانيات ووجود الكثير من العقبات  وخصوصا

والعوائق والصعوبات التي تحول بين الشاب وبين تحقيق حاجاته 
وء التكيف، وبالتالي إلى أو رغباته، وتؤدي به إلى نوع من س

ظهور العديد من المشكالت التي قد يكون الشعور باالغتراب 

أحدها، كما أن الظروف الصحية التي يعيشها العالم حالياً قد يكون 
عور باالغتراب لدى كال لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الش

 الجنسين .

 مما سبق يتضح اآلتى: 

 ن طلبة الجامعة من الذكور واإلناث وجود فروق دالة إحصائياً  بي

 في إجمالي األنماط القيادية األسرية لصالح اإلناث .

  بين طلبة الجامعة من الذكور واإلناث ً وجود فروق دالة إحصائيا

وبذلك ال يتحقق  في إجمالي االغتراب النفسي لصالح الذكور  .

 صحة الفرض الثالث.

 النتائج فى ضوء الفرض الرابع -4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ض الرابع علي أنه " ينص الفر

بين طلبة الجامعة من الريف والحضر في كل من األنماط القيادية 

نمط  –) النمط الديمقراطي ل التسلطي األسرية بأبعادها الثالثة 

نمط التقبل ل الرفض ، إجمالى استبيان  –االستقالل ل التقيد 

االغتراب النفسي بمحاوره األربعة ) , و األنماط القيادية األسرية (

فقدان  -فقدان الشعور باالنتماء –العزلة االجتماعية ومركزية الذات 
 (".قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالي االغتراب النفسي  –الهدف والمعني 

للوقوف  T.testوللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم استخدام اختبار ت 

ات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في على داللة الفروق بين متوسط

كل من األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة  واالغتراب النفسي 
( ، 14بمحاوره األربعة تبعا لمكان السكن ) ريف ، حضر(  ، وجدولي )

 ( يوضحان ذلك.15)

لمحل اإلقامة بأبعادها تبعاً ستبيان األنماط القيادية األسرية  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في ا14جدول )

 (٢٢٠حضر ( )ن= –)ريف 

 البيان

 

 

 المحور

 ( 71حضر ) ( 14٩ريف )

الفروق بين 

 المتوسطات
المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 غير داله 0,623 ٠,4٩3- ٠,٢75- 3,875 ٢٢,154 3,883 ٢1,87٩ النمط الديمقراطيل التسلطي  

 غير داله 0,099 1,65٩- ٠,٩٢8 - 3,77٩ ٢٩,478 4,٠84 ٢8,55٠ نمط االستقالل لالتقيد

 غير داله 0,625 ٠,4٩٠- ٠,3٠1 - 4,٢41 ٢4,845 4,3٢٢ ٢4,543 نمط التقبل ل الرفض

 غير داله 0,324 ٠,٩8٩- 1,5٠5 - 1٠,5٠8 76,478 1٠,663 74,٩73 يادية األسرية إجمالي األنماط الق

 (  :14يتضح من جدول ) 

ً بين متوسط درجات طلبة الجامعة  وجودعدم  فروق دالة إحصائيا
من الريف والحضر في استبيان األنماط القيادية األسرية  بأبعادها 

إجمالي  -ط االتقبل  نم -نمط ااالستقالل  -)النمط الديمقراطي  

 – ٠,4٩3- فقد كانت قيمة ت )، األسرية  (  األنماط القيادية

وهي قيم غير دالة  علي التوالي(   ٠,٩8٩ – 4٩٠,٠ – 1,65٩
 ً  إحصائيا

( داللة الفروق بين متوسطات  درجات طلبة الجامعة في استبيان االغتراب النفسي  بمحاوره األربعة  تبعاً لمحل 15جدول )

 (٢٢٠حضر ( )ن= –امة ) ريف اإلق

 البيان           

 

 المحور

 ( 71حضر ) (14٩ريف )
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

الداللة 

المتوسط  لصالح

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العزلة االجتماعية 

 ومركزية الذات

داله  0,039 ٢,٠87 ٠8٩,1 3,543 38٠,1٩ 3,776 46٩,٢٠

 (٠,٠5عند)

