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ي والحاجة الى الحب يهدف هذا البحث الى دراسة االغتراب االجتماع     
لدى شرائح اجتماعية مختلفة من العراقيين المقيمين فـي بعـض الـدول    
العربية، وقد تطلب تحقيق اهداف البحث بناء مقياسيين احـداهما لقيـاس   
االغتراب االجتماعي واالخر لقياس الحاجة الى الحب ، وبعد تطبيق هذين 

توصل البحث الـى  مستجيب ومستجيبة ) ٣٠٠(المقياسين على عينة بلغت 
  : النتائج االتية 

ان افراد عينة البحث لديها مستوى عالٍ  من االغتراب االجتمـاعي   - ١
  وهي تسلك سلوكياته 

 . ان افراد عينة هذا البحث لديها حاجة قوية الى الحب  - ٢
هناك فروقاً  بين الذكور واالناث في االغتراب االجتمـاعي ، وان   - ٣

ذكور ، كما ان هناك فروقاً  في االناث اكثر شعور باالغتراب من ال
مدة االقامة، فكلما ازدادت مدة االقامة كلما ازداد مستويات الشعور 
باالغتراب، وبالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية لم تسجل هناك فروقاً  

 . بين المتزوجين والعزاب 
لم تسجل هناك فروقاً  في الحاجة الى الحب بين الذكور واالنـاث ،   - ٤

ة لمتغير الحالة االجتماعية فالفروق كانت لصالح العـزاب  اما بالنسب
فهم اكثر حاجة الى الحب من المتزوجين ، وبالنسبة لمـدة االقامـة   

) ١٠(كانت الفروق لصالح االفراد الذين ازدادت مدة اقامتهم عـن  
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سنوات فهم اكثر حاجة للحب من االفراد الذين تقل مدة اقامتهم عن 
 .سنوات ) ٥(
قوية وطردية بين االغتراب االجتماعي والحاجة الـى  هناك عالقة  - ٥

 . الحب 
 

   -:تبرز مشكلة هذا البحث من خالل اثارتها للتساؤالت االتية      
هل يعيش العراقيون المقيمون خـارج بالدهـم حالـة االغتـراب      - ١

  االجتماعي ؟
 ؟ ما مستوى الحاجة الى الحب لدى العراقيين المقيمين خارج بالدهم  - ٢
هل يسجل العراقيون المقيمون خارج بالدهم فروقاً  في االغتـراب   - ٣

االجتماعي وفي الحاجة الى الحب ، وعلى وفق متغيرات الجنس ، 
 والحالة االجتماعية ، ومدة االقامة ؟ 

هل هناك عالقة بين االغتراب االجتماعي ، والحاجة الى الحب لدى  - ٤
 العراقيين المقيمين خارج بالدهم ؟ 

 
  : تبرز اهمية هذا البحث من خالل المحاور االتية     
يعد العراق من البلدان التي توالت عليها ولعشرات من السنين العديد  - ١

المعيشـية، والتـي   –االمنية، واالقتصادية –من االزمات السياسية 
افرزت فيه العديد من المشكالت التي تمر بهـا فئاتـه االجتماعيـة    

متعددة ، فبغض النظر عن مشكالت النسـاء وظـاهرة العنوسـة    ال
وازدياد اعداد االرامل منهنّ  ومشكالت االطفال وازديـاد اعـداد   
اليتامى فيهم ، ومشكالت الهجرة وازدياد اعداد المهجرين داخل مدن 
البلد الواحد، هناك مشكالت المقيمين خارج البلد، والـذين ازدادت  

  . يرة السباب تكاد تكون معروفة للجميعاعدادهم في العقود االخ
ان اعداد العراقيون المقيمون خارج العراق ليست قليلة، كما ان مدة  - ٢

اقامتهم قد طالت لدرجة ان عدد كبير منهم لم تسنح لـه الفرصـة   
للعودة الى بلده وزيارة عائلته واصدقائه ولو لمرة واحـدة ، ولقـد   
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جتماعية، والتي مـن اهمهـا   اال–افرز هذا العديد من االثار النفسية 
 . االغتراب االجتماعي والحاجة الى الحب 

ان ظروف التحضر والتغير االجتماعي، وكما يؤكد ذلـك علمـاء    - ٣
وهم في داخل (النفس االجتماعي قد سببت في شعور االفراد بالغربة 

عن قيم مجتمعاتهم ، وتقاليدها ومعاييرها ، فكيف بهم عندما ) بلدانهم
هم ليعيشوا نظماً  اجتماعية جديدة وقد تكـون غريبـة   يغادرون بلدان

بحيث ال تغطي لديهم حالة االغتراب االجتماعي وال تشـبع لـديهم   
 . الحاجة الى الحب 

ان مفهوم االغتراب االجتماعي يرتبط بمفهوم الحاجة الى الحـب ،   - ٤
فعلماء النفس االجتماعي يؤكدون على ان حاالت االنتماء التـتم اال  

كة العالقات االجتماعية التي يقيمها الفرد مع االخرين ، من خالل شب
والحاجة الى الحب ال يمكن اشباعها اال من خالل االخرين والعالقة 
االيجابية معهم ، على ان االخفاق في اشباع الحاجـة الـى الحـب    
يعطي مؤشرات لحاالت االغتراب التي يعيشها الفرد او االخـرون  

اهلة ، او اصدقائه ، او جيرانـه او   خاصة عندما يكون بعيداً  عن
 . مجتمعه بصورة عامة 

على المستوى التطبيقي يوفر هذا البحث اداتين للقياس ، احـداهما   - ٥
لقياس االغتراب االجتماعي واالخرى لقياس الحاجة الى الحب لدى 
شرائح اجتماعية مختلفة من العراقيين المقيمين خـارج بالدهـم ،   

 . على دراسة محلية بهذا الخصوص خاصة ان الباحثة لم تعثر 
 

يتحدد هذا البحث ببعض الشرائح االجتماعية التي غـادرت العـراق        
ومضـى  . واقامت في بعض الدول العربية مثل سوريا، ولبنـان، واالردن 

اساتذة الجامعة، واالطباء، ( سنوات وهم من ) ٣(على مدة اقامتها اكثر من 
الكسبة ، –واالعالميون ، والطلبة الجامعيون ، والعمال  واالدباء والفنانون

  ) . ٢٠٠٧-٢٠٠٦(ومن كال الجنسين لسنة ) والتجار 
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   -:يهدف هذا البحث الى      
بناء مقياس لقياس االغتراب االجتماعي لـدى شـرائح اجتماعيـة     - ١

  . مختلفة من العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية 
االغتراب االجتماعي لدى شـرائح اجتماعيـة مختلفـة مـن     قياس  - ٢

 . العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية 
  تعرف الفروق في االغتراب االجتماعي على وفق متغيرات  - ٣

  ) اناث –ذكور (الجنس -أ
  ) اعزب  –متزوج ( الحالة االجتماعية - ب
  )سنوات  ٥اقل من   –سنوات  ١٠أكثر من  ( مدة االقامة -جـ

بناء مقياس للحاجة الى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلفة من  - ٤
  .العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية 

قياس الحاجة الى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلفة من العراقيين  - ٥
 . المقيمين في بعض الدول العربية 

 تعرف الفروق في الحاجة الى الحب على وفق متغيرات  - ٦
  )اناث – ذكور(الجنس - أ  
  ) اعزب  –متزوج ( الحالة االجتماعية - ب  
  ) سنوات   ١٠اكثر من   –سنوات   ٥اقل من  ( مدة االقامة - جـ  
  . تعرف العالقة بين االغتراب االجتماعي والحاجة الى الحب  - ٧
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  :  Social Alienationاالغتراب االجتماعي -١

اجتماعياً  مع عادات وتقاليد الثقافـة   وهو عجز الفرد عن ان يتواصل     
التي يعيش فيها فيكون مياالً  الى العزلة عن االخرين وفاقداً  للقدرة علـى  
ادراك احداث الحياة بصورة موضوعية وبعيدة عن الذاتية فضـالً  عـن   

، ويعرف أجرائياً  بالدرجة التي يحصـل  ) ٤١(شعوره بعدم جدوى الحياة 
  . س االغتراب االجتماعي عليها المستجيب على مقيا

  

  : Need of Loveالحاجة الى الحب -٢
هي تلك الدافعية االنسانية ذات االبعاد العاطفية التي يمارسها الفرد في      

عالقاته مع االخرين فيشعر من خاللهم انه محبوباً  وقادراً  على ان يحب 
ى مقياس ويعرف اجرائياً  بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب عل) ٣٠(

  . الحاجة الى الحب 
  : المقيمون خارج البلد -٣

هم االفراد الذين غادروا موطنهم االصلي الى بلدان غريبة ويقيمـون       
  . فيها بصورة رسمية دائمية او مؤقتة 

 
 

  : ويشمل المفاهيم االساسية في هذا البحث ، واهم الدراسات السابقة      
  مفاهيم االساسية ال: أوالً 
   Social Aliennationاالغتراب االجتماعي -١

يرى علماء النفس االجتماعي ان هناك مجموعة من المحـاور التـي        
  :تدور حول مفهوم االغتراب االجتماعي وهي

يشكل االغتراب االجتماعي بعداً  من ابعاد االغتراب الثالثة ، فهـو   - ١
-Selfالفـرد عـن ذاتـه    يقع بين االغتراب النفسي أي اغتـراب  

Alienation  واالغتراب الثقافيCultural Alienation  أي تعامل
  ).٣٥(الفرد غير االصيل مع مفردات الثقافة التي يعيش في اطارها 
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ان هذه االبعاد غير منفصلة عن بعضـها الـبعض ويشـكل فيهـا      - ٢
االغتراب االجتماعي ظـاهرة نفسـية لهـا اثارهـا وانعكاسـاتها      

 ) . ٣٥(لى الفرد والجماعة االجتماعية ع
ان مفهوم االغتراب االجتماعي يقع على الضد تماماً  مـن مفهـوم    - ٣

، وهـو احـد المفـاهيم     Social Affiliationاالنتماء االجتماعي 
االساسية التي تدور حول عملية تشكيل العالقات االجتماعية ، وهو 

يشير  الذي Lonelinessيتساوق ويتناغم مع مفهوم الوحدة النفسية 
الى تلك الخبرات المؤلمة التي تحدث عندما تكون شبكة العالقـات  
االجتماعية لشخص او لجماعة ما ناقصة في احـد جوانبهـا كمـاً     

