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 الوطنية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة البصرةية الهو 
 صفاء عبدالزهرة حميد الجمعانأ.م.د.

 جامعة البصرة /قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 كمية التربية لمعموم االنسانية

 الملخص
والركيزة اليت يعتمد عليها لبناء الوطن. لذا  ينبغي العمل على وقايتهم االمة تكمن امهية اذلوية الوطنية لدى الطالب كوهنم جيل ادلستقبل وبناة 

اليت تواجههم، واليت ديكن اف تزداد حدهتا ورلاؿ انتشارىا كلما توافرت العوامل واالسباب  النارتة عن فقداف اذلوية من الوقوع بادلشكالت اخلطَتة
 ادلهيئة للشعور هبا نفسيا واجتماعيا ووجوديا، ويعد اغًتاب االنساف عن ذاتو ورلتمعو من اىم مظاىر تلك ادلشكالت. ولعل من اخطر نتائج

 .و اىل مرحلة اليأس الذي يدفعهم اىل ترؾ اوطاهنماالغًتاب النفسي وصل الكثَت من الذين يتعرضوف ل
( طالب وطالبة ومت 200ىدفت الدراسة اىل التعرؼ على العالقة بُت اذلوية الوطنية واالغًتاب النفسي لدى طلبة اجلامعة ، بلغت عُت البحث )

واظهرت النتائج دتتع طلبة اجلامعة باذلوية الوطنية  استخداـ مقياس اذلوية الوطنية ومقياس االغًتاب النفسي بعد التحقق من صدقهما وثباهتما
 . ويعانوف من االغًتاب النفسي. كما اظهرت النتائج عدـ وجود عالقة بُت اذلوية الوطنية واالغًتاب النفسي

 .اذلوية الوطنية، االغًتاب النفسي الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The importance of national identity lies in the fact that students are the future generation and builders of 

the nation and the cornerstone for building the nation. Therefore, we must work to prevent them from 

falling into the serious problems resulting from the loss of identity they face, which can increase their 

severity and the extent of their spread whenever the factors and reasons available for feeling 

psychologically, socially and geographically are available, and the alienation of man from himself and 

his society is one of the most important manifestations of these problems. Perhaps one of the most 

dangerous consequences of psychological alienation reached many of those who are exposed to the stage 

of despair that drives them to leave their homelands 

The study aimed to identify the relationship between national identity and psychological alienation 

among the university students. The sample of the study reached (200) students. The national identity 

scale and the psychological alienation measure were used after verifying their validity and stability. The 

results showed that the students enjoy the national identity and suffer from psychological alienation. The 

results also showed a lack of relationship between national identity and psychological alienation 

Keywords: national identity, psychological alienation    
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 المقدمة
ورمبا يرجع لقد ازداد اىتماـ الباحثُت خالؿ النصف الثاين من القرف العشرين بدراسة االغًتاب كظاىرة انتشرت بُت االفراد يف اجملتمعات ادلختلفة 

وة الكبَتة بُت التقدـ ادلادي الذي ذلك ما ذلذه الظاىرة من دالالت قد تعرب عن ازمة االنساف ادلعاصر ومعاناتو وصراعاتو الناجتة عن تلك الفج
و مبعٌت يسَت مبعدؿ ىائل السرعة وتقدـ قيمي ومعنوي يسَت مبعدؿ بطيء، االمر الذي ادى باالنساف اىل النظر اىل ىذه احلياة وكأهنا غريبة عنو ا

ية سلوكية تظهر يف مساوئ توافق االنساف مع . ومبا اف االغًتاب ظاىرة اجتماعية ادلنشأ واجلذور فاعراضها نفس1اخر ىو الشعور بعدـ االنتماء
 واقعو ادلعاش بشكل يصبح االنساف غريبا عن ذاتو وعن واقعو  

 مشكلة البحث
 لسؤاؿ االيت:الجابة عن اتتحدد مشكلة البحث احلايل با

 مالعالقة بُت اذلوية الوطنية واالغًتاب النفسي  لدى عينة من طلبة جامعة البصرة ؟
 اىمية البحث

 الوطنية ليست ىي احلب البسيط للوطن واحلنُت اليو بل انو الشعور العميق القوي الثابت حبب الوطن واالرتباط بو واالخالص لو والعمل من
 اجل التضحية يف سبيلو عندما يهدده خطر من الداخل واخلارج . وتكمن امهية اذلوية الوطنية لدى الطالب كوهنم جيل ادلستقبل وبناة االمة

اف تزداد كيزة اليت يعتمد عليها لبناء الوطن. لذا  ينبغي العمل على وقايتهم من الوقوع بادلشكالت اخلطَتة اليت ديكن اف تواجههم، واليت ديكن والر 
ورلتمعو من حدهتا ورلاؿ انتشارىا كلما توافرت العوامل واالسباب ادلهيئة للشعور هبا نفسيا واجتماعيا ووجوديا، ويعد اغًتاب االنساف عن ذاتو 

 اىم مظاىر تلك ادلشكالت. ولعل من اخطر نتائج االغًتاب النفسي وصل الكثَت من الذين يتعرضوف لو اىل مرحلة اليأس الذي يدفعهم اىل ترؾ
ىتمامهم يف امور اف السلبية اليت يولدىا االغًتاب جتمد نشاط الشاب وتقتل الفعاليات ادلتوفرة ذلم وتصرفهم اىل ما ال نفع فيو وحتصر ا 2اوطاهنم

% من 3444ففي دراسة  اجريت على عينة من طلبة اجلامعات يف مصر اف  3ثانوية وجتعلهم غَت عابئُت مبا يدور حوذلم من ظلم وتسلط 
 4االشخاص الذين يعانوف من االغًتاب  يفضلوف اذلجرة على العمل يف اوطاهنم

 اىداف البحث:
 اجلامعة.التعرؼ على اذلوية الوطنية لدى طلبة  .1
 التعرؼ على االغًتاب النفسي لدى طلبة اجلامعة  .2
 العالقو االرتباطية بُت اذلوية الوطنية والشعور باالغًتاب النفسي. التعرؼ على .3
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 الدراسة النهارية. 2017- 2016يتحدد البحث احلايل بطلبة كلية الًتبية للعلـو االنسانية / جامعة البصرة للعاـ الدراسي 
                                                           

 56ص ادلؤسسة العربية للدراسات والنشرػ بَتوت. .تررتة كامل يوسف حسن (1980. )شاخت، ريتشارد .االغًتاب  1

 74،  دراسات عربية، عامل الفكر. ص1996مشخصات االغًتاب االكادديي العريب .النوري، قيس،  2
 24ص( . بَتوت. دار البياف العريب.1988اذلادي، موسى) السياسات التعليمية يف الوطن العريب.   3
 74( . االسكندرية : دار ادلعرفة اجلامعية.ص1993مشكالت الشباب والتعليم اجلامعي . عبد الوىاب، ليلى . )  4
 



 الوطنية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة البصرةية الهو 
 صفاء عبدالزهرة حميد الجمعانأ.م.د.

       Route Educational and Social Science Journal    

814            Volume 5(9), July 2018 

 ديد المصطلحات:تح
 الوطنية الهويةاواًل: 

 عرفها كل من:
( : ىي احساس فرد او رتاعة بالذات، اهنا نتيجة وعي الذات بانٍت او ضلن منتلك خصائص شليزة ككينونة دتيزين عنك 2005صومائيل ) .1

وتو وامومتو وىذه االشياء يف كل حاؿ ال او دتيزنا عنهم. فالطفل اجلديد قد ديتلك عناصر ىوية ما عند والدتو بعالقة مع امسو وجنسو واب
 1تصبح جزءا من ىويتو حىت يعيها الطفل ويعرؼ نفسو هبا.

