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 اإلحراال المقومإقخار 



بااالتعق  الماااانل لااجك ناااان  الذااعور بالمواطنااة وعالقتااو)مةبـــالسهســهالخســالةأشــيجأنــتقــخأت
المادسـ ةىامعـة/اآلداب(إلىيم ـةىناع ع ج ا دمحم خ   ر ا)ةبياال البت(التتدمجمالعذواايات

فـــتعمـــمالـــشفذوقـــجوىـــجدياةـــالحةمـــنالشا  ـــةشـــيادةالساىدـــتيخوىـــتىـــدءمـــنمت مبـــاتنيـــل,
.اإل رائ ة
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 اإلىجاع
 

 

 إىل ...
 الشمحت واالهاى ........... ُأهي وأبي سمحهوا اهلل .

 
 سٌذي وهعىن احلياة........... صوجي وسفيق دسبي .

 
ابٌائهن. اصواجهن و اخىاتي و وتي............. اخىاًي وفشحتي وعض  

 
 السشاج املٌري .......... أساتزتي املىقشيي.

 
 اخىتي باهلل ............. صهالئي وصهيالتي.

 
 .وكل هي وقف جباًبي وساًذًي

 
 أهذي جهذي املتىاضع هزا.                    

                                                                                                                    
 الباحثت                                                                                                                               
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 ادمحمتنان ُشاخ و


الحيال ج الحسجهللالكخي لجهدهم أ, يثيخا  دعالى سجا  سبحانو  سجُه مباريا  ال ميُق يبا 

ودسامبحثتإعانتتعمىأفزموفتو,قجيمع اياهوشكخهدعالىعمىسابغنعسو أو,البوإ
عمى والدنم السخسمينشخفاألأالرنة األن  اءوخادم الذف عمه ج , الج نمةوىامعالكمسة  هم

.دبعىجاهأومنالغخالسشتج ينلووةحبوآوعمى

 التمج خ من  تخامواالبهافخ أن لت وأي يب بفزمو فزل ذي لكل الذكخأعتخف ىديل قجم
لى)األستاذالسداعجالجيتهرأ سجع جالكاظمىهنت(السذخفعمىالبحثلخ ابةةجرهإمتشانواال

اداءهالستسيدومن ظادوالعمس ةلسايانالعال ةفمهالىيجهالستهاةلورو والعمس ةوسسهخمموو
أنيجازيوخيخىداءويجعموفترعا توو,فاسألهللاالعمتالمج خأن خزقووالبحثبيحهالرهرة

 دشادو.ميدانيكت يافت

رسىارونرشيج(لستابعتولىالديجرئ ذقدمعممالشفذ)الجيتهرفاإمتشانواالالذكخأوىوو
لجيهدىمالعمس ةفتدمهيممما  ذالبحث.االسادحةالسحكسينوالسدتسخة

,ىس عيم.لىأناشكخاسادحدتفتقدمعممالشفذ,يم ةاآلدابىامعةالمادس ةإويجعهنتالهفاء

الج هان ةتفتمخيدمحافظةدكانالعذهائ ابلىأفخادعيشةالبحثالستسثمةإمتشانواالأدمجمبالذكخو
و )التخ  ط(لىيلمنأسج لتمعخوفا إالذكخمهةهل, ودائخة ال مجية( ( منمهظفتدائخة

وبعيجولهأأشكخيلمنساعجنتمنقخيبو,لتدويجىملتبالسعمهماتلسداعجدتفتأنجازبحثت
ودعهةةالحة.أبكمسة

خا اخسجهللربالعالسيناوال والحو



                                                                                                                
 الباحثت                                                                            
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الشعىس باملىاطٌت وعالقته بالتعلق املكاًي          
                     لذي سكاى العشىائياث

 
 

 سسالت  هلخص
 
 م هقذ

ذيم ةاآلدابفتىامعةالمادس ةوىتىدءمنمت مباتــــــــــمجمإلى
فتعممالشفذآدابنيلشيادةالساىدتيخ




من
  هٌاء عبذ األهري حموذ سضا




إشخاف
 األستار املساعذ الذكتىس

 ــن جىًيأمحذ عبذ الكاظ
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 المقخص

 
بح اةاإلندان,فيهالعممالحي يتمبجراسةُيعجعممالشفذبسجاالدوالسختمفةذاعنقةمباشخة

 يافة البحثالدمهكاإلندانتفتمجاالتالح اة دشاولىحا لحا الذعهربالسها شة)مفيهمت, و,
لساليسامنأىس ةفت  اةاألفخادفتأيمجتسع,إذأنلسفيهمالذعهربالسها شة(التعمقالسكانت

اليخفىدورمفيهمالتعمقالسكانتو,الجساعاتألفخادوالرحةالشفد ةلإيجاب ةي يخةعمىدأثيخات
بيناألفخاد.االىتساع ةفتالعنقات

دمجفتضهء إلىسعتمما والذعهربالسها شةبيناالردبا  ةالعنقةعمىتعخفالالبا ثة
عن خيقمجسهعةمناألىجافدسثمتبالتعخفعمى:سكانالعذهائ اتلج التعمقالسكانت

السها شةلج سكانالعذهائ ات.بذعهرال .1
الفخ .2 الفتة رائ قاإلوداللة بذعهر عمىالسها شة وإووفقمتغيخيالشهع)ذيهر, ناث(

.لج سكانالعذهائ اتالعسخ
.لج سكانالعذهائ اتتالتعمقالسكان .3
الفخ .4 اإلوداللة السكانة رائ ق التعمق تفت )ذيهر,عمى الشهع متغيخي وإووفق ناث(

.لج سكانالعذهائ اتالعسخ
 .لج سكانالعذهائ اتتمقالسكانالتعالسها شةوبذعهرالبيناالردبا  ةالعنقة .5

دألفبرهردوالشيائ ةمنالذعهربالسها شةولتحميقأىجافالبحث,دمبشاءمك اسلك اس
(25 مك اس وبشاء , فمخة آ( لك اس السكانتخخ التعمق )دألف من الشيائ ة 24برهردو فمخة بعج(

إ ر ودحميلفمخاديسا وثباديسا )التحمقمنةجقيسا البحثالبالغة عمىعيشة 504ائ ا  مها نو(
وبعجالعذهائ ةوباألسمهبالستداوي,دماخت ارىمبال خيمةال بك ةسكانالعذهائ اتمنمها شة

باالستعانةالسها شينالشتائجعن خيقدحميلإىاباتاستخخىتاستكسالإىخاءاتمك استالبحث
مجسهعةوباستعسالعن خيقالحاسبةاإللكتخون ة( (SPSSاع ةاالىتسبالحميبةاإل رائ ةلمعمهم

 ( مشيا: اال رائ ة الهسائل ,من وا جة لعيشة التائت واالختبار مدتممتين, لعيشتين التائت االختبار
 ىسمةمنالشتائج:إلى(.ودهةلالبحثومعاملاردباطبيخسهن
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.شعهرعاٍلبالسها شةلج يمسكانالعذهائ اتإن -

-  ل ذىشاكفخقدالإ رائ ا  وفقمتغيخعمىسكانالعذهائ اتلج بالذعهربالسها شة
وفقمتغيخالعسخولرالحاألعسارعمى,وىشاكفخقدالإ رائ ا ,واإلناث(الشهع)الحيهر

األك خ.

 .دعمقعاٍلبالسكانلج يمسكانالعذهائ اتإن-

وفقمتغيخالشهععمىسكانالعذهائ اتلج لتعمقالسكانتبال ذىشاكفخقدالإ رائ ا -
.وفقمتغيخالعسخولرالحاألعساراألك خعمى,وىشاكفخقدالإ رائ ا اإلناث()الحيهر,و

.التعمقالسكانتلج سكانالعذهائ اتوالذعهربالسها شةبيناردبا  ةىشاكعنقةل ذ-

الشتائج عمى التهة اتبشاء  من مجسهعة البا ثة وضعت البحث بيا خخج التت
والسمتخ ات,مشيا:

إيجادالحمهلالجحريةمحاولةال مجية(والخجم ة,وعمىمؤسداتالجولةالسعش ة)الرح ة, -
فزن عن زاريا فتمجتسعاتمجن ة,دسثلةهرةغيخالئمة,يهنياظاىخةالعذهائ اتل

أنسكانالعذهائ اتىمىدءمنند جىحاالسجتسععمييمواىباديموليم مهقيم.
وعنقتوباإلدراكالسكانتلج سكانمخ ساتالشاز ين.االن باعدكهين -
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 ث ت المحتويات
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 ب اآليةالمخآن ة

 ج إقخارالسذخف

 د المغهيمالسمهإقخار

 ىـاإل رائتالسمهمإقخار

 و قخارلجشةالسشاقذة

ز اإلىجاء
ح شكخوامتشان
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 ن-م ث تالججاول

 ن ث تالسن ق

 ن ث تاألشكال
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2 

 التعريف بالبحث: .1

يتزسغ ىحا الفرل تعخيفًا عامًا بالبحث مغ حيث تحجيج مذكمتو , و أىسيتو , و أىجافو , و    
 تحجيج السرصمحات الػاردة فيو و تعخيفيا إجخائيًا. إضافة إلىحجوده 

 :مشكلة البحث 1-1

       مانعجم األ بالحخمان وػلج لجيو شعػر تي حتياجاتواعمى تحقيق  قادراً إلندان اعشجما ال يكػن     
في جػانب الحياة عجم امكانية تػسيع دوره  مغ ثع, و لمديصخة عمى مجالو الحيػي  فاقجاً  فيكػن و الػحجة ,

حق تقخيخ  ودة رامسارسة اإل , وضعفالسقجرات  السػارد واد الذعػر ىحا بديادة فقجان دو يد  , األخخى 
ثع  و مغ بأفزل االحػال لى الذعػر باالغتخاب فييا إيزصخ قج زمة وجػد ألجيو تذكل فتالسريخ 

 (.32:2005نكار الػشغ ذاتو)حجازي, إلى إ صػالً  شعػره بالسػاششة و فقجان

و الزعف في شعػر ن الشقز أأإلى ,Condor)  2011)دراسة نتائج  أشارتفي ىحا الرجد  و     
ضعف مدتػى جػدة  و, تقجيخ الحات في  نخفاضا والديء , لى السداج إن يقػد أيسكغ السػاششة 

الى  نتساءباالالذعػر  عغ شخيقو الجافعية أشعػر السػاششة يسارس قػتو التحفيدية الن ,  الحياة
ط ػ الدمػكية لمتعامل مع الزغ الحي يػلج بجوره مجسػعة مغ االستخاتيجيات الشفدية و لسجتسع وا

الذعػر بالسػاششة عامل تأثيخ سمبي عمى قجرة الفخد عمى  انخفاض بيحا فإن,  بحلظ ةالسختبص ةالشفدي
عمى الرحة الشفدية في  ةدمبيال اتتأثيخ فزبًل عغ التػليج مثل ىحه االستخاتيجيات الشفدية والدمػكية , 

 يخى  و , (Condor,2011:194)التي ال تقجم الجعع االجتساعي ألفخادىا  وال سيساالسجتسعات 
(Aronsson et al.,1999 )  يطيخ في السجتسعات ال يجب أن   بلحتياجاتلالتػزيع غيخ العادل بان

و  لجييع نتساءاالشعػر  ل مغيقم بيغ أفخاد ذلظ السجتسع و اً وممحػض اً كبيخ  اً خمق تفاوتكػن ضيػره ي
, بيحا  ( Aronsson et al., 1999:21)مريخ مذتخك  عال يجسعيو  أفخادًا غيخ متساسكػن  يجعميع

 االغتخاب و ذعػر السػاششة قج يؤدي إلى اإلحداس بالعدلة االجتساعية وب التستعالفذل في  يتبيغ أن
أن  في (Hopkins  et al.,2015)غ يخخ آدراسة ىػبكشد و و ىحا ما أكجتو نتائج , الشفدية  الػحجة

يذعخون  ضعيف مع االخخيغ و جتساعياشعػر السػاششة السشخفس لجييع مدتػى تػاصل  ي فخاد ذو األ
,  كتئاباال الغيخة و مذاعخ سمبية مثل القمق و, ويخبخون بعجم الخضا عغ العبلقات الذخرية 

لى إ ,Sindic) 2011) أشار, في حيغ  (Hopkins  et al., 2015: 86)مغ التػتخ  ومدتػى عال  
عية القػية السجتس , و في شعػر السػاششة مثل العبلقات األسخية التجنيأن العػامل التي تدبق حرػل 
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الذعػر بالسػاششة  ضسحبللاالدخيعة مسا يؤدي إلى  جتساعيةااليسكغ ان تزعف مع التحػالت 
(Sindic, 2011: 203) . 

ىحا ن أ ((Giuliani,2003 خى ت و , في حياة األفخاد تأثيخ  كبيخ   عامبًل ذاالتعمق بالسكان,  ُيعج   
و الخغبات  الحاجاتغيخ قادر عمى تمبية الحي يعير فيو الفخد سفيػم يشخفس عشجما يربح السكان ال

عجم الحخية في  ضسغ السكان و  جتساعيةاالالتي تحج مغ مدتػى السذاركة  جتساعيةاالو أ , السادية
 رضا الفخد عمى رفالية و اً ؤثخ , و عامبًل مزغط لم التشقل حيشيا يسثل السكان مرجراً 

(Giuliani,2003:149)  دراسة ,  وفي (Halpenny,2010)  ن لمسكان إلى أ تػصمت الشتائج
الدمػكي,  و السعخفي الجانب العاشفي ومثل ,  بالفخدعمى العسميات الشفدية الخاصة واضحًا  اً خ يثتا

السيسا ان كانت تمظ و  ,ماكغ السحخومة في  تمظ األ اصةخبالتي مخَّ بيا ديئة ال اتمخبخ لنتيجة 
 .(Halpenny,2010: 409) متيجيج معخضة لماكغ األ

عسال معارضة ألي أ  فيو الجساعة أالفخد  نخخاطالى إن يؤدي أبالسكان يسكغ السفخط ن التعمق إ    
عمى ذلظ السكان  بقاءجل ألى حج العشف مغ إقج ترل ىحه االعسال الستعمق بو , تغييخ لمسكان 

, (Mihaylov & Perkins ,2014:70)دراكيع ومذاعخىع إ في جانبًا ميساً يسثل  خرػصيتو كػنو
القجرة عمى ربط القزايا  لو, و  فخاد وتعمقيع بالبيئةمفيػم التعمق بالسكان أبعاد مجركات األفي يجمج  إذ

ن البيئات ألى إ ( Jorgensen & Stedman (2001, في ىحا الرجد أشارا البيئية, و جتساعيةاال
يذعخون بالخضا  و , يامف جػانبراضيغ عغ مختتجعميع ساسية ألفخادىا األالستصمبات التي تقػم بتمبية 

ماكغ فقيخة تفتقج أفي مجسميا  فيي, حاىقج ال يرجق مثل في اماكغ العذػائيات عشيا , غيخ ان 
الحفاظ  ن الكيام بدمػكيات رفيقة بالبيئة وإفعميو  و, ساسية األلى ابدط الخجمات إبصبيعة الحال 

مغ ثع  ىحا بجوره يؤدي إلى ضعف مدتػى التعمق بالسكان , و , و يعج معجوماً  والخضا عشيا  عمييا
العبلقة بيغ التعمق بالسكان والقزايا البيئية مغ شانيا ان تعكذ في الغالب عجم ف,  جػدة حياة اقل

 . (Jorgensen & Stedman  (236 :2001 البيئة فخاد ووجػد مذكبلت بيغ األ التصابق و

يع في ن يدألى أن ضعف التعمق بالسكان يسكغ الشفدية إبعس الجراسات نتائج  و تػصمت       
لى أن ضعف إتػصمت نتائج  دراسة  -سبيل السثال عمى - الشفدية و دسيةضعف الخفالية الج

بزعف الذعػر بالخفالية  اً وثيق رتباشاً ايختبط الحي يعير فيو الدكشي  الحيمفخد في الذعػر الػجػدي ل
(Hidalgo & Hernandez , 2001: 276.) 
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اقترادية( و  واجتساعية,  سياسية,و مشية, )أ ةستثشائياخاقشا الحبيب مغ ضخوف بو ع ونتيجة لسا مخَّ     
أو التي يشخفس  اتمشاشق العذػائي تشامت في تمظ الطخوففجسيعيا مجنو  عمى مسا انعكذ سمباً 

تيع الػششية )شعػرىع والحي قج يزعف شعػر سكانيا بيػي ,ساسيةالخجمات األفييا تقجيع يشعجم 
, مسية جادة لئلجابة عغ تداؤل رئيذمحاولة عجاء البحث الحالي فالسكان , أو تعمقيع ببالسػاششة (

  ؟  العذػائيات انالتعمق السكاني لجى سك بيغ الذعػر بالسػاششة و رتباشيةاالالعبلقة شبيعة ما  ىػ:

 :أهمية البحث  1-2
غ تتحد كبيخ ضسغ مجسػعة أو مجتسع أو عزػاً  جدءاً ذاتو قبػل بالسػاششة بالفخد شعػر   يختبط     
 (Gray & Griffin, 2014: 313) والجافعيةالدعادة يذعخ ب والشفدية  و سيةتو الجدصحفيو 

القخارات التي  تخاذافي  لمكيام بجور نذط و عمى دافع بذكل إيجابييؤثخ بالسػاششة فخد العالي ذعػر الف
شبلع إ, أو البقاء عمى  الكيام بعسل تصػعيعغ شخيق , أو مداعجة اآلخخيغ  تؤثخ عمى السجتسع

, أو السذاركة في مشطسات السجتسع السجني, أو الكيام بالكثيخ  األحجاث في السجتسع و فخادبذأن األ
ففي ىحا الرجد اشارت  ,  الحياة الكخيسة ألفخاد السجتسعيجف تعديد دتمغ األنذصة األخخى التي ت

وجػد عبلقة إيجابية بيغ شعػر الفخد بالسػاششة وبيغ سمػكيات السػاششة لى  إنتائج البحػث العمسية 
يتذكل  إذة, بالسػاشش ياً عال اً , وعمى وجو التحجيج حيغ يستمظ الفخد شعػر  يجابية التي تخجم السجتسعاإل

 و السختمفةمغ الجافعية لمسداىسة في خجمة السجتسع عبخ السذاركة بالسبادرات  اً ايجلجيو مدتػى متد 
تعشي السذاركة  بعامة فالسػاششة ,  (,Newman   (2 :2016 فيو جتساعياالتحقيق التكافل 

أصبح تعديد الذعػر عميو  و,  ياالذخرية ضسغ نطام أو بيئة يذعخ األفخاد بأنيع جدء ال يتجدأ مش
   أفخاده بالسػاششة يتػقف عمى شعػر د السجتسع ػ ػج, ف مجتسعي أبالغ األىسية ألفخاد  اً بالسػاششة أمخ 

التي  لمسجسػعة ػن وأنيع ميس يذعخ أفخاد السجتسع أن السجسػعة ميسة ليع أن  –بسعشى  - نتساءاال و
 .  (Rifkin,2016:18)أن السجتسع سػف يمبي احتياجاتيع  , ويشتسػن إلييا

سػاششة , اذ بالذعػر في الفخاد بيغ األ ميسةلى وجػد فخوق جػىخية و إ (Pancer,2015)شار أ     
شعػر  , و مغ تقجيخ الحات عاليةبذعػر السػاششة السختفع مدتػيات  الحيغ يترفػن فخاد األ عشج تضيخ 
 جتساعيةاالشعػر أكبخ بالسدؤولية  , و لآلخخيغ جتساعياالالسديج مغ الجعع  , و بالتفاؤل عال  

 :Pancer, 2015)بالسػاششة  ة باألفخاد الحيغ ليذ لجييع شعػر  مقارن ىحا,  اً وتصػيخ ىػية أكثخ تقجم

باألداء  لى أن الذعػر القػي بالسػاششة يختبط إ  (Condor,2011)شارت دراسة أو  , (60
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الخفالية  و الشفديةمغ جػانب الرحة  ميساً  , فيػ يعج جانباً  الشفدي األفزل لمفخد و جتساعياال
ن يعدز مغ تصػيخ أومغ ثع الذعػر بالسػاششة يسكغ  نتساءاالالحاجة إلى  إشباع, اذ إن جتساعيةاال

 فزبلً ,  االستقبللية الذخرية االستيعاب و , مثل التشطيع الحاتي و عسميات التشسية الشفدية األساسية
ي بشاء صػرة ذاتية أفزل بالشدبة لمفخد السداعجة ف , و زيادة تقجيخ الحات والكفاءة الحاتية عغ

(Condor, 2011: 196) مغ ىػية الفخد  السػاششة في كػنو يعج جدءاً بذعػر الىسية مفيػم أ  تكسغ. و
العاشفية لميػية  بػصفو الخخيصة السعخفية و , بلفخادع بالعبلقات بيغ األليذ مجخد مفيػم ييت فيػ

ولكشو قج  اً الذيء شخر, فقج ال يكػن ىحا  ؟أيغ أنتسي :عشج كل مشا, وىػ التي تجيب عمى سؤال
  (Gray & Griffin, 2014: 314) مغ اليػية السذتخكة آخخًا أو عائمة أو جدء اً أو مكان اً يكػن تاريخ

شفدية الرحة العمى  اً مؤشخ بػصفو بالسػاششة  لذعػرالى  حيغ أشار ((Barreira ,2017 كجهأىحا ما 
 تقميل أعخاض التػتخ و بيغ شعػر السػاششة و رتباشيةاالبفحز العبلقة وذلظ عغ شخيق قيامو جيجة ال

 كتئاباالبالسػاششة ال يعانػن مغ اضصخابات  عال   الى أن األفخاد الحيغ لجييع شعػر  , وتػصل كتئاباال
عخاض أ  أن الذعػر الزعيف بالسػاششة يفدخ الذعػر بالػحجة و قل( و)برػرة شجيجة عمى األ

عغ  الذعػر بذكل عام باالنفرال اليأس و الحي يختبط بسدتػى عال  مغ الخػف و كتئاباال
عة متشػعة في تفديخ مجسػ أن ُيديع السػاششة بذعػر لم يسكغ و ,  (Barreira,2017:304)خخيغاآل

 -السثالعمى سبيل  -العػاشف التحفيدية و السعخفية و العسميات و نداني اإليجابيمغ الدمػك اإل
ن تحقيق ىحا الذعػر يؤدي إلى أ قخانو مع الذعػر بالسػاششة, وإيذخح األفخاد أسباب سمػكيع عبخ 

الفخح, في حيغ أن الشقز فيو يسكغ أن يدبب الػحجة  السخور بخبخة السذاعخ اإليجابية مثل الدعادة و
 . (Rifkin, 2016:22) جتساعيةاالالعدلة  و