 الريف

داله  0,032 ٢,15٩ 1,٠4٠ ٢,٩63 1٢,85٩ 4,٠٢1 13,8٩٩ فقدان الشهور باالنتماء 

 (٠,٠5عند)

 الريف

 فقدان الهدف والمعني
18,6٢4 4,3٠6 17,٩85 4,444 ٠,638 1,٠٠6 0,316 

 غير داله
- 

 قلة االتزام بالمعايير
15,٠33 4,385 14,٠84 4,14٠,٩ ٩4٩ 1,557 0,122 

 غير داله
- 

 إجمالي االغتراب النفسي 
داله عند  0,036 11٩,٢ 3,716 11,716 64,3٠٩ ٠5٢,13 ٠٢6,68

(٠,٠5) 

 الريف

توجد فروق ذات داللة احصائية بين طلبة الجامعة من الريف   (  :15يتضح من جدول ) 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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من لصالح طلبة الجامعة العزلة االجتماعية  محور والحضر في 
الريف حيث أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الريف هو 

بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من الحضر هو  20,469
أي يزيد متوسط درجات طلبة الجامعة من الريف عن   19,380

وهي قيمة  ٢,٠87حيث كانت قيمة ت  1,089الحضر بمقدار 
ً عند مستوي داللة   طلبة  ، وهذا يعني أن 0,05دالة إحصائيا

الجامعة من الريف لديهم عزلة اجتماعية أعلي من الطلبة من 
ذلك إلى انتشار الجامعات في المدن فقط وانه  وقد يرجعالحضر ، 

ال يوجد جامعات في الريف مما يجعل الطلبة ينتقلون من الريف 
إلي مدن بعيدة لاللتحاق بالجامعة وقد يضطرون إلي السكن بقرب 

سفر مما يجعلهم يشعرون بالعزلة بعيداً عن الجامعة لتقليل جهد ال
موطنهم وأسرهم وأصدقائهم حيث يحتاجون لفترات لتكوين 
صداقات أخري مع آخرين تختلق صفاتهم عنهم وطرق التنشئة 

 (٢٠٠8عبد هللا عبد هللا )دراسة  وتختلف تلك النتيجة معبينهم ، 
تبعا بعدم وجود فروق بين طلبة الجامعة في مظهر مركزية الذات 

 لنوع السكن.
  توجد فروق ذات داللة احصائية بين طلبة الجامعة من الريف

لصالح طلبة الجامعة  فقدان الشعور باالنتماءوالحضر في محور 
من الريف حيث أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الريف هو 

بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من الحضر هو  13,899
ات طلبة الجامعة من الريف عن أي يزيد متوسط درج  12,859

وهي قيمة  ٢,15٩حيث كانت قيمة ت  1,040الحضر بمقدار 
ً عند مستوي داللة   ، وهذا يعني أن طلبة  0,05دالة إحصائيا

الجامعة من الريف لديهم شعور بفقدان االنتماء أعلي من الطلبة 
 من الحضر .

 بين متوسط درجات طلبة الج ً امعة عدم وجود فروق دالة إحصائيا
عينة الدراسة في الريف والحضر في كل من محور ) فقدان 
الهدف والمعني ، قلة االلتزام بالمعايير( فقد كانت قيمة ت 

وهي قيم غير دالة إحصائياً،  التواليعلي  ( 1,557،  ٠٠6,1)
بعدم  (٢٠٠8عبد هللا عبد هللا )دراسة مع  وتتفق هذ النتيجة

اهر االغتراب والتي من وجود فروق بين طلبة الجامعة في مظ
تبعا  فقدان الهدف ، وفقدان المعني ، عدم االلتزام بالمعاييربينها 

 لنوع السكن.
  توجد فروق ذات داللة احصائية بين طلبة الجامعة من الريف

لصالح طلبة الجامعة من  إجمالي االغتراب النفسيوالحضر في 
 الريف حيث أن متوسط درجات طلبة الجامعة من الريف هو

بينما متوسط درجات طلبة الجامعة من الحضر هو  68,026
أي يزيد متوسط درجات طلبة الجامعة من الريف عن  64,309

وهي قيمة  2,119حيث كانت قيمة ت  3,716الحضر بمقدار 
ً عند مستوي داللة  وهذا يعني أن طلبة  0,05دالة إحصائيا