 . ونوعاً  
ان االغتراب االجتماعي حالة يشعر خاللها الفرد باالنفصـال عـن    - ٤

المجتمع ، وما يعنيه هذا االنفصال من شعور بالوحـدة والغربـة ،   
 ) . ٦(عالقات المحبة والصداقة مع االخرين  وانعدام

وعلى وفق هذه المحاور اختلف علماء النفس االجتماعي في تفسـيرهم  
لمفهوم االغتراب االجتماعي وذلك من خالل طرحهم لهـذه المـداخل   

  :النظرية المختلفة 
   Thibuat & Kelly (1959)نظرية تايبوت وكيلي  -١

غتراب االجتماعي من خالل طرحهـا  تفسر هذه النظرية مفهوم اال     
والـذي يقـوم علـى     Social Exchangeلمفهوم التبادل االجتماعي 

العالقات السببية في حاجة الفرد لألخرين، فهـي تـرى ان المكافـأت    
Rewards  الكلـف (التي يستطيع ان يوفرها االخرون لنا، والخسـائر (

Costs  وراء انتمائاتنـا  التي بأمكانهم ان يجنبونها أياها هي التي تكمن
االجتماعية اليهم ، فالمجتمعات التي ال تسـتطيع ان تـوفر الفرادهـا    
مختلف انواع المكافأت االجتماعية، وتتجه بأتجاه أسـتنزاف طاقـاتهم   

  ) . ٣٣(النفسية تؤدي بهم الى االبتعاد عنها واالغتراب االجتماعي عنها 
جتماعية التي تدفع وتضع هذه النظرية اربعة انواع من المكافأت اال     

باالفراد بأتجاه اشباع حاجاتهم االنتمائيـة وتبديـد مشـاعر غـربتهم     
  : االجتماعية وهي
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الذي يحصل عليـه الفـرد    Helping behaviaurسلوك المساعدة  - ١
  .عند مروره في حاالت انفعالية سلبية 

، ويعني المكانـة التـي    Social Attentionاالهتمام االجتماعي  - ٢
د عند ارتباطه باالخرين وفي تقديرهم له واحترامهم يحضى بها الفر

 . هأيا
وهي االشتراك فـي   Posative Stimulationاالستثارة االيجابية  - ٣

 . تفاعالت ومناسبات اجتماعية مختلفة 
وتتمثل في حجم الثروة  Social Comparisonالمقارنة االجتماعية  - ٤

ـ   رد فـي تفهـم   المعلوماتية الكبيرة التي يقدمها االخرون وتفيـد الف
 ).١٧)(٢٤(انفعاالته ، ومعتقداته ، ومهاراته 

 

   Schutz (1962)نظرية فيرو لشوتز  -٢
تسمى هذه النظرية بأسـاس التوجـه بالعالقـات بـين الشخصـية           

FundementalInter Personal Relation Orientation    ًوطبقـا ،
مجمـل   لشوتز ، فأن هناك ثالثة حاجات تساعد على اعطاء فكـرة عـن  

 Inclusionsالتصرفات االجتماعية للفرد ، وهي الحاجة الـى االحتـواء   
وهي التي تقابل حالة االغتراب االجتماعي التي يعانيها الفرد في مجتمـع  

، والحاجـة الـى الحـب والمـودة      Controlما، والحاجة الى السيطرة 
Affection )٣١(، ) ٣ . (  

ان العاطفة والمتمثلة في الحاجة  وفي هذا السياق ، ترى هذه النظرية     
الى الحب تعتمد في درجة اشباعها عند الكبر على مستوى اشـباعها فـي   
مرحلة الطفولة ، على ان واحداً  من االثار النفسية التي تترتب على عـدم  
اشباع هذه الحاجة والتي تتوضح في احدى صورها من خالل الـزواج ،  

، والبقاء بعيداً  عن االخرين ومن ثم هي تجنب الفرد للعالقات االجتماعية 
التي تجمعه  Social Structurاالغتراب االجتماعي عن البنية االجتماعية 

  ) . ٣(بهم 
وهذا ما يحصل في المجتمعات التي تتغير بشكل سريع ، فتتعـرض       

الى اضطراب وتدهور في العالقات العائلية التقليدية ، أي الى اضـطراب  
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دقاء ومع الناس عموماً  مما ينتج عنـه شـعور الفـرد    العالقات مع االص
  ) . ٩(باالغتراب 

  

   Affiliative Conflict Theoryنظرية الصراع االنتمائي  -٣
تدور هذه النظرية حول فكرة النقطة التعادلية للسلوك ، وفيها يشـير       

الى ان تجـاوز تلـك    Dean & Argyle (1965)كل من دين وارجايل 
ً او ايجابياً  يؤدي الى انحراف السلوك عن تحقيق اهدافه وهي  النقطة سلبيا

التي هي حالة السلوك الذي يعكس  Intimacyتطرح رأياً  مفاده ان المودة 
درجة عالية من الحاجة الى االنتماء والوقوف بعيداً  عن حالة االغتـراب  

)     ٧( ، ) ٤(انما هي دالة للعديد من مظاهر االتصال الودي بين االفـراد  
وتضع هذه النظرية تأكيداً  اكبر على المظاهر الودية غير اللفظيـة فـي   
السلوك كاالبتسام، واالتصال بالعين، وايماءات الوجه، ونبرات الصـوت،  
ووضع الجسم واتجاهه، وغيرها، فكلما ازدادت حدوث مثل هذه السلوكيات 

تمـاعي،  المتسمة بالمودة، كلما تخلص الفرد من مشاعر االغتـراب االج 
  ). ٤(وحقق حالة اشباع الحاجة الى االنتماء، والعكس صحيح 

وتشير هذه النظرية الى ان قوى التجنب والتقرب هي التي تسبب في      
شعور الفرد باالغتراب االجتماعي او في سلوكه االنتمائي فبينما تتضـمن  

مخاوف الفرد من كشـف مشـاعره    Avoidance forcessقوى التجنب 
وخوفه من الرفض االجتماعي من قبل االخرين ، فأن قوى التقرب الذاتية 

تتضمن الحاجة الـى التغذيـة الراجعـة     Aprroach Forcesاالجتماعي 
Feedback  وحاجة االنتماء واالبتعاد عن االغتراب ، ولكي يستطيع الفرد

تجنب حاالته االغترابية عليه ان يحافظ على النقطة التعادلية التي تقع بين 
  ).٣٧(، ) ٤(ين القوتين هات
  النظرية الوجودية  -٤

يطرح المنظور الوجودي مفهومه عن االغتراب االجتماعي في اطار      
مفاهيمه الوجودية المعبرة عن عالقة الفرد باالخرين ، فهناك من يسـميها  

هو  –انا ( او ) انت  –انا ( بالوجود مع االخرين ، وهناك من يسميها الـ 
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...... االخر او الـثمن  ( وهناك من اختصر لها اسماً  هو ) هي  –انا  –
  ) . ١٢) (الخ 

وفي هذا التأكيد على عالقة الفرد باالخرين ، يشير سيدني الى الحب،      
مؤكداً  حقيقة التزام الفرد بمصلحة االخر الناتج عن التعاطف والشعور بما 

نـاء عالقـة   كونه عنصر مهم في ب Sexيشعر به االخر ، ويدخل الجنس 
الحب بين الجنسين ، على ان هناك حباً  دون جنس كما ان هناك جنسـاً   
دون حب، وعالقة الحب الناضجة هي تلك العالقـة المشـروطة باالخـذ    

  . والعطاء وتبادل المشاعر 
الى ان الحب اعمق مصادر االتصال بين الفـرد  ) ريجيس ( ويشير      

ويجعلها شيئاً  ) انت  –االنا ( حيد واالخرين لما له من قدرة في عملية تو
، حينها ال يوجد هناك اكراه اجتمـاعي وان الجميـع يسـعى الـى     واحداً

الوصول الى غاية واحدة وهدف ال يمكن تحقيقـه اال بتبـادل الخـدمات    
  ) .١٢(والعمل على جعل عالقاتنا انسانية 

ان الوجـود البشـري يصـيبه    ) ماكوري ( وعلى وفق ذلك ، يرى      
حينمـا التكـون   ) اغتراب اجتمـاعي  ( شعور باالغتراب عن االخرين ال

عالقته متجه نحو العمق أي عندما تكون عالقته مزيفة وغير عميقة بحيث 
يصبح الفرد مجرد صفر على الشمال في الوجود الجمعي لألخرين او حالة 

  ) .١٢(من حاالت اخرى لم تحضى بالتميز 
نظريات مختلفة في تفسـير مفهـوم   وعلى وفق ما تم استعراضه من      

  .االغتراب االجتماعي يمكن التوصل الى االتي 
ان جميع هذه النظريات قد اتفقـت علـى ان مفهـوم االغتـراب      - ١

   -:االجتماعي يرتبط ارتباطاً  مركزياً  بالمفاهيم االتية 
  .العالقات االجتماعية بأنواعها واشكالها المختلفة -أ
  .عية واهمها الحاجة الى الحب واالنتماءاالجتما-الحاجات النفسية-ب

  

  Need of Loveالحاجة الى الحب  -٢
يشير علماء النفس االجتماعي الى ان مفهوم الحب من اهم المفاهيم         

المركزية التي تقوم عليها مختلف انواع العالقات االجتماعية القائمة بـين  
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واحدة او اكثـر مـن    االفراد ، والجماعات ، هذه العالقات التي تكون في
   -:االشكال االتية 

 Inter – Personal Relationshipsالعالقات الشخصية المتبادلة  - ١
والتي نجدها بين االصدقاء وبين الجيران ، وبين االباء وابنـائهم ،  
وبين افراد العائلة الواحدة ، وغيرها من العالقات ذات السـلوكيات  

  . الودية 
والتي تأخـذ   Emotional Relashionshipsالعالقات الرومانسية  - ٢

طابعاً  عاطفياً  وتتجسد صورتها بتلك العالقات العاطفية التي توجد 
 ) . ٣٢) (الرجل والمرأة ( بين 

ولقد اختلف علماء النفس في تفسيرهم لهذا المفهوم وعلى وفق التوجهـات  
  : النظرية االتية 

  :Needs Approachمنظور الحاجات  -١
، فعلى وفق  Maslow (1954)) مازلو ( رياته نظرية ومن ابرز نظ     