الحي يعج مغ الستغيخات السذسػلة بالجراسة  ناث ( واإلو اما فيسا يتعمق بستغيخ الشػع )الحكػر ,       
السػاششة الذعػر ببيغ  في البحث الحالي , فقج تخاوحت نتائج الجراسات برجده بيغ وجػد عبلقة بيشو و

فخوق دالة  لى وجػدإشارت الشتائج أ( 2016ففي دراسة السذعان )السذعان ,  وغياب وجػدىا ,
 و دراسة)العايجي نتائجفي حيغ تػصمت ,  (2016:459)السذعان,الحكػر لرالح  احرائياً 

ي ا ناث غيخ دالة احرائياً اإل متػسصي درجات الحكػر و لى ان الفخق بيغ إ (  2013, زيخجاوي اال
 (.2013:121, زيخجاوي اال و السػاششة )العايجي عجم وجػد عبلقة بيغ متغيخ الشػع و
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مسػاششة الجػانب السيسة للمتعمق السكاني في تعديد  دور لى وجػدأشارت إالجراسات  أن فزبًل عغ    
العسل  و مخونة في االداء ن و يصػر يجعميع مسا  لمسجتسع انتسائيعبفخاد عغ شخيق تعديد شعػر األ

 نتائجشارت , فقج أ (Escalera,2020: 16)زماتعشج حجوث األوال سيسا التشطيع الحاتي  الجساعي و
خضا و ال فيلى الجور السيع الحي يؤديو التعمق السكاني إ (Zenger & Rutter,2014) دراسة

     .((Zenger & Rutter,2014:15يجابي لمسػاششة اإلدمػك ال

بيشو وبيغ  رتباطاوجػد عبلقات  , إضافة إلى  مفيػم التعمق بالسكانتشاول ىسية أ  مغ ىشا جاءت     
بيغ التعمق  مػجبة دالة احرائياً  رتباشاتاخخى  , اذ أضيخ عجد مغ الجراسات الكثيخ مغ الستغيخات األ

فخاد نتيجة تعمقيع األ اي يقػم بيالت جتساعيةاالالشذاشات  ,مثل  الدمػكيات السؤيجة لمبيئة بالسكان و
يجف إلى دتتالتي دمػكيات تمظ ال)الدمػكيات الخفيقة بالبيئة  و ,(Junot et al, 2018:50)بالسكان 

التعمق بالسكان  فاألفخاد حيشسا يصػرون ,  (اإلمكان وتقميل اآلثار الدمبية عمييا قجرتحديغ جػدة البيئة 
مغ الػعي  اً يكتدبػن مديجفي الػقت ذاتو  لمبيئة وحسايتيا, ورعايتيع  و ىتساميعا فإنيع يعبخون عغ 

بعس الجراسات إلى أن التعمق بالسكان نتائج شارت أخخ, أ, ومغ جانب  بالقزايا البيئية السعاصخة
 جتساعياالالتفاعل  , بسا في ذلظ التفاعل الستكخر مع السكان, و يسكغ أن يتذكل عبخ ضػاىخ مختمفة

دراسة رامكدػن   , فتػصمت(Yuksel,2010:282)الخضا والحاجة إلى ,داخل البيئة
(Ramkissoon ,2015 )  غ الخضا عغ السكان بي مػجبة دالة احرائياً  رتباشيةاوجػد عبلقة إلى

لمتعمق بالسكان  ةميس اتالخضا ىي محجد و الدمبية وأيجابية السذاعخ اإلو أن والتعمق بو , 
(Ramkissoon  et al ,2015: 8) , نتائج ارتبط مفيػم التعمق بالسكان بالرحة الشفدية ففي و

 -91COVIDفخاد اثشاء جائحة   نو في خزع مخاوف األأوجج  ( Meagher et al.,2020) دراسة

 (. Meagher et al.,2020 :1)االستقخار مان واأل لمجػء و صبح السكان و باألخز السشدل مرجراً أ

الى ىسية بالشدبة أ , لسا ليا مغ في األفخاد  تأثيخىاالبيئية أو السعسارية السكان لخرائز كسا أن      
أقػى   اذ يستمظ  األفخاد تعمقاً   تقجيخ الحات, االعتداز بالشفذ و عغ شخيقذلظ  لذعػر الذخري , وا

 (& Zenger مشيا اً كػنيع جدءالخضا  عمييا أو يذعخون بالفخخ و باألماكغ التي يسكشيع التعخف

Rutter,2014:12) العاشفية  , يسكغ لمتعمق بالسكان أن يعدز االستعادة السعخفية و في الػاقع و
يحدغ مغ مدتػى  التحجيات, و , ويػفخ الفخص و يداىع في تمبية احتياجاتيع األساسية لؤلفخاد و

السعاني التي  والحكخيات  مدج اإلدراك بالسعخفة وفي الجور الحي يؤديو فزبًل عغ , الذعػر بالخفالية 
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ن يديج مغ قػة تعمق الفخد أالحي مغ شأنو  ربصيا األفخاد أو الجساعات باألماكغ التي تعمقػا بيا و
        بسا  ميسةعمى وجو التحجيج تسثل ىحه العشاصخ السعخفية ما يجعل مغ أماكغ معيشة و بالسكان, 

         يدتعسل عمساء عمع الشفذ البيئي  لحا,  تعمقيع بالسكان فخاد وبيغ األ االرتباطيكفي لتصػيخ 
   معخفتيع فيسا يتعمق  و فخاد معتقجاتيعلػصف كيف يشطع األ (Schema)مرصمح السخصط 

 . (Scannell & Gifford, 2010:7)باألماكغ

         وتعمقتعديد قػة للفخد في مكان ما السجة التي يعيذيا ادور  ى ال يسكغ اغفالخخ أ مغ ناحية     
ن ألى أن التعمق بالسكان ُيسكغ إ(Lwicka, 2011)  دراسة لػيكا  , اذ تػصمت نتائج  حلظ السكانب

بالسكان يتع تصػيخه  رتباطاالان فزبًل عغ ,  يدداد مع زيادة السجة التي يعيذيا الفخد في ذلظ السكان
ما يتع اعصاؤىا لؤلماكغ ذات  اً  مغ الكيسة الخمدية التي غالب, بجالً  التجارب الحية لمفخد عغ شخيق

       ومؤثخة ميسة أن ذكخيات الفخد تعج فبيحا  و, اً ربسا لع يدبق لمفخد زيارتيا أبجالكيسة العامة التي 
 حيغ في .(Lwicka, 2011: 209)مغ جػانب التعمق السبكخ بالسكان  تعج جانباً  , وبذكل خاص 

فخاد عمى داعج األي فيػ دعع الحاكخة ؛ىسية السكان في أ لى مجى إKenz,2014) )دراسة نتائج شارت أ
يخى  و, (Knez,2014:165) األفخاد و باألحجاث الساضية بط السكانر عغ شخيق  عسمية التحكخ

Vorkinn & Riesa,2001)) ذكخيات تمظ التجارب يسكغ ان تداىع في تكػيغ  أن التجارب الحية و
 Vorkinn & Riesa)عدز التعمق بالسكان ن يُ أيسكغ  جتساعياالان التفاعل  التعمق بالسكان, و

ليخوب مغ ا السعخفية و يسكغ أن يػفخ االستعادة العاشفية و ن لتعمق بالسكاان او , ( 251 ,2001
ماكغ التي يذعخون بالخاحة لى بعس األإجػء ملبا , وذلظ فخاد التي يتعخض ليا األ الزغػشات اليػمية

ان    (Scannell & Gifford, 2017) سكانيل وجيفػرد وجج  و,  (Harting, 2001, 592)فييا 
ربط األفخاد بذكل رمدي بأسبلفيع أو عغ شخيق  نتساءباال التعمق بالسكان يسكغ ان يخمق شعػراً 
 نتساءلبلفي السقابل  يسكغ ,  عزػية السجتسع  و جتساعيةاالثقافاتيع  أو عغ شخيق تعديد الخوابط 

, مسا يؤدي إلى فػائج عمى مدتػى السجسػعة , مثل عسل  جتساعياالإلى مكان أن يعدز رأس السال 
 . (Scannell & Gifford, 2017:4)مجتسعي أكثخ فعالية 

مغ الستغيخات السذسػلة  انعجي غيالمح العسخ ناث(, وإو  ,اما فيسا يتعمق بستغيخ الشػع )ذكػر     
بيغ التعمق بالسكان  بالجراسة في البحث الحالي, فقج تخاوحت نتائج الجراسات بيغ وجػد عبلقة بيشيا و

شارت الشتائج أ ((Hidalgo & Hernandez, 2001 وغياب وجػدىا, ففي دراسة ىيجالكػ وىيخنانجيد
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في متغيخ  اً ان ىشاك فخقو , ناثلرالح اإل و, يالسكانفي التعمق ناث لى وجػد فخق بيغ الحكػر واإلإ
 , Hidalgo &Hernandezبالسكان ) كثخ تعمقاً وجج ان الذباب ىع  األ لرالح الذباب , إذ العسخ 

فخق بيغ  إلى عجم وجػد (Mandal,2016)دراسة مشجالنتائج في حيغ تػصمت ,   (2001:280
فئة كبار الدغ  و لرالحفي متغيخ العسخ  اً ىشاك فخق ي , غيخ انالسكانناث في  التعمق الحكػر واإل

(Mandal,2016:159 ). 

 لحا تصمب, عامةالسجتسعات فخاد أفي حياة والتعمق بو أىسية مفيػم السكان آنفًا يتبيغ مسا ذكخ     
لى مجى اىسية مفيػم التعمق بالسكان في كثيخ مغ إدبيات تحىب دراستو السيسا ان بعس األ األمخ

الجغخافية البذخية  عمع االجتساع و عمع الشفذ االجتساعي و الشفذ البيئي , والسجاالت مشيا عمع 
في نتائج بعس الجراسات التي تشاولت  اتختبلفاالعج ت و ,  (Shiran,2019:14) واليشجسة السعسارية
ألىسية دراستيسا في البحث الحالي, اذ يعشي ذلظ  مبخراً  أخخى بستغيخات  رتباشيساا متغيخي البحث و

مخ قج أقج فخغ مشو, بل انو  مخاً أمخ دراستيسا أالبحػث لع ترل الى تعسيع يجعل  ان الجراسات و
 خخى.السؤشخات األ الثقافة و ختبلفابيختمف 

السكاني لجى التعمق  البحث الحالي يدتيجف التعخف عمى العبلقة بيغ الذعػر بالسػاششة و لسا كان    
 ىسية ىحا البحث تطيخ في الجػانب االتية:أ سكان العذػائيات فان 

 :االهمية النظرية 1-2-1

بستغيخات  سارتباشيا و ي البحث ىتست بسفيػمأ جشبية الخغع مغ ان ىشاك عجد مغ الجراسات األعمى  -
في كافيًا  ىتساماا  الالع يش , وعمع الشفذ السيسة في مجال سفاليع المغ  يغالسفيػم يغال ان ىحإاخخى, 

ضافة عمسية إفي تقجيع  ساالسحمية _ عمى حج عمع الباحثة _ وبيحا قج تديع دراستي الجراسات العخبية و
 السحمية. ججيجة لمسكتبة العخبية و

, وىػ مفيػم الذعػر بالسػاششة  جتساعياالتشاولو الحج السفاليع السيسة في مجال عمع الشفذ   -
 السجتسع. الستججدة في حياة الفخد و السفاليع السيسة ووالحي يعج مغ 

التعمق السكاني( لع يدبق  ) شعػر السػاششة وىسا عج محاولة عمسية لبحث العبلقة بيغ متغيخيغ ت -
خخيغ _ عمى حج عمع الباحثة _ , ومغ ثع االستفادة مغ نتائج ىحا مغ الباحثيغ اال دراستيسا معاً 

 السقتخحات. ػصيات والبحث في تقجيع عجد مغ الت
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 :االهمية التطبيقية 1-2-2

بحلظ يذكل خصػة  , و يعج مخجعا لمباحثيغ بسا يػفخه مغ مقاييذ لمستغيخات السذسػلة بالبحث  -
 جخاء بحػث الحقة في السؤسدات البحثية.إتديل  عمسية

 استفادة السعشييغ مغ نتائج وتػصيات ومقتخحات البحث. -

باعتبارىع جدء مغ  ىسية مجتسع البحث الستسثل بدكان العذػائياتأ ىسية ىحا البحث مع أ تتدامغ  -
 .السجتسع

 أهداف البحث و فرضياته : 1-3

 أهداف البحث : 1-3-1

 :عمىتعخف اليجف البحث الحالي دتي     

 السػاششة لجى سكان العذػائيات. بذعػر ال  .9
 ناث( وإو وفق متغيخي الشػع )ذكػر, عمى السػاششة بذعػر الفي  ةحرائيق اإلو داللة الفخ   .2

 .لجى سكان العذػائيات العسخ
 .  لجى سكان العذػائيات يالتعمق السكان  .3
 ناث( وإ و وفق متغيخي الشػع )ذكػر,عمى  يفي التعمق السكان ةحرائيق اإلو داللة الفخ   .4

 . لجى سكان العذػائيات  العسخ
 .  لجى سكان العذػائيات يالتعمق السكان السػاششة وبذعػر البيغ  االرتباشيةالعبلقة   .5

 فرضيات البحث : 1-3-2
 : الفخضيات الرفخية اآلتية ختباراب ةقػم الباحثتس     

الذعػر في  سكان العذػائياتلجى  (0.05)إحرائيًا عشج مدتػى  ةق دالو ػجج فخ تال  .9
 , و العسخ .اإلناث(  الشػع )الحكػر, و ي وفق متغيخ عمى  بالسػاششة

 التعمق السكانيفي  سكان العذػائياتلجى  (0.05)إحرائيًا عشج مدتػى  ةق دالو فخ ػجج تال  .2
 , و العسخ .اإلناث(  الشػع )الحكػر, و ي وفق متغيخ عمى 

 سكان العذػائيات .لجى  الذعػر بالسػاششة و التعمق السكانيبيغ  ارتباشيةال تػجج عبلقة  .3
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 حدود البحث : 1-4

  (, مغ الحكػر 2021كد مجيشة الجيػانية لمعام )ضسغ مخ  العذػائيات انبدكالحالي يتحجد البحث     
 ( سشة.70 – 20عسارىع بيغ )أ الحيغ تتخاوح , ناث اإل و

 تحديد المصطلحات : 1-5
 :( Sense of citizenship) المواطنةبشعور ال 1-5-1

 عخفو كل مغ:      

- (Marshall,1949) : 

الفخد داخل السجتسع عمى مجسػعة مغ الحقػق السجنية تتسثل عغ شخيقيا السكانة التي يحرل  "    
وال سيسا بيغ األفخاد , الفػارق  ُتديلن أنيا أالسداواة التي مغ ش حخية التعبيخ و يسان وفي حخية اإل
 .(Mead 1997:197,) "مشيااالقترادية 

- (McMillan&Chavis,1986:) 

انيع ميسػن لبعزيع البعس و لمسجسػعة التي يشتسػن , يخى فيو األفخاد  باالنتساءشعػر عام  "   
يع و اتالييا , ويكػن لجييع ايسان مذتخك بان احتياجاتيع الستبادلة سيتع تمبيتيا عغ شخيق التدام

 (.McMillan&Chavis,1986:9) " تػاصميع مع بعزيع البعس
-  (1986, ( Turner: 

عزاء فاعميغ بالسجتسع بسجسػعة مغ السسارسات القانػنية التي تحجد أ بػصفيع فخاد تستع األ "    
لى إاقترادية ما يؤدي  سذ ثقافية وأتحجيج حقػقيع و واجباتيع عمى  , والسجتسع ذلظ داخل  مكانتيع

 .(Turner,1990:190) لمسجسػعات السػارد لؤلفخاد و نديابا

-,2003)  Richard): 

بذخعية العسمية الدياسية  عتخافواال,  بذكل عام يذتسل عمى اإلحداس باليػية نتساءباال"شعػر      
 (Richard, 2003: 6). فخاد السجتسع"أالذعػر بالتزامغ مع  و  التي تتساشى مع تمظ اليػية,

- (8002,  Kostakopoulou): 

التداوي في يدػده عزػية متداوية في مجتسع سياسي عغ شخيق  نتساءاالبتجفق الفخد شعػر "    
  .(Kostakopoulou,2008:1 )السسارسات التذاركية "  السػارد و الػاجبات و الحقػق و
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-,2020)  Koçoglu & Kaya): 

التفاعل مع السداواة  , و احتخام التشػع , و دراك مدؤولياتيعإ"شعػر عام لجى األفخاد ب      
تحسل  وجسيعيا أنػاع السبادرات  تخاذىعافزبًل عغ بػصفيع مػاششيغ في بمج معيغ,  جتساعيةاال

 .(Koçoglu & Kaya, 2020: 638)استجامة"  السدؤولية مغ أجل بمج أكثخ عجاًل و

 تعخيفاً  (McMillan & Chavis,1986): تبشت الباحثة تعخيف مكسبلن وشافدالتعريف النظري 
 .البحث , وتفديخ نتائج في قياس مفيػم الذعػر بالسػاششة تيساذلظ العتساد نطخي لبحثيا, و نطخياً 

 التعريف االجرائي:

عشج استجابتو عغ فقخات مكياس ) سكان العذػائيات( الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب   
 . و في البحث الحاليئتع بشا شعػر السػاششة الحي

 :(Place attachment)التعلق المكاني  1-5-2

 عخفو كل مغ:       

- Altman& Low,1992)): 

خاضع  مكان ماالجساعات نتيجة اترال شػيل االمج مع  فخاد واأل يتكػن عشجعاشفي  رتباطا"      
 . (Altman& Low,1992:4)"  جتساعيةاال و الثقافيةلمدياقات 

 :(1991,ماك اندرو) -

 بالسكان الفيديقي ذاتو  اً يسثل ارتباش الدمغ وفخاد وبيئاتيع , يقػى بسخور وججاني بيغ األ رتباطا "     
 .:376)9111" )ماك انجرو,  جتساعيةاالإضافة الى شبكة العبلقات 

- ,2003) Kyle  et al): 

 مع ذلظ السحيط "  ػن د في محيط بيئي معيغ فيتصابقافخ كيع فيو األالسجى الحي يُ  "    
  al,2017:2)                                                                        ( Wynveen et al.,. 
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- Scannell & Gefford,2010)): 

مفيػم متعجد االبعاد ُيذيخ إلى وجػد رابصة نفدية بيغ الفخد واالماكغ التي يعصييا ذلظ الفخد أو "     
 .( Scannell & Gefford,2010:5)"  الجساعات معشى رمدياً 

- (McEwen,2014): 

التفكيخ  , و وعاشفياً  الخغبة في البقاء فيو جدجياً  و ما" تسخكد حياة الفخد  و وجػده حػل مكان    
 . (McEwen,2014:326)" جتساعيااليو إ نتساءباالبذكل عام نتيجة شعػره فيو 

 ( Marches et al.,2015)-: 

مذاعخ و ب وبصخ تو  معشى خاصاً يكتدب فيو الحي ,  السكان عاشفي يشذأ بيغ الفخد و رتباطا "   
 (. (Marches et al., 2015: 5 الحكخيات" ستعادةا و الفخص األمان و

 يفاً تعخ  (Scannell & Gefford,2010): تبشت الباحثة تعخيف سكانيل و جيفػردالتعريف النظري -
البحث  نتائجتفديخ  مفيػم التعمق السكاني, و في قياس ذلظ العتساد نطخيتيسا نطخيا لبحثيا, و

 . الحالي

 :التعريف االجرائي-

عشج استجابتو عغ فقخات مكياس )سكان العذػائيات(الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب      
 .تع بشاؤه في البحث الحالي التعمق السكاني الحي 

 

 :(Slum dwellers)سكان العشوائيات  1-5-3

 : (2003) عخفتيع االمع الستحجة     

:       مغو اكثخ لى واحج أإيفتقخون  , و قف غيخ مؤىليعيذػن تحت سالحيغ فخاد مجسػعة األ "   
     لرخف الرحيا,  الحرػل عمى مياه صالحة لمذخب لمسعيذة, و , ومداحة كافية سكان دائع) أ
 (Lucci,2015:7 ) . " حيازة مأمػنة , و
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 . أدبيات البحث و دراسات سابقة :2

 تبشاةإلشار الشطخي الستسثل بالشطخيات الس  ألدبيات البحث الستسثمة بـ )ايتزسغ ىحا الفرل عخضًا      
فزبًل , ( و التعمق السكاني,  الذعػر بالسػاششةالبحث ) ستغيخي ل األخخى الس فدخةوجيات الشطخ  و

 كسا يأتي: وبعس الجراسات الدابقة و السػازنة بيشيا , عغ 

 الذعهر بالسهاطشة: 2-1

 :سفههم ال 2-1-1

ىشاك مغ يشطخ  و نتساءا إلييايشطخ  يع بعزبيغ العمساء, فبججل كبيخ مفيػم السػاششة طي ح     
 لمسشاقذة الشقجية الفمدفية, كػنو   مفيػم السػاششة مصخوحاً  , ليحا  ضل   واجبات و نيا حقػق إالييا عمى 

 قزية عسمية في الػاقع االجتساعي والدياسي, في السخاحل التاريخية السختمفة.