من الجامعة من الريف لديهم اغتراب نفسي أعلي من الطلبة 
كون الطلبة من القريـة أكثـر ذلك إلى  وقد يرجعالحضر ، ، 

ً ، إلى أن القرية أصبحت تعاني من البعد عن العادات  اغترابـا
القروية التي كانت سائدة عندهم ، واالقتراب من عادات المدينة ، 
ولهذا السبب نرى ابن القرية لديه البعد التدريجي عن االنتماء 

ا ، فهو متذبذب بين االلتزام بعادات القرية للقرية التي يعيش فيه
التي تربى عليها وبين عادات المدينـة المتحضرة التي يسعى إلى 
اكتسابها وبالتالي يشعر باالغتراب، ثم إن ابن القريـة لديـه 
الطمـوح للسلوك بمسلك الطالب المتحضر وخاصة ان دراستـه 

عر أن أهدافه الجامعيـة توجد فـي المدينة، كما أن الطالب يش
المستقبلية تجابه من قبل اآلخرين في القرية فيشعر بسببها بالعزلة 

محمد شاهين مع دراسة  وتختلف تلك النتيجة، والغربة عنهم ، 
التي أشارت إلى عدم وجود فروق في  (٢٠13وفداء ناصر )

متوسطات اإلغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة تبعأ لمتغير مكان 
 . اإلقامة

 ق يتضح اآلتى: مما سب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من 

الريف والحضر في إجمالى األنماط القيادية األسرية  ، وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الريف والحضر 

في إجمالى االغتراب النفسي لصالح طلبة الجامعة من الريف . 

 جزئياً  . الرابع وبذلك يتحقق صحة الفرض

 النتائج فى ضوء الفرض الخامس -5
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ينص الفرض الخامس على أنه 

أمهات طلبة الجامعة العامالت وغير العامالت في كل من األنماط القيادية 

نمط  –) النمط الديمقراطي ل التسلطي بأبعادها الثالثة األسرية 

نمط التقبل ل الرفض ، إجمالى استبيان  –د االستقالل ل التقي

, واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة )  األنماط القيادية األسرية (

فقدان  -فقدان الشعور باالنتماء –العزلة االجتماعية ومركزية الذات 

 (".قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالي االغتراب النفسي  –الهدف والمعني 
للوقوف  T.testة الفرض إحصائياً تم استخدام اختبار ت وللتحقق من صح

على داللة الفروق بين متوسطات درجات أمهات طلبة الجامعة عينة 

الدراسة  في كل من األنماط القيادية األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب 
ال  –النفسي بمحاوره األربعة  ، تبعاً لعمل أمهات طلبة الجامعة ) تعمل 

 ( يوضحان ذلك. 17( ، )16، وجدولي )تعمل (  

 (٢٢٠)ن= ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أمهات طلبة الجامعة في استبيان األنماط القيادية األسرية  بأبعادها تبعاً لعمل ربة األسرة 16جدول )

 البيان

 

 المحور

 (1٢7ال تعمل  ) ( ٩3تعمل )
الفروق بين 

 المتوسطات
 ت قيمة

 

المتوسط  مستوى الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 غير داله 0,547 ٠,6٠4 ٠,315 4,٠٠5 ٢1,834 3,7٠٠ ٢٢,15٠ النمط الديمقراطي ل التسلطي  

 غير داله 0,471 ٠,7٢3 ٠,3٩٠ 4,147 ٢8,685 3,8٠8 ٢٩,٠75 ل التقيد نمط االستقالل

 غير داله 0,990 ٠,٠13 ٠,٠٠7 4,٢7٩ ٢4,637 4,3٢5 ٢4,645 ل الرفض التقبلنمط 

 غير داله 0,618 ٠,4٩٩ ٠,713 11,٠٢6 75,157 1٠,٠65 75,871 إجمالي األنماط القيادية األسرية

 ( اآلتي:16يُظهر جدول ) 
  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين أمهات طلبة الجامعة

القيادية األسرية الت في استبيان األنماط العامالت وغير العام
نمط االستقالل /  –) النمط الديمقراطي / التسلطي بأبعادها الثاللثة 

نمط التقبل / الرفض ، إجمالى استبيان األنماط القيادية  –التقيد 
،  0,013،  0,723،  0,604، حيث كانت قيمة ت )  األسرية (