للحاجات ، فأن الحاجة الى الحب ) مازلو ( الترتيب الهرمي الذي وضعه 
تحتل الترتيب الثالث في ذلـك الهـرم ، تسـبقها فـي ذلـك الحاجـات       
الفسيولوجية، والحاجات االمنية ، وتليها بعد ذلك الحاجات النفسـية التـي   

  ) . ٢٩(لحضارية والتي تقع في قمة الهرم اوجدتها المتغيرات ا
ان الحاجة الى الحب تجد جـذورها  ) مازلو ( وفي هذا السياق يرى      

، فعندما يتقدم الفرد نحو  Need of Affiliationفي الحاجة الى االنتماء 
اشباع حاجاته االنتمائية ، فأنه يسعى في ذلك الى الحب والـى ان يكـون   

رين ، والتي يستطيع التعبير عنها من خالل عالقات محبوباً  من قبل االخ
المودة مع االخرين او من خالل العالقة مع صديق ما او مع زوج محب ، 
او عن طريق تأمين محل او موضع ما في جماعة معينة او في المجتمـع  

  ) . ٧(، ) ٥(بشكل عام 
بـة  أن الحاجة الى الحب تتمثل برغ) مازلو ( وفي هذا السياق يرى      

الفرد في حب شخص اخر ، وان يكون محبوباً  بالمقابل وحاصالً  علـى  
، وفي حالة عدم اشباع هذه الحاجة ، فأن ) ١٥(اشكال االهتمام والعناية به 

محتوى العالقات االجتماعية التي يقيمها الفرد سوف يأخذ باالضـطراب ،  
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، Social Hungerوسوف تجعل الشخص في حالة من الجوع االجتماعي 
حيث يعاني فيه الفرد من الجوع للصالت والعالقات الحميمة الدافئة مـع  

  ) . ٢٥(االخرين 
اتجاهين للحب ، ) ماسلو(وعلى وفق مشروع الجوع االجتماعي طرح      

، وهو الـذي يتركـز فيـه     Deficiency Loveاحدهما ناتج عن العجز 
ن قدرة الفرد على اهتمام الفرد بأن يحبه االخرون ، والثاني وهو الناتج ع

، وفيه يكون الفرد قادراً  على ان يحـب   being-Loveان يكون محبوباً  
االخرين وهذا االتجاه في الحب ال يتحقق اال عندما يتم اشـباع الحاجـات   

  ) . ٩(االساسية التي تسبق حالة اشباع الحاجة الى الحب 
    Bowlby 1969 )باولبي(لـ Attachment Theoryنظرية التعلق االجتماعي -٢

يرى علماء النفس االجتماعي ان نظرية التعلق من اهم النظريـات        
ً  في دراسة العالقات الحميمـة    Close-Relationshipsوأكثرها شيوعا

بين االفراد ، وتدور فكرة الحب  Intimacy Behaviourوسلوك المودة 
   -:حول ثالثة انظمة سلوكية دينامكية هي ) باولبي ( عند 
  . Attachmentلتعلق ا - ١
 .  Caringاالهتمام  - ٢
 . Sexالجنس  - ٣

فأن هذه االنظمة  Social Learningومن خالل تجارب التعلم االجتماعي 
السلوكية قد تأخذ ابعاداً  مختلفة من الحب والمراحل التي تتطـور عنـه ،   

  : والتي تأخذ االشكال االتية 
ات والذي يتضـمن سـلوكي   Commpanion Loveالحب الرفاقي  - ١

  . التعلق واالهتمام فقط وال يتظمن مفردات الغريزة الجنسية 
والذي يتضمن الجذب الجنسي   Passionate Loveالحب العاطفي  - ٢

Sexual Attraction  ١٨(بما فيه من سلوكيات التعلق واالهتمام.( 
ان الحب العاطفي من الممكن ان يتطور الـى   Pon (1984)وترى بون 

وذلك يعـود فـي    Romantic Attachmentي مفردات التعلق الرومانس
االصل الى تجارب التعلق التي تعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة فـي  
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عالقته مع امه والتي تطور شعوراً  بـاالمن والطمأنينـة ، او بالتجنـب    
  ) . ٣٢(االجتماعي واالبتعاد عنهم 

  Reiss 1986 )رايس(لـ  Rotaned Wheel Theoryنظرية العجلة الدوارة -٣
العمليات الداخلية المتضمنة نحـو   Reiss 1986لقد وضعت رايس       

عالقة الحب بشكل مراحل متسلسلة ، ففي المرحلة االولى تقع العالقة بين 
شخصين يدركان حضور او غياب الشعور بااللفة ، فأذا كانا يشتركان في 

االطمئنان، خلفية اجتماعية وثقافية واحدة فمن المحتمل ان يشعر بالتقارب و
في الخطوة االولى فأن نمو العالقـة   Intiamacyاما اذا لم يشعر بااللفة 

  . يتوقف 
وعندما تبدأ المرحلة الثانية والتي تسمى بالبوح الذاتي ، فأنها تعطـي       

مؤشر الى الفرد باالطمئنان الى عالقة اجتماعية عندئذ تكون الظروف ، قد 
التبعية المتبادلة وفي هذه المرحلة يصـبح  تهيأت للمرحلة الثالثة وهي نمو 

الفرد معتمداً  على االخر في انجاز احتياجاته ورغباته الشخصـية وهـذا   
يرجع الى ان كل منهما يحس بعمق انه في حاجـة لالخـر الن يشـاركه    

  ) . ٣٤(بأفراحه واحزانه ومشاعره وبأختصار ان يعيش معه 
يق الحاجات الشخصية وهـي  وتأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة تحق     

التي يمكن ورائها السبب االصلي في الشعور بااللفة والمودة القائمة بـين  
  ) . ٣٤(شخصين 

ان هذه العمليات االربعة تحدث بصفة اساسية في اية ) رايس(وتعتقد      
عالقة اولية مثل عالقات الصداقة او عالقات االباء باالبنـاء او عالقـات   

  .  )٨(الذكر باالنثى 
   Sternberg 1986) ستيرنبرك(نظرية ثالثية الحب لـ -٤

تقوم هذه النظرية على فكرة رئيسية مفادها ان للحب ثالثة مكونـات       
  : هي 
  . Intimacyالعالقة الحميمة  - ١
 . Passionالمودة  - ٢
 . Decisionor Commitmentالقرار او االلتزام  - ٣
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ادية لحالة الحب ، اما عنصر وتشير العالقة الحميمة الى المكونات الم     
المودة فأنه يشير الى مشاعر القرب في عالقات الحب ، وينطوي عنصـر  

  ) .  ٣٢(القرار الى التزام طرفي العالقة لحالة الحب 
  : وتتفرع عن هذه المكونات الثالثة سبعة انواع من عالقات الحب هي     
  . Friendshipالصداقات  - ١
 .  Romantive Loveالحب الرومانسي  - ٢
 .  Companionat Love) الصحبوي ( الحب الرفاقي  - ٣
 .  Commitment Loveالحب االلتزامي  - ٤
 .  Fatuous Loveالحب العابر  - ٥
 .  Infatuated Loveحب الهيام  - ٦
 )١١. (  Consummate Loveالحب الذي ينتهي بالزواج  - ٧

ويشير علماء النفس االجتماعي الى ان هذه االنواع المختلفة مـن الحـب   
  : فاوت من مجتمع الى اخر ومن ثقافة الى اخرى بحسبتت

  .قيم المجتمع وعاداته ودرجة التزام االفراد بهذه القيم وهذه العادات - ١
طرائق تعبير االفراد عن مشاعرهم والمسافة االجتماعية المسموحة  - ٢

 ) .٣٢(لهم في التعبير 
  الدراسات السابقة : ثانياً

اء الدراسات حول االغتـراب بصـفة   مع تزايد اهتمام الباحثين بأجر     
عامة واالغتراب االجتماعي بصفة خاصة ، محاولين تحديد اسباب وتعيين 
اهم مصادره ، فقد توجد اهتمام البعض منهم الى دراسة اهـم المتغيـرات   

الـى ان  ) ١٩٩٠(التي ترتبط به وتؤثر فيه ، فلقد توصلت دراسة محمود 
ب والحاجة الى االنتماء االجتماعي هناك عالقة قوية بين الشعور باألغترا

، واشـارت دراسـة   ) ١٣) (٢٠٠٥(وأكدت ذلك دراسة النعيمـي  ) ١٣(
الى ان االغتراب بنمطية النفسي واالجتمـاعي يـرتبط   ) ٢٠٠٠(الجماعي 

بمستوى الصحة النفسية التي يتمتع بها فكلما قل شعور الفرد بالغتراب كلما 
وذهبـت دراسـة   ) . ١٣(لنفسية اعطى ذلك مؤشراً  على تمتعه بالصحة ا

الى ابعد من ذلك عندما توصلت الى ان االغتـراب   Neils (1998)نيلز 
للفرد،  Social-Interationاالجتماعي يرتبط بمستوى التفاعل االجتماعي 
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فكلما كانت تفاعالت الفرد االجتماعية متجهة نحو التعاون كلما قلت عنـده  
تنـافس كلمـا زادت عنـه حالـة     حالة االغتراب ، وكلما اتجهت نحو ال

  ) .٣٢(االغتراب 
وفي مجال عالقة االغتراب االجتماعي بمتغيرات الجـنس والحالـة        

 Reiss(1997)االجتماعية والهجرة الى الخارج وتوصلت دراسة رايـس  
الى ان الذكور يشعرون بحالة االغتراب االجتماعي بدرجـة اقـوى مـن    

راب لدى المغتربين عن بلدانهم فـأن  االناث ، وعند دراسة سلوكيات االغت
االناث يسجلنّ  مستويات اعلى من الـذكور فـي سـلوكيات االغتـراب     

 Kelly & Thomasوكشفت دراسة كيلي وتومـاس  ). ٣٥(االجتماعي 
عن ان مستوى الشعور باالغتراب االجتمـاعي لـدى االفـراد     (2000)

  .) ٢٦(المتزوجين هو اقل مما هو عليه عند غير المتزوجين 
اما الدراسات التي تناولت الحاجة الى الحب ، كونها حالة دافعية ذات      

اجتماعية متعددة ومتنوعة ، فقد توصلت دراسـة   –ابعاد سلوكية عاطفية 
الى وجود عالقة قوية بين الحاجة الى الحب وبين  Haery (2002)هاري 