تعشي السجيشة  . اما  ( polis)  ان االصل في كمسة مػاششة يعػد الى الحزارة اليػنانية فكمسة     
 وفي المغة العخبية ال اي السجيشة. (cityمذتقة مغ كمسة )(citizenshipفي المغة االنكميدية فكمسة )

يػجج في قػاميذ المغة العخبية مرصمح او كمسة مػاششة  اما في لدان العخب البغ مشطػر الحي يخى 
بالسكان اكثخ مغ  مغ الػشغ وقج ارتبصت قجيسا ان الػشغ )ىػ السشدل الحي نكيع فيو( فالسػاششة مذتقة

 (.16 2015:)فخجاني, ارتباشيا بالسذاعخ

مفيػم الذعػر بالسػاششة في أعع مدتػى لو, إلى شعػر الفخد بالعزػية الكاممة والستداوية  ذيخي       
لمعبلقة بيغ  اً ميس اً في السجتسع الحي يعير فيو, وىكحا فإن الذعػر بالسػاششة يسكغ ان يطيخ جانب

, بسا في خوالعشاص افي أمة, ومغ ثع, فيػ يذتسل عمى مجسػعة مغ القزاي اً االفخاد الحيغ يعيذػن مع
داواة, والػالء الدياسي لمجولة, والػالءات السجنية داخل السجتسع, والخوابط ذلظ الحقػق والحخية والس  

واليػيات الثقافية والعاشفية التي تتػسط العبلقة بيغ السػاششيغ والجولة, ومغ ثع فانو يسكغ القػل إن 
لع يبق شكميا وجػىخىا عمى  تأريخيوزمشية  فكخة الذعػر بالسػاششة قج تصػرت عمى مجى بزع مجد

قبل السيبلد( 322-384 محجدة, فعشج االغخيق كان أرسصػ ) تأريخيولدياقات  اً وفق ا بل تغيختحالي
ىي: السػاششػن الحكػر و سجيشة يػنانية لنفديا أن أي دولة ستتألف مغ العشاصخ األساسية يفتخض 

األجانب والعسال غيخ السػاششيغ الحيغ يؤدون السيام الزخورية الحيغ يجيخون الجولة, ثع الشداء والعبيج و 
في العالع اليػناني, كان الذعػر بالسػاششة مدؤولية متزسشة أكثخ بكثيخ , فالتي تجعل السجيشة تعسل
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أن السػاششة وشعػر الفخد بيا يشصػي عمى دور نذط في اذ مسا ىي عميو في الجيسقخاشيات الحجيثة, 
 (Taylor, 1994:89). أسػأ مغ السػت  اً السشفى مريخ  ّجواة أن اإلغخيق عالجولة لجرج إدارة

وذلظ عغ شسػلية لمسػاششة , اكثخ  مفيػماً  الخومان  , فقج شػرية الخومانبالحزارة فيسا يتعمق  و   
مشح امتيازات السػاششة لمجسيع, بسا في ذلظ األجانب السكيسيغ والسحخوميغ والتجار وعامة شخيق 

الذعب, فقج أضيفت الذخعية عمى حكع ىحه االمبخاشػرية وسمصتيا في الجسيػرية فكانت الجشدية 
أربعة حقػق عامة ىي: الخجمة في مشيا الكاممة السعصاة لمسػاششيغ تشصػي عمى ستة امتيازات, 

, والحق القانػني في العسل  ير, والترػيت في السجمذ, واألىمية لذغل السشاصب العامةالج
واالستئشاف, اما الحقان اآلخخان فكانا يتعمقان بحقػق التداوج والتجارة مع السػاششيغ الخومان اآلخخيغ, 

ومغ ثع تعديد حيث كان الجافع وراء ىحه الخصػة ىػ تبجيج الدخط االجتساعي الستفاقع بيغ الجساىيخ, 
 ,Young).  (1990:127روح الذعػر بالسػاششة لجى السػاششيغ وافخاد السجتسع بعامة

اما في مخحمة نطخية العقج االجتساعي التي مثميا مجسػعة مغ  الفبلسفة والتي تتحجث عغ       
ظ مغ لمسػاششة وذل ترػراً  وضع الحي  (-1679 1588عبلقة الحاكع بالسحكػم ومشيع تػماس ىػبد )

عغ شخيق خبلل االنتقال مغ حالة الصبيعة الفػضػية الى السجتسع السجني مخورا بالعقج االجتساعي, 
عمى الحقػق, ان االندان عشج ىػبد ىػ كائغ  والسحافطةسمصة قانػنية تزع حجا لمرخاع  تأسيذ

(  فيخى ان 16324071-. اما جػن لػك) ونفعي وعمى ىحا االساس البج مغ وجػد عقج يشطع عبلقات
 اً وىػ يؤمغ بان ىشاك حجود ,والحكع الديادي ىػ ضسان لحقػق السػاششيغ ةوالجيسقخاشيشخيق الحخية 

دون الديادة الن تمظ الديادة حدب و يحتاجو  ن عمى االندان ان يستمظ ماأيخى إذ لمسمكية الخاصة, 
( 1712-1778روسػ ) اما فكخة العقج االجتساعي عشج جان جاكىي استيبلء عمى حقػق االخخيغ. 

تخى بان الػجػد االجتساعي ألفخاد السجتسع قائع عمى اساس الحخية السجنية وعغ شخيق احتخام واجباتيع 
  .والتعاون مع اقخانيع

 إلرساءالخكيدة االساسية  يابػصف (1789مخحمة الثػرة الفخندية )يشطخ عجد مغ الباحثيغ الى      
(. ومغ ثع  ضيخت  75-2016:77االندان والسػاشغ )دمحم,اعبلن حقػق عغ شخيق اسذ السػاششة 

يخى ان اشار السجتسع االخبلقي ( دوركايع فاخح)إميلفكخة السػاششة في سياق حخكة السجتسع وتحػالتو 
ما كارل ماركذ فقج دافع عغ الثػرة أ , وىي تطيخ مع نزج االفخاد خبلقيةأمغ فخدية  أيشذ

االجتساعية ويخى انو ميسا كانت الجيػد دؤوبة في الشطام الميبخالي لتػسيع مذاركة االفخاد عبخ رفع 
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يسكغ ان تتحقق في ضل وجػد  , فان السػاششة الحكيكية الاالقترادي واالجتساعي لمسػاششيغ السدتػى 
( الحي يخى ان الفعل االجتساعي يكػن امخا 1864 -1920ماكذ فيبخ)ى لاالتقديع الصبقي. وبالشدبة 

يؤثخ بالتالي عمى سمػك االفخاد االخخيغ ومػجيا لو. وفي  اً واقعا عشجما يكتدب سمػك الفخد معشى ذاتي
وفكختيا  (1949)السػاششة سشة حػل   الشطخيّ  نسػذجو   لمارشاتػماس  شمق  أربعيشيات القخن العذخيغ أ

يسكغ   ياعغ شخيقميسة واساسية الن  جية لمسػاششيغ والتي تعالحقػق االجتساعساس االتي تخكد عمى 
ثع جاء العجيج مغ الشطخيات التي تشاولت السػاششة مثل نطخية بارسػند  احجاث السداواة االقترادية.

 Abadie et) الشدػيةمميكا وىيبخماس وتخنخ وجيجند والشطخية االحجاثة مثل نطخية ك بعج والشطخيات ما

al.,2012:115 ).  ًعمع الشفذ االجتساعي في واسع االىتسام ضسغ مجال  ثع أخح ىحا السفيػم مجاال
دراسة "شاعة الدمصة" لسميكخام  -عمى سبيل السثال-الخاصة بالسػاششة,  دراسة السدائل الدياسية

Milgram,1974),)  يمػسكػفيذودراسة  "الشفػذ االجتساعي" لديخج(,1976 Moscovici) و 
   (.Andreouli,2019:4) (,Tajfel 1982دراسة العبلقة بيغ السجسػعات لتاجفل )

 بعاد الذعهر بالسهاطشة:أ 2-1-2

 يغ لمذعػر بالسػاششة , ىسا:بعجيغ رئيد (Jones& Gaventa, 2002يحكخ)     

مؤسدات  الشطام العام وعغ شخيق عج العسػدي: العبلقة السؤسدية بيغ السػاشغ والجولة, الب    .1
يتختب عمى  السؤسدات التشفيحية, وكل ما مأالتذخيعية  مأسػاء كانت القزائية جسيعيا الجولة 

 ذلظ مغ خجمات وواجبات وحقػق وعقػبات.
لكغ  فحدب ال والعسل الجساعيعج االفقي :وىحا البعج  ضخوري ليذ فقط لمتسثيل الفعّ الب    .2

ان دعع حقػق السػاششة في إذ بحج ذاتيا, بالسػاششة  مغ ثعشعػر بالسجتسع و  لتػليج ايزاً 
حياة االفخاد  اليػمية يتصمب بذكل اساسي اثشاء االماكغ الخاصة في كثيخ مغ االحيان 

 , نطخاً اإليجابيالستبادلة بيغ السػاششيغ لتحفيد االفخاد عمى العسل  ةبالسدؤولي احداساً 
                   لى السجال العام مثل الجيات التذخيعية إالخاصة  لمرعػبات الستسثمة في نقل القزايا

 .(Jones& Gaventa, 2002:26الدياسية) و
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 الذعهر بالسهاطشة: عمم الشفس و 2-1-3

عمع ى لابالشدبة ,  عمع الشفذ بسجاالتو السختمفة ذا عبلقة مباشخة بسفيػم الذعػر بالسػاششةي عج     
 واجتساعياً  وعاشفياً  فيػ ييتع بكيفية تغيخ األفخاد ونزجيع معخفياً  الشسػ,الشفذ التصػري او عمع نفذ 

األحياء الدكشية( التي  السجارس و بالدياقات السختمفة )مثل العائبلت و اً يزأ ييتعو  شػال مجة حياتيع,
 نإف وعميو  يسكغ ان تحجث فييا ىحه التغييخات وكيف تؤثخ ىحه الدياقات عمى شخيقة تصػر االفخاد,

 األفخاد إحداساً  فييا يصػر ية التيكيفال في  سثلالحي يت  أحج السجاالت األساسية ىػ التصػر األخبلقي, 
الخاصة بذكل يتصابق مع  احتياجاتيعكيف يتعمع االفخاد تمبية و بسا ىػ صػاب وما ىػ خصأ؟ 

فال يتبشػن إلى أن األش معيع؟, وتذيخ الشطخيات في عمع نفذ الشسػ احتياجات اآلخخيغ والتعاشف
ويتبشػنو  اجتساعياً  عبخ عسمية "استيعاب" يتخحون فييا معياراً  صحيحاً  معاييخ مجتسعية لسا يعج سمػكاً 

 يتع   مجنياً  عج سمػكاً ن مداعجة اآلخخيغ ي  أذ إ, ) (Pancer, 2015:11-12سمػكيع الخاص  عمى أنو  
آخخيغ )مثل الػالجان في السقام  فخادأالسداعجة عبخ مبلحطة يتعمسػن األشفال فالصخيقة,  بيحه   تعمسو  

عمى سمػكيع  يكافؤون  األول( يداعجون اآلخخيغ, ثع عبخ تقميج سمػك السداعجة الحي رأوه )وأحياناً 
السقمج ىحا( يؤدي ىحا الشػع مغ التعمع إلى استيعاب معيار ميع لمدمػك ي عخف باسع "معيار السدؤولية 

وىحا ما اكجتو نتائج دراسة السحتاجيغ والسعتسجيغ عميشا, االجتساعية" والحي يفخض عميشا مداعجة 
وجػد تػافق قػي بيغ مجى مذاركة لى إالتي تػصمت , (et al Grusec  1994,) كخوسيظ وزمبلؤىا

اآلباء في الدمػكيات السجنية مثل التبخع أو التصػع ومجى انخخاط أشفاليع في مثل ىحه الدمػكيات 
 .Grusec et al,1994:5)) الحقاً 

عمى  يخكدفيػ  فخع مغ عمع الشفذذلظ ال (Community Psychology)نفذ السجتسععمع اما       
تعديد رفالية السجتسعات عبخ البحث مغ أجل التفاعل بيغ األفخاد والسجتسعات التي يعيذػن فييا, 

رؤية السذكبلت االجتساعية مغ مشطػر بيئي والعسل عمى  ويؤكج ضخورةالشفدي والشطخية والسسارسة, 
  ).  (2015:13 البحث في أسبابيا الفخديةفزبًل عغ بجاًل مغ التعامل معيا إال بعج ضيػرىا  يامشع

Pancer,  السجتسعات بجاًل مغ التخكيد فقط  يخكد عمع نفذ السجتسع عمى نقاط القػة لجى األفخاد وو
والعسل عمى بشاء نقاط القػة ىحه واالعتخاف واحتخام التشػع في الدكان فحدب عمى أوجو القرػر لجييع 

الحيغ يعسمػن معيع وتعديد التغييخ االجتساعي لتحديغ صحة السجتسعات والعسل نحػ تحقيق العجالة 
لمسػارد لمفئات السزصيجة والسيسذة في السجتسع والعسل  كثخ إنرافاً األتخريز الاالجتساعية و 
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, فزبل عغ أصحاب سيةاجتساعية وعاشفية وجد تكبليعانػن مغ مذ الحيغ   ع أولئظ  بالذخاكة م
تعج مذاركة سكان السجتسع في إذ , تكبلي السجتسع لتصػيخ حمػل ليحه السذالسرمحة اآلخخيغ ف

لسفيػم الذعػر بالسػاششة الحي كان محػر قجر كبيخ مغ البحث في عمع نفذ  أساسياً  عشرخاً  ومشطسات
 (. (Nelson & Prilleltensky,2010:53السجتسع

الصخيقة التي تتأثخ بيا أفكارنا ييتع بالحي (Social Psychology) عمع الشفذ االجتساعي اام       
مػضػعات مثل بجراسة  فقج اىتع عمساؤهومذاعخنا وسمػكياتشا باألفخاد اآلخخيغ والسػاقف االجتساعية, 

والعبلقات الذخرية وكيف تؤثخ عزػية األفخاد في السجسػعات السػاقف والكيع والتأثيخ االجتساعي 
السختمفة التي يشتسػن إلييا عمى سمػكيع تجاه أعزاء مجسػعاتيع الخاصة وتجاه االخخيغ خارج 

ان الذعػر بالسػاششة يسكغ  (عمع الشفذ االجتساعي)فتخض أ ,(Pancer, 2015:14 ). مجسػعاتيع
خدي ومدتػى األنطسة, فعمى السدتػى الفخدي, يشجمج االفخاد في ان يحجث عبخ مدتػييغ: السدتػى الف

البجاية عمى السدتػى السجني نتيجة لعػامل بجء مختمفة وأبخز ىحه العػامل, التأثيخ االجتساعي وقيع 
, قج يذعخ الفخد بالسػاششة عبخ تأثيخ الػالج أو السعمع, ومثال ذلظالفخد والجوافع التمقائية او الحاتية, 

ذ يسكغ أن تؤدي قيع السدؤولية إفي تشسية الذعػر بالسػاششة,  دوراً  اً زأن تؤدي الكيع أي يسكغو 
االجتساعية إلى سمػكيات مجنية مثل التصػع, في حيغ قج ي تػقع أن تؤدي قيع العجالة االجتساعية إلى 

فخد السذاركة في الشذاط االجتساعي ومغ ثع, فان كل ذلظ يرب في مرمحة دعع وتصػيخ شعػر ال
يتػقعػن الحرػل عمى إذ بالسػاششة, فزبل عغ انو يسكغ لؤلفخاد الكيام بأنذصة مجنية ألغخاض مفيجة, 

مدايا شخرية مغ أنذصتيع ىحه, فان االفخاد الحيغ يقػمػن بأداء خجمة لمسجتسع يتحدغ مدتػى 
 (Albanesi et al.,2007:389).   شعػرىع بالسػاششة

بالسػاششة يسكغ ان يتأثخ بذجة باألنطسة والبيئات السختمفة التي نعير فييا ان مدتػى الذعػر و       
فييا واألحياء التي نعير فييا واألماكغ التي نعسل فييا  تعمعية, فعائبلتشا والسجارس التي نحياتشا اليػم

جسيعيا  -شا والسؤسدات الجيشية التي نتعبج فييا والثقافات التي نشتسي إلييا والبشى الدياسية التي تحكس
فانو ليذ مغ  -ليا تأثيخ عسيق عمى كيفية شعػرنا بالسػاششة وتػاصمشا مع اآلخخيغ في مجتسعاتشا

السدتغخب أن تكػن عائبلتشا وأقخانشا ىع أقػى ىحه التأثيخات ألن العائمة واألصجقاء ىع أول مجتسع لشا 
ن في اي السفاليع الشفدية الباحثػ وقج أختمف   (Pancer,2015:21 )وىع يحيصػن بشا شػال حياتشا 

اقخب مرصمح نفدي لجراسة السػاششة ىي اليػية االجتساعية ىػ االقخب لمذعػر بالسػاششة فخبسا 
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(, وفي ىحا Endreouli,2019:4تعبخ عغ مجى االنتساء الفخدي لمسجتسع الدياسي) ألنياوالدبب 
( ونطخيتو في 1943, ماسمػ)  الشفذ مثلالرجد فان انتساء الفخد لمجساعة تشاولو العجيج مغ عمساء 

الحاجة الى االنتساء عشج ماسمػ بعج الحاجات الفديػلػجية واالمغ, وىي   تأتيالجافع البذخي حيث 
االنتساء ىػ شعػر واحداس  (فخوم )  جّ العبلقات في حياة االندان, كحلظ عحاجة تؤكج عمى ضخورة 

فقج تشاولت مفيػم  (نطخية شػتد)ما أ يدتسج مشو الفخد قػتو, كبخألى كيان إوان الحاجة اليو ىي حاجة 
 (ماك كميبلنج), ويخى  لى فئة معيشةإ االنتساءالحخص الستػاصل عمى و االنجماج  عغ شخيقاالنتساء 

التفاعل مع االخخيغ فيذعخ االفخاد بالفخح  تسثل الخغبة في بشاء عبلقات الرجاقة و نتساءاالن حاجة أ
برػرة  نتساءاالىسية أ كج عمى أفقج  (فدتشجخ) ماأ , عشج عجم اشباعيا وباأللععشج اشباع ىحه الحاجة, 

خه عمى التقػيع الحاتي لمفخد وتحقيق التػحج والتساسظ مع يثأتلو  تجاهاكليو إ مباشخة مذيخاً 
 (.167-2019:166السجتسع)الداسي,

 الرحة الشفدية: الذعهر بالسهاطشة و 2-1-4

األبحاث إلى أن الذعػر بالسػاششة والعػامل ذات الرمة بو ليا تأثيخات  العجيج مغ شارتأ       
فقج اشار عمساء الشفذ كيف تؤدي الخوابط  ؤلفخاد والجساعات,الرحة الشفدية لإيجابية كبيخة عمى 

 الرحة العقمية لمدكان  الخفالية و ميسًا في نتائج الرحة والسجتسعية واالنتساء والتساسظ دورًا 
2007:9)  .(Pretty et al., 

 , و((Berkman & Glass ,2000بيخكسان وجبلس كل مغ ولمتػسع في ىحه األفكار, وضع 
سياقات الذبكات االجتساعية والتساسظ  ((Kawachi &Berkman ,2000بيخكسان  كػاتذي و

االجتساعي وال سيسا االنجماج االجتساعي والديصخة, عمى أنيا ضخورية لتعديد الرحة والخفالية عمى 
 رأس السال االجتساعي يسكغ  مدتػى السجتسع, وبذكل أساسي, فيي تطيخ أن الذعػر بالسػاششة و

    اعج ىحه العػامل في إبقاء الكثيخ مغ االفخاد عمى قيج في حياة االفخاد, فقج تد ميساً  أن يؤديا دوراً 
         الحياة عبخ تحديغ صحتيع العامة, ولقج تع تػثيق الصخائق التي يسكغ لمعسميات االجتساعية 

             شخيقيا أن تتػسط وتحج مغ الحخمان االجتساعي واالقترادي عمى مدتػى السجتسع, والسذكبلت  غ ع
               تعمقة بيا, ىي االترال االجتساعي اليادف والتساسظ االجتساعي الرحية الس

قج تػصل البحث الحي أجخاه وفزبل عغ ذلظ, ف ,Berkman & Glass).  (2000:141اإليجابي
في فحز مجسػعة مغ مخضى إعادة تأىيل القمب مغ السياجخيغ مغ  ((Scuderi ,2005سػدري 
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مشسػذج التقميجي إلعادة التأىيل الحي يخكد عمى التعميع والشطام الغحائي إيصاليا, أن تحميبلتو وفقا ل
والتساريغ الخياضية بعيج كل البعج عغ الجانب األكثخ فعالية في البخنامج, فمقج أفاد السذاركػن أن 

رب وتػاريخ حياة و يذتخكػن معيع في تجا نفديا التػاصل االجتساعي مع أولئظ الحيغ يتحجثػن المغة
ذلظ كانت األدوار واألنذصة ذات السغدى داخل األسخة فزبًل عغ ,  بالغ األىسية اً مساثمة كان أمخ 

إلى  نتساءاال بالسثل فإن دور الذعػر بالسػاششة و و,Scuderi).   (2005:27وخارجيا أكثخ أىسية
تخك ضسغ مجتسع معيغ يدسح لؤلفخاد بحخية التعبيخ عغ ىػيتيع وجحورىع وعػاشفيع وتاريخيع السذ

سياق مشاسب, فإنيع سػف يكػنػن قادريغ عمى شغل مشاصب ذات قيسة داخل السجتسع ويتػاصمػن 
)وىػ  بذكل إيجابي مع اآلخخيغ الحيغ لجييع تاريخ وتجارب مذابية, وفزبل عغ الجعع االجتساعي

صحية(, يػفخ الذعػر  تكبلخ مغ األفخاد الحيغ يعانػن مغ مذلمكثي بحج ذاتو عامل إيجابي رئيذ
, ويديل مغ التػافق مع لؤلمخاضوالشفدية  سيةضج األعخاض الجد بالسػاششة حاجداً 

 ,.Pretty, et al ).  (2007:10السجتسع

 الذعهر بالسهاطشة والسكان: 2-1-5

عمى البيئة االجتساعية, اذ يسكغ أن يداىع  ب إلى مجتسعو كمياً انتدباالشعػر الفخد قج ال يتػقف       
بيئات الصبيعية والعسخانية في التأثيخ واإلدراك والدمػك الحي الالسػقع الجغخافي أو السكان, بسا في ذلظ 

ان ىحا يتصػر نتيجة لمتفاعبلت االجتساعية بيغ االفخاد في أماكغ معيشة, إذ يحجد الذعػر بالسػاششة, 
ية التي تقام في مػاقع ذات أىسية تاريخية, او في اماكغ االحتجاجات مثل االحتفاالت التحكار 

لقج أثبتت األبحاث بالفعل أن الخرائز الفيديائية et al.,2006:11)   .( Prettyوالتطاىخات الذعبية
إذ لمبيئة العسخانية )البيئة ذات السباني وليذ البيئة الصبيعية( يسكغ أن تديل تشسية الذعػر بالسػاششة, 

السجن بأن ىحا الذعػر قج يتع السخور بو عبخ الترسيسات التي تعدز مغ االترال  مخصصػخى ي
في تصػيخ شعػر الفخد ميسًا  االجتساعي بيغ االفخاد, وإعادة تكػيغ الحي الدكشي بػصفو عشرخاً 

          بالسػاششة, ومع ذلظ, فإنو ليذ كل األحياء الدكشية تدتصيع ان تغخس الخغبة في االنتساء إلييا
, او يتع تحجيجىا  بحلظ  بالسخاشخ  محفػفةت عج يشالظ احياء او مجسعات سكشية فأو االرتباط بيا,  

ففي مثل ىحه االحياء او السجسعات قج يقاوم بعس الدكان عغ قرج تصػيخ شعػر السػاششة 
1996:348) .(Brodsky, 
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بالقزايا االجتساعية واالقترادية الستعمقة بالذعػر بالسػاششة, مثل ممكية السشدل  وىحا يختبط أيزاً 
ومجة اإلقامة في الحي الدكشي, اذ تربح كل ىحه العػامل محل اىتسام وقمق عشج الشطخ في قزايا 