 إحصائياً . ( علي التوالي وهي قيم غير دالة0,499

 (٢٢٠)ن=تبعاً لعمل ربة األسرة ( داللة الفروق بين متوسطات  درجات طلبة الجامعة في استبيان االغتراب النفسي  17جدول )

 البيان           

 

 المحور

 (1٢7ال تعمل ) (٩3تعمل )
الفروق بين 

 المتوسطات
 قيمة ت

 

المتوسط  مستوى الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العزلة االجتماعية 

 ومركزية الذات 

 غير داله 0,170 1,377 68٩,٠ 3,867 8٢6,1٩ 3,515 516,٢٠

 غير داله0,195 1,3٠٠ ٠,66٢ 3,7٢٠ 13,٢83 3,748 13,٩46 فقدان الشعور باالنتماء
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- ٠,٠16- 4,183 18,4٢5 4,5٩4 18,4٠8 فقدان الهدف والمعني

٠,٠٢7 

 غير داله 0,978

 غير داله0,310 1,٠1٩ ٠,6٠٢ 4,٢٩٠ 14,47٢ 4,36٩ 15,٠75 قلة االلتزام بالمعايير

إجمالي االغتراب 

 النفسي

 غير داله 0,274 ٠٩6,1 ٩38,1 1٢,٠6٠ ٠٠7,66 13,576 ٩46,67

 ( اآلتي:17يُظهر جدول ) 
 لة احصائية بين أمهات طلبة الجامعة عدم وجود فروق ذات دال

استبيان االغتراب النفسي بمحاوره في العامالت وغير العامالت 
 -فقدان الشعور باالنتماء –األربعة ) العزلة االجتماعية ومركزية الذات 

قلة االلتزام بالمعايير ، إجمالي االغتراب  –فقدان الهدف والمعني 
،  0,027-،  1,300،  1,377حيث كانت قيمة ت )  (".النفسي 
 ( علي التوالي وهي قيم غير دالة إحصائياً . 1,096,  1,019

 مما سبق يتضح اآلتي:

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين أمهةةات طلبةةة الجامعةةة 

إجمةةالي األنمةةاط القياديةةة فةةي كةةل مةةن العةةامالت وغيةةر العةةامالت 

حة وبةةةذلك يتحقةةةق صةةة، األسةةةرية  ، إجمةةةالي االغتةةةراب النفسةةةي 

 الفرض الخامس كلياً.

 النتائج فى ضوء الفرض السادس -6

ً بين على انه"  ينص الفرض السادس     ال يوجد تباين دال إحصائيا

من األنماط القيادية األسرية  كلطلبة الجامعة عينة الدراسة في 

نمط االستقالل ل  –) النمط الديمقراطي ل التسلطي بأبعادها الثالثة 

بل ل الرفض ، إجمالى استبيان األنماط القيادية نمط التق –التقيد 

, واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة ) العزلة االجتماعية  األسرية (

قلة  –فقدان الهدف والمعني  -فقدان الشعور باالنتماء –ومركزية الذات 

ً لمستويات عدد ( االلتزام بالمعايير ، إجمالي االغتراب النفسي  تبعا

 ."أفراد األسرة  

وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم استخدام نمط تحليل التباين 

 القياديةاستبيان األنماط  لكل من (ANOVAفي اتجاه واحد )
تبعاً بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة األسرية 

أفراد  4أسرة صغيرة الحجم ) ) لمستويات عدد أفراد األسرة وهي 

أسرة كبيرة ،  ( أفراد 7:  5طة الحجم ) فأقل ( ، أسرة متوس

لمعرفة داللة  Tukey, , وتم تطبيق اختبار  ( فأكثر ( 8الحجم )
(  توضح 21( إلي)18الفروق بين المتوسطات ، والجداول من )

 ذلك:

عينة الدراسة وفقاً لمستويات معة لطلبة الجابأبعادها الثالثة ( تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان األنماط القيادية األسرية 18جدول )

 ٢٢٠عدد أفراد األسرة ن = 

 مجموع المربعات مصدر التباين البيـــــــان
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف 

مستوى 

 الداللة

 

النمط الديمقراطي ل  

 التسلطي 

 