ون ، وان االفـراد الـذين يـدعم    Social Supportاالسناد االجتماعي 
اجتماعياً  يحققون درجات مقبولة من اشباع الحاجة الى الحب مقارنة مـع  

وكشـفت دراسـة سـكوت    ) ٢٢(االفراد الذين يفتقدون للدعم االجتماعي 
Scott (1988)   عن ان االثاث لديهن حاجة الى الحب بدرجة اقوى ممـا

هي عند الذكور ، وان االناث لديهن حساسية اكبر لمشـاعر الـرفض او   
جتماعيـة التـي يقيمنهـا فـي     ل االجتماعي في اطار العالقـات اال القبو

  ) .٢٢(حياتهن
عن وجود عالقـة   Bolognlni (1994)وتوصلت دراسة بولوجنيني      

واشـارت  ) ١٦( Social Adjustmentبين الحب والتوافق االجتمـاعي  
عن وجـود عالقـة بـين الحـب      Hamilton (1978)دراسة هاميلتون 
عي ، وان هناك فروقاً  ذات داللة معنوية بـين الـذكور   والتفاعل االجتما

اما ) . ٢٣(واالناث في مستوى الحاجة الى الحب وفي التفاعل االجتماعي 
فقد توصلت الى ان االفراد الذين لم  Kembeng (1994)دراسة كيمبينج 

تشبع حاجاتهم الى الحب فأنهم يفشلون في اقامة عالقات اجتماعية وعاطفية 
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ن على العكس من االشخاص الذين يحققون مستويات عالية من مع االخري
 Nanciوبينت دراسـة نانسـي  ) . ١١(اشباعهم لحاجات الحب واالنتماء 

الى ان االفراد المتزوجين يشيعون حاجاتهم الى الحـب بدرجـة    (2000)
اكبر من االفراد غير المتزوجين وان هذا عائد الـى مسـتوى العالقـات    

  ).٣٠(ا االفراد في عالقاتهم الزوجية العاطفية التي يحققه
اما الدراسات التي بحثت في العالقة بـين االغتـراب االجتمـاعي         

الى ان  Welster (1999)والحاجة الى الحب، فقد توصلت دراسة ولستر 
هناك عالقة قوية بين درجة الشعور باالغتراب االجتماعي وبين االحبـاط  

 Gordenواكدت ذلك دراسة جوردن  ،) ٣٩(في اشباع الحاجة الى الحب 
عندما توصلت الى ان االحباط الذي يشعر به الفرد مـن عـدم    (1999)

اشباع الحاجة الى الحب يزيد من مشاعر االغتراب االجتماعي وخاصة في 
البلدان التي تطرأ عليها مراحل متسارعة من التغير االجتماعي في الدول 

  ) .٢٠(الصناعية الكبرى 
ان الحاجة الـى   Tom & Roey (1995)راسة توم وروي وبينت د     

الحب تقع ضمن اهم الحاجات التي يشعر بها المغتربين عن بلدانهم والذين 
). ٣٨(اعي في الثقافة التي يعيشون فيهايعانون من مشاعر االغتراب االجتم

اشباع الى ان  Jack & Jacklen (2001)واشارت دراسة جاك وجاكلين 
يزيد من فرصة انتماء الفرد لمجتمعاتهم وان احباطهـا   الحاجة الى الحب

يزيد من غربتهم عن ذواتهم وعن مجتمعاتهم بما تحمله من اطـر ثقافيـة   
  ) . ٢٧(متعددة ومتنوعة 
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  :مجتمع البحث وعينته: اوالً  
ان المجتمع االصلي لهذا البحث هو بعض الشرائح االجتماعية التـي       
العراق ، وسافرت الى بلدان اخرى لتقيم في مختلف المـدن   بلـدها درت غا

العربية واالجنبية ، ولكون هذه الشرائح غير معروفة الحجم ، وال تتـوفر  
عنها بيانات دقيقة ، لذا فأن الباحثة اختارت عينة عشـوائية منهـا ، بلـغ    

 مستجيب ومستجيبة موزعين على شرائح اجتماعية مختلفـة ) ٣٠٠(عددها 
من العراقيين المقيمين في سوريا ، واالردن ، ولبنان ، حيث بلـغ عـدد   

) ١(مستجيبة والجدول ) ١٥٠(مستجيب ، وبلغ عدد االناث ) ١٥٠(الذكور 
  .يوضح تفصيالت اخرى 

  

  )١(جدول 
توزيع افراد عينة البحث حسب الشرائح االجتماعية المختلفة في مدينة 

  دمشق ، وعمان ، وبيروت

  مدن االقامة  الجنس  العدد  الجتماعیةالشرائح ا  ت
  بیروت  عمان  دمشق  اناث  ذكور

  ١٠  ١٠  ١٠  ١٥  ١٥  ٣٠  اساتذة الجامعة  ١
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٣٠  ٣٠  ٦٠  اطباء وصیادلة   ٢
  ١٠  ١٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٥٠  ادباء وفنانون واعالمیون   ٣
  ٥  ٣٠  ٥  ١٠  ٣٠  ٤٠  تجار وصناعیون  ٤
  ١٥  ١٥  ٥٠  ٢٠  ٦٠  ٨٠  عمال وكسبة   ٥
  ٨  ١٢  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  جامعیون طلبة   ٦

  ٦٨  ١٠٢  ١٣٠  ١٢٠  ١٨٠  ٣٠٠  المجموع

  ادوات البحث : ثانياً  
استلزمت عملية تحقيق اهداف البحث ، اعداد مقياسين ، االول لقياس      

االغتراب االجتماعي ، والثاني لقياس الحاجة الى الحـب لـدى شـرائح    
لدول العربية ، وفيمـا  اجتماعية مختلفة من العراقيين المقيمين في بعض ا

  . يلي وصف تفصيلي لهذه المقاييس 
  : مقياس االغتراب االجتماعي -أ

  -:تم اتخاذاالجراءات االتية العداد هذا المقياس      
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  جمع فقرات المقياس -١
   -:تم جمع فقرات مقياس االغتراب االجتماعي من المصادر االتية      

ودراسـات حـول    تم مراجعة ما امكن مراجعته من نظريات  - أ
االغتراب بصورة عامة واالغتـراب االجتمـاعي بصـورة    

  . خاصة
فـي حـدود علـم     –تم االطالع على ما توافر من مقاييس   -  ب

 -:والتي من اهمها  –الباحثة 
  ) .٢) (١٩٨٠(مقياس حافظ  - ١
 ) .١) (١٩٩٥(مقياس البلداوي  - ٢
 ) . ١٠) (٢٠٠٠(مقياس العكيلي  - ٣
 ) .١٣) (٢٠٠٥(مقياس النعيمي  - ٤
مسـتجيب  ) ٣٠(م توجيه استبيان استطالعي على عينة مكونة من ت -جـ

من االناث ، طلب منهم االجابة على السـؤالين  ) ١٥(من الذكور و ) ١٥(
   -:االتيين 
  هل تشعر باالغتراب عن االخرين ؟  - ١
 ماهي اسباب شعورك باالغتراب عن االخرين ؟ - ٢

بواحدة مـن  فقرة ، تتم االجابة عليها ) ٢٠(وعلى وفق ذلك تمت صياغة 
تنطبق علي تماماً  ، تنطبق علي بدرجة كبيرة ، تنطبق ( خمسة بدائل وهي

حيث تعطى ) علي بدرجة متوسطة ، التنطبق علي ، ال تنطبق علي ابداً  
علـى  ) ١(وتعطى الدرجة ) تنطبق علي تماماً  ( على البديل ) ٥(الدرجة 
 ) .ال تنطبق علي ابداً  ( البديل 

  

  :لمقياس صالحية فقرات ا-جـ
تم عرض فقرات المقياس بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء      

في علم النفس وعلم االجتماع الصدار حكمهم على مدى صالحية الفقرات 
فأكثر مـن  %) ٨٠(لقياس ما وضعت من اجل قياسه ، وقد اعتمدت نسبة 

، وقد اتفق االتفاق بين المحكمين لألبقاء على الفقرات او حذفها او تعديلها 
  . جميع الخبراء على صالحية جميع فقرات المقياس 
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  :اجراء تحليل الفقرات -د
لغرض االبقاء على الفقرات المميزة في المقياس واستبعاد الفقـرات       

غير المميزة ، اعتمدت الباحثة على اسلوبين في عملية تحليـل الفقـرات   
  : وهما 

   Contrasted Groupsاسلوب المجموعتين المتطرفتين -١
مـن االسـتمارات   %) ٢٧(وفي هذا االسلوب يتم تحديد نسبة الــ       

من االسـتمارات  %) ٢٧(الحاصلة على الدرجات العليا في المقياس والـ 
الحاصلة على الدرجات الدنيا ، وحيث ان مجموع االستمارات كان قد بلغ 

يا والـدنيا  لكل من المجموعة العل%) ٢٧(استمارة ، فأن نسبة الـ ) ٣٠٠(
استمارة ، وبذلك يكون مجموع االستمارات التي خضـعت  ) ٨١(قد بلغت 

وبعد تطبيق معادلة االختبار التائي لعينتـين  . استمارة ) ١٦٢(للتحليل هي 
مستقلتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا على كل فقرة 

اس كانـت مميـزة عنـد    من فقرات المقياس ، تبين ان جميع فقرات المقي
  ) .٠.٠٥(مستوى داللة 

ــي -ب ــالمجموع الكل ــرة ب ــة الفق  Internal Consistencyعالق
Coefficient :  

ان االسلوب االخر في تحليل الفقرات هو ايجاد العالقة االرتباطية بين      
درجة كل فقرة والدرجة الكلية ، وقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسـون  

Person-Corelation Cofficient    الستخراج العالقة االرتباطيـة بـين
اسـتمارة ،  ) ٣٠٠(درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ 

وقد كانت جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً  عنـد مسـتوى داللـة    
  ) .٢٩٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(

  مؤشرات صدق المقياس وثباته -هـ
   Validityالصدق -١

  :قق في هذا المقياس نوعان من الصدق هما وقد تح     
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   Facevalidityالصدق الظاهري -أ
وقد تحقق هذا النوع من الصدق لمقياس االغتراب االجتماعي عندما      

تم عرضه على مجموعة من الخبراء المختصين في علم النفس واالجتماع 
  .والذين اجمعت ارائهم على صالحية فقراته 

   Constract Validityصدق البناء -ب
ولقد تحقق هذا النوع من الصدق في هذا المقياس من خالل ايجـاد        

العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس ، حيـث ان  
ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعني ان الفقرة تقـيس نفـس   

ء هذا المؤشر تم االبقاء وفي ضو) ٢٨(المفهوم الذي تقيسه الدرجة الكلية 
على الفقرات التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس 
دالة احصائياً ، والمقياس الذي تنتخب فقراته طبقاً  لهذا المؤشـر يمتلـك   

  ) ٣(، وكما هو موضح في الجدول ) ١٤(صدقاً  بنائياً 
  : eabilityالثبات -٢

  -:لمقياس بطريقتين تم استخراج ثبات هذا ا     
   Test-Retest Methodاعادة االختبار –طريقة االختبار -١

الستخراج الثبات بهذه الطريقة اعادت الباحثة تطبيق المقياس علـى       
) ١٥(من الـذكور و  ) ١٥(مستجيب وبواقع ) ٣٠(عينة من االفراد بلغت 

، وبعد تطبيق يوم ) ١٥(من االناث ، وكانت الفترة الفاصلة بين التطبيقين 
معادلة ارتباط بيرسون بين درجات االفراد في التطبيقين بلغت قيمة معامل 

  ) .٠.٨٢(االرتباط 
   Alfa Cofficient Internal Consistancyلالتساق الداخلي ) الفا(معامل -٢

اسـتمارة بشـكل   ) ٨٠(الستخراج الثبات بهذه الطريقة تـم اختيـار        
لالتساق الداخلي بلغ معامـل الثبـات   ) الفا(عشوائي، وبعد تطبيق معادلة 

)٠.٨٩. (  
وعلى وفق مؤشرات الصدق والثبات ، فضالً  عن مؤشرات تحليل       

الفقرات يمكن القول انه تم التوصل الى مقياس لقياس االغتراب االجتماعي 
  ) . ١/ملحق (
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  : مقياس الحاجة الى الحب-ب
  ذا المقياس تم اعتماد الخطوات االتية العداد ه     
  :جمع فقرات المقياس -١

اعتمدت الباحثة مجموعة من المصادر لجمع فقرات مقياس الحاجـة       
  :الى الحب وهي 

االعتماد على النظريات الرئيسية التي فسرت مفهوم الحاجـة    - أ
  . الى الحب وبالخصوص منظور الحاجات 

تمت مراجعة المقاييس التي اعدت لقياس الحاجة الى الحـب    -  ب
 :وهي 

  ) .٣٦(  Rubin's Scale (1970)مقياس روبن  - ١
 ) .١٩( Critelli's Scale (1977)مقياس كريتلي  - ٢
 ) .١١) (٢٠٠٥(مقياس قدوري  - ٣
فقرة ، تتم االجابة عليها بواحدة ) ٢٨(وفي ضوء ذلك تم التوصل الى      

اوافق عليها بدرجة كبيرة ، اوافق عليها بدرجـة  ( من خمسة بدائل وهي 
، حيـث  ) متوسطة ، اوافق عليها ، ال اوافق عليها ، ال اوافق عليها ابداً  

وتعطـى  ) اوافق عليها بدرجـة كبيـرة  ( على البديل ) ٥(تعطى الدرجة 
 ) .ال أوافق عليها ابداً (على البديل ) ١(الدرجة 

  

   :صالحيات فقرات المقياس-٢
رض التعرف على مدى صالحية فقرات المقياس ، تـم عرضـها   لغ     

بصورتها االولية على مجموعة من الخبراء المختصين في علم الـنفس ،  
فأكثر %) ٨٠(حيث تم االبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق 

فقرات اتفق عليها الخبراء انها غير صالحة ) ٣(وبناء على ذلك استبعدت 
) ٢٥(الجل قياسه وبذلك اصبح عدد فقـرات المقيـاس   لقياس ما وضعت 
  يوضح ذلك ) ٤(فقرة ، والجدول 
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  )٢(جدول 
واستبعدت من %) ٨٠(الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق اقل من 

  المقياس
  الفقرة  تسلسل الفقرة في المقياس

  .عالقاتي مع االخرين قوية وعميقة   ٥
  .انا فخور بمن يستطيع ان يحب االخرين   ٩
  .اجد نفسي عندما اشعر بحب االخرين   ١٢

  

  : Items Analysisتحليل الفقرات -٣
لغرض االبقاء على الفقرات المميزة والتأكد من كفاءتها في تحقيـق       

  -:مبدأ الفروق الفردية الذي يقوم عليه القياس ، استعانت الباحثة بأسلوبين 
   Contrasted Groupsالمجموعتان المتطرفتان -أ
لغرض اجراء التحليل في ضوء هذا االسلوب اتبعت الباحثة الخطوات      

  -:االتية 
  . تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة  - ١
 . ترتيب االستمارات من اعلى درجة الى اوطأ درجة  - ٢
من االستمارات الحاصلة علـى الـدرجات   %) ٢٧(تعيين نسبة الـ - ٣

صـلة علـى   من االسـتمارات الحا %) ٢٧(العليا في المقياس والـ
 .الدرجات الدنيا في المقياس 

اسـتمارة ، فـأن نسـبة    ) ٣٠٠(وبما ان مجموع عينة التحليل بلـغ       
استمارة لكـل مجموعـة ، وعليـه فـأن عـدد      ) ٨١(تكون %) ٢٧(الـ

وبعد اسـتعمال  . استمارة ) ١٦٢(االستمارات التي خضعت للتحليل تكون 
ختبـار داللـة الفـروق بـين     معادلة االختبار التائي لعينتين مسـتقلتين ال 

المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقيـاس تبـين ان جميـع    
وبدرجـة  ) ٠.٠٥(مسـتوى داللـة    فقرات المقياس كانت مميـزة عنـد  

  ).١٦٠(حرية
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 Internal Consistencyعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس -ب
Coefficient :  

في استخراج القوة التمييزية للفقرة على العالقـة  يعتمد هذا االسلوب      
االرتباطية بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ، ولقد تم استعمال 
معامل ارتباط بيرسون اليجاد العالقة بين درجة كل فقـرة مـن فقـرات    
المقياس والدرجة الكلية ، وقد كانت جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً  

  ). ٢٩٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(ى داللة عند مستو
  :مؤشرات صدق المقياس وثباته : رابعاً  

    Validityالصدق -١
  :وقد تحقق في هذا المقياس مؤشران للصدق      

  

  : Face Validityالصدق الظاهري -أ
لقد تمتع هذا المقياس بمؤشرات الصدق الظاهري وذلك عنـدما تـم        

لخبراء لغرض تقويمـه والحكـم علـى    عرض فقراته على مجموعة من ا
  .صالحية فقراته 

  :Criterion-Related Validityالصدق التالزمي او الصدق المرتبط بمحك -ب
يعتمد هذا النوع من الصدق على ايجـاد العالقـة االرتباطيـة بـين          

) ٢١(للسلوك الذي وضع االختبار لقياسهاالختبار وبعض المحكات االخرى 
ذا النوع من الصدق قامت الباحثة بتطبيق المقياس الذي ولغرض ايجاد ه. 

، فـي ان   ٢٠٠٥) قدوري(اعدته في هذا البحث مع المقياس الذي اعدته 
مستجيب ومستجيبة تم اختيارهم بطريقـة  ) ٦٠(واحد على مجموعة بلغت 

عشوائية ، وبعد تفريق الدرجات التي حصل عليهـا المسـتجيبون علـى    
لحساب معامل االرتباط ) بيرسون ( معادلة ارتباط المقياسين ، تم استخدام 

  ).٠.٠٥(وهو دال عند مستوى داللة ) ٠.٨٧(بينهما ، حيث بلغت 
  :Reliablityالثبات -٢

  : وقد تم استخراج الثبات بالطرائق االتية      
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   :Test-Retestاعادة االختبار -١
لمقياس على عينة اليجاد الثبات بهذه الطريقة ، اعدت الباحثة تطبيق ا     

) ٢٠(من الذكور و) ٢٠(مستجيب بواقع ) ٤٠(من افراد البحث بلغ عددها 
يوم ، وبعد ) ١٥(من االناث ، وكانت المدة الزمنية الفاصلة بين التطبيقين 

تطبيق معادلة معامل ارتباط بيرسون بين درجات االفراد فـي التطبيقـين   
  ) . ٠.٧٩(كانت قيمة معامل االرتباط 

  

   Alfa Cofficient Internal Consistancyل الفا االتساق الداخلي معام-٢
اسـتمارة بشـكل   ) ١٠٠(الستخراج الثبات بهذه الطريقة تم اختيـار       

لالتساق الداخلي وقد بلغت قيمة معامل ) الفا(عشوائي ، ثم استعملت معادلة 
  ) .٠.٩١(الثبات 
عـن مؤشـرات    وعلى وفق مؤشرات الصدق والثبات هذه ، فضالً      

تحليل الفقرات ، يمكن القول انه تم التوصل الى الصيغة النهائية لمقيـاس  
  ) .٢/ملحق ( الحاجة الى الحب 

  الوسائل االحصائية 
  :تم استخدام الوسائل االحصائية االتية لمعالجة بيانات هذا البحث      
  .معادلة االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين  - ١
 .لالتساق الداخلي ) الفا(ة معادل - ٢
 .معادلة ارتباط بيرسون  - ٣
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  :سيتم عرض نتائج البحث على وفق تسلسل اهدافه وكاالتي 

بناء مقياس لألغتراب االجتماعي لدى شرائح اجتماعية مختلفة مـن   - ١
 .العراقين المقيمين في بعض الدول العربية 

خالل الخطوات التي تم عرضـها فـي   وقد تحقق هذا الهدف من      
  .منهجية البحث واجراءاته 

قياس االغتراب االجتماعي لدى شـرائح اجتماعيـة مختلفـة مـن      - ٢
 .العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية 

لقد اظهرت نتائج البحث ان متوسط درجات االغتراب االجتماعي لدى 
 الجنسـين  العراقيين المقيمين في بعض الـدول العربيـة ومـن كـال    

درجة وبـأنحراف معيـاري   ) ٦٩.٨٩(والمشمولين بالبحث الحالي هو 
درجة وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضـي  ) ١٢.٢٤(مقداره 

درجة يالحظ انه اعلى مـن المتوسـط الفرضـي    ) ٦٠(للمقياس وهو 
للمقياس وعند اختبار الفرق بين المتوسطين بأستخدام معادلة االختبـار  