 
(: اهنا تعٍت كينونة تارخيية اشتملها ادلكاف والزماف والفكر واالرض واحلضارة ويعٍت االنتماء والتجذر ادلاىوي لتلك الذات 2005العاديل ) .2

 2التاريخ.ادلنفعلة ادلغروسة يف الوطن منذ فجر 
 

ىو احساس الشخص وادراكو الختالفو عن االخرين، اي ىي احساس الشخص بذاتو ودتايزه والقدرة على اختاذ القرار (: 2009سلطاف ) .3
  3.ووضوح التصورات والثبات يف االلتزاـ القيمي وحتديد اىدافو يف احلياة

ادية والنفسية وادلعنوية واالجتماعية تنطوي على نسق من : منظومة متكاملة من ادلعطيات ادلAlex Mekshelli أليكس ميكشيلي،  .4
  4.عمليات التكامل ادلعريف، وتتميز بوحدهتا اليت تتجسد يف الروح الداخلية اليت تنطوي على خاصية اإلحساس باذلوة والشعور هبا

 االغتراب النقسيثانياً: 
 :عرفو كل من

واالنعزاؿ والعجز عن التالـؤ واالخفاؽ يف التكيف مع االوضاع السائدة يف اجملتمع، (: ىو االنسالخ عن اجملتمع والعزلة 1992زتزة ) .1
 5والالمباالة وعدـ الشعور باالنتماء، بل وانعداـ الشعور مبغزى احلياة.

لنفسية وتعرض (: انو شعور الفرد بعدـ االنتماء وفقداف الثقة ورفض القيم وادلعايَت االجتماعية وادلعاناة من الضغوط ا2002زىراف )  .2
 6وحدة الشخصية للضعف واالهنيار بتأثَت العمليات الثقافية واالجتماعية اليت تتم داخل اجملتمع.

اف اإلغتػػراب النفسػػي ىػػو عػػدـ الشػػعور بتحقيػػق اذلوية وما ينتج عن ذلك من أعراض" فالفرد  Erikson (2003:)  أيركسػػوف .3
 7. النو يفتقد االحساس باالمن الناتج عن عدـ حتديد اذلدؼ ادلركزي حلياتو عػد مغًتبػا يالذي مل حتدد ىويتو 

                                                           

 37. تررتة حساـ الدين خضور. دار احلصاد . دمشق. ص1(. ط2005التحديات اليت تواجو اذلوية االمريكية. صومائيل.ب. ىنتكوف. ) –من ضلن    1
 (. بغداد : مركز وطن للدراسات يف: 2005لتشخيص والصيانة. العاديل، حسُت درويش. )اذلوية العراقية وضرورة ا  2
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 39-38. عماف. ص1(. دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط2009التطور اخللقي للمراىق . سلطاف، ابتساـ زلمود. )   3
 .76(. تررتة: على وطفة ، سوريا: دار وسيم للخدمات، ص 1993اذلويػػػػػػػػػة. أليكس ميكشيلي.)   4
 153.القاىرة . مصر. ص29العدد 3لد (. اجمللة االجتماعية القومية . اجمل1992االغًتاب. زتزة، بركات. )  5
 (. رسالة دكتوراه غَت منشورة. كلية الًتبية: دمياط. جامعة ادلنصورة.2002فاعلية برنامج ارشاد صحة نفسية لتصحيح معتقدات االغًتاب لطالب اجلامعة . زىراف، سناء حامد. )  6

 ادلنصورة.
 15ب للنشر والتوزيع. القاىرة. مصر. ص (. عامل الكت2003االمراض النفسية االجتماعية. سري، اجالؿ. )  7
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: عرؼ االغًتاب على انو االنعزاؿ، وىو االنفصاؿ واالبتعاد عن اجملموعة او اجملتمع االكرب الذي (Sherman,1997) شَتماف  .4
 1يكوف مصحوبا غالبا بالشعور بعدـ االنتماء، واالحساس بالغضب من اجملموعة.

 فصل الثاني: االطار النظري ودراسات سابقةال
 اوال:  االغتراب

وقد استخدـ مصطلح االغًتاب للتعبَت  ،االغًتاب  ظاىرة انسانية حظيت باىتماـ عدد كبَت من الفالسفة وعلماء علم النفس والًتبية واالجتماع
عما يشعر بو االنساف احلديث من غربة وما حيسو من زيف احلياة وعمقها وما يالحظو من سطحية يف عالقات االفراد بعضهم البعض يف صورة 

النساف ادلعاصر بسبب تكاد هتدد وجود االنساف وصحتو النفسية واليت اصبحت  مسة من مسات العصر بل اهنا اصبحت  من اعقد قضايا ا
. وىناؾ عوامل كثَتة تساىم يف ذلك منها نوعية الثقافة السائدة وتفسَتاهتم ادلثالية للحياة ودتسكهم ادلفرط  2ازدياد منوىا واتساعها وخطورهتا

ينسجم معها أي انعداـ التكيف مع  البالعادات والتقاليد وعدـ ادلرونة اجتاه التطورات اجلديدة اليت تفرضها )قوى االنتاج( لذا يقع الفرد بوضعية 
الظروؼ وادلواقف اجلديدة أي اف الفرد ىنا يكوف بُت التطورات اجلديدة، من جهة وبُت ما اكتسبو من قيم وتقاليد من جهة اخرى،  ونتيجة 

عتقاد باخلرافة وتبٌت عالقات لذلك يواجو كثَت من الصعوبات النفسية وشرود الذىن واللجوء اىل عوامل بديلة كتناوؿ السكائر واخلمر واال
  3سطحية مع االخرين.

 مظاىر االغتراب النفسي:
 ىناؾ  اتفاؽ بُت الباحثُت على العديد من مظاىر االغًتاب 

: يعرؼ العجز بانو شعور الفرد بعدـ القدرة على حتقيق مايريد و التاثَت يف رلريات االمور  وفقداف powerlessness الشعور بالعجز .1
اي شعوره بفقداف ادلعٌت واالشياء من حولو فقدت دالالهتا وبذلك يفقد  الحباط.ابالسيطرة على سلوكو شلا يولد لديو الشعور باالحساس 

 4الفرد واقعيتو وحيِت حياة الالمباالة
تويات الدنيا يظهر االغًتاب عند الفرد الذي ال يكوف لديو وضوح فيما يعتقد. وكذلك عدـ توفر ادلس:  Meaninglessnessالالمعٌت .2

من الوضوح يف اختاذ القرار. فالشخص ادلغًتب يتسم بالتوقع ادلنخفض المكانية القياـ باي نشاطات وسلوكيات، وذلك نتيجة للنتائج 
السابقة للسلوؾ. وشعور الفرد بعدـ وضوح االىداؼ االجتماعية وقناعتو باف ما يسعى اليو اجملتمع يف الوقت احلاضر من اىداؼ تتعارض 

اىل  القيم االنسانية وتعاليم الدين واف احلياة اصبحت رتيبة ال معٌت ذلا، واف تطلعات االفراد تتميز باالنانية. وعليو يصبح الفرد مفتقرا مع
 5مرشد او موجو لسلوكو، ويتعمق االحساس لديو بالفراغ اذلائل نتيجة لعدـ توفر اىداؼ اساسية تعطي معٌت حلياتو وتستثمر قدراتو

اخذ سيماف الالمعيارية من : ويقصد بو اف الفرد الخيضع الي معايَت ديكن اف تنظم وتضبط سلوكو. و Normlessness اريةالالمعي .3
( اليت تصيب اجملتمع وىي حالة اهنيار ادلعايَت اليت تنظم السلوؾ وتوجهو. ويف ذلك يشَت  Anomieوصف )دوركاًن( حلالة ) االنومي 

                                                           

1 Sherman, R. (1997).Overcoming Alienation and Socail Stressors Abrief Review.The Family Journal: Counseling 
and Therapy For Couples And Families,Vol.2,p:164 -171.  