  83,155 ٢ 166,311 بين المجموعات
٠,٠٠4 

داله عند 

(٠,٠1) 

 5,783 14,38٠ ٢17 31٢٠,467 داخل المجموعات

   ٢1٩ 3٢86,777 الكلى

 

 نمط االستقالل ل التقيد
 ٠,٠٠5  84,٠٩1 ٢ 168,18٢ بين المجموعات

 داله عند 5,46٠ 15,4٠٠ ٢17 3341,868 داخل المجموعات

 (٠,٠1)    ٢1٩ 351٠,٠5٠ الكلى

 

 نمط التقبل ل الرفض

 ٠,٠٢٢  6٩,4٠٢ ٢ 138,8٠4 بين المجموعات

 داله عند 3,87٢ 17,٩٢5 ٢17 388٩,8٢8 خل المجموعاتدا

 (٠,٠5)    ٢1٩ 4٠٢8,63٢ الكلى

إجمالي استبيان 

األنماط القيادية 

 األسرية

 ٠,٠٠٢  686,318 ٢ 137٢,636 بين المجموعات

عند  داله

(٠,٠1) 

 6,3٩4 1٠7,346 ٢17 ٢3٢٩3,٩٩6 داخل المجموعات

   ٢1٩ ٢4666.63٢ الكلى

 " للمقارنات المتعددة على النحو التالي : Tukey"اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار ولبيان 

 

 استبيان األنماط القيادية األسرية وفقاً لعدد أفراد األسرة ( المتوسطات الحسابية لطلبة الجامعة عينة الدراسة في 1٩جدول )

 البيان
النمط  

 الديمقراطي 

نمط 

 االستقالل

قبل ل نمط الت

 الرفض

إجمالي استبيان األنماط 

 القيادية األسرية  

 7٢,1٢5٠ ٢3,35٠٠ ٢7,6٠٠٠ ٢1,175٠ 4٠ن = أفراد فأقل (  4أسرة صغيرة الحجم ) 

 77,3841 ٢5,٢3٩1 ٢٩,5٢17 ٢٢,6٢3٢ 138ن =  ( أفراد 7:  5أسرة متوسطة الحجم ) 

 7٢,3٠٩5 ٢3,٩٠48 ٢7,8333 ٢٠,5714 4٢ن = أفراد فأكثر  8أسرة كبيرة الحجم )

 (  ما يلى:1٩( ،)18يتضح من جدولي )
  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في بعد ً وجود تباين دال إحصائيا

ً لمستويات حجم األسرة حيث بلغت قيمة النمط الديمقراطي  تبعا
ً عند مستوى   5,783)ف( المحسوبة  وهى قيمة  دالة إحصائيا

 Tukeyلداللة تم تطبيق اختبار ( ، ولبيان اتجاه ا0,01داللة )
داللة الفروق بين متوسطات  لمعرفةللمقارنات المتعددة وذلك 

  النمط الديمقراطيبعد عينة الدراسة في طلبة الجامعة درجات 
لصالح ، وقد وجد أن هذه االختالفات تبعاً لمستويات حجم األسرة 

حيث أن متوسط درجات   أفراد( 7 -5األسرة متوسطة الحجم ) 
مما يدل على أن طلبة الجامعة عينة  22,6232تلك الفئة كانت 

الدراسة ممن ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم تعاملهم أسرهم 
 بديمقراطية أعلي وتسلط أقل .  

  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة ً في بعد وجود تباين دال إحصائيا
ً لعدد أفراد األسرة حيث بلغت قيمة )ف( نمط االستقالل  تبعا

ً عند مستوى داللة   5,460المحسوبة  وهى قيمة  دالة إحصائيا
 Tukey( ، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0,01)

للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات 
درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في بعد نمط االستقالل  تبعاً 

لصالح ن هذه االختالفات لمستويات حجم األسرة ، وقد وجد أ
، حيث أن متوسط درجات أفراد(  7 -5األسرة متوسطة الحجم ) 
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مما يدل على أن طلبة الجامعة عينة  29,5217تلك الفئة كانت 
الدراسة ممن ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم تتبع أسرهم 

 االستقالل في المعاملة وعدم التقيد.  
 بين طلبة ا ً بعد لجامعة عينة الدراسة في وجود تباين دال إحصائيا