باحثػن آخخون قامػا بتقييع البيئة السادية أن عّج والعسال, ومغ جانب اخخ, فقج تػشيغ السيجخيغ 
لسجتسع, ومع ذلظ, فقج افادت نتائج بعس الى امى صمة دائسا بالذعػر باالنتساء كان السجتسع ىع عس

الجراسات في ىحا الذأن إلى أن ىحا الذعػر قج يزعف بدبب عجم إمكانية الػصػل إلى الجعع 
 & Prezza) ما دون غيخىا في مجيشة االجتساعي األساسي, والحي قج يكػن متاحاً 

Costantini,1998:181).  2014كسا حجد كل مغ) Mihaylov &Perkins) غ يبعجيغ عام
غ بصبيعتيسا لمذعػر بالسػاششة: الذعػر بالتجحر السادي في السجتسع, والحي يختبط بيػية يمذتخك

السكان واالعتساد الستبادل, والذعػر باالرتباط االجتساعي مع االخخيغ, فيسا يطيخان مذاعخ العزػية 
لسذتخك أو أو االنتساء إلى مجسػعة اجتساعية, بسا في ذلظ االرتباط العاشفي القائع عمى التاريخ ا

عمى ثقة الجيخان في بعزيع البعس, وىحا  يسكغ ان يشصػي الذعػر بالسػاششة أيزاً إذ االىتسامات, 
ىػ االرتباط العاشفي بالجػانب االجتساعية لمسػاششة ويدسى التخابط االجتساعي اإليجابي فان الخوابط 

عمى العسميات  اً زولكغ أيدب فحالعاشفية مع السجتسع ال تدتشج عمى العسميات الفخدية داخل الحات 
االجتساعية الخارجية التي تعدز مغ التساسظ االجتساعي, انيا السكػن العاشفي لكل مغ االرتباط 
والتخابط االجتساعي الحي يسكغ أن يحفد بقػة أعزاء السجتسع عمى التعبئة والسذاركة في جيػد حساية 

 االنتساء لمسجتسع, اذ يعج االنتساء لمسجتسع شخشاً البيئة, وفي الػاقع, فقج تع ربط الذعػر بالسػاششة ب
لتشسية الذعػر بالسػاششة والحي يختبط بجوره بانجماج السػاششيغ, فان العسميات الشفدية  مدبقاً 

واالجتساعية في جحور الذعػر بالسػاششة مثل مذاعخ الثقة الستبادلة, والخوابط االجتساعية, 
تؤدي إلى العسل والتعاون عمى مدتػى الحي الدكشي الحي  - واالىتسامات السذتخكة, وقيع السجتسع

 ).  Perkins,2014:68-69) &Mihaylovيشتسي اليو االفخاد

 بعض الشظريات السفدرة لمذعهر بالسهاطشة: 2-1-6

 :((Erik Fromm , 1941اريك فروم   -

 عمى انو بلنتساءلخ نطاىتسامو بتاريخ االندانية ,لحلظ فزبًل عغ بتاريخ الفخد  (اريظ فخوم)اىتع     
الى  العدلة وصػالً  لفخد, الن االنتساء يجعل الفخد ييخب مغ مذاعخ الػحجة والى امخ ميع بالشدبة 

ستحل  بخبلف ذلظ يؤدي الى بشاء مجتسع يتستع بخوابط وعبلقات اندانية و معشى لمحياة, مسا إيجاد
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حاجات ىي: مجسػعة مغ الالرخاعات الشفدية التي تسثل عكبة في شخيق االندانية , وضع فخوم 
الى الحاجة  وليػية ,االى الحاجة و النتساء , الى الحاجة و ,  مخجعي تػجييي اشارالحاجة الى 

فيػ  يخيج ان يربح  اجات نابعة مغ ضخوف وجػد االندانوىي ح لتدامي,االى لتجحر, والحاجة ا
ليتجاوز عدلتو  باألخخيغاالنتساء يسكغ لمفخد االترال ويخى انو عغ شخيق . ا متكامبل مغ العالع  جدء

ندان الن ذلظ ان يفخض  ىحا االنتساء مصالب مشافية لصبيعة اإل بال يج غاكبخ, لكويشتسي الى شيء 
 رشاأو عميو تحقيق الذخوط االساسية لمػجػد,   عغ مػقفو االنداني مشكخاً  سيحبصو ويقيجه ويجعمو غخيباً 

لى إمغ جػانب السجتسع  فيحا يؤدي ميع انو في حالة حجوث اي تغيخ في اي جانب إلى  (فخوم)
مشاسب غيخ مػروث مغ الكيع يكػن احتسالية حجوث اضصخاب في الصباع االجتساعية لمشاس فسا ىػ 

, الى ان يتسكغ مغ تكػيغ روابط وجحور تساءمغ الذعػر بعجم االن لمسجتسع الحجيث فتحجث حالة
 (. 175: 1971 ولشجزي,ىػل  ججيجة. )

 :(,Maslow  1943)نظرية ماسمه  -

في السدتػى الثالث تسثل  نتساءالالى ا ةحاجأن ال  لـ )ماسمػ(و الحاجات أنطخية الجافعية تخى      
حاجات االنتساء تتسثل في العبلقات ن أمان, و حاجات األ ةالفيديػلػجيبعج الحاجات أىسيتيا لئلشباع 

 بعامة يسيمػن شاس االسخية والعبلقات مع االصجقاء او الحاجة الى العزػية ضسغ جساعة معيشة فال
مع   باأللفة,عغ شخيقو و اي اشار اجتساعي يذعخ الفخد أو الى بيئة أالى مجسػعة اجتساعية كبيخة 

عغ  دعى الفخد فيمغ نقز معيغ في حياة الفخد  أحاجات االنتساء قج تشذان  ىتساماألخح بشطخ اال
الى اشباع حاجاتو التي تخمرو مغ التػتخ, وىي السدتػى االدنى, اما السدتػى االعمى فيػ شخيقيا 

 (259:2011 مرالح واحتياجات)ىخيجي, و  ساسأ ن ال يكػ االنتساء الخالز مع االفخاد الحي 

 :Marshal), (1949  مارشال  -نظرية السهاطشة -

الحي رأى ان السػاششة ىي   1949),تػماس مارشال)جاء بيحه الشطخية عالع االجتساع البخيصاني      
عبارة عغ "عزػية كاممة في مجتسع معيغ" وأن كل فخد في مجتسع ما يعج مػاشًشا يسكشو مغ ثع أن 

ت معيشة داخل واجبايتػقع حقػًقا معيشة تػفخىا الجولة لو, وفي السقابل ي تػقع مشو التسدظ بسعاييخ أو 
 (Lister,2010:38). مػاششاً  عّجهالسجتسع ليتع 
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 ةثبلث خبللنذأت عمى التػالي في انكمتخا  ثبلث فئات عمىحقػق السػاششة  (مارشال)لقج قدع      
: الحقػق السجنية في القخن الثامغ عذخ, والحقػق  الدياسية في القخن التاسع عذخ, , ىي قخون 

مارشال البج ان تشذأ الى العذخيغ, ان ىحه الحقػق بالشدبة والحقػق االجتساعية التي نذأت في القخن 
تمظ الحقػق سيذعخ كل عزػ مغ اعزاء عغ شخيق تحت رعاية  دولة ديسقخاشية ليبخالية الن 

ع بانو يستمظ القجرة عمى السذاركة في الحياة االجتساعية واالستستاع فييا في مجتسعيع السذتخك السجتس
 يالسذاركة أ, وعشج حجب ىحه الحقػق سػف يتعخض الفخد الى التيسير ويكػن غيخ قادر عمى 

حدب مارشال ب( ان الحقػق السجنية  Kymlicka&Norman,1994:354سيستمظ الجشدية الدمبية)
وااليسان والتسمظ والتستع بالعجالة, و الدياسية  العتقادبكل ما يتعمق بحخية الفخد مثل حخية اتتسثل 

يختار  اً ناخبفي الدمصة او  اً الفخد عزػ ػصف ة في تػلي مدؤولية سياسية بتذسل حق السذارك
مكاسب الغمػ فييا, لسا لو مغ مغ غيخ حخية الفخد عغ شخيق اعزاء الييئة او الدمصة , وىحا يتحقق 

         مغ الحرػل عمى اً بجءسياسية, اما الحقػق االجتساعية فتتسثل في نصاق واسع مغ الحقػق 
           قجر معقػل مغ االمغ والخفاه االقترادي وصػال الى حق السذاركة في السػروث االجتساعي 

الدائجة في  لؤلعخافالسذتخك وكيفية عير الفخد ضسغ حياة متسجنة ومتحزخة شبقا 
 (.2019:78السجتسع)الذيابي,

 :(1979 ,تيرنر و تاجفل )نظرية  -

يكػنػن ىػيتيع  فاألفخاد ( Social Identity theory)تدسى نطخية اليػية االجتساعية     
االجتساعية عغ شخيق اعجابيع ومعخفتيع بانيع اعزاء في جساعة اجتساعية لحلظ فيع يدعػن لتحقيق 
ىػيتيع الخاصة بيع محاوليغ ابقائيا بالرػرة االيجابية, اي ان عزػية الجساعة تسشح االفخاد الترػر 

تخمق مغ العسميات الشفدية  تساعية  الااليجابي وتسشحيع ذلظ الذعػر باالنتساء لمجساعة , فاليػية االج
الخاصة بالفخد انسا ىي صػرة الحات التي تكػن مذتقة مغ الفئات االجتساعية التي يجرك الفخد بانو 

 (.2010:129يشتسي الييا)نطسي,

 :(1985 ,خرون أجهن تيرنر و )نظرية  -

صياغة  لشطخية انسا ىي اعادة  (Self-Categorization Theory)ن نطخية ترشيف الحات أ     
, وضعت الشطخية قاعجة االنتساء لمفئة االجتساعية , اي كيف يسكغ او تصػيخ ليا اليػية االجتساعية
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ان يكػنػا اعزاء في السجسػعة مغ الشاحية الشفدية ويعيجون السجسػعة الى وضعيا الصبيعي  لؤلفخاد
السكػن  ج  عي  فسفيػم الحات   كحكيقة نفدية وليدت مجخد تدسية مشاسبة لػصف نتائج العسميات الشفدية.

جور الػضيفي متعجد حدب الىػ  فقط وانسا اً السعخفي لمشطام الديكػلػجي, وان ىحا السفيػم ليذ واحج
لمسفاليع االخخى لحلظ فيػ يتدع بالتسايد واالستقبلل, فيػ يطيخ ضسغ سياق اجتساعي وفي مػقف 

عمى  و مديصخا تبعا لمتفاعل بيغ خرائز كل مغ الفخد السجرك والسػقف, معيغ فيكػن ذلظ الجور
فئات اجتساعية  ىحا االساس تتع عسمية اعادة تعخيف الحات في كػنيا اختبلفات فخدية او سسات في

االختبلف بيغ االعزاء داخل الجساعة  اوجو الذبو و تأكيجتتع عسمية  مغ ثع و  داخل العزػيات,
 .(2014:263)عديد, 

 :(Turner,1986تيرنر)نظرية برين  -

بل االلتدامات ايزا الن فحدب تعشي الحقػق  ن السػاششة الأفي نطخيتو لمسػاششة  (تيخنخ)يخى       
تكػن مغ الجولة أن يجب ان يكػن مػاششا سمبيا. والسػاششة تكػن عمى اتجاىيغ فيي اما  الفخد ال
, اي انيا مػاششة  مغ االعمى تحجد فييا الجولة حقػق الفخد الػاجبة عميو ضسغ سياقات لمسػاشغ

قانػنية واقترادية واجتساعية وثقافية كسا تشطع واجباتو السشرػص عمييا , ىحا وتختمف الحقػق مغ 
قجرتيع عمى السذاركة في  ةاالفخاد في امكاني يختمفو خخى وتختمف مغ مخحمة تاريخية أل آلخخنطام 

شػع الثاني فيشذا مغ خبلل السذاركة الفاعمة لمسػاششيغ والجسعيات االىمية مغ لاما ا الدياسة العامة.
ىحا الشػع يحجث اجل الشيػض بالسجتسع اي مغ االسفل الى االعمى اي مغ السػاشغ الى السجتسع, و 

 .(Turner,1990:200)عشج قيام الثػرات مسا يجعميع قادريغ عمى السذاركة في صياغة الجستػر

  (:1986,وشافيز نماكسيل ) لـ نظرية الذعهر باالنتساء لمسجتسع -

صبحت نقصة البجاية أ و, (1891,وشافيد  نماكسيبل)ىحه الشطخية عغ اعسال كل مغ  نبثقتا    
 لمسجتسع  و نتساءباالالذعػر ب الحي عخفتو,  الحجيثة حػل اإلحداس الشفدي بالسجتسعلسعطع األبحاث 

الذعػر بأن األعزاء ميسػن لبعزيع البعس ولمسجسػعة, ووجػد إيسان مذتخك بأن حاجات أعزاء 
شارا أ و ,McMillan & Chavis). (1986:9السجتسع يسكغ تمبيتيا عبخ التداميع بأن يكػنػا مًعا 

التػاصل  الحاجات و التأثيخ و مجاالت ىي العزػية ويتكػن مغ أربعة  لسػاششةبالى أن الذعػر إ
 .(1مػضحة في شكل ) وىي(  Ozkan et al.,2019:33العاشفي )
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 (1) مخظط

         ( 1986,وشافيز  نماكسيل )نظرية  مكهنات الذعهر بالسهاطشة وفق

           (عجاد الباحثة)إ                                                                             
 األربعة : السكػناتمغ  مكػن يأتي شخحًا وافيًا لكل  فيسا

 :(Membership) العزهية .1

ومغ ثع فان لو الحق في شعػر بأن الفخد قج استثسخ جدًءا مغ نفدو ليربح عزًػا في مجتسعو,      
لسجتسع, إنيا شعػر بان يكػن الفخد جدًءا مغ السجتسع الحي يعير فيو, والعزػية ليا الى ااالنتساء 

, وتسثل ىحه الحجود بعس (Albanesi et al.,2007:387مذتخكة بيغ اعزاء السجتسع ) حجود
 فاألشخاصال يشتسػن, خادًا وأفالرفات السذتخكة بيغ االعزاء ىحا يعشي أن ىشاك أفخاًدا يشتسػن 

 & McMillan)و معاقبتيع في بعس االحيان . ويخى كل مغ أن مثبل البج مغ التشجيج بيع ػ السشحخف

Chavis)  تتزسغ العقػبات لكغ العبلقة الحسيسية التي  ألنياان الحجود ىي مغ السكػنات الرعبة
ن تكػن بيغ افخاد السجتسع الشاشئة مغ تقاليجىع وعاداتيع...الخ تجعل مغ السسكغ في بعس االحيا

عسػما تػفخ لؤلعزاء األمغ العاشفي البلزم الحي يسكشيع  فالحجودالتغاضي عشيا ولكغ حدب شجتيا. 
لعبلقة االجتساعية الػثيقة, اذ يشصػي الذعػر بالعزػية مغ الكذف عغ الحاجات والسذاعخ وتصػيخ ا

ولو مكانة فييا والذعػر  واالنتداب, عمى االحداس واالعتقاد والتػقع بأن الفخد يتصابق مع السجسػعة
الفخد القجرة عمى  بإمكانمغ قبل السجسػعة واالستعجاد لمتزحية مغ أجميا, أي يربح  بالقبػل

االنتساء الى السجسػعة, اذ اليػية و في الذعػر بالعزػية و  اً ميس اً مداىس جاالستثسار الذخري الحي يع
وشافيد الى أن العسل مغ أجل العزػية سيػفخ شعػًرا بأن الفخد قج حرل عمى مكان  نماكسيبلاشار 
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في السجسػعة وأنو نتيجة ليحا االستثسار الذخري, ستكػن العزػية أكثخ أىسية وقيسة الن االعزاء 
 .) Sonn & Fisher,1996:16-17 )زا مذتخكة كالعمع مثبليستمكػن رمػ 

 :(Influence) التأثير .2

إلى مجسػعة اجتساعية معيشة,  او يشزع العزػ يسثل فكخة أنو لكي يشجحب  تجاهاالمفيػم ثشائي     
يجب عميو أن يكػن لو بعس التأثيخ عمى ما تفعمو السجسػعة, ومغ ناحية أخخى, يعتسج التساسظ عمى 
قجرة السجسػعة عمى التأثيخ عمى أعزائيا, وىحا يصخح سؤاليغ: ىل يسكغ ليحه القػى الستشاقزة أن 

ػذىا عمى أعزائيا لتحقيق التصابق تعسل في وقت واحج؟ ىل مغ الديئ أن تسارس جساعة ما نف
غ يسكشيسا بالفعل العسل في وقت واحج, يغ القػتيمغ الجراسات إلى أن ىات والتشاغع؟ لقج اشار الكثيخ

ما يكػن األفخاد الحيغ يقخون بأن احتياجات اآلخخيغ وقيسيع وآرائيع تيسيع ىع يكػنػن في الغالب  اً فغالب
لمتأثيخ ويحاولػن  اً في حيغ أن أولئظ الحيغ يزغصػن دائسمغ أعزاء السجسػعة األكثخ نفػذًا, 

الديصخة عمى اآلخخيغ ويتجاىمػن رغبات وآراء اآلخخيغ غالًبا ما يكػنػن األقل قػة في السجسػعة وىحا 
 & McMillan)ايسثل وجػد عبلقة إيجابية بيغ تساسظ السجسػعة والزغط لمتػافق والتصابق معي

Chavis,1986:10)  , ومغ جية اخخى, تعسل الجسعيات السجتسعية التصػعية بػصفيا بشى وسيصة
بيغ الفخد والجولة, فعبخ زيادة التأثيخ وتعديد الذعػر بالفعالية والعسل الجساعي فانو يسكغ جعل البيئة 

تؤدي السذاركة في الجسعيات السجتسعية إذ أكثخ استجابة الحتياجات الفخد والجساعة الرغيخة, 
أو في البخامج الحكػمية إلى تقاسع الدمصة والحي يؤدي مغ ثع إلى زيادة "ممكية" السجتسع,  التصػعية

وزيادة الخضا, وزيادة التساسظ, اذ يسكغ رؤية مفاليع القػة والتأثيخ والسذاركة مغ حيث صمتيا بالذعػر 
 لسشطػر الياباني لئلدارةباالنتساء لمسجتسع في قػة الشقابات العسالية, والحخكات االجتساعية السختمفة وا

Andoh,2011:15 ).) 

 :(Fulfillment of Need)تحقيق الحاجات  .3

السكػن الثالث التكامل وتحقيق الحاجات, او التعديد, فإن التعديد كسحفد لمدمػك ىػ حجخ ي خاد ب     
بالتعاضج, الداوية في البحث الدمػكي, ومغ الػاضح أنو لكي تحافع أي مجسػعة عمى إحداس إيجابي 

لمصبيعة السعقجة لؤلفخاد  يجب أن تكػن السجسػعة مجدية ومفيجة ألعزائيا, ومع ذلظ, ونطخاً 
ضسغ مجتسع او  التي تخبط األفخاد معاً جسيعيا التعديدات  , فقج كان مغ السدتحيل تحجيج والجساعات

يقخب أعزاء  تحجيج الكثيخ مغ السعدزات, اذ ان نجاح السجسػعةمغ خغع عمى المجسػعة, وذلظ 
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اشارت األدبيات حػل الجاذبية الذخرية إلى أن الكفاءة تعج عامبل إذ بعس, السجسػعة مغ بعزيع 
ذ ان االفخاد يشجحبػن بصبيعتيع إلى اآلخخيغ الحيغ يسكغ إ, و تقخيبيع معدزا آخخا لشجاح افخاد السجسػعة

حػ األشخاص والسجسػعات التي بػن نأن تفيج مياراتيع أو كفاءتيع بصخيقة ما, ويبجو أن االفخاد يشجح
 &Chavise:52)قجر مغ السكافآت وىحا ما يجعى بالبيئة السبلئسة تػفخ ليع أكبخ او تقجم

Mcmillan, 1986), عائبلتشا كل واحج مشا مجسػعة مغ الكيع  ومغ جانب اخخ, تعمع ثقافتشا و
يجتسع األفخاد الحيغ يتذاركػن الكيع الذخرية والتي تذيخ إلى احتياجاتشا العاشفية والفكخية, فحيشسا 

متذابية, ومغ ثع تعديد االعتقاد بأنو  ضسغ السجسػعة, يججون أن لجييع حاجات وأولػيات وأىجافاً  معاً 
قج يكػنػن أكثخ قجرة عمى تمبية ىحه الحاجات والحرػل عمى التعديد الحي يدعػن  عبخ االنزسام معاً 

ػة التكاممية لمسجتسعات الستساسكة, وتعسل السجسػعات التي لجييا إليو, فالكيع السذتخكة, إذن, تػفخ الق
بحيث يمبي األفخاد حاجات اآلخخيغ  شعػر باالنتساء إلى السجتسع إليجاد شخيقة لسػاءمة األفخاد معاً 

 .(McMillan & Chavis,1986:13) وحاجاتيع الخاصة

 : ((Shared Emotional Connection السذتركة العاطفي لتهاصلا .4

ذ انو ليذ مغ الزخوري إ,  عمى وجػد تاريخ مذتخك يعتسج التػاصل العاشفي السذتخك, جدئياً       
أن يكػن أعزاء السجسػعة ليع التاريخ نفدو مغ أجل مذاركتو, ولكغ يجب أن يتعاشفػا معو ويكػنػا 

السحجدة لؤلحجاث  عبلقات اندانية فيسا بيشيع , فان تفاعبلت األعزاء مع األحجاث السذتخكة والدسات
التهاصل قج تديل أو تسشع مغ قػة السجتسع, فالدسات التالية ميسة لسبجأ التػاصل العاشفي السذتخك: 

: فكمسا كانت التجارب وجهدة التفاعل: فكمسا زاد تفاعل األفخاد, زادت احتسالية تقاربيع, السفترض
يديل مغ التساسظ بيغ افخاد السجسػعة,  الذخرية والعبلقات أكثخ إيجابية, زاد االرتباط, فان الشجاح

والسدائل التي تخز  اتسا كان التفاعل غامًزا وتخكت السي: فإذالرهرة الشهائية إلحجاث التفاعل و
: فكمسا زادت أىسية الحجث التكافؤ السذتركالسجتسع دون حل, فديتع إعاقة تساسظ السجسػعة, 

الفخص بيشيع , زادت الخابصة السجتسعية لمسجسػعة السذتخك بيغ االفخاد, اي كمسا حجث تكافئ في  
: أي ما  قام باستثساره العزػ مغ جيج و وقت ومال يبخز اىسيتو في االستثسار, التي يشتسػن الييا

تاريخ السجتسع والػضع الخاىغ ,الن ذلظ يجل عمى التػاصل العاشفي وىػ بالشياية شكل مغ اشكال 
او االذالل  الرفعة تأثير العام بو, إحداسوالسجتسع يجل عمى  ألجليتحسل الفخد  فبسقجار ما االستثسار

: فالسكافئة او الخفعة لمعزػ داخل السجتسع تجعمو يشجحب لو, اما االذالل داخل عمى اعزاء السجتسع
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وغالبا ما جسيعيا وىي مػجػدة الى حج ما في السجتسعات : الرابظة الروحية السجتسع فديػلج الزغيشة,
اء لمسجتسعات والصػائف الجيشية وشبو الجيشية, فيي تسثل روح السجتسع سػ  اليجف االساسيتكػن ىي 

 السجتسع عزاءأل خمػضع مغ االىتسام والتقجيلكغ مغ السيع ان تكػن ذات غيخ ذلظ,  مكانت ديشية ا
 (McMillan & Chavis,1986:12-14).  جسييع

 : لسهاطشةالسهازنة بين الشظريات الُسفدرة لمذعهر با 7 -2-1

بعج مخاجعة الشطخيات الدابقة تجج الباحثة ان السفيػم قج تع تفديخه مغ بعس الشطخيات, فشطخية      
حاجة  لذعػر باالنتساء واىسيتو بػصفو الى الذعػر بالسػاششة عغ شخيق مفيػم ا ت)اريظ فخوم( نطخ 

مغ الحاجات االندانية التي يذعخ الفخد بفقجانيا ومغ ثع العسل عمى اشباعيا  مغ اجل ان يرل الفخد 
 .الى تكػيغ اليػية والتجحر

مغ الحاجات  خيق مفيػم االنتساء ايزا بػصفو اما )ماسمػ( فقج نطخ الى شعػر السػاششة عغ ش 
 و مغ مخحمة الى اخخى. الجافعية والتي تؤثخ عمى تصػر حياة الفخد وانتقال

شعػر السػاششة عغ شخيق الى مفيػم الخاصة بالسػاششة فقج أشارت الى السفيػم  ية مارشال وفي نطخ 
الفخد عزػا في مجتسع, اما )بخيغ تيخنخ( فان  التي اكجت عمييا الشطخية بػصف  الحقػق االجتساعية

العام, واتجاه مغ العام الى الخاص,  اتجاىيغ مغ الخاص الىعغ شخيق  هشعػر السػاششة واىسيتو وجج
 أي ليا صػرة تفاعمية بيغ الفخد والجولة.