وبدرجـة  ) ٠.٠٥(ينة واحدة تبين انه دال معنوياً  عند مستوى التائي لع
  ) ٣(، وكما هو موضح في الجدول ) ٢٩٩(حرية 

  

  )٣(جدول 
خالصة االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات االغتراب االجتماعي 

  والمتوسط الفرضي للمقياس لدى افراد عينة البحث
المتوسط الحسابي 

  للعينة
االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية   المتوسط الفرضي
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

١.٩٦  ١٣.٩٣  ٦٠  ١٢.٢٤  ٦٩.٨٩  
  

وتشير هذه النتيجة الى ان عينة هذا البحث تسلك سلوكاً  واضحاً  من      
سلوكيات االغتراب االجتماعي، واذا كانت هذه السلوكيات تعطي مؤشراً  

ً  من مؤشرات سوء توافق ال فرد النفسي مع ذاته وسـوء توافقـه   واضحا
االجتماعي مع االخرين، فأن وجوده في بيئـات لهـا انظمـة اجتماعيـة     
وتركيبات بنائية نفسية مختلفة عن المصادر االصلية لبناء هذا الفرد يجعل 
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من حالة االغتراب هذه ردة فعل طبيعية لمشاعر الغربة التي يعيشها بعيداً  
علم ان معظم العراقيون المقيمون في الـدول  عن اهله وبلده، سيما ونحن ن

العربية وكذلك االجنبية قد غادروا بلدهم لظروف قاهرة او قسرية اجبرتهم 
على االبتعاد عن بلدهم، ولذلك فأن مشاعر االغتراب االجتمـاعي تكـون   
قوية وواضحة لديهم وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة بون وكـولي  

Pon & Coley(1978) )٣٩. (  
  :التعرف على داللة الفروق في االغتراب االجتماعي على وفق المتغيرات االتية-٢
  ) : اناث  –ذكور ( الجنس -١

لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري       
لدرجات كل من الذكور واالناث ، اذ بلغ المتوسـط الحسـابي لـدرجات    

درجة ، امـا  ) ٤،٣٢(اف معياري مقداره درجة وبأنحر) ٥٨،١٤(الذكور 
درجـة وبـأنحراف   ) ٦١.٢٢(المتوسط الحسابي لدرجات االناث فقد بلغ 

درجة، وبعد تطبيق معادلة االختبار التائي لعينتين ) ٧.٢٥(معياري مقداره 
مستقلتين كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدوليـة ،  

  ) ٤(ول وكما هو مبين في الجد
  

  )٤(جدول 
  قيمة االختبار التائي للفروق بين درجات الذكور واالناث في االغتراب االجتماعي

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

  ٠.٠٥  ١.٩٦  ١٥.٦٣  ٢٩٨  ٤.٣٢  ٥٨.١٤  ١٥٠  ذكور
  ٧.٢٥  ٦١.٢٢  ١٥٠  اناث

وتشير هذه النتيجة الى ان مشاعر االغتراب االجتماعي لدى االنـاث       
هي اكبر مما هي عليه عند الذكور ، وان ذلك يعـود وبحسـب تفسـير    
المنظور االجتماعي المعرفي لمفهوم االغتراب االجتماعي الى ان االنـاث  

دل الثقافي ، حيث ان اكثر حساسية وتأثراً  لعوامل التغير االجتماعي والتب
 Psychological Stabilityاالناث لديهن ميوالً  اقوى ألستقرار النفسي 

واالجتماعي في اطار الثقافة التي ينشأن فيها ، وما تحمله هذه الثقافة مـن  
فأنهن بالتالي يكـن  . تقاليد وعادات تميز شخصياتهن وبنائهن االجتماعي 

عي ولسلوكياته عند تعرضهن لمثل اكثر عرضة لمشاعر االغتراب االجتما
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تلك التحوالت االجتماعية والتبدالت الثقافية ولذلك جاءت استجابات االناث 
على مقياس االغتراب االجتماعي بدرجة اقوى مما هي عند الذكور ، وقد 

، واتفقت مع ) ١٣) (٢٠٠٥(اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة النعيمي 
  ) . ٣٥) (رايس(نتائج دراسة 

  ) :اعزب  –متزوج ( الحالة االجتماعية -ب
لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري       

لدرجات كل من المتزوجين والعزاب ، اذ بلغ المتوسط الحسابي لـدرجات  
درجـة  ) ٤.٥٥(درجة ، وبأنحراف معياري مقداره ) ٥٨.٩٩(المتزوجين 

درجة وبأنحراف ) ٥٧.٤٢(عزاب فقد بلغ اما المتوسط الحسابي لدرجات ال
درجة ، وبعد تطبيق معادلـة االختبـار التـائي    ) ٣.٩٥(معياري مقداره 

لعينتين مستقلتين كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر مـن القيمـة التائيـة    
  ) ٥(الجدولية وكما هو مبين في الجدول 

  )٥(جدول 
  ين والعزاب في االغتراب االجتماعيقيمة االختبار التائي للفرق بين درجات المتزوج

الحالة 
  االجتماعية

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

  ٠.٠٥  ١.٩٦  ١.١٧  ٢٩٨  ٤.٥٥  ٥٨.٩٩  ١٨٠  متزوج
  ٣.٩٥  ٥٧.٤٢  ١٢٠  اعزب

اعر االغتراب االجتماعي وسـلوكياته  وتشير هذه النتيجة الى ان مش     
 –لدى االفراد المتزوجين ال تختلف عن تلك التي عند العزاب ، ومعرفياً  

اجتماعياً  ، فأن تفسير ذلك يعود الى ان سلوكيات االغتراب االجتماعي ال 
تتأثر بحالة الفرد االجتماعية عندما يعيش فعالً  وواقعاً  مشـاعر الغربـة   

ن مجتمعـه وبلـده ، ذلـك ان سـلوكيات االغتـراب      الناتجة عن بعده ع
 Values Systemesاالجتماعي تتبلور من خالل ذلـك النظـام القيمـي    

المتغير ، وتلك القواعد والسلوكيات الجديدة التي تفرض عليه لضبط سلوكه 
واخضاعه لتلك النظم سواء كان متزوجاً  او اعزباً  ولذلك جاءت الفروق 

ة معنوياً  وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسـة  بين استجاباتهم غير دال
  ) .٣٥( Reiss (1997)رايس 
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   )سنوات ) ١٠(اكثر من  –سنوات ) ٥(اقل من ( مدة االقامة -جـ
لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحساي واالنحراف المعيـاري       

ولئـك  سنوات ، وا) ٥(لدى االفراد الذين مضت على مدة اقامتهم اقل من 
سنوات ، اذ بلـغ المتوسـط   ) ١٠(الذين مضت على مدة اقامتهم اكثر من 

) ٥(الحسابي لدرجات االفراد الذين مضت على مدة اقـامتهم اقـل مـن    
درجة ، امـا  ) ٢.٦٥(درجة وبأنحراف معياري مقداره ) ٤٩.٤٠(سنوات 

سـنوات فقـد بلـغ    ) ١٠(االفراد الذين مضت على مدة اقامتهم اكثر من 
درجة وبأنحراف معياري مقـداره  ) ٥٣.٣٥(الحسابي لدرجاتهم المتوسط 

درجة ، وبعد تطبيق معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين كانت ) ٣.٤٤(
  .يبين ذلك ) ٦(درجة ، والجدول ) ١٨.٨١(القيمة التائية المحسوبة 

  

  )٦(جدول 
دة قيمة االختبار التائي للفروق بين درجات االفراد الذين مضت على م

سنوات واالفراد الذين مضت على مدة اقامتهم اكثر ) ٥(اقامتهم اقل من 
  سنوات) ١٠(من 

المتوسط   العدد  مدة االقامة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

) ٥(اقل من 
  سنوات

٢.٦٥  ٤٩.٤٠  ١٦٠    
٢٩٨  

  
١٨.٨١  

  
١.٩٦  

  
٠.٠٥  

اكثر من 
  سنوات) ١٠(

٣.٤٤  ٣٥..٥٣  ١٤٠  

  

) ١٠(وتشير هذه النتيجة الى ان االفراد الذين ازدادت مدة اقامتهم عن      
سنوات كانوا اكثر شعوراً  باالغتراب االجتماعي من االفراد الذين تقل مدة 

  :سنوات وقد يعود ذلك الى ) ٥(اقامتهم عن 
اجهها االفراد الذين ازدادت مـدة  ان حجم التحديات الثقافية التي يو - ١

سنوات تكون اكثر بكثير من تلك التي يواجههـا  ) ١٠(اقامتهم عن 
سنوات وذلك لما يشغلونه من ) ٥(االفراد الذين تقل مدة اقامتهم عن 

مساحة اجتماعية اكبر وبمنظور زمني اطول في البلدان التي يقيمون 
  .فيها 
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جاه التوافق وحل الصراعات ان مستوى الطاقة النفسية والمتجهة بأت - ٢
النفسية واالجتماعية والتي يستنزفها االفراد الذين تزداد مدة اقامتهم 

سنوات هو اكبر بكثير من االفراد الذين تقل مدة اقـامتهم  ) ١٠(عن 
 . سنوات ) ٥(عن 

كلما ازدادت مدة اقامة االفراد في بلدان غير بلدانهم االصلية كلمـا   - ٣
دم االستقرار النفسي بين االنسالخ عـن  ازدادت لديهم مشاعر من ع

نظام قيمهم القديمة واالنصياع الى االنظمة القيمية الجديـدة والتـي   
تكون غريبة في بعض االحيان ولذلك فأنهم يكونون اكثر عرضـة  
لمشاعر االغتراب االجتماعي ، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع  

 ) .٣٥( Roady & Lenn (1990)نتائج دراسة رودي ولين 
بناء مقياس لقياس الحاجة الى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلفـة   - ٤

 : من العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية 
وقد تحقق هذا الهدف من خالل الخطوات التي تم اتخاذهـا فـي        

  منهجية البحث واجراءاته 
 قياس الحاجة الى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلفة من العراقيين -٥

 .المقيمين في بعض الدول العربية 
لقد أظهرت نتائج البحث ان متوسط درجات الحاجة الى الحب لـدى       

درجة ، وبأنحراف معياري مقداره ) ٨٩.٩٤(افراد عينة البحث الحالي هو 
درجة ، وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقيـاس  ) ١٢.٤٤(