ً لعدد أفراد األسرة حيث بلغت قيمة )ف(  نمط التقبل تبعا
ً عند مستوى داللة   3,872المحسوبة  وهى قيمة  دالة إحصائيا

 Tukey( ، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0,05)
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات 

لجامعة عينة الدراسة في بعد نمط التقبل  تبعاً درجات طلبة ا
لصالح لمستويات حجم األسرة ، وقد وجد أن هذه االختالفات 

، حيث أن متوسط درجات  أفراد( 7 -5األسرة متوسطة الحجم ) 
مما يدل على أن طلبة الجامعة عينة  25,2391تلك الفئة كانت 

سرهم نمط الدراسة ممن ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم تتبع أ

 التقبل في المعاملة والبعد عن الرفض .  
  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في ً وجود تباين دال إحصائيا

ً لعدد أفراد األسرة  إجمالي استبيان األنماط القيادية األسرية تبعا
وهى قيمة  دالة   6,394حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة 

ً عند مستوى داللة ) ان اتجاه الداللة تم ( ، ولبي0,01إحصائيا
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة  Tukeyتطبيق اختبار 

الفروق بين متوسطات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في 
ً لمستويات حجم  إجمالي استبيان األنماط القيادية األسرية تبعا

لصالح األسرة متوسطة األسرة ، وقد وجد أن هذه االختالفات 
، حيث أن متوسط درجات تلك الفئة كانت  أفراد( 7 -5الحجم ) 

مما يدل على أن طلبة الجامعة عينة الدراسة ممن  77,3841
ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم تلتزم أسرهم بتطبيق األنماط 

 القيادية في التعامل معهم بصوره أكبر من غيرهم من األسر .  

عينة الدراسة وفقاً لمستويات عدد لطلبة الجامعة ن االغتراب النفسي  بمحاوره األربعة ( تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيا٢٠جدول )

 ٢٢٠أفراد األسرة ن = 

 مجموع المربعات مصدر التباين البيـــــــان
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف 

مستوى 

 الداللة

 

العزلة االجتماعية  

 ومركزية الذات 

  4٠,٢48 ٢ 8٠,4٩7 بين المجموعات
٠,٠55 

 غير دالة
 ٢,٩44 13,67٠ ٢17 ٢٩66,43٠ داخل المجموعات

   ٢1٩ 3٠46,٩٢7 الكلى

 

فقدان الشعور 

 باالنتماء

 ٠,٠٠٠  111,6٠8 ٢ ٢٢3,٢٠15 بين المجموعات

 داله عند  8,537 13,٠73 ٢17 ٢836,8٩4 داخل المجموعات

 (٠,٠٠1)   ٢1٩ 3٠6٠,1٠٩ الكلى

 

 نيفقدان الهدف والمع

  3٠,٢٩8 ٢ 6٠,5٩7 بين المجموعات
٠,٢٠3 

 غير داله
 1,6٠٩ 18,834 ٢17 4٠86,٩3٠ داخل المجموعات

   ٢1٩ 4147,5٢7 الكلى

 

 قلة االلتزام بالمعايير

 ٠,٠٠٠  ٢٢5,61٢ ٢ 451,٢٢3 بين المجموعات

 داله عند 

(٠,٠٠1) 

 13,434 16,7٩5 ٢17 3644,413 داخل المجموعات

   ٢1٩ 4٠٩5,636 الكلى

إجمالي استبيان 

 االغتراب النفسي

 ٠,٠٠٠  135٠,55٩ ٢ ٢7٠1,11٩ بين المجموعات

 داله عند 

(٠,٠٠1) 

 8,٩3٩ 151,٠8٩ ٢17 3٢786,318 داخل المجموعات

   ٢1٩ 35487,436 الكلى

ولبيان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار 

"Tukey ى النحو التالي :" للمقارنات المتعددة عل 

 

 استبيان االغتراب النفسي وفقاً لعدد أفراد األسرة ( المتوسطات الحسابية لطلبة الجامعة عينة الدراسة في ٢1جدول )

 البيان
فقدان الشعور 

 باالنتماء

قلة االلتزام 

 بالمعايير

إجمالي استبيان 

 االغتراب النفسي

 74,٢5٠٠ 17,7٢5٠ 15,675٠ 4٠ن = أفراد فأقل (  4أسرة صغيرة الحجم ) 