، ازيك. )  2  89مصر. ص االصللو ادلصرية ػ القاىرة.(. تعريف مكتبة 1960اجملتمع السليم. فرـو
 187( تررتة كامل يوسف حسن. ادلؤسسة العربية للدراسات والنشرػ بَتوت. ص1980االغًتاب. شاخت، ريتشارد. )  3

 59( عامل الكتب. القاىرة. مصر. ص2004ارشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغًتاب. زىراف، سناء . ) 4 
 3373 -3345. ص 22( العدد6( دراسات العلـو االنسانية، اجمللد )1995غًتاب عند معلمي ادلرحلة الثانوية . عويدات، عبداهلل. )مظاىر اال   5
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االستخداـ الدارج، ادلوقف الذي تتحطم فيو ادلعايَت االجتماعية ادلنظمة لسلوؾ الفرد، حيث تصبح ىذه سيماف اىل اف االنومي يعٍت يف 
ت ادلعايَت غَت مؤثرة وال تؤدي وظيفتها كقواعد للسلوؾ. فاالنومي لفظ اجتماعي يشَت للحالة اليت تغرؽ فيها القيم العامة يف خضم الرغبا

 2اذ يلجا الفرد اىل استخداـ اساليب غَت مشروعة وغَت متفق عليها اجتماعيا لتحقيق اىدافو. 1اخلاصة الباحثة عن اشباع باي وسيلة.
اي شعور الفرد باالنفصاؿ بُت قيم وثقافة اجملتمع الذي يعيش فيو وبُت مايعتقده ويؤمن بو، شلا : Social Isolationالعزلة االجتماعية  .4

 3ماعية.جيعلو ينسحب من ادلشاركة يف كافة االنشطة االجت
بقيمتو وعدـ  : ويقصد بو احساس الفرد مبعاملتو كشيء، وانو حتوؿ دلوضوع وفقد احساسو هبويتو، كما يتضمن عدـ احساس الفرد التشيؤ .5

  4معرفتو بنفسو ومبن حولو.
 النظريات المفسرة لالغتراب

 : ىناؾ العديد من النظريات اليت فسرت اإلغًتاب وىي كاآليت
 The Adult Alienation Theory of Keniston) كنستوف(  نظرية اغتراب الشباب .1
اذ  بُت أف االغًتاب حيدث يف كل   "،نظريتو عن اغًتاب الشباب يف كتابو " اغًتاب الشباب يف اجملتمع األمريكي 1965عرض كينستوف  

ين تشاؤمية و ال يتحدد وجود االغًتاب بعوامل اجملتمعات باختالؼ أمناطها الثقافية و السياسية و االجتماعية، فنظرية االغًتاب حتمل معا
  5،6زلددة، لو زالت ىذه العوامل زاؿ معها االغًتاب.

الغًتاب، وتعزى االسباب الذاتية اىل عوامل نفسية ديناميكية حتدث يف منو ايرى كنستوف اف ىناؾ اسبابا ذاتية واسبابا موضوعية تؤدي اىل و 
 7الظروؼ احمليطة بالفرد ادلتمثلة بالعوامل احلضارية والثقافية واالجتماعية والسياسية  واالقتصادية.الفرد، اما االسباب ادلوضوعية فهي 

 :نظرية التحليل النفسي .2
كن يرى فرويد اف االغًتاب ينتج اساسا عن حاجات احلضارة ومتطلباهتا واليت جاءت على ضلو يتعارض مع اشباع رغبات الفرد ويعتقد بانو ال دي

القائم بُت سعي االنساف لتحقيق ميولو واشباع رغباتو بشكل حر ومطلق من جهة وبُت الضروريات االجتماعية واحلضارة من جهة  حل التناقض
وىو يرى اف احلضارة ىي اليت اوجدىا الفرد جاءت متعاكسة ومتعارضة مع حتقيق اىدافو ورغباتو وما يصبو اليو وىذا يعٍت يف نظر فرويد 8اخرى.

نشأ نتيجة الصراع بُت الذات والضوابط ادلدنية او احلضارة، حيث تتولد عند الفرد مشاعر القلق والضيق عند مواجهة فرويد اف االغًتاب ي
                                                           

 364(. عامل الكتب . الرياض. ادلملكة العربية السعودية. ص1984نظرية االغًتاب من منظور علم االجتماع. شتا، السيد علي. )  1
سالة (. دراسة مدى االحساس باالغًتاب لدى طالب وطالبات الفنوف التشكيلية من ذوي ادلستويات العليا حيث القدرة على االنتاج االبتكاري . ر 1983عيد، زلمد ابراىيم. )  2

 ماجستَت غَت منشورة . كلية الًتبية : عُت مشس.
م على الفن التشكيلي يف حتقيق الشعور بالعزلة االجتماعية لدى ادلعاقُت مسعيا . رسالة ماجستَت غَت منشورة . كلية (. فاعلية برنامج ارشادي قائ2006زلمد، ميادة فاروؽ . )  3

 الًتبية: عُت مشس.
 (18نفس ادلصد السابق )  4
 24اه غَت منشورة .جدة: كلية الًتبية للبنات ص(ظاىرة االغًتاب لدى طالبات كليات البنات بادلملكة )دراسة نفسية( رسالة دكتور 1989ابكر، مسَتة حسن عبداهلل ) 5

6  Keniston,K. (1965)The Uncommitted: Aliented Youth in American Society. Harcourt,Brace& World 
Inc.N.Y.p.p495  

 4(. االغًتاب يف الشعر االموي. مكتبة مدبويل. القاىرة. مصر. ص1997السويدي، فاطمة زتيد. ) 7
 150(. التحليل النفسي وقضايا االنساف واحلضارة . دار الفكر اللبناين بَتوت. لبناف. ص1991ل .)عباس ، فيص 8
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كحل للصراع   الضغوط احلضارية مبا حتمل من تعاليم وتعقيدات سلتلفة وىذا بالتايل يدفع الفرد اىل اللجوء اىل الكبت كآلية دفاعية تلجأ اليها االنا
بات الفرد واحالمو وبُت تقاليد اجملتمع وضوابطو ومن الطبيعي اف يكوف ىذا حال واىنا تلجأ اليو االنا شلا قد يؤدي بالتايل اىل الناشئ بُت رغ

ادلزيد من الشعور والقلق واالغًتاب النفسي، لذا فاف فرويد يعتقد باف احلضارة قامت على حساب مبدأ اللذة ومل تقدـ لالنساف سوى 
  1االغًتاب.

 : رية السلوكيةالنظ .3
ة بارتباطاهتػػا مبثيػرات يػرى أصػحاب ىػذه النظريػة بػأف ادلشػكالت السػلوكية ىػي عبػارة عػن أمنػاط مػن االسػتجابات اخلاطئػػة أو الغيػػر سػوية ادلتعلمػػ

د وفقػا ذلػذه النظريػة يشػعر بػاإلغًتاب عػن ذاتػو عنػدما منفػػردة وحيػػتفظ هبػػا الفػرد لفاعليتهػا فػي جتنػب مواقػف أو خبػرات غيػر مرغوبػة وأف الفػر 
 2ينصػاع وينػدمج بػُت اآلخػرين إلػى رأي أو فكػر زلػدد حىت ال يفقد التواصل معهم ، وبدال من ذلك يفقد تواصلو مع ذاتو.