مفيػم الذعػر بالسػاششة عغ شخيق الترػر االيجابي  لمفخد الى  (تاجفل)قج اشارت نطخية و      
والحي يشذا مغ السجتسع. اما نطخية )جػن تيخنخ( فقج اكجت  عمى الترشيف الحاتي في خمق شعػر 

او االنتساء لمسجتسع عغ شخيق ادراك اوجو التذابو بيشيع وبيغ افخاد اخخيغ يذعخون ايزا السػاششة 
 بعزػيتيع لمجساعة)لمػشغ(.

ػر باالنتساء اشارت الى شعػر السػاششة عغ شخيق مفيػم الذعفقج اما نطخية )مكسبلن وشافد(      
وكحلظ  جسيعيا خيات الدابقةمغ عزػية الفخد وىحا السجال اكجت عميو الشطلمسجتسع الحي يتكػن 

والتأكيج عمى التبادل  سيةاكجت الشطخية بان الحاجات تكػن نفدية وجدإذ مجال الحاجات الى بالشدبة 
اتجاىيغ ايزا بيغ الفخد والسجتسع,  ان مجال التأثيخ يكػن ذاو جات, بيغ الفخد والسجتسع في تمبية الحا

, بعج تػاصل العاشفي السذتخك بيغ أفخاد السجتسع  ىحا يحتاج الى دعع وحجوث انجماج عغ شخيق الو 
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 , و ( أشارًا نطخياً  1891,شافد نطخية )مكسبلن ومغ السػازنة بيغ الشطخيات تبشت الباحثة  االنتياء
 :اآلتيةذلظ لؤلسباب 

, ومغ ثع  فيي تشطخ الى جاالت عغ شخيق أربعة م تشاولت مفيػم السػاششة برػرة شاممةفيي  -
برػرة أوضح مغ الشطخيات األخخى التي تشاولتيا  ج الفخدخبخة ذاتية عشبػصفو  بالسػاششةلذعػر ا

 .الباحثة 

 . اعتساد الشطخية وتعخيف مشطخييا في بشاء مكياس الذعػر بالسػاششة السدتعسل في البحث الحالي -

 التعمق السكاني: 2-2

 : سفههمال 2-2-1

كمسة ندتعسميا في المغة اليػمية لئلشارة إلى مجسػعة متشػعة مغ السفاليع فالسعشى  ,السكان     
واالمتجاد وغيخىا  الخبلء, والفدحة,و  الفزاء,و البيئة, الحيد, و , السحلو المغػي لمسكان يعشي السػضع , 

القابل  السحدػست الثابالى مسا اشار اليو الدابقػن عشج محاورة مفيػم السكان لغػيا فيي تذيخ 
 السداحة. مغ حيث  الذكل والحجع و لئلدراك

حدب السياديغ السعخفية السجروسة فيو. ففي عمع بفالسكان لو كثيخ مغ الجالالت  اما اصصبلحاً     
صحة حيث االجتساع, وضع ابغ خمجون خرائز لمسكان البج مغ مخاعاتيا عشج اقامة اي مجيشة مغ 

يعج عمع االجتساع السكان بسثابة وصف لمحالة االجتساعية و اقامتيا ومبلئستيا لسعيذة االندان . 
اما في  ومعبخ عغ قاششيو. فخدػن تمظ االماكغ, فيػ امتجاد لموالجساعة الحيغ يدكش باألفخادالخاصة 

ديل عسمية التعامل بيغ الشاس في عمع  الشفذ فان الرفات السػضػعية لمسكان ىي وسيمة قياسية ت  
, شبلشجانب نفدي ميع يتسثل بالسذاعخ التي يسثميا السكان) ىشاككيقة حياتيع اليػمية وفي الح

السختز في الجغخافيا البذخية, ىػ  , (Tuan ,1979)تػان عشج والسكان  246-241 ). :2111
مفيػم يخكد عمى السعشى والسذاعخ اإلندانية والعبلقات االجتساعية ضسغ مشصقة معيشة, حيث ان 

 اً وكيان اً و اضفاء السعشى لمفزاء يجعل مشو "مكانأىشالظ فخقا بيغ مفيػمي السكان والفزاء, فإن مشح 
تصػر بشاء معشى السكان عبخ ذكخيات وعػاشف الفخد, ذ يإيسكغ لؤلفخاد تكػيغ روابط اجتساعية فيو, 

وإن الشطخ إلى العالع بػصفو سمدمة مغ األماكغ بجاًل مغ مجخد مداحة مفتػحة مغ شأنو القاء الزػء 
ان التفاعل مع و عمى الخوابط االجتساعية في البيئة البذخية التي تشتج أماكغ ذات معشى وتجخبة, 
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السختمفة, وفي الشياية  باألنذصةقجرتشا عمى العسل والكيام  حات وعمىاألماكغ يؤثخ عمى إحداسشا بال
 . (Brocato,2007:6-7) اً عمى كػنشا أفخاد

 (Tuan ,1977)خبط الشاس باألماكغ إلى تحجيج تػان السفيػم الحي ييعػد تاريخ األدبيات الستعمقة ب و
, ىحا إن لع يكغ قبل ذلظ, وبسخور الػقت, اصبح ىشالظ Topophilia))و حب السكان ألمتػبػفيميا 

في السفاليع السقتخحة لتدسية الخابصة بيغ اإلندان والسكان بسا في ذلظ اإلحداس بالسكان, والتعمق  كثخة
ما كانت ىحه التدسيات وتعخيفاتيا قج تذكمت  اً السجتسعي, والتعمق بالسكان, والتجحر وغيخىا, وغالب

 عمع االجتساع و ت التخررية السختمفة لمباحثيغ )عمى سبيل السثال, الجغخافيا وبتأثيخ مغ الخمفيا
 Wynveen et) عمع الشفذ( ومغ وجيات الشطخ السعخفية التي يتبشاىا باحثػ او مشطخو السكان

al.,2017:2)  ولقج تع قياس التعمق بالسكان عمى أنو بشاء متعجد األبعاد مغ الكثيخ مغ الباحثيغ, اذ
أن التعخف عمى مكان ما يتجاوز مجخد اإللسام لى إ (Cuba & Hummon,1993)ل مغ اشار ك

بو, ليستج ويذسل األماكغ التي يعسل ويعير فييا الفخد, ويدتعسل األفخاد األماكغ لتأكيج ىػيتيع 
تع تعخيف االعتساد عمى السكان عمى أنو قػة ارتباط الفخد السجركة إذ والتعبيخ عشيا لآلخخيغ, 

ذلظ, يسكغ تشذيط االعتساد عمى السكان بػصفو فزبًل عغ السحدػسة بيغ ذاتو وبيغ مكان معيغ, 
يتع تعديد إذ تقييع يجخيو الفخد لمسشفعة او الفائجة الػضيفية لبلماكغ التي تداعج في تحقيق اىجافو, 

 Jorgensen  (51لسكان عشج تعييغ سسات معيشة لمسكان مغ شانيا ان تمبي احتياجاتواالعتساد عمى ا

& Stedman, 2001:) . إضافية لسفيػم التعمق بالسكان مثل االرتباط  اً اقتخح باحثػن آخخون أبعادو
العاشفي )رابط عاشفي بسكان ما( واالرتباط االجتساعي )الخوابط االجتساعية بالسكان, والتي تتصػر 

بخ خبخات الفخد( والتبعية لمسكان وىػية السكان والتجحر)الذعػر بالػجػد في السشدل( , وفي اآلونة ع
بعًجا اخخ ىػ بعج  بإضافة (Raymond, Brown, & Weber ,2010)األخيخة, قام كل مغ 

واالرتباط االرتباط بالصبيعة )االرتباط بالبيئة الصبيعية(, فزبل عغ ابعاد التبعية لمسكان وىػية السكان 
 (Wynveen et al.,2017:2). االجتساعي بالسكان

ضيػر نطخية ن في مجال عمع الشفذ بجايات االىتسام بسفيػم السكان إلى يخجع الباحثػن السخترػ     
 كل مغ عمى يج باألصلالجذصالت في االربعيشيات مغ القخن العذخيغ تمظ الشطخية التي تصػرت 

والتي يعتقج اصحابيا  1886-1941)ا )ك( و كػف1887-1967) كػىمخ و (1880-1943فختييسخ )
كيخت ليفغ أن  شطخ االىتساممع األخح ب, ان البذخ لجييع ميبًل فصخيًا لتشطيع عالسيع االدراكي 
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مغ اوائل العمساء الجذصالتيغ الحيغ ادخمػا السشطػر الجذصالتي في عمع الشفذ  (1947-1890)
و حتى أيجابية إو ألى وجػد حقائق نفدية قج تفخض عمى الفخد قػى  سمبية أشار إإذ االجتساعي 

 محايجة تتسثل في مذاعخ الفخد وسمػكو الشاتجة مغ عبلقة الفخد بالعالع الخارجي والتي يكػن الفخد واعياً 
 و حيد حياة الفخد. ثع انذا اثشان مغأبالحيد الذخري  (ليفغ)يدسيو  يتكػن ماعغ شخيقيا ليا والتي 

يجف دراسة الكيفية التي تؤثخ ستا مذخوعاً  1945),رايت  توىيخبخ روجخ باركخ )ىسا  (ليفيغ)تبلمحة 
بيا بيئات العالع الػاقعي عمى سمػك االندان فانبثق مغ ىحا السذخوع  عمع الشفذ العسخاني الحي كان 

  عغ شخيق فقج تصػرمفيػم التعمق  . اما26:1998-30) باعثا لطيػر عمع الشفذ البيئي.)ماك انجرو,
(  1959, والثانية )بأموبعشػان شبيعة عبلقة الصفل  (1958االوراق الثبلثة التي نذخىا بػلبي االولى )

تمظ االوراق  الحدن والحجاد في مخحمة الصفػلةفكانت بعشػان  (1960بعشػان قمق االنفرال اما الثالثة )
 .(Bretherton,1992:9) 1969)تع نذخىا في مجمج واحج في سشة ) العمسية التي 

ىي البجاية الحكيكية ( 1963, لكخمانفخيج في حيغ رأى الباحثػن بانو باإلمكان أن ت عج دراسة )     
عمى  تعخفالالستيجافيا  شارة لمخوابط العاشفية مع االماكغإول لطيػر مفيػم التعمق بالسكان كػنيا أ

( .و Giuliani,2003:144في بػسصغ ) (انجبػست )االثار الشفدية لمشدوح القدخي لدكان ضاحية 
  , مثلبالجرجة االولى األوائل طاىخاتية محل اىتسام الباحثيغ في عمع ال كان االرتباط والتعمق بالسكان

قائسة مغ االماكغ فيو شخح و كتابو جساليات السكان , الحي نذخ  ((Bachelard,1959باشبلرد 
وتخيبلت  إلدراكا تخزع يجسيعورأى ان الزيقة والفديحة والسخكدية واليامذية والسختفعة والسشخفزة 

  (1974,اىتسامات مباشخة بقزايا الدمػك البيئي امثال يطيخون  خاتيةاىعمساء الطوىكحا اخح  ,الحات
Tuan )1976 , و) Relphو ) (Buttimer & Seamon, 1980)  ,تحميبلتيع فكانت و غيخىع

 العمسية الستعمقة بالتعمق بالسكان غشية ومتشػعة, وغالًبا ما ركدت عمى السشازل واألماكغ السقجسة, و
لجدء الى االشدبة بفبيغ األفخاد واماكشيع, ومع ذلظ ىتست بالتجارب والخبخات العاشفية الفخيجة والخوابط أ 

حتى وقت  ( (phenomenological perspectiveية اتىخ ااألكبخ مغ الباحثيغ, فان مشطػر الط
ألن دراسات الدمػك البيئي  ونطخاً , قخيب لع يمفت انتباه الكثيخ مشيع ضسغ مجال البيئة والدمػك

الدابقة كانت مديصخة عمى فمدفات البحث الػضعية, فإن السشاىج الطػاىخية التي أكجت عمى التجارب 
عمى أنيا  الدياقات الثقافية والتاريخية( لع ي شطخ إلييا دائساً  الحاتية الفخيجة )وإن كان ذلظ ضسغ

الدشػات األخيخة ومع قبػل أكثخ انتقائية وأوسع لمسقاربات اال انو في استخاتيجيات بحثية مشتجة, 
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أدت وعميو واالبحاث, أصبحت التحميبلت الطػاىخية ذات أىسية متدايجة في دراسات البيئة والدمػك, 
إلى جانب التػجو الشاشئ عبخ الثقافات الحي قجمو عمساء األنثخوبػلػجيا إلى زيادة ىحه التصػرات 

االىتسام بجراسات األماكغ ذات التأثيخ العاشفي, مثل السشازل وبيئات الصفػلة واألماكغ السقجسة 
 ومداكغ كبار الدغ, وفي الػقت نفدو, بجأ الباحثػن باالىتسام في القزايا االجتساعية مثل التذخد

وإعادة التػشيغ والتشقل وتغييخ البشاء األسخي االجتساعي والجخيسة وتشسية السجتسع, ومع انبثاق مثل 
, بسا في ذلظ االضصخابات  االجتساعية, أصبحت السذاعخ اإلندانية تجاه األماكغ بارزة ىحه القزايا 
مجسػعة متشػعة مغ  كان والسب رتباطاال العدلة وفقجان حذ التجحر و التػتخ و العائمية و الذخرية و

 ,Altman &Low ).  (2-1992:1االضصخابات العاشفية

 بعاد التعمق السكاني:أ 2-2-1

ىػية السكان )لى بعجيغ ىسا: إجخيت حػل التعمق بالسكان أ  التي األولى تػصمت االبحاث       
األبعاد  بشاء متعجد ن التعمق بالسكان ىػأاالبحاث الحجيثة كذفت عغ ن غيخ أ,(واالعتساد عمى السكان

سا حا البشاء) التعمق بالسكان ( و فيعاشفية واجتساعية لي اً بل ان ىشاك ابعاد وال يشصػي عمى بعجيغ فقط
    (Brocato,2007:17).,يأتي تػضيح ليحه االبعاد

 ههية السكان:  -

متعمق بالسكان , وقج تع بحثو عمى نصاق واسع وتزسيشو في معطع ترػرات لبعج األوسع ي عج ال     
التعمق بالسكان, ويسكغ الشطخ إلى ىػية السكان عمى أنيا بشية أساسية لمبشاء الذامل لميػية االجتساعية 

تعج ىػية السكان عشرخا حاسسا في تصػيخ إذ أو التشذئة االجتساعية لمعالع السادي الخاص بالفخد, 
مق بالسكان لجى الفخد, وىػ بشية أساسية لميػية الحاتية لمفخد تتكػن مغ اإلدراك الػاسع الشصاق لمعالع التع

السادي الحي يعير فيو الفخد والحي يسكغ ان يذتسل عمى الحكخيات واألفكار والسذاعخ والسػاقف والكيع 
ي لكل إندان والتفزيبلت والسعاني وتعقيج األوضاع السادية التي تحجد الػجػد اليػم

.(Brocato,2007:18)  ال تختبط كل اذ تعج ىػية السكان ىي الرمة بيغ الحات وبيئة معيشة , و
ما يتعخف األفخاد عمى األماكغ التي  بعسمية تحجيج اليػية الحاتية لمفخد, لكغ غالباً  وثيقاً  البيئات ارتباشاً 

 .et al., 2004:441) (Kyleتعكذ ىػياتيع 
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 التبعية لمسكان:  -

باىتسام أقل في الجراسات التجخيبية الدابقة  أو االعتساد عمى السكان التبعية لمسكان تطيح        
الخاصة بالتعمق بالسكان, وتذيخ التبعية لمسكان إلى االرتباط العاشفي بالسكان الحي يقمل مغ إمكانية 

فإن التبعية  ((Stokols & Shumaker ,1981لـ و تغييخ السكان بسكان اخخ, ووفًقا أاستبجال 
التعمق األخخى  تختمف التبعية لمسكان عغ أشكالاذ لمسكان ىي قػة مجركة لبلرتباط بيشيا وبيغ الفخد, 

 &Jorgensen)سمبية اذا ما كانت تحج مغ تحقيق نتائج قيسة لمفخد  عجىابالسكان اذ يسكغ 

Stedman, 2001:235)ىجاف التي يخوم الفخد . أيًزا, قج تدتشج قػة التبعية لمسكان بشاء عمى اال
تداعج التجارب و تحكيقيا, اذ يكيع االفخاد األماكغ وفًقا لسجى تمبية ىحه األماكغ الحتياجاتيع الػضيفية, 

الدابقة األفخاد عمى تقييع البيئات البجيمة, ويسكغ أن تديج مغ االعتساد عمى السكان, اذ يتع إجخاء 
)جػدة السكان الحالي, و  جػدة البجائل  , وىسا :السكان نػعيغ مغ التقييسات عشج تحجيج االعتساد عمى

 (.Vaske & Kobrin, 2001:17) (الستاحة فيو

 التعمق العاطفي:  -

القميل مغ الجراسات في عمع الشفذ البيئي ليحا البعج مغ ابعاد التعمق بالسكان, اذ ترػر  تشار أ       
Jorgenson & Stedman,2001) )  ًكسا في مع وضع معيغ  عاشفياً  التعمق العاشفي بػصفو رابصا

الى أن العػاشف تخبط جسيع التجارب  ((Tuan,1977شارأو  ,(Cohen & Areni, 1991)دراسة
البذخية, وعمى الخغع مغ ان ىحا البعج يعج اقل تصػرا مغ أبعاد التعمق بالسكان االخخى, إال أن ىشاك 

ارتباشات شمبة الجامعات عغ عع البعج العاشفي ىحا, ففي دراسة بعس األدلة التجخيبية التي تج
 عغ شخيقشات العاشفية كانت سائجة وضيخت الى أن االرتبا ((Milligan,1998بالسكان, تػصل 

ارتباط مالكي مشازل في مشصقة (  Stedman  &Jorgenson  )بحثو تفاعل االفخاد مع البيئة, 
السكػن العاشفي كان لو ترشيف أعمى مغ الستػسط مقارنة باألبعاد محجدة بسشازليع, وتػصبل الى أن 

 (.Jorgensen & Stedman, 2001:236)  األخخى لمتعمق بالسكان

  :الروابط االجتساعية  -

 اشار والعبلقات الذخرية التي تحجث في األماكغ, ولقج االجتساعياالرتباط  ي خاد بيحا البعج       
Altman& Low1992) ) الى ان األماكغ ىي مدتػدعات وسياقات تحجث فييا العبلقات         
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     االجتساعي لمتعمق  رتباطاالاالجتساعية ىي التي تػلج بعج  العبلقات وىحه بيغ األفخاد
وفزبل عغ ذلظ, فقج تع التحقق مغ أىسية الخوابط  ,Altman &Low ).  (1992:2بالسكان

مع  الجراسات أن السذاركة االجتساعيةوججت إذ االجتساعية في األماكغ مغ الكثيخ مغ العمساء, 
 Milligan) حجدو   واألقارب ىي واحجة مغ أكثخ مرادر االرتباط بالسكان تساسًكا وأىسية األصجقاء

االجتساعي ىسا الساضي التفاعمي واإلمكانات التفاعمية  رتباطاالججيجيغ في عسمية مفيػميغ  (1998,
واإلمكانات التفاعمية  "عخف الساضي التفاعمي بأنو "التجارب الدابقة السختبصة بسػقع او مكان ماإذ 

بػصفيا سسات السكان التي  تذكل وتقيج وتؤثخ عمى األنذصة التي ي شطخ إلييا عمى أنيا يسكغ أن 
  (2001,وعشج مقارنة الخوابط االجتساعية والسادية في البيئة, وجج كل مغ  تحجث في مكان معيغ,

Hernandez Hidalgo &)  أن الخوابط االجتساعية كانت أكبخ مغ االرتباشات السادية عبخ الكثيخ
 سكغ التي يالعبلقات أن عجد  (Mesch & Manor ,1998)مغ األماكغ, كسا وجج مير ومانػر 

 يسكغ ان يكػن ليا تأثيخ عمى التعمق بالسكان, وفي دراسة لمحكخيات البيئية,وقػتيا تعديدىا في بيئة ما 
الى أن السذاركة االجتساعية لمعائمة واألصجقاء والسجتسع ىي  ((Cooper-Marcus ,1992 اشار

 (Brocato,2007:27).عمى قجم السداواة إن لع تكغ أكثخ أىسية مغ السكان السادي بحج ذاتو 

 التعمق السكاني: فيمل السؤثرة العها 2-2-2

الخبخات البيئية  فزبًل عغ ,  فخادالجيسػغخافية لؤل السكان بالخرائز االجتساعية و رتباطا يتأثخ      
لمعػامل  اً ان ىشاك تأثيخ و و معخفتيع بالسكان أبسا في ذلظ نػع مذاركة الشاس, ودرجة الساميع وخبختيع 

اشارت دراسة وقج   ,( Najafi& Kamal, 2012:7638) السكان نفدةالخضا عغ  الثقافية والجيشية و
Livingston et al.,2008)) باإلمكان وىيفخاد الى بعس العػامل السؤثخة عمى تعمق األ: 

 :االدراكية -العهامل السعرفية .1

عػامل ىشاك إال أنو , وكمسا زاد وعي الفخد بالسكان زاد الذعػر بالسكان واالرتباط بمع التدمع أنو     
الػقت اي مجة االقامة , والعسخ فكمسا زاد العسخ زاد التعمق بالسكان ,  يفي ىحه الحالة ى ى خخ ة اميس

يػجج و مسا يعشي أنو بسخور الػقت يربح الفخد أكثخ دراية بالبيئة ويسكغ ان يحقق فيسا أفزل لمسكان, 
 اإلدراكية ىسا: -عامبلن مختبصان بالعػامل السعخفية
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لسكاني والسادي: يسكغ أن يزيف ترسيع االبشية مع مجسػعة متشػعة مغ الرفات التسيد ا  . أ
الخاصة بالسكان, فزبًل عغ استعسال السػاد ذات األلػان الستشػعة ىػية كل جدء مغ السداحة 

يؤثخ ىحا عمى ترػر االفخاد لمسكان الحي يتذاركػن فيو ويديج مغ شعػرىع إذ الكمية لمسكان, 
 السكان.باالنتساء إلى 

االىمية البيئية: ىشاك عامل آخخ يؤثخ بذكل إيجابي عمى ترػر الفخد لمسكان والديادة في   . ب
 مدتػى االرتباط الفخدي بالسكان, وىػ اىمية البيئة ومجى كػنيا مشاسبة ومبلئسة لمعير.