لمتوسط الحسـابي اكبـر مـن قيمـة     درجة ، تبين ان قيمة ا) ٧٥(البالغ 
المتوسط الفرضي للمقياس وعند اختبار الفرق بين المتوسطين بأسـتعمال  
معادلة االختبار التائي لعينة واحدة اتضح انه ذو داللة معنوية عند مستوى 

 ) ٧(، وكما هو موضح في الجدول ) ٢٩٩(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(داللة 
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  )٧(جدول 
ق بين متوسط درجات مقياس الحاجة الى الحب االختبار التائي للفرو

  والمتوسط الفرضي للمقياس لدى افراد عينة البحث
متوسط   العينة

  العينة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الفرضي

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

٠.٠٥  ١.٩٦  ٢١.٣٤  ٧٥  ١٢.٤٤  ٨٩.٩٤  ٣٠٠  
  

تيجة الى ان عينة البحث الحالي لديها مستوى عالٍ  من وتشير هذه الن     
  : الحاجة الى الحب ، وان ذلك قد يكون عائد الى 

ان معظم االفراد المقيمون في بلدان غير بلدانهم االصـلية يشـعرون   -١
بأحباط في اشباع حاجاتهم االنتمائية واالرتباطية ، وعندما تحبط مثل هـذه  

  -:ة لها تكون كاالتيالحاجات فأن النتيجة الواقعي
  .شعور بالعزلة االجتماعية  -١
  .ضعف في التفاعل االجتماعي االيجابي مع االخرين  -٢

وبالنتيجة يكون هناك احباط واضح في اشباع الحاجة الى الحب والتي      
ال يمكن تحقيقها اال من خالل وجود الفرد وارتباطه االيجابي مع اهلـه ،  

اخرى تشعره باالنتماء الـذي يميـز هويتـه     واصحابه وجيرانه ، ورموز
  .  Social Identityاالجتماعية 

  -:التعرف على الفروق في الحاجة الى الحب على وفق المتغيرات االتية-٥ 
   :)اناث  –ذكور ( الجنس -أ

لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري       
ذ بلغ المتوسـط الحسـابي لـدرجات    لدرجات كل من الذكور واالناث ، ا

درجة ، اما ) ٧.٢٥(درجة ، وبانحراف معياري مقداره ) ٧٠.١١(الذكور 
درجة ، وبـانحراف  ) ٦٩.٩٩(المتوسط الحسابي لدرجات االناث فقد بلغ 

درجة ، وبعد تطبيق معادلة االختبار التائي لعينتين ) ٦.٤٩(معياره مقداره 
حسوبة اقل من القيمة التائيـة الجدوليـة ،   مستقلتين كانت القيمة التائية الم

  ) ٨(وكما هو مبين في الجدول 
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  ٣٨٨

  )٨(جدول 
  قيمة االختبار التائي للفروق بين درجات الذكور واالناث في الحاجة الى الحب

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  وليةالجد  المحسوبة  الداللة

  ٠.٠٥  ١.٩٦  ٠.٥٦  ٢٩٨  ٧.٢٥  ٧٠.١١  ١٥٠  ذكور 
  ٦.٤٩  ٦٩.٩٩  ١٥٠  اناث

ان القيمة التائية المحسوبة هي اصغر من القيمة ) ٨(يتبين من الجدول      
التائية الجدولية ، مما يشير الى انه ليس هناك فروقاً  في الحاجة الى الحب 

ت، فالحاجة الى الحب تكاد وعلى وفق منظور الحاجا. بين الذكور واالناث
تكون القاسم المشترك االكبر لجميع االفراد سواء كانوا ذكوراً او اناثـاً ،  
فجميع االفراد لديهم الرغبة الحقيقية والدافعية القوية الن يكونوا مقبـولين  
اجتماعياً وداخلين في عالقات اجتماعية حميمة وايجابية، علـى ان سـفر   

الثقافة التي ينشأ فيها والتي يشعر باالنتمـاء اليهـا   الفرد واقامته بعيداً عن 
يولد لديه فراغاً عاطفياً يتساوى فيه كل من الذكور واالنـاث، خاصـة اذا   
علمنا ان مثل هؤالء االفراد يفتقدون لمصادر االشباع الحقيقي لهذه الحاجة 
والمتمثلة بأهلهم، واصدقائهم، ومعارفهم الذين يمـدونهم بمشـاعر الـود،    

 Smithفقة، والمحبة، وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة سميث والر
(1980) )٢٦. (  

  ) اعزب  –متزوج ( الحالة االجتماعية -ب
لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري       

لدرجات كل من المتزوجين والعزاب ، اذ بلغ المتوسط الحسابي لـدرجات  
درجة ، ) ٦.٥٥(درجة ، وبأنحراف معياري مقداره ) ٦٧.٢٩(المتزوجين 

درجـة ،  ) ٦٣.٤٠(اما المتوسط الحسابي لدرجات العـزاب فقـد بلـغ    
درجة ، وبعد تطبيق معادلة االختبـار  ) ٤.٤٩(وبانحراف معياري مقداره 

التائي لعينتين مستقلتين كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية 
  ) ٩(وكما هو مبين في الجدول الجدولية ، 
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  )٩(جدول 
  قيمة االختبار التائي للفروق بين درجات المتزوجين والعزاب في الحاجة الى الحب

الحالة 
  االجتماعية

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

  ٠.٠٥  ١.٩٦  ١٧.٧٦  ٢٩٨  ٦.٥٥  ٦٧.٢٩  ١٨٠  متزوج
  ٤.٤٩  ٦٣.٤٠  ١٢٠  اعزب

وتشير هذه النتيجة الى ان الحاجة الى الحـب لـدى االفـراد غيـر          
هي اقوى من تلك التي عند المتـزوجين ، وعلـى   ) العزاب ( المتزوجين 

  -:وفق منظور الحاجات ، فأن ذلك يعود الى االتي 
ة ان لم تكن كافية لتحقيـق  ان العالقات الزوجية توفر مساحة واسع - ١

 Psychological Saveحاالت مـن الشـعور بـاالمن النفسـي     
واالنتماء ، وعند تحقيق هاتين الحاجتين فأن االجواء تكون مناسـبة  

  .لتحقيق ارضاء كافٍ  للحاجة الى الحب 
ان الزواج يوفر لالفراد المغتربين والمقيمين في بلدان غير بلـدانهم   - ٢

الستقرار النفسي التي تساعد وتعزز من اشباع االصلية ، حالة من ا
حاجاتهم للحب وعند المقارنة ، فأننا نجد ان االفراد غير المتزوجين 
يكون غير مستقرين نفسياً  وبالتالي فأن عدم االستقرار النفسي هـذا  
يحبط لديهم اشباع الحاجة الى الحب ، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة 

 ) .٣٠( Lawss (1989)مع نتائج دراسة الوس 
  -) :سنوات ) ٥(أقل من  –سنوات ) ١٠(اكثر من ( مدة االقامة -جـ

لتحقيق هذا الهدف استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري       
سنوات ، والذين ) ١٠(لدرجات كل من االفراد الذين تزيد مدة اقامتهم عن 

الحسابي لـدرجات  سنوات ، اذ بلغ المتوسط ) ٥(تقل عن مدة اقامتهم عن 
درجـة ،  ) ٦٠.٨٩(سـنوات  ) ١٠(االفراد الذين تزيد مدة اقامتهم عـن  

درجة ، اما المتوسط الحسابي لدرجات ) ٥.٤٠(وبأنحراف معياري مقداره 
درجـة ،  ) ٥٨.٢٤(سنوات فقد بلغ ) ٥(االفراد الذين تقل مدة اقامتهم عن 

دلة االختبـار  درجة ، وبعد تطبيق معا) ٣.٢١(وبأنحراف معياري مقداره 
التائي لعينتين مستقلتين ، كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر مـن القيمـة   

  ) .١٠(التائية الجدولية ، وكما هو مبين في الجدول 
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  ٣٩٠

  )١٠(جدول 
) ١٠(قيمة االختبار التائي للفرق بين درجات االفراد الذين تزداد مدة اقامتهم عن 

  سنوات) ٥(سنوات والذين تقل مدة اقامتهم عن 
المتوسط   العدد  مدة االقامة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

اكثر من 
  سنوات) ١٠(

٥.٤٠  ٦٠.٨٩  ١٤٠    
٢٩٨  

  
١٦.٢٦  

  
١.٩٦  

  
٠.٠٥  

) ٥(اقل من 
  سنوات

٣.٢١  ٥٨.٢٤  ١٦٠  

ة الى الحب لدى االفراد الذين تزداد وتشير هذه النتيجة الى ان الحاج     
سنوات كانت اكثر من االفراد الذين تقل مدة اقامتهم ) ١٠(مدة اقامتهم عن 

سنوات ، وعلى وفق منظور الحاجات ، فأن تفسير ذلك يعود الى ) ٥(عن 
  :االتي 
ً ، فأن مستوى الشعور بالحنين للهوية االجتماعية االصـلية   - ١ عاطفيا

سنوات هم اكثر من ذلـك  ) ١٠(دة اقامتهم عن لالفراد الذين تزيد م
) ٥(المستوى الذي يشعر به االفراد الذين تقل مـدة اقـامتهم عـن    

 Socialسنوات ، ويعود هذا بالتأكيد الى بعد المسافة االجتماعيـة  
Destance  والمكانية التي تزداد طردياً  مع عدد سنوات الغربة عن

  .االهل والوطن 
٢ -  ً سنوات قـد  ) ١٠(الذين تزداد مدة اقامتهم عن ان االفراد : معرفيا

ادركوا ان ظروف عودتهم فيها قدراً  من الصعوبة خاصة بعـد ان  
استقر الكثير منهم عائلياً  ، ومهنياً  ، ومعيشياً  ، وعند المقارنة مع 

فأننـا نجـد ان   . سـنوات  ) ٥(االفراد الذين تقل مدة اقامتهم عـن  
ير لذلك جاءت الحاجة عندهم ادراكهم لظرف عودتهم هي اسهل بكث

سنوات ، ) ١٠(اقل مما هي عند االفراد الذين تزداد مدة اقامتهم عن 
 Fromوقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة فروم وكول 

& Cole (1998) )٣٠. ( 
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التعرف على العالقة بين االغتراب االجتماعي والحاجة الى الحب لدى -٧
   :من العراقيين المقيمين في بعض الدول العربية شرائح اجتماعية مختلفة