 نظرية الذات لكارل روجرز: .4
ضات االساسية ذلذه النظرية اف الشخص يناضل من اجل البقاء على مفهـو ىناؾ عالقة وثيقة بُت نظرية الذات وجذور االغًتاب، فمن االفًتا

وذلك  مالئم للذات ، وىو يفعل ذلك يف تفاعالتو ادلستمرة مع االخرين يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة، وحينما تعود تلك التفاعالت بالفائدة
مثل ىذا السلوؾ مع االخرين، وحينما يفشل يف احلصوؿ على االعًتاؼ من خالؿ ابقاء صورة مالئمة للذات فانو يستمر يف بذؿ رلهوده يف 

فاالغًتاب وفقا ذلذه النظريػة ينشػأ مػن اإلدراؾ السػليب للػذات .. 3والتقدير االجتماعي ويف تكوين صورة مالئمة لذاتو فانو دييل اىل االنسحاب
   4الفرد لذاتو ادلثالية وذاتو الواقعية.وعػدـ فهمهػا بشػكل سليم وكذلك نتيجة للهوة الكبَتة بُت تصور 

 ثانيا: الهوية الوطنية
يلوف تعد االنتماءات الوطنية للفرد اي ىويتو الوطنية واحدة من اشكاؿ ىويتو االجتماعية ادلتمثلة بعضويتو يف رتاعات سلتلفة والف الناس دي

حادلا يعاملوف على اساس كوهنم منتمُت لوطن معُت حياولوف تقدًن تقوًن اجيايب للتفكَت باجيابية ضلو انفسهم ورتاعتهم اليت ينتموف اليها فاهنم 
   5.لذلك الوطن

 النظريات التي فسرت الهوية الوطنية

 ( Erikson) اريك اريكسون .1

                                                           

 20(. بعض مسات الشخصية وعالقتها باالغًتاب النفسي لدى الشباب اجلامعي. رسالة دكتوراه كلية االداب جامعة الزقازيق. مصر. ص2001زعًت، زلمد عاطف رشاد. )  1
،ص  1988لًتبية جامعة ادلنصورة ، مصر،عالء زلمد الشعراوي: الشعور باالغًتاب وعالقتو بعض ادلتغَتات العقليػة والغيػر عقليػة لػدى الطالب اجلامعي، رسالة ماجستَت، كلية ا 2

42- 46   
ية الًتبية (. دراسة مقارنة لبعض ابعاد الشعور باالغًتاب لدى متعاطي الكحوليات وغَت ادلتعاطُت من طالب اجلامعة. رسالة ماجستَت غَت منشورة. كل1989عمر،ازتد متويل. )  3

 18جامعة طنطا. ،ص 
نفسػي لػدى اجلاليػة العراقيػة يف السويد، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب والًتبيػة باألكاددييػة العربيػة (  العالقػة بػُت االغتػراب والتو افػق ال2007احملمػداوي ، حسػن إبػراىيم حسػن )  4

 46ادلفتوحػة بالػدمنارؾ ، ص 
5 Mummendey,A.& Klink,A.&Briwn, R. (2001). Nationalism and Patrionism: National Identification and out-

Group Rejection. British Journal of Social Psychology.40 p.159-172 
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يتبع خطة معينة وتبعا لذلك يسَت النمو النفسي االجتماعي وفقا للمبدأ اجليٍت ادلأخوذ من )منو اجلنُت(، يقر ىذا ادلبدأ اف اي شيء آخذ بالنمو 
يائي( مع تنشأ االجزاء وكل جزء لو وقتو اخلاص يف السيطرة حىت تنشأ رتيع االجزاء لتكّوف الشكل الكلي فبعد ادليالد يًتؾ الطفل )التبادؿ الكيم

يكسوف اف عمليات النمو لدى الفرد ويرى ار  1.الرحم اىل نظاـ التبادؿ االجتماعي مع اجملتمع حيث تتوافر فرص اشباع قدراتو وزلددات ثقافتو
ويرى انو البد اف يكوف ىناؾ توافق بُت ادلراحل فكل مرحلة تبٌت على ادلراحل  2.ىي عبارة عن ذتاف مراحل متتالية تبدأ مبيالده وتنتهي بشيخوختو

ددا للمراحل التالية وختلق صورة جديدة السابقة كما تؤثر على ادلراحل الالحقة ويعرب اريكسوف عن ذلك بقولو " اف كل مرحلة تضيف شيئا زل
ذلوية للمراحل السابقة. واذا استمر النمو بصورة طبيعية ينتقل فهم الطفل ذلويتو اىل مستوى اعلى يف هناية كل مرحلة وبناءا على ذلك تتحوؿ ا

قي حياة الفرد وىي نتيجة للنضج  كما اكد على اف كل مرحلة تبدأ بظهور ازمة ، واالزمة ىنا تعٍت نقطة حتوؿ 3.من مرحلة اىل اخرى
مبرحلة  الفسيولوجي والقدرات وادلهارات والفكر وادلشاعر والعالقة االجتماعية  وقد اىتم مبرحلة ادلراىقة حتديدا  واطلق على االزمة ادلصاحبة

  4.ادلراىقة اسم ازمة اذلوية

 (Social Identity Theory)نظرية الهوية االجتماعية . 2

نظرية بًتكيزىا على انتماء االفراد للمجموعات االجتماعية الكربى وعالقات القوة والصراع بينهما، اف مفهـو اجملموعة دتيزه العالقة دتيزت ىذه ال
ء االنتماالنفسية ادلشًتكة بُت اعضاء اجملموعة والوعي بُت افرادىا باف ذلم ىوية مشًتكة ومصَتا رتاعيا مشًتكا اي اف الوعي اجلماعي ادلشًتؾ ب

 للمجموعة ىو الذي يشكل العامل النفسي االىم يف تعريف اي تكتل بشري او فئة اجتماعية كمجموعة ذلا ىوية مشًتكة بادلعٌت النفسي دلفهـو
اصحاب النظرية االجتماعية فهم االسس النفسية للتعصب بُت  (Tajfel & Turner)كما حاوال كل من تاجفل وتَتنر   5.اذلوية اجلماعية

عرب حتديد احلد االدىن من الشروط اليت تقود افراد رتاعة معينة للتعصب لصاحل رتاعتهم الداخلية ضد اجلماعات االخرى اخلارجية  اجلماعات 
نظرية أف جزًءا من مفهـو الذات الذايت للشخص يأيت من اجملموعات اليت ينتمي إليها ىذا الشخص. والفرد ليس لديو ىذه التوضح كما 

بل ذوات متعددة وىويات مرتبطة باجملموعات التابعة ذلا. قد يتصرؼ الشخص بطريقة سلتلفة يف سياقات اجتماعية سلتلفة شخصية ذاتية فقط ، 
وجنسيتو ، الذي يعيشوف فيو ، من بُت  هوبلد ،وفًقا للمجموعات اليت ينتموف إليها ، واليت قد تتضمن فريًقا رياضًيا يتبعو ، وعائلتو ، واجلَتاف

فاالفراد يشعروف بانتمائهم ذلوية ما عندما يدركوف اوجو التشابو بينهم وبُت افراد اخرين كما اف عملية ادراؾ  6.حتماالت األخرىالعديد من اال

                                                           