Livingston et al.,2008:43)). 
 : العهامل االجتساعية .2

 , و السكان ضسغ بيئة معيشة نتيجة تفاعل الفخد و والذعػر بو سكانلبا تعمقيسكغ أن يكػن ال      
بالسكان, فانو يسكغ  رتباطباالفي خمق إحداس  في الػاقع فانو مثمسا تؤدي العػامل السعخفية دوراً 

أن الجراسات في ىحا السجال , فقج أضيخت  أن تداىع في تكػيغ ىحا السعشى لمعػامل االجتساعية أيزاً 
, لحلظ فإن البيئة التي تجعل ىحه  لئلحداس باالرتباط أقػى مغ البعج السادي البعج االجتساعي

دعى ي, ومغ بيغ االحتياجات التي  رتباطباالالتفاعبلت مسكشة انسا ىي خصػة فعالة في خمق شعػر 
تػفخ التفاعبلت االجتساعية في إذ الحرػل عمى تعخيف مشاسب ليػيتيع الفخدية, إلشباعيا  اد خ فاأل

      جتساعيةاال حتياجاتلبلمغ سياق االستجابة  ميساً  جدءاً لتػاصل مع العائمة واألصجقاء واألقارب سياق ا
 (.Jack,2010:760-761 ) القبػل و

 لى:إتشقدع  و , السادية -العهامل البيئية .3   

إضفاء الصابع الذخري عمى البيئة: يعج وجػد العشاصخ الذخرية في البيئة عامبًل آخخ في  أ.      
التشقل بديػلة في  لؤلفخاديسكغ إذ تػفيخ السداحات  أن -عمى سبيل السثال-تعديد اليػية الفخدية, 

كل كبيخ بسمكية جدء مغ السكان , يسكغ أن يعدز بذ اً سإحدا ما يجعل االفخاد يستمكػن مشاشق سكشيع 
مغ شعػر االفخاد باالرتباط بالسكان, وىحا ىػ أحج العػامل البيئية السادية التي تصػر الذعػر باالرتباط 

 .(Brown etal.,2012:2)باألبعاد السادية لمسكان

 كثخ فاعمية في خمق اإلحداسالتػاصل مع البيئات الصبيعية: مغ أىع العػامل وربسا العامل األب.     
  باالرتباط بالسكان, ىػ وجػد العشاصخ الصبيعية في السكان مثل االشجار والشباتات التي تديغ السكان 
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في تذكيل التفاعل البيئي  ىحا لو اىسية في مجال عمع الشفذ البيئي ويذار إليو بػصفو عامبلً  و
 .((Lwicka, 2010:39 بالسكان رتباطباالالحي يسكغ أن يؤدي إلى الذعػر  الشذط, و

  السشاطق السحرومة: التعمق بالسكان و 2-2-3

أن ىشاك القميل مغ الجراسات التي تشاولت مدألة فيسا إذا كان الحخمان في مشصقة ما بالخغع مغ     
غيخ انو في  ن يؤثخ في حج ذاتو عمى االختبلف في حجع التعمق بيغ السشاشق االخخى أم ال,أيسكغ 

لمسشاشق ذات الكثافة الدكانية  الدمبيالتأثيخ  (عغJanowitz,1974)  &Kasarda دراسة اجخاىا
شار أ و Janowitz,1974:335)  &.(Kasardaمغ مدتػى التعمق بالسكانالعير يسكغ ان يقمل 

أن الكثافة العالية والشدبة السئػية لئلسكان دون السدتػى في مشصقة الى  (Woolever  (1992,وليفخ
مدتػيات الجخل بيغ السشاشق ما كانا مختبصيغ بالتعمق الزعيف بالسكان, لكغ االختبلفات في متػسط 

لع تكغ كحلظ, ومع ذلظ فإن االختبلفات في السدتػيات التعميسية بيغ السشاشق قج أثخت عمى التعمق 
يث ارتبصت مدتػيات التعميع األعمى في األحياء الدكشية بتعمق اكبخ بالسكان ومغ ثع, قج بالسكان, ح

يكػن العامل الخئيدي ىػ أحج السػارد الثقافية وليذ الفقخ, لحا فإن السدتػيات األعمى مغ التعميع في 
 بذكل  ان ومغ ثع التعمق بالسك السذاركة االجتساعية  السديج مغ   مشصقة ما قج تداعج في تػليج

ذلظ, فانو يسكغ استخبلص بعس األفكار اإلضافية   فزبًل عغ (Woolever,1992:105).  كبيخ 
( Sampson  (1988,ما تختبط بالسشاشق الفقيخة ففي دراسة اً ل دور الخرائز الخئيدة التي غالبحػ 

بالتػسع العسخاني, وعجد  اً أن "االرتباط الجساعي" عمى مدتػى السجتسع يتأثخ سمب تػصمت نتائجيا الى 
ان التحزخ ومعجل الجخائع التي يسكغ ان تحرل يسكشو التأثيخ سمًبا عمى و األشفال في مشصقة ما, 

فعمى  _اً ججاالرتباط السجتسعي عمى السدتػى الفخدي, فان التسييد بيغ االرتباط الفخدي والجساعي ميع 
فخص لتصػيخ التعمق األشفال السديج مغ الومغ حيث السدتػى الفخدي قج يػفخ وجػد  _سبيل السثال
الػالجيغ عبخ مذاركتيع في األنذصة السحمية التي تقام في ىحا السكان والتي تخكد عمى  بالسكان مغ 

لبالغيغ اآلخخيغ في السشصقة فإن كثخة عجد األشفال في الى ااالىتسام بو, ومع ذلظ, فبالشدبة الصفل و 
مثل المعب في الذارع  باألشفالرػرات غيخ السشاسبة التي تختبط الحي قج تقمل مغ جاذبيتو بدبب الت

 . (Sampson,1988: 778)والرخاخ والذجار
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 التعمق بالسكان: االجتساعي و ختلطاال 2-2-4

السدتػيات السشخفزة مغ االختبلط االجتساعي, والسدتػيات السختفعة مغ التجانذ  نأ     
, ىحا ألنو في السػاقف التي يخى فييا عشج األفخادأكبخ بالسكان  اً االجتساعي في مشصقة ما تجعع ارتباش

         الشاس أنفديع عمى أنيع يتذاركػن أوجو التذابو مع جيخانيع, فسغ السخجح أن يشخخشػا في 
          إجخاءات وسمػكيات جساعية لتمبية احتياجاتيع السذتخكة وتصػيخ أنساط حياتيع, وىحا بجوره يعدز 

 بالسكان ( ومغ ثع التعمق االجتساعية الستعمقة بالسكان لمفخد )تذابظ السكان واليػية الحاتيةاليػية 

Livingston et al,2008:19)  .) أو  اشات العاشفيةإلى االرتبي ذيخ  التعمق بالسكانبسا ان   و
الحي قج يكػن بجوره دالة ألشكال مختمفة  الػججانية التي يذعخ بيا الفخد تجاه مشصقة أو مكان ما, و

يختبط إذ في اآلونة األخيخة تع ربصو بتججيج السشاشق السحخومة فمغ االرتباشات العسمية بالسكان أيًزا, 
التعمق بالسكان بأحياء سكشية مدتقخة ومتساسكة وي شطخ إليو عمى أنو يذجع عمى مذاركة الدكان في 

وأولئظ الحيغ عاشػا لفتخة أشػل في مشصقة ما إلى  اً كان األكبخ سشدالحي بصخيقة إيجابية, و يسيل ال
كان التأثيخ األقػى عمى االرتباط بالسكان ىػ آراء األفخاد في مشصقتيع, إذ مدتػيات أعمى مغ االرتباط, 

وايزا التساسظ االجتساعي ووجيات الشطخ حػل الجخيسة والدبلمة والكيع, فزبل عغ ان الثقة كانت 
ومغ جية اخخى,  ).  (Brown et al.,2003:259ا في تأثيخىا عمى درجة التعمق بالسكانميسة أيًز 

ء الدكشية عمى الدػاء, عمى أن لو تأثيخات إيجابية عمى األفخاد واألحيا ةعامبي شطخ إلى التعمق بالسكان 
اعية السجسػعات االجتسألفخاد, قج يػفخ التعمق بالسكان األمان والػصػل إلى الذبكات او الى فبالشدبة 

إذ ألحياء الدكشية, يختبط التعمق بالسكان بسشاشق مدتقخة ومتساسكة الى اوالذعػر باليػية, وبالشدبة 
وفزبل عغ ذلظ يسيل التعمق  .(Bailey & Livingston,2007:82) اً نذص اً دور  فخاديؤدي اال

ق بالسكان عمى أنو نابع, مغ بيغ أمػر ي شطخ إلى التعمإذ  ابالسكان إلى االرتباط بسشاشق متجاندة ندبي
أخخى, مغ العبلقات االجتساعية السحمية أو التفاعبلت, وقج ي تػقع أن يتذكل التعمق بالسكان بديػلة 

الحيغ لجييع خمفيات أو اىتسامات أو انتساءات ثقافية أو ديشية أو أنساط حياتية  فخادأكبخ بيغ األ
لية لتججيج السشاشق الدكشية عمى قيسة تعديد السديج مذتخكة, ومع ذلظ, تؤكج الدياسات الحا

االجتساعي والتشػع كػسيمة لتحقيق مجتسعات مدتجامة, ومغ جانب اخخ, اشارت األبحاث في ىحا 
فكمسا شالت  -الرجد إلى أن التأثيخ األقػى عمى التعمق بالسكان لمفخد ىػ شػل إقامتو في مشصقة ما

مسا يداعج عمى إثخاء حياة  تكػن مذاعخه تجاه السجتسع أكثخ إيجابية زادت احتسالية أنالفخد مجة إقامة 
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تيع العقمية ورفاىيتيع الشفدية بالسعشى والكيع واألىسية, ومغ ثع يداىع أيًزا في صحاال فخاد 
(Livingston et al , 2008: 45) .  

 فدرة لمتعمق السكاني:الشساذج السُ بعض  2-2-5

 : (Gerson et al.,1977)خرون آو  جرسهن نسهذج أ -

التعمق بالسكان بأنو لى إفشطخ ,  عمى التعمق بالسكان عمى السدتػى الفخدينسػذج ىحا األركد      
شكل الحي يأخح ىحا االلتدام  (Hidalgo & Hernandez,2001:14) الجيخان التدام الفخد بالحي و

و يسكغ ان يتصػر التعمق فان نسػذج ىحا األعمى وفق  و,  السذاعخ الحاتية السذاركة االجتساعية و
أو  الفخد يقػم بتقييع الحي الحي يدكغ فيو بشاًء عمى ما يخدخه فالفائجة,  -نتيجة لتحميل التكمفةبالسكان 

 و   رتباطاالشالسا أن الفػائج تفػق التكاليف فان الفخد سػف يذعخ ببعس  , و يكدبو مغ العير فيو
 عػامبلً األفخاد وخرائز السكان  خرائز ىتسامخح بشطخ االمع األالتعمق بالسشصقة او الحي 
ن ىجفيع االساسي ىػ تحجيج سبب وشبيعة أ (هؤ زمبل جخسػن و), وذكخ  مداىسة في التعمق بالسكان

العاشفي الستسثل  رتباطاالبعاد تذسل انسا متعجدة األ حادية البعج وأالتعمق فالتعمق ىػ ليذ ضاىخة 
االجتساعي الستسثل  رتباطاال الخغبة في االستقخار فيو و و  الحرػل عمى الفػائجو بالخضا عغ الحي 

درجة السذاركة في مشطسات الحي, و وجػد االصجقاء أو االقارب في الحي  , و بالتفاعل مع الجيخان
(Giuliani,2003:145-146). 

 ( :(Proshansky,1978نسهذج بروشاندكي أ -

في  ((Gerson et al.,1977 ًا عغ الشيج الحي اتخحه تسام اً مختمف جاً ني (ندكيشابخو )تخح أ     
 االرتباطنسػذج الدابق عمى األ فيو ركدالػقت الحي في ف ,السكان مشاقذتو لمعبلقة بيغ األفخاد و

لؤلماكغ  الخمدي  رتباطاالعمى  ركد  نسػذجىحا األفأن ,  بالسعشى الػضيفي مع اإلشارة إلى األماكغ
ىػية  (ندكيشابخو )عّخف  إذالتي تجدج ىػية السجسػعة السعخفية,  , وحدبالتي ليا قيسة رمدية ف

السفاليع  وعي الفخد وإدراكو لمعالع عمى الشحػ الحي تسثمو مجسػعة معخفية مغ الحكخيات و بانياالسكان 
قجم ف حجدة و أنػاع ىحه البيئات,السالسذاعخ ذات الرمة حػل البيئات السادية  التفديخات واألفكار و و

 -أو تعمق ببيئاتيع االجتساعية رتباشاتاتصػيخ لفخاد األ حاجةلدبب  اً مفيج اً نطخي اً نسػذج تفديخ األىحا 
ومع ذلظ, فان ىشاك صعػبات  الفخدلتعمق مذتق مغ السعشى الحي يحسمو السكان ليػية فا, السادية
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و قياس عبلقة السكان أ ختبارالتػجج دراسات تجخيبية محجودة لمغاية اذ نسػذج ىحا األ يبشتتعمق بت
يخى بأن ىػية السكان نطام معخفي وعاشفي  (ندكيشابخو )ان  إضافة إلى,  بتصػر اليػية الحاتية لمفخد

 &Najafi), فسغ غيخ الػاضح كيفية عسل ىحه األنطسة السشفرمة في تحجيج ىػية السكان ومع ذلظ

Kamal , 2012: 7638) . 

 Stokols & Shumaker,1981 ) :) شهماخر  و نسهذج ستهكهلسأ -

عمى  اً كبيخ  اً ىحا لمتعمق بالسكان اعتساد يساسػذجنفي  (ستػكػلذ وشػماخخ )اعتسج كل مغ      
ذ افتخضا أن األفخاد قج يربحػن معتسجيغ عمى مدكشيع الحالي إ(, (Gerson et al., 1977نسػذج أ

      عجد وحجع  ىتساميأخح الفخد في نطخ االف,  حييع الدكشي عبخ عسمية السقارنةوعمى جيخانيع في 
, بسا في ذلظ جػدة السػارد الستاحة في  و السكان الحالي لوأأىسية االحتياجات التي يمبييا السشدل  و

نفديا  العسميةيسخ الفخد ب, و التحميل الذخري إلى مدتػى مقارنةالسشصقة التي يدكغ بيا ويؤدي ىحا 
 رتباطاالنسػذج أن تقييع قػة األىحا , ويخى  ماكغ حيغ يفكخ بأماكغ سكغ بجيمةمغ السقارنة بيغ األ

الجػدة الشدبية لؤلماكغ  , و ىسا: حكع الفخد عمى جػدة السكان الحالي, بالسكان يشصػي عمى مكػنيغ 
ستػكػلذ ), ومغ ثع قام  بالسكانىسية الجػانب الفيديائية لتكػيغ التعمق أ ي مجى أالبجيمة السساثمة 

  التعمق بالسكانفو الحي, أليذتسل عمى الخضا الستكامل عغ السكان  سػذجيسانبتػسيع  (وشػماخخ
يسكغ ان ي دتسج او يتذكل مغ التقييع اإليجابي لسدتػى جػدة السكان مغ حيث تػافقو وتحكيقو 

 باإلضافة إلىوضائف ومصالب معيشة,  إلى أي مجى تدسح البيئة بتشفيح -بسعشى  -الحتياجات الفخد
 السصالب التي يتع تمبيتيا لمفخد  ىسية االحتياجات وأ  ن يكػن أقػى كمسا زاد عجد وأن التعمق يسكغ أ

Inalhan&Finch,2004:455-457).) 

 :(Altman & low,1992)نسهذج التسان و لهأ -

السعخفية  و نفعاليةاالذات السعاني  باألماكغالتعمق بالسكان مختبط ن أ( التسان ولػ)يخى كل مغ      
لثقافة العامة في االتي في مجسميا تعبخ عغ  , و و اجتساعيةأو اقترادية أشخ ديشية أالتي تتكػن مغ 

 جػانب لمتعمق بالسكان وىي الجانب السعخفي و ةوجػد ثبلثنسػذج يفتخض ىحا األ , و مكان معيغ
ما أ,  الجانب السعخفي الخاص بالفخدعغ شخيق الترػر السكاني يتع ن أ واالنفعالي  الدمػكي و

تقجم الفخصة السشاسبة لتػليج و االمان التي تتػلج عشج الفخد تجاه ذلظ السكان  مثل اليجوء و السذاعخ
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و نذاط أو فاعمية أعمى شكل اداء ضيػرىا  مغ ثعو ,  نفعاليفيي تسثل الجانب اإل وخرػصية مسيدة ل
 .(Hashemnezad,2010:6) عغ شخيق الجانب الدمػكي 

 :Gifford,2010)   &(Scannellجيفهرد نسهذج الثلثي لمتعمق بالسكان لدكانيل وال  -

نسػذج أن ثبلثي األبعاد لمتعمق بالسكان, اذ يخى ىحا األ اً إشار ( جيفػرد سكانيل و)كل مغ أقتخح      
 العسميات الشفدية التي تػضح كيف يتجمىفي بعجه األول  التعمق بالسكان مفيػم متعجد األبعاد يزع 

, و الذخز  أما البعج الثاني فيتسثل ببعج , الدمػك في التعمق بالسكان اإلدراك و و العاشفة تأثيخ
البعج  , في حيغ أن عيةالجسا يػضح إلى أي مجى يعتسج التعمق بالسكان عمى السعاني الفخدية و

وشبيعتو , و مالية التعمق بالسكان  و, ذلظ السكان يػ السكان بسا في ذلظ خرائز فالثالث 
 Gifford,2010:2)  &(Scannell( يػضح تمظ األبعاد 2مخصط)

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)مخظط 

 (2010وفق سكانيل وجيفهرد )عمى عمق بالسكان تلم سجاالتالنسهذج الثلثي ال 

Gifford,2010:3)                                                                      &(Scannell. 
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 الثبلثة : مجال مغ السجاالتفيسا يأتي شخحًا وافيًا لكل و      

 : العسميات الشفديةمجال  . .1

شبيعة التفاعبلت  بالسكان والجساعات  بالصخيقة التي يختبط بيا األفخاد و  ىحا السجال يتعمق      
, مدتػيات  ةيتزسغ ىحا البعج ثبلث و ,يع يلاتكػن ميسة بالشدبة الشفدية التي تحجث في البيئات التي 

عاشفي بسكان معيغ  رتباطاالسكان يشصػي عمى  بيغ الفخد و رتباطاال,  (التعمق بالسكان كسؤثر)ىي : 
التعمق بيغ  و رتباطااللسخكدي لمتأثيخ العاشفي في يػضح الجور او ىػ ,  ىحا ما يجعى بحب السكان و

يتعيغ عمى األفخاد مغادرة أماكشيع عشجما ,  و الشدوحأكثخ ما يتسثل بطاىخة اليجخة أ و,  السكان الفخد و
و الشدوح يشتج عشيسا أاليجخة ف,  قػع كارثة شبيعية أو حخب أو اليجخة أو إعادة التػشيغ في حالة و

عمى  اً ع فان التعمق بالسكان يقػم أساس, ومغ ث لى ذلظ السكانإالخغبة في العػدة  الحدن و مذاعخ
  يسكغ أن يسثل التعمق بالسكان مجسػعة متشػعة مغ السذاعخ مثل الحب  ذلظفزبًل عغ  و,  العاشفة

 , و ىحا ال يعشي أنو(Scannell & Gifford,2010:2)التشاقس  الكخالية و الخػف و الخضا و و
ىحا ال يعشي  غيخ ان,  اً ميس اً مشدل الصفػلة مكان يعجيسكغ لمفخد أن  , فسثبلً  يسثل عاشفة ايجابية دائساً 

تخمق التجارب غيخ الدعيجة أو السؤلسة في فقج ,  بالزخورة أن التعمق بيحا السشدل سػف يكػن ايجابياً 
 (دراكإالتعمق بالسكان ك )الثاني, وفيسا يتعمق بالسدتػى  مشو اً مكان ما مذاعخ سمبية أو حتى نفػر 