 65,٠65٢ 14,٢٠٢٩ 13,٠٠٠ 138ن =  ( أفراد 7:  5أسرة متوسطة الحجم ) 

 65,5476 13,5٩5٢ 13,4٠48 4٢ن = أفراد فأكثر  8أسرة كبيرة الحجم )

 (  ما يلى:٢1( ،)٢٠يتضح من جدولي )
  ًبين طلبة الجامعة عينة الدراسة في كل عدم وجود تباين دال إحصائيا

محور) العزلة االجتماعية ومركزية الذات ،  فقدان الهدف من 
ً لمستويات عدد  األسرة ،  حيث بلغت قيمة  أفرادوالمعني ( تبعا

( علي التوالي وهي قيم غير  1,609،  2,944)ف( المحسوبة )
 دالة احصائياً. 

  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في ً وجود تباين دال إحصائيا
تبعاً لعدد أفراد األسرة حيث بلغت  باالنتماء محور فقدان الشعور

ً عند   8,537قيمة )ف( المحسوبة  وهى قيمة  دالة إحصائيا
( ، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0,001مستوى داللة )

Tukey  للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين
ر فقدان متوسطات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في محو

ً لمستويات حجم األسرة ، وقد وجد أن هذه  الشعور باالنتماء تبعا
، حيث  أفراد فأقل( 4لصالح األسرة صغيرة الحجم )االختالفات 

مما يدل على أن  15,6750أن متوسط درجات تلك الفئة كانت 

طلبة الجامعة عينة الدراسة ممن ينتمون إلى أسر صغيرة الحجم 
 قدان االنتماء .  يزداد لديهم الشعور بف

  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في ً وجود تباين دال إحصائيا
ً لعدد أفراد األسرة حيث بلغت  محور قلة االلتزام بالمعايير تبعا

ً عند   13,434قيمة )ف( المحسوبة  وهى قيمة  دالة إحصائيا
( ، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0,001مستوى داللة )

Tukey لمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين ل
متوسطات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في محور قلة 
االلتزام بالمعايير تبعاً لمستويات حجم األسرة ، وقد وجد أن هذه 

( ، حيث أفراد فأقل 4لصالح األسرة صغيرة الحجم )االختالفات 
مما يدل على أن  17,7250أن متوسط درجات تلك الفئة كانت 

طلبة الجامعة عينة الدراسة ممن ينتمون إلى أسر صغيرة الحجم 
 يقل لديهم االلتزام بالمعايير .  

  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في ً وجود تباين دال إحصائيا
ً لعدد أفراد األسرة حيث  إجمالي استبيان االغتراب النفسي تبعا
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يمة  دالة إحصائياً عند وهى ق  8,939بلغت قيمة )ف( المحسوبة 
( ، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0,001مستوى داللة )

Tukey  للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين
متوسطات درجات طلبة الجامعة عينة الدراسة في إجمالي 
استبيان االغتراب النفسي تبعاً لمستويات حجم األسرة ، وقد وجد 

 أفراد فأقل( 4لصالح األسرة صغيرة الحجم )ختالفات أن هذه اال
مما يدل  74,2500، حيث أن متوسط درجات تلك الفئة كانت 

على أن طلبة الجامعة عينة الدراسة ممن ينتمون إلى أسر صغيرة 
 الحجم يزداد لديهم الشعور باالغتراب النفسي .  

 مما سبق يتضح:
 بين طلبة الجام ً عة عينة الدراسة في وجود تباين دال إحصائيا

ً لعدد أفراد األسرة  إجمالي استبيان األنماط القيادية األسرية تبعا
 7 -5( لصالح األسرة متوسطة الحجم ) 0,01داللة ) مستوىعند 

 أفراد( .
  بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في ً وجود تباين دال إحصائيا

ً لعدد أفراد األ االغترابإجمالي استبيان  سرة عند النفسي تبعا
أفراد  4( لصالح األسرة صغيرة الحجم )0,001مستوى داللة )

 . الفرض السادس وبذلك لم يتحقق صحة فأقل( ،

 : Resultsملخص لنتائج البحث 
وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين األنماط القيادية  .1