1  Erikson,E.H.(1968).Identity: youthand crisis. New York: Norton. pp59-61 
رة .كلية الًتبية . اجلامعة ( االغًتاب النفسي وعالقتو بالضغوط النفسية لدى الطلبة االيتاـ يف ادلرحلة ادلتوسطة . رسالة ماجستَت غَت منشو 2011اخلزرجي، ازىار حسن خزعل . )  2

 30صادلستنصرية.
 147ص( . نظريات النمو. عماف دار الفكر. 2005ميللر، باتريشيا. تررتة سامل، زلمود عوض اهلل واخروف . )  3
 (31ادلصدر السابق )  4
)دراسة الجتاىات طلبة اجلامعة الفلسطينية بقطاع غزة. رسالة ماجستَت . كلية االداب (. اثر عملية التسوية السياسية على اذلوية الفلسطينية 2011ابو رزتة، عماد الدين زلمد. )  5

 47والعلـو االنسانية. جامعة االزىر، غزة. ص
6 Turner, J. C., & Tajfel, H. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of intergroup 

relations. P. 7-24.   
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لفرد الذات واجلماعة وتصنيفها تتم بشكل مستمر ومتواتر وتتقلص فيما يتعلق باىتماـ الفرد بذاتو مىت كانت اجلماعة اكثر سيطرة وىيمنة على ا
  1.لو اكثر شلا يقدمو ىو ذلا من دعموتقدـ 

 الدراسات السابقة
 اوال: الهوية الوطنية

 ) قياس اذلوية الوطنية لدى العاطلُت عن العمل يف العراؽ( (2010) دراسة نظمي .1
ثنائي االبعاد للهوية ىدفت الدراسة اىل بناء مقياس للهوية الوطنية وقياسها عند العاطلُت عن العمل . ولتحقيق ىذا اذلدؼ جرى تطوير مقياس  

العاملي عن  الوطنية ، يتألف من مقياس فرعُت مها: اذلوية الوطنية العراقية "بادلنظور الشخصي، واذلوية الوطنية" بادلنظور العاـ . واسفر التحليل
وثبات بطريقة الفا   دمج ادلقياسُت يف عامل واحد . كما جرى التحقق من الشروط السيكومًتية للمقياس ، من صدؽ ظاىري وصدؽ بناء

( 403) كرونباخ وحتليل الفقرات باسلويب ) القوة التمييزية لكل فقرة ومعامل ارتباط كل فقرة مبقياسها وبعد تطبيق ادلقياس على عينة مؤلفة من
 بغداد ، واظهرت النتائج فردا من العاطلُت الذكور عن العمل اختَتوا عشوائيا من رلتمع العاطلُت ادلسجلُت ضمن شبكة احلماية االجتماعية يف

 2اف العاطلُت عن العمل يتمتعوف هبوية وطنية عراقية قوية .
 (  6002)دراسة محمود وآخرون  .6

اليت مت  أداة البحثطالب وطالبة. اما  200استهدفت الدراسة معرفة القلق  من العودلة واذلوية الوطنية لدى طلبة اجلامعة كانت عينية البحث 
استخدـ الباحث ، و سلبية 13فقرات اجيابية و 9 ،فقرة 22مكوف من وىو بنائو بمقياس اذلوية الوطنية الذي قاـ الباحثوف فهي  اعتمادىا
االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ومعامل ارتباط بَتسوف والوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري  االحصائية: الوسائل

وىي  0.05عند مستوى داللة  1.96والقيمة اجلدولية  11.445ائج عالقة ارتباطيو اجيابية بُت متغَتين بقيمة تائية زلسوبة بلغت فأظهرت النت
 .3دالة إحصائيا.

 (1983) دراسة ستوزيل .3
( 1000وبلغت العينة )( دولة من ثالث قارات 15ىدفت الدراسة اىل الكشف عن طبيعة االعتزاز والشعور باذلوية الوطنية، مشلت الدراسة )

فرد من كل دولة واستخدـ استبياف تضمن عددا من القيم ومشل ادلقياس اربع بدائل لالستجابة ، اجابتاف منها اجيابية )معتز جدا، معتز( 
بديل زلايد واشارت  واجابتاف سلبية ) غَت معتز اطالقا وغَت معتز( ويف حالة عدـ استجابة الفرد باف ىناؾ اعتزاز بوطنو او عدـ االعتزاز وضع

ؿ وىناؾ دوؿ نتائج الدراسة يف حاؿ وجود دتيز بارتفاع كبَت يف مستوى ادلعيشة مثل )ادلانيا والسويد والياباف( يقل فيها االعتزاز الوطٍت عن ادلعد
االستقالؿ وىناؾ دوؿ تعرضت مستعمرات سابقة لدوؿ اخرى مواطنوىا دييلوف اىل االعتزاز الوطٍت بنسبة عالية وتأكيد ىوية اجملتمع ما بعد 

                                                           

ا. رسالة (دور التعليم العايل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية واثره على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملُت يف جامعة النجاح امنوذج2010عبدالرزتن، برىاف حافظ. )  1
 27ماجستَت ، كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. ص

 143-129(.ص26-25اذلوية الوطنية لدى العاطلُت عن العمل يف العراؽ. رللة شبكة العلـو النفسية العربية العدد) (. قياس2010نظمي، فارس كماؿ. )  2
 10( القلق من العودلة وعالقتها باذلوية الوطنية لدى طلبة اجلامعة ،حبوث يف كلية الًتبية ، جامعة ادلستنصرية .ص2009زلمود ،كاظم ،وآخروف ،)  3
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عسكري  للهردية يف احلرب العادلية الثانية كانت معدالت االعتزاز باذلوية الوطنية منخفضة فيما كانت الدوؿ اليت مل تتعرض للهزدية او احتالؿ
  1تتميز بدرجة عالية من االعتزاز الوطٍت.

 ثانيا:  االغتراب 
 ظاىرة االغًتاب يف اجملتمع اجلامعي يف اجلامعة األردنية والعوامل ادلؤثرة فيها ): 9292دراسة عزام ) .1

  .من رلتمع الدراسة %7( طالب وطالبة من اجلامعة األردنية، واليت شكلت 904اعد الباحث استبياف وطبقو على عينة عشوائية تكونت من)
اف نسبة االغًتاب تزيد بُت الذكور عنها بُت اإلناث، و بينت  ا، كم% 20ة وقد توصلت الدراسة إىل شيوع ظاىرة االغًتاب لدى الطلبة بنسب

األسرية، وحجم األسرة، وبُت ظاىرة  الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَتات: مكاف السكن والدخل الشهري وأسلوب ادلعاملة
 2االغًتاب.

 عينة من طالب اجلامعة السعوديُتظاىرة االغًتاب لدى  ): 9229) دراسة القريطي و آخرون .2
 الدراسي، التحصيل الدراسي( وعالقتها ببعض ادلتغَتات األخرى )العمر، التخصص األكادديي، ادلستوى

طالب من جامعة ادللك سعود، اظهرت   382( على عينة مؤلفة  من 1985طبق الباحثاف مقياس اغًتاب شباب اجلامعة )لألشوؿ وآخروف 
من الطلبة، كما اظهرت عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت ظاىرة االغًتاب ومتغَتات  % 25ظاىرة االغًتاب لدى الدراسة انتشار 

  3العمر وادلستوى الدراسي والتحصيل والتخصص.
مظاىر االغًتاب لدى طالب اجلامعة بصعيد مصر أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من  ): 1998) دراسة عباده وآخرون .3

الباً، وتوصلت الدراسة إىل عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بُت الذكور واإلناث يف مظاىر االغًتاب، ودلت على وجود عالقة ط 180
  4دالة إحصائياً بُت شعور أفراد العينة بالعجز، وبُت باقي مظاىر االغًتاب األخرى.