السعخفة  السعشى و السعتقجات و , فالحكخيات و التعمق بالسكان يسكغ ان يتزسغ العشاصخ السعخفية
التعمق وعميو فأن ,  الذخري عمى السدتػى ميسة و بيئاتيع تجعميا أالتي يخبصيا األفخاد بأماكشيع 

اإلدراك يديل التقارب مغ مكان  أنو ,  بو رتباطاال مسكان ولبالسكان كإدراك يشصػي عمى بشاء معشى 
أن يختبط باألماكغ يسكغ لفخد فا , يخبصػنو بحواتيع فخاد معشى لمسكان وما وعغ شخيق الحاكخة يخمق األ

, يسكغ ان يحجث التعمق بالسكان عبخ ىحا السدتػى حيشسا يخسع األفخاد  ةيسالتي حجثت فييا أحجاث م
 األفكار, و يجمجػن مجركاتيع حػل البيئة السادية )الحكخيات, و السكان و أوجو تذابو بيغ الحات و

,  Ratcliffe & Korpela,2016,122))الترشيفات( في تعخيفاتيع الحاتية التفزيبلت, و الكيع, و
بسفيػم  و معالسو التاريخيةأ,  ىشجستو السعساريةعغ شخيق كغ ربط الدسات البارزة لمسكان السس فسغ

, ىحه العسمية قابمة لمسقارنة مع تصػر اليػية ( التسيد السختبط بالسكان) يصمق عميو وىحا ما, الحات 
التسيد عغ  حجاث تػازن مع أعزاء السجسػعة وألى إما يدعى الفخد جشعلمفخد التي تتذكل  جتساعيةاال

التعمق يتدع , (التعمق بالسكان كدمهك) بـ السدتػى الثالث , و يتسثل االخخى   جتساعيةااللسجسػعات أ
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التي الجيػد  بالسكان بدمػكيات الحفاظ عمى القخب وىحه تعتسج عمى شػل مجة اإلقامة في مكان ما و
, أن بعس األفخاد الحيغ تغيبػا عغ مشازليع  الحشيغ إلى الػشغ و مثال ذلظ,  لمعػدة اليو يبحليا الفخد

, وفي بعس  زيارتوحتى السكان أو لسجة شػيمة مغ الدمغ يعبخون عغ رغبة كبيخة في العػدة إلى 
ان الحج الجيشي ىػ سمػك آخخ و ,  األحيان يسكغ أن تشصػي العػدة عمى الكثيخ مغ الجيج أو التكمفة

يسكغ أن يربح ىحا كل ومع و, يلابالشدبة  ساً يممغ مكان يعج  اً قخيبالفخد يجدج الجيػد السبحولة ليكػن 
قػي بسكان ما مغ الكيام بالدمػكيات  رتباطاضخر عشجما يتخدد الفخد الحي لجيو  االتعمق بالسكان ذ

 .السصمػبة لمعػدة إليو

    مغ مكان ما اً في البقاء قخيب الفخد بالسكان مبشي عمى رغبة رتباطلبلفإن السدتػى الدمػكي عميو    
فاظ عمى القخب مغ السكان الح عغ شخيق اً الدمػكي بالسكان جدئي رتباطاالالتعبيخ عغ مثل ىحا  و

مذابية  وأاالنتقال إلى أماكغ مساثمة  وأدون تغييخ كبيخ  وإعادة بشاء السكان كسا كان مغ قبل مثبلً 
 Gifford,2010:3- 4)  &.(Scannell ليحا السكان 

 :  بعج الذخص  .2

: فعمى السدتػى الفخدي فإنو الجساعي الفردي والتعمق بالسكان عمى السدتػييغ  ػضح ىحا البعجي        
عج التعمق ي -عمى سبيل السثال-يشصػي عمى الخوابط الذخرية التي يستمكيا الفخد مع مكان ما, 

يخى إذ لبيئات او االماكغ التي تثيخ الحكخيات الذخرية عشج الفخد, الى ابالسكان أقػى بالشدبة 
تربح  في إحداس ثابت بالحات, وبالسثل,نسػذج أن ىحا الشػع مغ التعمق بالسكان يسكغ ان يداىع األ

  ,سة, مثل اإلدراك ومعالع السكانيسلفخد عبخ التجارب الذخرية الالى ااألماكغ ذات مغدى بالشدبة 
في مكان ما ألول مخة, وتجارب الشسػ الذخري, وفيسا يتعمق  ميع   فخد  , مقابمة او لقاء ومثال ذلظ

بالسدتػى الجساعي يتألف التعمق بالسكان مغ السعاني الخمدية لمسكان التي تكػن مذتخكة بيغ األعزاء 
ىػ عسمية مجتسعية او جساعية تختبط فييا السجسػعات او االفخاد ىشا او افخاد السجسػعة, فالتعمق 

 , Barazegaran)سارسػن فييا ثقافاتيع, ومغ ثع يحافطػن عمييا ويتعمقػن بيابالسشاشق التي قج ي

الخبخات غ شخيق بعس في اوضاعيع الحالية عبتخبط الثقافة األعزاء بعزيع و  .(2020:34
عمى  اً ذلظ قج يكػن التعمق بالسكان قائسفزبًل عغ التاريخية والكيع والخمػز السذتخكة فيسا بيشيع, 

الجيغ, يسكغ ان تختفع معاني بعس األماكغ إلى مختبة مقجسة ال تقخب  شخيقأساس ديشي, فسغ 
, بل إن احتخام ىحه األماكغ وحسايتيا يعكدان بذكل أساسي الػالء حدباالفخاد مغ عباداتيع الجيشية 



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثانيالفصل 

 

12 

ما تحجد األماكغ السيسة, إال أن  الثقافي لمفخد ليحه االماكغ, وعمى الخغع مغ أن األديان غالباً 
غ شخيق باشات الجيشية بالسكان يسكغ أن تكػن أيًزا فخدية: فقج يكتدب السكان أىسية روحية عاالرت

السدتػيات الثقافية والفخدية لمتعمق بالسكان والبج مغ االشارة الى ان الذخرية لمفخد  الفخد  تجارب
 بالسكان مغ الشاحيةعمى مجى التعمق وقيسو الثقافية  سكان تؤثخ معاني ال إذ , اً ليدت مدتقمة تسام

التجارب والخبخات الفخدية داخل السكان إذا كانت إيجابية يسكشيا السحافطة عمى التعمق  ايزاً الفخدية, و 
 .( Scannell & Gefford ,2010:7) بالسكان مغ الشاحية الثقافية وربسا تقػيتو

 : بعج السكان  .3

تع تقديع ىحا البعج إلى وعميو األكثخ أىسية في مفيػم التعمق بالسكان  بانو البعج السكانيشطخ الى     
االجتساعي مغ الخوابط االجتساعية واالنتساء  رتباطااليتكػن  و (االجتساعي والسادي): ىسا  مدتػييغ

, في حيغ ان االرتباط السادي يسكغ التشبؤ بو عبخ مجة إقامة فيوإلى الحي واأللفة مع الدكان السكيسيغ 
أو تمبية احتياجاتيع لسأوى يػمي يسكشيع البقاء فيو, أو تحقيق  د والسمكية مثل امتبلك مشدل,افخ األ

نسػذج ان االفخاد يختبصػن اكثخ باألماكغ ويخى ىحا األ ( Li& Ham, 2019: 4)اىجاف شػيمة األمج
كغ أن تشبع مغ التي تديل مغ العبلقات االجتساعية وىػية السجسػعة, فأن روابط الجػار القػية يس

تؤثخ بعس الدسات السادية مثل الكثافة الدكانية والقخب ووجػد وسائل الخاحة إذ التفاعبلت الذخرية 
نسػذج إن يخى األ و, (Jelley,2013:16)وغيخىا مغ السجاالت االجتساعية عمى ىحه التفاعبلت

مغ شبكات الرجاقة والقخابة والخوابط  اً معقج اً يعج السجتسع نطامإذ التعمق بالسكان ىػ مفيػم اجتساعي 
الخسسية وغيخ الخسسية الستجحرة في الحياة األسخية وعسميات التشذئة االجتساعية السدتسخة, ويسكغ 

يختبط األفخاد عبخ نسط الحياة والسرالح وفيو ,  لى نػعيغ: مجتسع االىتسام السذتخكإتسييد السجتسع 
ان مجتسع االىتسام إذ السػقع الجغخافي عغ شخيق االفخاد فيو يختبط الحي مجتسع السكان  السذتخكة, و

تسع السيغ أو بسكان معيغ, مثل السجتسع عبخ اإلنتخنت أو مج دائساً  او محجداً  السذتخك ال يكػن مقيجاً 
الخجػع او االرتباط بسكان ما, ومغ ثع فإن ىحا السرصمح ليذ  مغ غيخ تختبط  فيي السجتسع الجيشي 

كثيخا بالتعمق بالسكان, وعمى العكذ مغ ذلظ, فان مجتسع السكان يعج أكثخ صمة  صاً او مختب اً محجد
بإشار التعمق بالسكان ألنو يرف الخوابط االجتساعية الستجحرة في السكان مثل األحياء أو األماكغ 

 أخيخًا يسكغ و  Gifford,2014:481  &.(Scannell)العامة األخخى التي تجعع التفاعل االجتساعي
يتكػن مغ ثبلثة ابعاد رئيدة لكل بعج مغ ىحه االبعاد Scannell & Gifford) ) نسػذج أان بػل, الق
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لمسدتػى السعقج الحي تترف بو عسمية االرتباط بيغ الفخد والسكان فإن الكثيخ  مدتػيات مختمفة, ونطخاً 
يع, حيث ان بعزيا يعج يلأمغ االبعاد تخبط األفخاد بأماكشيع التي يسكغ ان تذكل اىسية كبيخة بالشدبة 

 :Gifford,2010وغيخ مشفرل معًا اآلخخ, وان الكثيخ مشيا متجاخل  يابعزمغ  أقػى أو أكثخ بخوزاً 

5)  &Scannell)  

 :هات الشظر الُسفدرة لسفههم التعمق السكانيالسهازنة بين وج 2-2-6

 ختبلفاأن ىشاك أوجو  ةالباحثبعج استعخاض وجيات الشطخ السفدخة لسفيػم التعمق السكاني تخى      
ه( عمى البعج العاشفي والبعج االجتساعي بكافة ؤ ركد)جخسػن وزمبلإذ ,  أوجو تذابو بيغ تمظ اآلراء و

ج ركد عمى البيئة السادية نسػذج بخوشاندكي فقأمجاالتو والتي تقػم عمى اساس الفائجة مغ السكان. اما 
نسػذج أن تفديخ يا لسجى التعمق بالسكان السادي. إوادرك يا ىػية لمفخد والتي تسثل ابعاد الحاتبػصف

نسػذج جخسػن فالتعمق بالسكان يشذأ مغ جػدة السكان )ستػكػلذ, شػماخخ( جاء مذابيا نػعا ما أل
نسػذج )التسان ولػ( فقج ركد أومجى تحكيقو الحتياجات الفخد, فزبًل عغ اىسية الجػانب الفيديائية. أما 

نسػذج ) سكانيل أركد  حيغ مق بالسكان ىي: السعخفي والدمػكي واالنفعالي, فيعمى ثبلثة ابعاد لمتع
نسػذج ألمشساذج الدابقة, فشجج البعج االول)العسميات( يذسل عمى ابعاد جسيعيا وجيفػرد( عمى االبعاد 

الفخد والفائجة التي يحرل عمييا كفخد مغ  عالتسان ولػ, وركد البعج الثاني) الذخز( عمى ما يي
خخيغ وىحا ما ركد عميو نسػذج جخسػن وزمبلءه اما بعج وعغ شخيق مذاركتو اجتساعيا مع اآلالسكان 

نسػذج بخوشاندكي والجانب أ)السكان( الستسثل بالجانب السادي لمسكان والحي يذبو الى حج ما 
      نسػذج أتبشت الباحثة  , و قج نسػذج )التسان ولػ(أاالجتساعي الستسثل في اغمب الشساذج كسا في 

 :اآلتية لؤلسبابو ذلظ , لبحثيا  ( اشارًا نطخياً 2111, جيفػرد ) سكانيل و

  لمشساذج الدابقة . نتاج دمج  , كػنوشامبًل لسفيػم التعمق بالسكان نسػذجايعج  -
 .غمب الجراسات الدابقة وفي ثقافات مختمفة في أ  اعتساده -
, في البحث الحالي  نسػذج في بشاء مكياس التعمق السكاني لدكان العذػائياتاأل ىحا اعتساد -

 .السشبثق عشو التعخيف الشطخي  اعتسادفزبًل عغ 
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 : دراسات سابقة 2-3

 دراسات تشاولت شعهر السهاطشة: 2-3-1

 دراسات عربية: 2-3-1-1

 (:2013دراسة شعيب ) -

يشاير  25االجتساعية كسا يجركها طلب جامعة السشهفية بعج ثهرة )السهاطشة وعلقتها بالسدؤولية 
 (2113 هيهني 31و 2111

واقع االحداس عمى تعخف الجامعة السشػفية في مرخ وىجفت  -اجخيت الجراسة في كمية التخبية    
 اً شالب( 234, وتألفت عيشة الجراسة مغ )جامعة السشػفية ةالسدؤولية االجتساعية لجى شمبو بالسػاششة 

مجسػعة و مكياسي السػاششة والسدؤولية االجتساعية, و باستعسال بالصخيقة العذػائية, وشالبة اختيخوا 
االختبار التائي لعيشة واحجة ومعامل ارتباط  : )مغ الػسائل االحرائية لتحقيق اىجاف البحث مشيا

ػاششة والسدؤولية سدتػى مختفع مغ السبان شمبة الجامعة يتستعػن ت الشتائج ضيخ وا (بيخسػن 
عبلقة ارتباشية دالة احرائيا بيغ السػاششة والسدؤولية االجتساعية ان ىشاك فزبلً عغ االجتساعية, 

 .(2-20131:,)شعيب

 :(2014)الذسايمة  دراسة الخزاعي و -

 )مدتهى السهاطشة واالنتساء لجى العاممين في السؤسدات االردنية (

العامميغ في السؤسدات االردنية  لجى مدتػى السػاششة واالنتساءعمى تعخف يجفت الجراسة الستإ     
عمى لكياس مفيػم السػاششة ش بق فقخة  (39) مكياس مكػن مغ بشاء ومغ اجل تحقيق ىحا اليجف تع 

 اً ذكػر  (273), مشيع ومػضفة  مػضفاً  (296) صخيقة العذػائية الصبكية شسمت بالاختيارىا تع  عيشة 
لجى االنتساء ب تختبط ارتباشًا ايجابيًا دال احرائياً  اناث, وتػصمت نتائج الجراسة الى ان السػاششة (23)

 (.2014:374الذسايمة, و )الخداعيالعامميغ في السؤسدات االردنية 
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 (:2016)دراسة السذعان  -

 (الكهيتيين الجامعة بةطم لجى بالشفس والثقة الهطشي الهالء من بكل وعلقتها السهاطشة)

العبلقة االرتباشية بيغ السػاششة والػالء الػششي والثقة بالشفذ عمى تعخف الاستيجفت الجراسة        
بالصخيقة  خوا اختي شالبا وشالبة (424), وتألفت عيشة الجراسة مغ لجى شمبة الجامعة الكػيتييغ

ل مجسػعة مغ الػسائل امقاييذ السػاششة والػالء الػششي والثقة بالشفذ, واستعس قبتصبي العذػائية, و
الػسط الحدابي وتحميل التبايغ الثشائي ومعامل ارتباط  :)االحرائية لتحقيق اىجاف البحث مشيا

وجػد فخوق دالة احرائيا بيغ الحكػر واالناث في السػاششة والػالء الػششي خت الشتائج ضيا (بيخسػن 
 الػششي والػالء السػاششة في والسحافطةالشػع  بيغ , وعجم وجػد تفاعلولرالح الحكػرقة بالشفذ والث

بالشفذ لجى  والثقة الػششي والػالء السػاششة بيغ ارتباشية مػجبة وجػد عبلقةإضافة الى بالشفذ,  والثقة
 (.2016:259,افخاد عيشة البحث )السذعان

 جشبية:أدراسات  2-3-1-2

  :(Nabwa et al.,2010) نيخر آ نبهى ودراسة  -

(The sense of citizenship and factors influenced by the students of the 

University of Martyr Jamran in Ahwaz) 

 جامعة الذهيج جسران في االههاز( بةالعهامل السؤثرة به لجى طم بالسهاطشة و )الذعهر

جامعة الذييج  ةالعػامل السؤثخة عمى الذعػر بالسػاششة لجى شمبعمى  تعخفاليجفت الجراسة ستإ     
وباستعسال تع اختيارىع بصخيقة العيشة الصبكية , ة شالب (368)جسخان في االىػاز ,وتالفت العيشة مغ

( تحميل تبايغ االنحجار متعجد الستغيخات ومخبع كاي ومعامل االرتباط بيخسػن )الػسائل االحرائية 
والعخق  شػعضعيفة    بيغ الذعػر بالسػاششة وكل مغ الارتباشية ىشاك عبلقة  الى ان تػصمت الشتائج 
ب و متابعة االخبار واالحجاث الما الستغيخات االخخى مثل نطام شخرية الصإ ,ومجال الجراسة

الذعػر فقج ارتبصت ارتباشًا مػجبًا دال إحرائيًا مع االجتساعية والدياسية ومشاقذتيا ضسغ االسخة 
 .Nabwa et al).  2010:89,)لسػاششة با

 :(Koçoglu & Kaya 2020 ) كغمه وكآيا دراسة -



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثانيالفصل 

 

11 

(Analyzing the relation between the sense of citizenship and global 

citizenship in the context of students of higher education institution) 

 (مؤسدة التعميم العالي ةطمبلجى السهاطشة العامة  تحميل العلقة بين الذعهر بالسهاطشة و)

حػل  ةالعبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة و اراء الصمبعمى تعخف ال الىجراسة ىجفت ال      
, وقج شبق الباحثان االدوات االتية: شالبًا وشالبة (300السػاششة العامة, وتألفت عيشة الجراسة مغ )

ي ومكياس الذعػر مؤسدة التعميع العال ةلتحجيج الخرائز الذخرية لصمب اداة السعمػمات الذخرية)
االختبار التائي الػسائل االحرائية مشيا: )ل ااستعسبحػل السػاششة العامة, و  اآلراء ةانبالسػاششة واستب

لجييع مدتػى مختفع مغ الذعػر  ةان الصمببالشتائج اضيخت  (لعيشة واحجة ومعامل ارتباط بيخسػن 
وجػد عبلقة ارتباشية ايجابية بيغ الذعػر فزبًل عغ بالسػاششة واراء ايجابية حػل السػاششة العامة, 

 (Koçoglu & Kaya,2020:627). بالسػاششة والسػاششة العامة

 دراسات تشاولت التعمق السكاني: 2-3-2

  دراسات عربية: 2-3-2-1

 :Alshemeili)  (2014,دراسة الذسيمي -

(The relationship between place attachment and return visits to heritage 

sites :A case study of Ras Al khaimah) 

دراسة حالة لسشظقة رأس  -الزيارات مرة اخرى لمسهاقع التراثية العلقة بين التعمق بالسكان و) 
 (الخيسة

العبلقة االرتباشية بيغ التعمق بالسكان ونػايا الدائحيغ عمى تعخف الكان الغخض مغ الجراسة       
االمارات, وتألفت عيشة  دولة  لتكخار الديارة مخة اخخى لمسػاقع التخاثية في مشصقة راس الخيسة في

ق مكياسي يصبوبت, وا عذػائياً اختيخ  سائحا مغ الحيغ يدورون مشصقة راس الخيسة( 392الجراسة مغ )
تحميل االرتباط  : )ل مجسػعة مغ الػسائل االحرائية مشيااالتعمق بالسكان والدمػك السخصط, واستعس

الى وجػد فخوق بالتعمق السكاني بيغ الحكػر واالناث لرالح  جراسة التػصمت , (واالنحجار الستعجد
عػدة مخة اخخى وزيارة السػاقع وجػد تأثيخ ايجابي لمتعمق بالسكان عمى نية الدائح لمالحكػر, والى 
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عغ االمارات دولة بيغ الدياحة واقتراد  وبجاللة احرائية  التخاثية ووجػد عبلقة ارتباشية مػجبة
 ,Alshemeili).  (2014:1الدائخيغ والسكيسيغ ائحيغزيادة اعجاد الد يقخ ش

 دراسات اجشبية: 2-3-2-2

 :( Rollero&Piccoli,2010)دراسة روليرو وبيكهلي  -

(Place Attachment, Identification and Environment Perception: An 

Empirical Study) 

 (االدراك البيئي : دراسة تجريبية التعمق بالسكان, الههية, و) 

الى معخفة االختبلف بيغ التعمق  يجفتاستو أجخيت الجراسة في بمجة تػريشػ شسال ايصاليا,       
بالسكان واليػية, ومدتػى االدراك البيئي لجى السذاركيغ مغ سكان السجيشة, وتالفت عيشة الجراسة مغ 

وجػد  قة العذػائية, واسفخت الشتائج عغ ( مذاركا مغ الحكػر واالناث تع اختيارىع بالصخي328)
مغ االدراك البيئي وبجاللة  عبلقة بيشيسا, ومدتػى عال  ع وجػد اختبلف بيغ التعمق السكاني واليػية م

 (. Rollero&Piccoli,2010:198احرائية لرالح االناث )

 : (Ramkissoon et al.,2013 ) نرامكدهن واخريدراسة  -

(Relationships between place attachment, place satisfaction and pro-

environmental behaviour in an Australian national park) 

الدمهك السؤيج لمبيئة في الحجيقة الهطشية  الرضا عن السكان و العلقة بين التعمق بالسكان و)
 (السترالية

متعمق بالسكان وبيغ الخضا عغ السكان لالعبلقة االرتباشية عمى تعخف الالى جراسة ىجفت ال     
 في استخاليا زائخا مغ زائخي الحجيقة الػششية (452)والدمػكيات السؤيجة لمبيئة, وتألفت عيشة الجراسة مغ 

ق مقاييذ التعمق بالسكان والخضا عغ السكان والدمػكيات السؤيجة يصببتبالصخيقة العذػائية, و  وااختيخ 
وجػد عبلقة ت الشتائج اضيخ  السشاسبة,  ةجسػعة مغ الػسائل اإلحرائيمل الباحثػن المبيئة, واستعس

بالدمػك ايجابا لتعمق بالسكان والخضا عغ السكان, وارتباط الخضا عغ السكان اارتباشية مػجبة بيغ 
في متغيخ الشػع, وان التعمق بالسكان يدداد عشج  ةال تػجج فخوق ذات داللة احرائيو , السؤيج لمبيئة