األسرية بأبعادها الثالثة واالغتراب النفسي بمحاوره األربعة 

 لبة الجامعة .لدي ط

ً بين كل من )  .٢ توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

الفرقة الدراسية لطلبة الجامعة ، المستوي التعليمي لألب ، 

المستوي التعليمي لألم ( وإجمالي األنماط القيادية األسرية ، 

ً بين الدخل  بينما وجدت عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

 لي األنماط القيادية األسرية .الشهري لألسرة وإجما

ً بين كل من )الفرقة  .3 توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

الدراسية لطلبة الجامعة ، مهنة األب ، المستوي التعليمي لألم 

( وإجمالى االغتراب النفسي ، توجد عالقة ارتباطية موجبة 

ً بين الدخل الشهري لألسرة  إجمالى االغترابو  دالة إحصائيا

 النفسي 

ً بين طلبة من الذكور واإلناث في  .4 وجود فروق دالة إحصائيا

 األنماط القيادية األسرية لصالح اإلناث .

ً بين طلبة الجامعة من الذكور  .5 وجود فروق دالة إحصائيا

 واإلناث في االغتراب النفسي لصالح الذكور  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من  .6

 لحضر في إجمالى األنماط القيادية األسرية  .  الريف وا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الريف  .7

والحضر في إجمالى االغتراب النفسي لصالح طلبة الجامعة 

 من الريف 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين أمهات طلبة الجامعة  .8

نماط القيادية في كل من إجمالي األالعامالت وغير العامالت 

 األسرية  ، إجمالي االغتراب النفسي 

ً بين طلبة الجامعة عينة الدراسة في  .٩ وجود تباين دال إحصائيا

ً لعدد أفراد  إجمالي استبيان األنماط القيادية األسرية تبعا

( لصالح األسرة متوسطة ٠,٠1األسرة عند مستوى داللة )

ً بين طلبة أفراد( ، وجود تباين دال إحصائ 7 -5الحجم )  يا

الجامعة عينة الدراسة في إجمالي استبيان االغتراب النفسي 

ً لعدد أفراد األسرة عند مستوى داللة ) ( لصالح ٠,٠٠1تبعا

 أفراد فأقل(  4األسرة صغيرة الحجم )

  Recommendations    تــوصيـــات البحث
بعد ما تقدم من عرض ومناقشة نتائج البحث تقترح الباحثة بعض 

 صيات اآلتية:التو
العمل على توعية اآلباء بطرق التعامل مع األبناء وفق المراحل  (1

 النمائية المختلفة ، أخذين بعين االعتبار الفروق الفردية.

ضرورة وجود مرشدين نفسيين لتقديم اإلرشادات النفسية للطلبة  (2

 داخل الجامعة ومساعدتهم على تخطي المشكالت.
وات للطلبة وعقد اللقاءات يجب االهتمام بالمحاضرات والند (3

الدينية علي أن تشتمل علي المواضيع التي تبصرهم وتنور لهم 

طريق المستقبل بهدف تحقيق الصحة النفسية للطالب مما يقلل 
 الشعور باالغتراب لديهم .

تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والجامعات لتوفير الرعاية  (4

 الصحية والنفسية للطلبة.
لمؤسسات التربوية والنفسية بالتوعية الشاملة ضرورة أن تقوم ا (5

لكل من يتعامل مع الطالب من معلمين وإداريين، واألسرة، 

 والمجتمع المحلي.

العمل على رفع ثقة الطالب بنفسه وباآلخرين من أجل تخفيف  (6
االغتراب ، وذلك بواسطة وسائل وطرق حديثة وتكون أهدافها 

 ترفيهية وعلمية.

ناة االقتصادية عن األسرة من اجل أن العمل على رفع المعا (7
 ينعم الطالب باألمن االقتصادي والراحة النفسية.

االهتمام بمشاركة األبناء في مختلف النشاطات والمسئوليات  (8

األسرية والمجتمعية ، والعمل على تقوية العالقات التربوية 
 واالجتماعية بين الطلبة واألسرة .

ة تدريب الطالب على تفعيل دور وسائل اإلعالم مع ضرور (٩

طرق التنفيس والتفريغ االنفعالي لمشاكلهم النفسية وبالطرق 

  األسرة علي كيفية التعامل مع األبناء. السليمة ، وتدريب
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