 الفصل الثالث
 مجتمع البحث  : 

الذين ديثلوف موضوع مشكلة البحث او العناصر رتيعها ذات العالقة مبشكلة الدراسة اليت يسعى الباحث اف رلتمع البحث ىو االفراد رتيعهم 
 ( طالب وطالبة من كلية الًتبية للعلـو االنسانية. 3604يشمل رلتمع البحث احلايل ) 5يعمم عليها نتائج الدراسة.

 عينة البحث:
 ( طالب وطالبة من كلية الًتبية للعلـو االنسانية وقد اختَتت بالطريقة العشوائية. 200بلغت عينة البحث احلايل )

 اداتا البحث:

                                                           

(. اجتاىات الشباب االردين ضلو مكونات اذلوية الوطنية: دراسة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعات. رللة احتاد اجلامعات 2014والروساف، زلمد علي. ) الروساف، صفوت  1
 425(. ص1( العدد )11العربية. اجمللد )

 71. ص1، عدد17لة العلـو االجتماعية، رللد (. ادلتغَتات ادلصاحبة الغًتاب الشباب عن اجملتمع اجلامعي. رل1989عزاـ، ادريس )  2
  83 –53(.ص1دراسة ظاىرة االغًتاب لدى عينة من طالب جامعة السعودية وعالقتها ببعض ادلتغَتات . رسالة اخلليج . اجمللد ) )(.  1991القريطي، عبدادلطلب. و آخروف )  3
 .158-144( ص 46(، عدد )12لدى طلبة اجلامعة يف صعيد مصر "دراسة مقارنة" رللة علم النفس السنة )( مظاىر االغًتاب االغًتاب 1998عبادة، مدحية ازتد واخروف )  4
. دار الصفاء للنشر والتوزيع، 1(. االساليب االحصائية يف البحوث للعلـو الًتبوية والنفسية واالجتماعية واالدارية والعلمية. ط2015االسدي ، سعيد جاسم، وفارس، سندس. )  5

 114. صعماف
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 2010لتحقيق اىداؼ البحث مت استخداـ مقياس اذلوية الوطنية مبا اف البحث يرمي اىل معرفة العالقة بُت اذلوية الوطنية واالغًتاب النفسي، و 
متدرجة ىي )تنطبق علي دتاما ،تنطبق علي كثَتا، تنطبق علي قليال ،ال  ل( فقرة لكل فقرة اربعة بدائ36ده سلطاف والذي يتكوف من)الذي اع

( للفقرات ادلصاغة باجتاه اجيايب وبعكس التصحيح للفقرات ادلصاغة باجتاه سليب. 1،2،3،4تنطبق علي أبدا يعطى ذلا عند تصحيح األجابة )
( ومت استخداـ 1. ملحق )1( درجة90( والوسط الفرضي للمقياس )36( درجة واقل درجة ) 144لى درجة ديكن احلصوؿ ىي )هبذا تكوف اع

( فقرة تتم االجابة على عبارات ادلقياس بواحدة من 70( والذي يتكوف من )2010يف ) 2مقياس االغًتاب النفسي الذي اعدتو نعيسة
( على 5،4،3،2،1، احيانا، غَت موافق، غَت موافق بشدة( وتعطى العبارات االجيابية الدرجات ))موافق بشدة، موافق  االجابات اخلمسة

( واقل 350( وهبذا تكوف اعلى درجة حيصل عليها ادلستجيب )1،2،3،4،5الًتتيب وتعطى الدرجات على الفقرات السلبية على النحو االيت )
  (2ملحق ) ( .210) ( والوسط الفرضي للمقياس70) درجة

 Scale Validityالصدق : 
االداتُت بعد عرضهما  التحقق من صدؽ ( متGronbacch,1964,p48اف الصدؽ واحد من اخلصائص االساسية لالختبار او يتنبأ بو. ) 

%( او 80لتقدير مدى دتثيل الفقرات يف ادلقياسُت للصفة ادلراد قياسها ومت اعتماد نسبة اتفاؽ احملكمُت ) (3على رلموعة من اخلرباء ملحق )
 اكثر لقبوؿ الفقرة وحصلت رتيع الفقرات على ىذة النسبة . 

 الثبات
واعادة تطبيقو بعد اسبوعُت. اظهرت بطريقة اعادة االختبار اذ مت حساب معامل الثبات عن طريق تطبيق ادلقياس  مت التحقق من ثبات االداتُت 

( وبلغ معامل الثبات دلقياس االغًتاب النفسي ) 0.83النتائج دتتع ادلقياسُت بثبات عاؿ اذ بلغ معامل الثبات للمقياس االوؿ )اذلوية الوطنية( )
0486) 

 ( طالب وطالبة من جامعة البصرة .200ومت تطبيق ادلقياسُت على عينة بلغت )
 نتائج البحث ومناقشتها الفصل الرابع:

 نتائج البحث 
 التعرؼ على اذلوية الوطنية لدى طلبة اجلامعة.اذلدؼ االوؿ: 

( وبلغ االضلراؼ ادلعياري 90سط الفرضي )و ( وال104404اشارت النتائج اىل وجود داللة احصائية ولصاحل العينة اذ بلغ الوسط احلسايب )
عند ( 1496( وىي اكرب من القيمة اجلدولية البالغة )164178وعند استخداـ االختبار التائي ظهرت القيمة التائية احملسوبة ) 124273

 (1جدوؿ )0405مستوى الداللة 
  

                                                           

(. اطروحة دكتوراه غَت منشورة.  2010)تأثَت اسلوبُت ارشاديُت التنظيم وفعالية الذات لتنمية اذلوية الوطنية لدى طالب ادلرحلة االعدادية. آؿ حسيٍت. ازتد رشيد عبد سلطاف   1
 221كلية الًتبية. اجلامعة ادلستنصرية ص 

. 28(. رللة جامعة دمشق. اجمللد 2012نعيسة، رغداء.) ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنُت بادلدينة اجلامعية".  االغًتاب النفسي وعالقتو  باالمن النفسي" دراسة2 
 158-113العدد الثالث. ص
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 سط الفرضي دلقياس اذلوية الوطنية( نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ بُت ادلتوسط احلسايب وادلتو 1جدوؿ )

 الوسط الفرضي الوسط احلسايب العينة
االضلراؼ 
 ادلعياري

التائية  القيمة
 احملسوبة

القيمة التائية 
 اجلدولية

مستوى الداللة 
0.05 

 دال احصائيا 9422 924929 964623 20 904404 600
ىذا اىل دور التنشئة االسرية يف حتقيق االنتماء والشعور بادلسؤولية اجتاه االسرة وبالتايل اف طلبة اجلامعة يتمتعوف باذلوية الوطنية  ويعود  وىذا يعٍت

 (2010وجاءت النتيجة متفقة مع دراسة نظمي)  اجتاه الوطن
 التعرؼ على االغًتاب النفسي لدى طلبة اجلامعة اذلدؼ الثاين : .4

( وبلغ االضلراؼ 210( والوسط الفرضي )220اظهرت نتائج الدراسة احلالية اف الوسط احلسايب للدرجات على مقياس االغًتاب النفسي بلغ ) 
وىي دالة احصائيا 0405عند مستوى الداللة ( 1496( وىي اكرب من اجلدولية البالغة )54536( فكانت القيمة التائية )24962ادلعياري )