لتحقيق هذا الهدف استخدمت معادلة ارتبـاط بيرسـون السـتخراج         
العالقة االرتباطية بين درجات االفراد على مقياس االغتراب االجتمـاعي  
ودرجاتهم على مقياس الحاجة الى الحب ، اذ بلغت القيمة الحرجة لداللـة  

، وبمسـتوى داللـة   ) ٢٩٨(عند درجة حريـة  ) ٠.١٠(معامل االرتباط 
، ) ٠.٤٠(، وبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيـرين  ) ٠.٠٥(

وهو معامل ارتباط دال احصائياً  ، فهو يشير الى أن هناك عالقة طرديـة  
ودالة معنوياً  بين االغتراب االجتماعي والحاجة الى الحب ، فكلما زادت 

كياته كلما زادت الحاجة الى الحب ، وكلما احبطت مشاعر االغتراب وسلو
الحاجة الى الحب في اشباعها وفي مستوى ارضائها كلمـا ازداد شـعور   
الفرد باالغتراب ، وقد اتفقت نتيجة هذا البحث مع نتائج دراسـة ولسـتر   

  ) .٢٠) (١٩٩٩(، ودراسة جوردن ) ٣٩) (١٩٩٩(
 

 
ليه البحث من نتائج تضع الباحثـة التوصـيات   على وفق ما توصل ا     

  -:والمقترحات االتية 
دعم المغتربين العراقيين دعماً  اقتصادياً  واجتماعياً  وتكثيف جهود  - ١

الدولة بكافة مؤسساتها على تسهيل امر عودتهم الى ارض الـوطن  
بما يضمن لهم من تحقيق وارضاء حاجاتهم في الحـب واالنتمـاء   

  .االجتماعية االصلية  واالرتباط بهويتهم
أجراء دراسة مماثلة على فئات اجتماعية اخرى لم يتناولها البحـث   - ٢

 ) .كاالرامل ، واليتامى ، والمعوقون وغيرهم ( الحالي 
اجراء دراسة تجريبية واسعة بنفس متغيرات البحث الحالي وعلـى   - ٣

 .شرائح اجتماعية مختلفة 
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االغتراب الثقافي لدى اعضـاء  ) : ١٩٩٥(البلداوي ، جميل حمدي محمود  -١

هيأة التدريس في الجامعات العراقية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية 
  .التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد 

سيكولوجية االغتراب لدى طلبة الجامعـة ،  ) : ١٩٨٠(حافظ ، احمد خيري  -٢
 .اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة عين شمس 

موفـق الحمـداني لطلبـة    . د.محاضـرات أ ) : ١٩٩٤(الحمداني ، موفق  -٣
 .الماجستير ، قسم علم النفس ، كلية االداب جامعة بغداد 

سـيكولوجية االنتمـاء   ) : ١٩٨٦(خليل ، محمد سيد ، وحافظ احمد خيري  -٤
دراسة ميدانية بمدينة العريش ، جامعة عين شمس ، كلية االداب ، قسم علم 

 .رة النفس ، القاه
المدخل الى علم النفس ، دار مـاكجر وهيـل ،   ) : ١٩٨٣(دافيدون ، لندال  -٥

 . القاهرة 
 .ذخيرة علم النفس، الدار الدولية للنشر والتوزيع ) : ١٩٨٨(دسوقي ، كمال  -٦
 .نظريات الشخصية ، جامعة بغداد ، بغداد ) : ١٩٨٣(شلتز ، دوان  -٧
نفسية لغيـر المتـزوجين   االثار ال) : ٢٠٠٤(الشمري ، حنان جمعة عبداهللا  -٨

وعالقتها ببعض المتغيرات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب ، 
 .الجامعة المستنصرية

الشخصية بين التنظير والقيـاس ، جامعـة   ) : ١٩٨٨(صالح ، قاسم حسين  -٩
 .بغداد ،بغداد

االغتراب لدى حملة الشهادات العليا ، رسالة ) : ٢٠٠٠(العكيلي ، جعفر ،  -١٠
 .تير غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة بغداد ماجس

الشخصية المتصنعة وعالقتها بالحاجة ) : ٢٠٠٥(قدوري ، هبة مؤيد محمد  -١١
 .الى الحب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة بغداد 

 .الوجودية ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ) : ١٩٨٢(ماكوري ، جون  -١٢
اجد محمود ، بعض انماط االغتراب وعالقتها بالحاجـات  النعيمي ، لطيفة م -١٣

المرتبطة بها لدى الهيئات التدريسية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كليـة  
 .االداب ، الجامعة المستنصرية 

14- Anastasi,A.(1976) : Psychological Testing and Assessment , 
Allyn & Bacon, INC . 
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  )١/ملحق ( 
  مقياس االغتراب االجتماعي بصورته النهائية

  
  عزيزي المستجيب
  عزيزتي المستجيبة

  ...تحية طيبة 
الغراض خاصة بالبحث العلمي ، تضع الباحثة بين يديك مجموعـة       

من الفقرات التي تعبر عن مشاعرك وردود افعالك المحتملة اتجاه بعـض  
ف المختلفة ، لذا نرجوا منك قراءة كل واحدة منها واالجابـة عنهـا   المواق

  .بصدق وموضوعية ، شاكرين تعاونك معنا 
  

  ذكر               انثى :     الجنس 
  

  متزوج                اعزب: الحالة االجتماعية 
  

  سنوات ) ١٠(سنوات               أكثر من ) ٥(اقل من : مدة االقامة 
  
تنطبق   الفقرات  ت

علي 
  تماماً 

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

ال 
تنطبق 
  علي

ال 
تنطبق 
علي 
  أبداً 

أشعر بأني لم اقم بكل مـا يجـب ان     ١
  اقوم به 

          

            اتجنب مصادقة االخرين  ٢
            ال اشعر بأهتمام االخرين بي   ٣
            ال اتجاوب مع افكار االخرين  ٤
            ال أثق باالخرين من حولي   ٥
            ال أرغب في التعرف على االخرين  ٦
أشعر ان الكثير من االعمال التي اقوم   ٧

  بها ليس لها معنى 
          

          ادرك انني ال اجد من يساعدني عندما   ٨



  
بشرى عناد مبارك. د.م                                           ٨٥العدد / مجلة كلية االداب  

  
  
 

  ٣٩٦

اقع في مأزق او مشكلة معينـة فـي   
  حياتي 

            يزعجني وجود االخرين معي   ٩
ى الصـداقة الحقيقيـة فـي    افتقد لمعن  ١٠

  حياتي 
          

ً  لألحـداث    ١١ ً  مميزا ال اعطى اهتماما
  التي تقع قريباً  مني 

          

اشعر ان االحداث من حـولي تتغيـر     ١٢
  بسرعة كبيرة

          

ال تجــذبني االعمــال التــي تعــزز   ١٣
  عالقاتي مع االخرين 

          

مهما ابذل من جهد فـال اسـتطيع ان     ١٤
  احقق اهدافي 

          

اشعر بان الدنيا مـن حـولي ضـيقة      ١٥
  ومحدودة 

          

اشعر بنقص قدراتي ومهـاراتي فـي     ١٦
  التعامل مع االخرين 

          

ال يوجد هناك في حياتي ما يسـعدني    ١٧
  او يفرحني 

          

ارى انني في عالم صغير وحيـاة ال    ١٨
  تثيرني 

          

حتى عندما اكون مع االخرين اشـعر    ١٩
  بالوحدة 

          

اشعر ان غيابي اليؤثر في االخـرين    ٢٠
  وال يهمهم 

          

  



  
بشرى عناد مبارك. د.م                                           ٨٥العدد / مجلة كلية االداب  

  
  
 

  ٣٩٧

  )٢/ملحق (
  مقياس الحاجة الى الحب بصورته النهائية

  عزيزي المستجيب
  عزيزتي المستجيبة 

  ...تحية طيبة 
الغراض خاصة بالبحث العلمي ، تضع الباحثة بين يديك مجموعـة       

ـ   اه القضـايا النفسـية   من الفقرات التي تعبر عن مشاعرك ومواقفـك اتج
واالجتماعية المختلفة ، راجية منك االجابة عنهـا بصـدق وموضـوعية    

    .شاكرين تعاونك معنا 
  

  ذكر               انثى : الجنس 
  

  متزوج                اعزب: الحالة االجتماعية 
  

  سنوات) ١٠(سنوات               اكثر من ) ٥(اقل من : مدة االقامة 
  

  الفقرات  ت

اوافق 
عليها 
بدرجة 
  كبيرة

اوافق 
عليها 
بدرجة 
  متوسطة

اوافق 
  عليها

ال 
اوافق 
  عليها

ال 
اوافق 
عليها 
  ابداً 

            ارغب بعمل أي شيء لمن احب  ١

            استطيع النجاح من دون الشخص الذي احبه  ٢

            سعادة الذي احبه هي احدى واجباتي  ٣

            اعتقد اني امتلك من احب  ٤

٥  
اشعر بالحزن ان لم استطيع التوصل مع الذي 

            احبه

          اجد ان من الضروري ان يفهمني الشخص   ٦



  
بشرى عناد مبارك. د.م                                           ٨٥العدد / مجلة كلية االداب  

  
  
 

  ٣٩٨

  الذي احبه

            ال ارى اني مخطيء في حبي  ٧

            اشعر بالحرية عندما اكون مع من احب  ٨

            اشعر بالحب الحقيقي مع الشخص الذي احبه  ٩

            اثق بمن احبه  ١٠

            مع االخرين بروح عاطفية عالية اتعامل  ١١

            اشعر بالسعادة عندما اكون مع من احب  ١٢

اكشف عن همومي ومشكالتي عندما اكون   ١٣
  مع من احب

          

            اتمتع بالنظر الى من احب  ١٤

            اعتقد انني اشبه الشخص الذي احبه  ١٥

            ال افكر ابداً  بخيانة من احبه  ١٦

            يبة امل اذا فشل الذي احبهاشعر بخ  ١٧

            اغار على الشخص الذي احبه  ١٨

اشعر بالضعف عندما انقطع عن الشخص   ١٩
            الذي احبه

            وجودي مع من احب يمنحني القوة والعزيمة  ٢٠

            اسعى السعاد من احبه  ٢١

            مستعد للتضحية بنفسي من اجل من احبه  ٢٢

            ت الشخص الذي احبه تهمنيتلميحات وتعليقا  ٢٣

            ال استطيع االبتعاد عن من احب  ٢٤

 