 (2جدوؿ) العينة  لصاحل افراد
   االغًتاب النفسي( نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ بُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط الفرضي دلقياس 2جدوؿ )

االضلراؼ  الوسط الفرضي الوسط احلسايب العينة
 ادلعياري

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة التائية 
 اجلدولية

مستوى الداللة 
0.05 

 داؿ احصائيا 1.96 5.536 24962 210 220 200
نتيجة فًتة وتشَت النتائج اىل اف افراد العينة لديهم الشعور باالغًتاب النفسي ويعود ىذا اىل االحباطات ومشاعر اليأس اليت ديروف هبا يف ىذه ال

 (1998(، عبادة وآخروف )1991)(، القريطي وآخروف 1989االزمات اليت دير هبا البلد وجاءت النتيجة متفقة مع الدراسات عزاـ )
 الهدف الثالث

  االرتباطية بُت اذلوية الوطنية والشعور باالغًتاب النفسي. العالقة التعرؼ على
واظهرت النتائج عدـ  االرتباطية بُت اذلوية الوطنية والشعور باالغًتاب النفسي استخدمت الباحثة معامل ارتباط بَتسوف للتعرؼ على العالقة

( وىذا يفسر دتسك معظم الشباب 04065وجود عالقة ارتباطية بُت اذلوية الوطنية والشعور باالغًتاب النفسي اذ بلغ معامل ارتباط بَتسوف )
شلا يؤدي اىل تكاتف بوطنيتهم والدفاع عن وطنهم عند تعرضو اىل االزمات ويعود ذلك اىل التعايش السلمي بُت افراد اجملتمع والتماسك بينهم 

 جهودىم يف رفع االذى عن االخرين بالرغم من بعض االزمات اليت ديروف هبا.  
 االستنتاجات

 يتمتع الطلبة جلامعُت باذلوية الوطنية. .1
 يعاين الطلبة اجلامعيوف من االغًتاب النفسي. .2
 ال توجد عالقة بُت اذلوية الوطنية واالغًتاب النفسي .3

 التوصيات 
 مل دلساعدة الشباب على االستقرار.توفَت فرص الع .1
 تنمية القدرة على حتقيق الذات. .2
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 تفعيل دور ادلدرسة يف تنمية االحساس باذلوية الوطنية .3
 توعية االباء بامهية دورىم يف غرس الشعور باالنتماء لالسرة واجملتمع. .4

 المقترحات
 الوطنية وعالقتها باالغًتاباجراء دراسة على عينة من الشباب ادلهاجرين للتعرؼ على اذلوية  .1
 اجراء دراسة جتريبية لتنمية اذلوية الوطنية لدى الشباب .2
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 المصادر 
اجتاىات الشباب االردين ضلو مكونات اذلوية الوطنية: دراسة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعات. الروساف، صفوت والروساف، زلمد  .1

 425(. ص1( العدد )11اجمللد )(. رللة احتاد اجلامعات العربية. 2014علي. )
ابو رزتة، عماد  .اثر عملية التسوية السياسية على اذلوية الفلسطينية )دراسة الجتاىات طلبة اجلامعة الفلسطينية بقطاع غزة. رسالة ماجستَت .2

 (.  كلية االداب والعلـو االنسانية. جامعة االزىر، غزة.2011الدين زلمد. )
ازىار حسن  ضغوط النفسية لدى الطلبة االيتاـ يف ادلرحلة ادلتوسطة . رسالة ماجستَت غَت منشورة اخلزرجي،االغًتاب النفسي وعالقتو بال .3

 لية الًتبية . اجلامعة ادلستنصرية.ك( 2011خزعل . )
 (. مكتبة مدبويل. القاىرة. مصر1997االغًتاب يف الشعر االموي. السويدي، فاطمة زتيد. ) .4
 153.القاىرة . مصر. ص29العدد 3(. اجمللة االجتماعية القومية . اجمللد 1992)االغًتاب. زتزة، بركات.  .5
 ، ، تررتة كامل يوسف حسن، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشرػ بَتوت.1980 .شاخت، ريتشارد .االغًتاب .6
 114ص . الكتػػػػب للنشػػػػر والتوزيػػػػع، مصرعػػػػامل (.  2003.) سري ، إجالؿ زلمد . 1األمػػػػراض النفسػػػػية االجتماعيػػػػة، ط .7
    مصر(. مركز االسكندرية للكتاب. االسكندرية: 1997السيد علي. ) .باثولوجية العصيات واالغًتاب شقا .8
 150(. دار الفكر اللبناين بَتوت. لبناف. ص1991التحليل النفسي وقضايا االنساف واحلضارة . عباس ، فيصل .) .9

 39-38. عماف. ص1(. دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط2009ابتساـ زلمود. ) مراىق. سلطاف،التطور اخللقي لل .10
(. رسالة اخلليج 1991القريطي، عبدادلطلب. ) .دراسة ظاىرة االغًتاب لدى عينة من طالب جامعة السعودية وعالقتها ببعض ادلتغَتات .11

 83 – 53. ص12. اجمللد 
ب وطالبات الفنوف التشكيلية من ذوي ادلستويات العليا حيث القدرة على االنتاج االبتكاري دراسة مدى االحساس باالغًتاب لدى طال  .12
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 المالحق

 مقياس الهوية الوطنية( 9الملحق )

 الفقرات ت
تنطبق علي 

 دتاماً 
تنطبق علي  

 كثَتاً 
تنطبق علي 

 قليالً 
ال تنطبق 
 علي ابداً 

     واالعتزاز باالنتماء اىل وطٍتاشعر بالفخر   .1

     اجد من حق الوطن علينا الدفاع عنو  .2

     اشعر اف ىوييت ىي جزء من شخصييت  .3

     اشعر باحلب جلميع ابناء وطٍت   .4

     اشعر باف ما يصيب االخرين من ابناء وطٍت يصيبٍت  .5

     أحب اللغة اليت يتحدث هبا ابناء وطٍت  .6

     اكره ادلشاركة يف القتاؿ واف كاف دفاعاً عن الوطن   .7

     اشعر اف االساءة اىل الوطن ىي اساءة لشخصييت  .8

     أتواىن عن بذؿ اي جهد يفيد وطٍت  .9

     اشعر اف لبلدي تاريخ رليد  .10

     أجد إف الوالء للوطن ىو عبودية واستغالؿ  .11

     قيم ابناء وطٍتاشعر اف قيمي الشخصية ختتلف دتاماً عن   .12

     ارغب يف اف ينظر أيل مواطناً صاحلاً   .13

     افتخر بالقيم السائدة يف وطٍت   .14

     اشعر اف زتاية الوطن مسؤولية تقع على عاتق اجلميع  .15

     اشعر باالنتماء اىل ابناء طائفيت فقط   .16



 الوطنية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة البصرةية الهو 
 صفاء عبدالزهرة حميد الجمعانأ.م.د.

       Route Educational and Social Science Journal    

828            Volume 5(9), July 2018 

تنطبق علي  الفقرات ت
 دتاماً 

تنطبق علي  
 كثَتاً 

تنطبق علي 
 قليالً 

ال تنطبق 
 علي ابداً 

     اشعر باالغًتاب يف وطٍت   .17

     اظهر لالخرين اين من العراؽعندما أغادر وطٍت أحاوؿ أف ال   .18

     أفضل اللجوء إىل دولة كبَتة طلباً للحماية  .19

     اكره القوميات االخرى يف وطٍت  .20

     لدي رغبة يف اذلجرة من الوطن   .21

لو خَتت بُت العيش يف وطٍت او العيش يف اوربا فاين اختار العيش يف   .22
 اوربا

    

     اشعر بالفخر واالعتزاز من االبطاؿ يف وطيت   .23

     اشعر بعدـ الرغبة يف ادلشاركة يف اي نشاط سياسي  .24

     أدتسك بالتقاليد السائدة يف وطٍت  .25

     أومن باف الشهداء يف سبيل الوطن يستحقوف التكرًن من قبل االخرين   .26

     اشعر باالنتماء اىل ابناء الديانة اليت انتمي اليها   .27

     كنت ادتٌت لو ولدت يف بلد اخر  .28

     أدتٌت مواصلة دراسيت خدمة لوطٍت  .29

     اشعر باالسى عن عدـ رغبة البعض بالدفاع عن الوطن   .30

     أجد ضرورة شعور رتيع اطياؼ الشعب العراقي بادلواطنة ووحدة اذلوية   .31

     أفضل أف يعيش أبنائي يف وطٍت   .32

     اشعر بالندـ على والديت يف وطٍت  .33

     اشعر باالرتياح عندما يعزؼ النشيد الوطٍت  .34
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تنطبق علي  الفقرات ت
 دتاماً 

تنطبق علي  
 كثَتاً 

تنطبق علي 
 قليالً 

ال تنطبق 
 علي ابداً 

     أحب أف أرى علم بالدي عالياً يف دولة اخرى  .35

     اغضب من مشاىدة احملتل يف وطٍت   .36

 

  



 الوطنية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة البصرةية الهو 
 صفاء عبدالزهرة حميد الجمعانأ.م.د.

       Route Educational and Social Science Journal    

830            Volume 5(9), July 2018 

 ( مقياس االغتراب  6ملحق )

 ت
 الفقرة

موافق 
 بشدة

غير  احيانا موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      اشعر بالوحدة عندما اكوف بُت اسريت  .1
      اشعر انٍت منعزؿ عن الناس من حويل  .2
      اشعر شعورا قويا باالنتماء والوالء للجامعة اليت ادرس فيها  .3
      اىتم بالتفكَت يف مشكالت االخرين  .4
      اخرى غَت اسريتاشعر اف سعاديت تتحقق باالنتماء السرة   .5
      اشعر  انٍت مفروض على زمالئي يف اجلامعة  .6
      اشعر انٍت غَت مرغوب يف  بُت اسريت  .7
اذ تواجدت بُت رلموعة من الناس اشعر انٍت لست غريبا   .8

 عنهم
     

      اشعر انٍت غريب حىت عن نفسي  .9
      اشعر باين وحيد  .10
      ادلواقف واالشخاصدتسكي بالقيم تعتمد على طبيعة   .11
      افضل احلرية اليت ختضع للمعايَت االجتماعية  .12
      اليهمٍت سلالفة ادلعايَت اذا كنت سافوز برضا االخرين  .13
      اسعى لتحقيق اىدايف بغض النظر  عن مشروعية االداء  .14
      انتقد االشخاص الذين خيالفوف القيم  .15
      اعتقد اف اجملتمعات اليت الختضع للقيم تنعم باحلرية   .16
      .افضل مراعاة القيم يف أي سػلوؾ يػصدر عٍت  .17
      .من معاشريت للناس تبُت أنو ال داعػي للتمػسك بالقيم  .18
      اوافق القوؿ اف الغاية تربر الوسيلة  .19
      اعتقد اف القيم ضرورة لتنظيم احلياة  .20
      حتمل مسؤولية أي عملديكنٍت   .21
افشل يف إقناع اآلخرين بوجهة نظري مهما كانت   .22

 .صحيحة
     



 الوطنية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة البصرةية الهو 
 صفاء عبدالزهرة حميد الجمعانأ.م.د.

       Route Educational and Social Science Journal    

831            Volume 5(9), July 2018 

 ت
 الفقرة

موافق 
 بشدة

غير  احيانا موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      اشعر باين مسلوب االرادة  .23
      استطيع حتقيق اىدايف  .24
      .بال أستطيع االعًتاض عندما ال أوافق علػى شيء  .25
      الاستطيع اصلاز مايطلب مٍت اصلازه  .26
      دلستقبليلدي القدرة للتخطيط   .27
      اشعر انٍت مفيد يف احلياة  .28
      اترؾ العمل مبجرد ظهور اي مشكلة او صعوبة فيو  .29
      اشعر انٍت غَت قادر على التحكم يف انفعااليت  .30
      اشعر بقيمة ما اعملو مهما كاف بسيطا  .31
      اشعر انٍت ال اعامل معاملة انسانية  .32
      رلتمعياشعر اين يل فائديت يف   .33
      فقدت االىتماـ بكل شيء حىت يف نفسي  .34
      اشعر اف احلياة ذلا قيمة  .35
      ينتابٍت احساس عميق باف اىدايف ليس ذلا قيمة  .36
      ال تغمرين الفرحة دلا احققو من صلاح مهما كاف عظيما  .37
      احمليطوف يب دائما يسخروف مٍت  .38
      الذي اعيش فيوارائي ذلا قيمة يف الوسط   .39
      ليس ىناؾ اي جديد اسعى لتحقيقو  .40
      اعيش دوف اف اعرؼ اذلدؼ من ىذه احلياة  .41
      ليس يل ىدؼ بعد اف انتهي من الدراسة  .42
      افضل الفراغ عن العمل النٍت ال اجد للعمل اي ىدؼ  .43
      ال شيء يثَت اىتمامي بالرغم من اف االمور تسَت لصاحلي  .44
      اىدايف واضحة وزلددة  .45
      من الضروري اف يكوف لنا اىداؼ يف ىذه احلياة   .46
      احلياة تبدو دائما رتيبة  .47
      معرفيت للهدؼ يساعدين على مواجهة الصعاب   .48
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 ت
 الفقرة

موافق 
 بشدة

غير  احيانا موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      اشعر اف مستقبلي غامض  .49
      اعتقد انو ال معٌت لسعي الناس وكدىم يف احلياة  .50
      تذىب الضيق عٍت اعجز عن اجياد وسيلة  .51
      اشعر اف ادلوت افضل من احلياة  .52
      سواء صلحت اـ فشلت فاالمر عندي سواء  .53
      العبارات ادلستخدمة يف حياتنا مل يعد ذلا معٌت  .54
بالرغم من اف حيايت مليئة بالفشل اال اين احاوؿ اجياد   .55

 معٌت ذلا
     

      اشعر دائما انٍت بائسا  .56
      اشعر اف احلياة ال داعي   .57
      افكرغالبا يف ادلواقف اليت تعرضت فيها لالىانة  .58
      اىتمامي بنفسي مل جيعلٍت اتعدى على حقوؽ اآلخرين  .59
      استغرؽ غالبا يف ادلواقف بنفسي ومبشاكلي  .60
      عادة استشَت االخرين يف حل مشاكلي  .61
      اىتمامياشعر اف االخرين يستحقوف نصيبا من   .62
      احب اف اشارؾ االخرين يف اخلَت الذي احصل عليو  .63
      اعتقد اف الشيء يستحق التفكَت فيو اكثر من ذايت  .64
      افضل عدـ مشاركة االخرين يف مهومي  .65
      مصلحيت فوؽ كل اعتبار  .66
      اجلأ غالبا للـو نفسي على كل تصرؼ اقـو بو  .67
      على النصيب االكرب يف كل شيءاحب اف احصل لنفسي   .68
      اشعر اف االخرين يستحقوف نصيبا من اىتمامي  .69
      قد استخدـ الكذب للتخلص من اي مأزؽ  .70

 

 