 . (Ramkissoon et al.,2013:433 ) كبار الدغ اكثخ
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 :(Hosany, et al,2017)ن خريآ دراسة حدشي و- 

(Mediating Effects of Place Attachment and Satisfaction on the 

Relationship between Tourists’ Emotions and Intention to Recommend) 

 (اآلثار الهسيظة لمتعمق بالسكان والرضا حهل العلقة بين مذاعر الدائحين ونية التهصية)

يعتسج عمى نطخية التعمق بالسكان لكياس مذاعخ الدائحيغ حػل  نسػذج  أالى تصػيخ  الجراسة ىجفت    
الػسيصة لمخضا والتعمق حػل مذاعخ الدائح والشية بالتػصية لديارة السكان  التأثيخات التعمق بالسكان و

فيسا بالصخيقة العذػائية,  ىعر ااختيفي تايمشج تع  اجشبياً  سائحاً ( 464مججدا, وتألفت عيشة الجراسة مغ )
ان و الخضا ىي محجدات ميسة لبلرتباط بالسكان,  ان أن السذاعخ اإليجابية والدمبية و الشتائج أضيخت 

   .(2017:1079,الخضا يتػسط العبلقة بيغ مذاعخ الدائح ونية التػصية بالعػدة مخة اخخى 

.(Hosany et al   

 :(Junot et al.,2018ن )دراسة جهنهت وآخري -

(Place attachment influence on human w ell‐being and general pro‐

environmental behaviors) 

 (عمى الرفاهية اإلندانية والدمهكيات العامة السؤيجة لمبيئةتأثير التعمق بالسكان )

العبلقة االرتباشية بيغ التعمق بالسكان والخفالية والدمػكيات عمى تعخف الإلى  الجراسة ىجفت      
عيشة مغ سكان مشصقة ريػنيػن اختيخت فخدًا  (212)العامة السؤيجة لمبيئة وتألفت عيشة الجراسة مغ 

( التحميل العاممي وتحميل السدارالػسائل االحرائية مشيا)ل ااستعسبالعذػائية, و بالصخيقة البحث 
بيغ الدمػكيات العامة السؤيجة لمبيئة وكل ب عج مغ معامبلت ارتباشية متبايشة  الشتائج وجػد اضيخت 

كان لسالػسيط الحي تؤديو الخفالية في العبلقة بيغ التعمق بافزبًل عغ الجور أبعاد التعمق بالسكان, 
 et al.,2018:49)  .(Junoلمبيئة  والدمػكيات السؤيجة

 :( Tsai  et al.,2020ن)يخر آو تداي دراسة  -

(An examination of experiential quality, nostalgia, place attachment and 

behavioral intentions of hospitality customers) 
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 (بالسكان والشية الدمهكية لمعسلءجهدة التجربة والحشين لمساضي والتعمق )

لسكان وبيغ الى اشية بيغ نية الدائخيغ في العػدة العبلقة االرتباعمى تعخف الى الىجفت الجراسة      
وزائخة تع  اً ( زائخ  383عيشة الجراسة مغ ) تألفتجػدة التجخبة والحشيغ لمساضي والتعمق بالسكان , 

بيغ كل مغ التعمق  وبجاللة احرائيةوقج اضيخت الشتائج وجػد تفاعل  اختيارىع بالصخيقة العذػائية,
بالسكان وجػدة التجخبة والشية الدمػكية ,عغ شخيق التػسط لمتعمق بالسكان , في حيغ كان التفاعل 

كان فقج اما الحشيغ لمساضي  السباشخ لجػدة التجخبة عمى الشية الدمػكية, لمتأثيخ غيخ دال احرائيا
 Tsai,2020:1))تعمق بالسكان  والشية الدمػكية بيغ ال اً صوس

 :مهازنة الجراسات الدابقة 2-3-3

 : فاهجال -

مى واقع خف عع(الت2013اختمفت معطع الجراسات الدابقة في اىجافيا فكانت في دراسة )شعيب,     
( ىجفت الى معخفة 2014االجتساعية. وفي دراسة )الخداعي والذسايمة, يةولؤ السػاششة وعبلقتيا بالسد

( فكان ىجفيا دراسة السػاششة وعبلقتيا بكل 2016مدتػى السػاششة واالنتساء, أما دراسة )السذعان, 
مجسػعة العػامل عمى تعخف الكان اليجف  (Nabawa,2010مغ الػالء والثقة بالشفذ, وفي دراسة )

ىجفت الى معخفة فقج  Koçoglu & Kaya,2020) السؤثخة عمى الذعػر بالسػاششة, أما دراسة )
 العبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة والسػاششة العامة.

وفيسا يتعمق بستغيخ)التعمق السكاني( فقج اختمفت ايزا اىجاف الجراسات الدابقة, فجراسة      
( استيجفت معخفة العبلقة بيغ التعمق بالسكان وتكخار الديارة, اما دراسة 2014)الذسيمي, 

Ramkissoon et al,2013))  العبلقة بيغ التعمق بالسكان والخضا عشو عمى تعخف الفقج كان ىجفيا
تعخف تأثيخ التعمق بالسكان الى الىجفت فقج   ((Junot et al.,2018 والدمػك السؤيج لمبيئة, اما دراسة

تعخف عمى ال (Tsai, et al.,2020عمى الخفالية االندانية والدمػكيات العامة, وكان ىجف دراسة )
أما ىجف ,  العبلقة بيغ جػدة التجخبة والحشيغ لمساضي والتعمق بالسكان ونية الدائخيغ لمعػدة لمسكان

 التعمق السكاني. العبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة وعمى تعخف اليػ فالبحث الحالي 
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 : العيشة -

)السذعان,  ( في دراسة424بيغ اكبخ عيشة ) تخاوحت اعجاد العيشة في متغيخ الذعػر بالسػاششة     
( وقج شبقت معطع الجراسات عمى 2013( في دراسة )شعيب,234(, الى اصغخ عيشة )2016
 . الصبلب

( في دراسة (464كبخ عيشةأاما عيشات متغيخ )التعمق السكاني( فقج تخاوحت اعجاد العيشات بيغ      
(Hosany, et al,2017)  ( 212لى اصغخ عيشة)إ(  في دراسةJunot, et al.,2018)  في حيغ ,

 .ومػاششة مغ سكان العذػائيات ( مػاششاً 504) مغعيشة البحث الحالي  تكػنت

 : ةالهسائل اإلحرائي -

خ الػسائل استعسااًل ىي)معامل تبايشت الػسائل االحرائية في معطع الجراسات الدابقة اال ان اكث      
 لساما البحث الحالي فقج استع,  واالختبار التائي واالختبار الدائي(مخبع كاي و بيخسػن , طرتباا

 -معادلة الفاو , معامل ارتباط بيخسػن و , االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ)الػسائل االحرائية التالية
رتباط االختبار التائي الخاص بسعامل او , تحميل التبايغ الثشائي, االختبار التائي لعيشة واحجةو , كخونباخ
 .(بيخسػن 

 اداة البحث: -

 بشاؤهالسػاششة( فسشيا ما تع اختمفت الجراسات الدابقة في استعساليا ألداة دراسة متغيخ ) شعػر      
 دراسة )الخداعي و , و (2013دراسة )شعيب,  , و (Nabwa et al,2010) دراسة مثل 

 & Koçogluدراسة) (, و 2016ومشيا ما تع تبشيو مثل دراسة )السذعان, ,(2014الذسايمة,
Kaya,2020 .) 

 & McMillanنطخية ) في ضػء بشاء مكياس الذعػر بالسػاششةفيو تع  اما البحث الحالي فقج     

Chavis,1986)الحاجات, و التأثيخ, و مجاالت ىي)العزػية, و ة, وقج تزسغ السكياس اربع 
 سكانيل و), إضافة إلى بشاء مكياس لمتعمق السكاني وفق نطخية  التػاصل العاشفي السذتخك(

 (.2111,جيفػرد
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 : الشتائج -

وشبيعة  أىجافياوفق عمى  ( ةتبايشت نتائج الجراسات الدابقة حػل متغيخ )الذعػر بالسػاشش     
وجػد عبلقة ارتباشية ضعيفة بيغ  Nabwa et al.,2010))اضيخت نتائج دراسة  عيشاتيا , فقج

اضيخت  , و قػية مع التشذئة االسخية وشخرية الصالب رتباشيةاعبلقة  و, الشػع  السػاششة والعخق و
االجتساعية, أما دراسة  ليةقة ارتباشية بيغ السػاششة والسدؤو وجػد عبل 2013)نتائج دراسة )شعيب, 
( فقج اضيخت نتائجيا ان السػاششة تختبط ارتباشًا ايجابيا دال احرائيًا 2014)الخداعي و الذسايمة,

( وجػد عبلقة ارتباشية بيغ السػاششة والػالء الػششي والثقة 2016اضيخت دراسة )السذعان,و باالنتساء, 
فقج اضيخت عبلقة ارتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة Koçoglu & Kaya,2020) بالشفذ, أما دراسة )

 ة العامة.والسػاشش

أضيخت فقج  بذأنو أيزاً اما متغيخ )التعمق السكاني( فقج تبايشت نتائج الجراسات الدابقة      
( وجػد تأثيخ ايجابي لمتعمق السكاني عمى نية الدائح لمعػدة مخة اخخى, اما 2014دراسة)الذسيمي,

فقج اضيخت وجػد اختبلف بيغ مفيػمي التعمق السكاني  ((Rollero&Piccoli,2010نتائج دراسة 
 ((Ramkissoon et al.,2013واليػية, مع وجػد عبلقة ارتباشية بيشيسا, واضيخت نتائج دراسة 

                      عبلقة ارتباشية بيغ التعمق بالسكان والخضا والدمػك السؤيج لمبيئة, اما نتائج 
الخضا ىي محجدات  الدمبية و اضيخت ان السذاعخ االيجابية وفقج  Hosany  et al.,2017))دراسة 

وجػد معامبلت ارتباشية  (Junot et al.,2018), كسا اضيخت نتائج دراسة  ميسة لمتعمق بالسكان
             , اما دراسة  متبايشة بيغ الدمػكيات السؤيجة لمبيئة وكل بعج مغ ابعاد التعمق بالسكان

(Tsai et al.,2020 فأضيخت نتائجيا وجػد تفاعل بيغ كل مغ التعمق بالسكان وجػدة التجخبة )
 . التعخف عمييا في الفرل الخابععخضيا بعج ديتع فأما نتائج البحث الحالي , الدمػكية 

 

 

 



 
 

 

  
منهجية انبحث انفصم انثانث :

  هإجراءاتو
 

 : ثــة انبحــمنهجي 3-1         
 : ثـع انبحــــتمجم 3-2         
 :ث ـة انبحـــــــعين 3-3         
 : ثـانبح ــيـسيامق 3-4         
 :ي ــانتطبيق اننهائ 3-5         
 : ائم اإلحصائيةـانىس 3-6         
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 إجراءاته : . مشهجية البحث و3

 ختيارا ، و وإجخاءاتو التي تسثمت بتحجيج مجتسع البحث و يةيتزسؽ ىحا الفرل عخضًا لسشيج       
خرائص الكياس الشفدي  ستخخاجا و يوداتأالخظؾات التي اتبعتيا الباحثة في بشاء  ، و لو عيّشة مسثمة 

حرائية السشاسبة لسعالجة لى الؾسائل اإلإضافة إقجرة عمى التسييد  و، ثبات  و، ليسا مؽ صجق 
 .فيو  البيانات

 : البحث يةمشهج 3-1

التعمق  بيؽ الذعؾر بالسؾاطشة و االرتباطيةالعالقة عمى تعخف اليجف دتبسا أن البحث الحالي ي    
، كؾنو مشيجًا لبحثيا  رتباطياال، فقج اعتسجت الباحثة السشيج الؾصفي  العذؾائيات سكانالسكاني لجى 

ال  ىؾ و السبحؾثة، إذ أنو يعظيشا وصفًا دقيقًا لمغاىخة الحالي  ظبيعة البحثلكثخ السشاىج مالئسة أ
ديخ ليحه الشتائج تبؾيبيا، بل يتزسؽ قجرًا مؽ التف ترشيفيا و الحقائق و يقترخ عمى جسع البيانات و

كسا ىي في  السبحؾثة لمغاىخة  ستقراءا، اي انو  تعسيسات بذأن الغاىخةالى مؽ أجل الؾصؾل 
بيشيا وبيؽ  االرتباطيةجؾانبيا وتحجيج العالقة عؽ كذف ال جل تذخيريا وأالؾقت الحاضخ مؽ 

 (.2002:87خخى )صابخ، وخفاجة،أعؾاىخ 

  :1مجتسع البحث 2-3

لتحجيج مجتسع البحث  سخكد محافغة الجيؾانية ، وب العذؾائياتمجتسع البحث الحالي سكان  ذسلي     
تتسكؽ مؽ لؼ إال أنيا ،  ومجيخية التخظيط بمجية الجيؾانية ، قامت الباحثة بديارة لكل مؽ مجيخية بجقة 

نيا حرمت عمى إ، بل  الشؾع(و )العسخ، متغيخي وفق عمى ليحا السجتسع حرائيات إ الحرؾل عمى
 و(3238الدكشية  البالغ عجدىا )الؾحجات ساكشي عجد ب تسثمتحرائيات  عامة ألفخاد السجتسع إ

 ( 1)لبحثيا، وججول مجتسعاً  ىا، وبشاًء عمى ذلػ ارتأت الباحثة اعتسادبمجية ( قظاعات6عمى) ةمؾزع
 لػ.ُيبيؽ ذ

                                                           
تدييل السيسة الرادر بمجية بسؾجب كتاب الحراء في مجيخية اإل ةشعب مؽمجتسع البحث تؼ الحرؾل عمى بيانات  1

مجيخية  (، و02/12/2020) في( 3593/ جامعة القادسية/ وحجة الجراسات العميا ذي العجد) عؽ عسادة كمية اآلداب
/ وحجة الجراسات العميا ذي  التخظيط بسؾجب كتاب تدييل السيسة الرادر عؽ عسادة كمية اآلداب / جامعة القادسية

 .أ، ب(  1حق/) مم (29/12/2020) في( 3984العجد)
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 (1جدول)
 و عدد وحدات الدكنالبمدي وفق القطاع عمى  ا  مجتسع البحث مهزع

 

 :          ة البحثعيش 3-3

تؼ  ، إذ البحثفي اختيار عيشة  الستداوي عذؾائية الظبكية ذات التؾزيع ل الظخيقة الااستعستؼ      
(  252بؾاقع ) العذؾائيات في مخكد مجيشة الجيؾانية ، وسكان مؽ  اتو مؾاطش يؽ( مؾاطش504اختيار )

يبل أ، اذ يذيخ مؽ أرباب األسخ ( 15.565الحيؽ يذكمؾن ما ندبتو ) وانثى ( 252و ) اً ذكؾر 
Ebel,1972)) كمسا زاد حجؼ ف ختباراالفي عسمية  األندبطار ن حجؼ العيشة وكبخىا ىؾ اإلألى إ

 .ذلػ ( ُيبيؽ 2وججول ) ، ( Ebel,1972:289-290) السعياري العيشة قل احتسال وجؾد الخظأ 

 (2جدول )
 وفق قطاع الدكن و متغير الشهع )الذكهر, واإلناث(عمى  ا  عيشة البحث مهزع

 عدد الهحدات الدكشية القطاع البمدي ت
 850 األول 1
 719 الثاني 2
 540 الثالث 3
 800 الخابع 4
 - الخامذ 5
 329 الدادس 6

 3238 السجســؾع                

 
 ت

 
 القطاع

  الشهع
 إناث ذكهر السجسهع

 132 66 66 األول 1
 112 56 56 الثاني 2
 84 42 42 الثالث 3
 124 62 62 الخابع 4
 - - - الخامذ 5
 52 26 26 الدادس 6

 504 252 252 السجســؾع



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثالثالفصل 

 

45 

 أداتا البحث : 3-4

التعمق  بيؽ الذعؾر بالسؾاطشة و رتباطيةاالالعالقة عمى تعخف البسا أن البحث الحالي يدتيجف      
 ؽ تتؾافخ فييسا خرائص الكياس الشفديي، لحا تظّمب األمخ وجؾد أدات السكاني لجى سكان العذؾائيات

 .داتيؽاأل، وفيسا يأتي وصف لكل أداة مؽ ىاتيؽ  لتحقيق أىجاف البحث

 :Sense of citizenship Scale مقياس الذعهر بالسهاطشة .األولى

 1986)وفق نغخية )مكسالن وشافد ،عمى ارتأت الباحثة بشاء مكياس لكياس الذعؾر بالسؾاطشة     
عمى اداة  يااالشارة اليو في الفرل االول، وذلػ لعجم حرؾل تالشغخي والحي سبق ابعج تبشييا لتعخيفيس

، أما ما تسكشت الحرؾل عمييا مؽ الجراسات األجشبية فيي ىحا السفيؾم عخبية أو محمية جاىدة لكياس 
 .  دوات تشاولت في بعض ابعادىا مفيؾم السؾاطشة برؾرة عامةأ

         سذ البشائية مؽ الزخوري تحجيج بعض األ كانمذعؾر بالسؾاطشة لجل بشاء مكياس أمؽ      
              ( (Cronbach,1970خظؾات بشاء السكياس، إذ أكج كخونباخ ل دلياًل الشغخية التي ستكؾن 

 الشفدية  ضخورة تحجيج السفاليؼ البشائية التي يشظمق مشيا الباحث في إجخاءات بشاء السقاييذ
(Cronbach,1970:469) ، األساسية إلجخاءات بشاء  عتباراتاالج السشظمقات الشغخية او ألن تحجي

 126):2010)الفتالوي، جخاءات السشاسبة لبشاء مكياسواإل ختيارا السكياس تداعج الباحث في تحجيج و
 يسكؽ تحجيج السشظمقات الشغخية التي اعتسجتيا الباحثة في بشاء مكياس الذعؾر بالسؾاطشة بسا يأتي: و

 . نغخيًا دون غيخه لسفيؾم الذعؾر بالسؾاطشةتبشي تعخيفًا  (1)
 الشغخية السشظمقات تمػ ضؾء وفي،  البحث لسجتسع السحمية البيئة لسحجدات السكياس مةمالء (2)

  : تيةاآل الخظؾاتب السكياس بشاء مخت عسمية

 : سفههمالتحديد  -
 ( (McMillan & Chavis ,1986تعريفعؽ طخيق تبشي الذعؾر بالسؾاطشة تؼ تحجيج مفيؾم       

، يخى فيو  نتساءباالشعؾر عام  "، و ىؾ  شارة اليو في الفرل األولالحي سبق اإل و تعخيفًا نغخيًا ،
األفخاد انيؼ ميسؾن لبعزيؼ البعض و لمسجسؾعة التي يشتسؾن الييا ، ويكؾن لجييؼ ايسان مذتخك بان 

  تؾاصميؼ مع بعزيؼ البعض" يؼ واتالتدامعؽ طخيق احتياجاتيؼ الستبادلة سيتؼ تمبيتيا 
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 جسع فقرات السقياس وصياغتها :  -

اإلفادة مؽ اإلطار الشغخي الُستبشى تؼ مؽ اجل جسع فقخات مكياس الذعؾر بالسؾاطشة وصياغتيا        
تزسشت اربعة مجاالت ىي ) العزؾية ، والتي  (  (McMillan & Chavis ,1986شغخية الستسثل ب

بعض الجراسات الدابقة التي اإلفادة مؽ و  ، الحاجات، والتؾاصل العاطفي السذتخك(والتأثيخ، وتحقيق 
بعض األفكار السفيجة التي عؽ  فزالً متغيخ البحث الحالي، الستبشى لكياس اإلطار الشغخي  و أتدقت

،  ( فقخة تؾزعت عمى أربعة مجاالت32تؼ صياغة )وقج ن في عمؼ الشفذ، ؾ ساتحة السخترتقجم بيا األ
،  ( فقخات9( فقخات، ومجال تحقيق الحاجات )8، ومجال التأثيخ ) (  فقخات8وىي: مجال العزؾية )

 . ( فقخات7)فقج كاناما مجال التؾاصل العاطفي السذتخك 
 

 ترحيح السقياس: تدرج اإلجابة و  -
الذعؾر  مكياس لفقخات االجابة بجائل وضع في (Likert) ليكخت سمؾبأ ةالباحث تاعتسج      

 الذخرية ومقاييذ الشفدية والسقاييذ الجراسات مؽ الكثيخ في االسمؾب ىحا العتساد وذلػ ، بالسؾاطشة
 درجة ذا الغالب في يكؾن  و  واوزانيا الفقخات قيؼ حداب في كبيخ جيج لىإ يحتاج ال نوأفزاًل عؽ  ،

 تسشح والتي غيخ مؾافق( –محايج –) مؾافق: ، وىي جابةلإل االتية البجائل اختيار تؼ لحا، عالية ثبات
 عمى ( 3 ، 2 ، 1) واالوزان التؾالي عمى (1 ، 2 ، 3 ) االيجابية الفقخات حالة في االتية االوزان
 العكدية . الفقخات حالة في التؾالي
 

 تعميسات السقياس : -

فقخات جابتو عمى إ عشججيب دتتعميسات السكياس بسثابة الجليل الحي عؽ طخيقو يدتخشج الس تعج     
 أن ، و مفيؾمة ان تكؾن تمػ التعميسات واضحة ومبدظة و االعتبارأخح بشغخ ، وعميو  السكياس
 االتية: عتباراتاال تتزسؽ

 فقخات السكياس. عؽجابة يؾضح  الكيفية التي يتؼ فييا اإل وضع مثال   . أ
ألغخاض البحث العمسي لمتقميل مؽ  ال تدتعسل إالأن اإلجابة بالتأكيج  عجم ذكخ االسؼ و . ب

 حداسية السفحؾص تجاه السكياس .
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 ، و كل فقخة عؽالبجيل السشاسب لإلجابة  ختيارافي  أن يكؾن دقيقاً جيب دتالظمب مؽ الس . ج
 . جج ىشاك فقخات صحيحة و أخخى خظأإذ ال تؾ  إجابة مؽ غيخعجم تخك اية فقخة 

 

 صالحية فقرات السقياس: -

ال سيسا في بجاية إعجادىا خظؾة ضخورية وذلػ و  التحميل السشظقي لفقخات السقاييذ الشفدية ُيعج       
لغخض فحص الفقخات فحرًا مشظكيًا عؽ طخيق عخضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ لمتحقق مؽ 
مجى جؾدتيا أو غسؾضيا أو الكذف عؽ الفقخات التي تذجع عمى التخسيؽ عشج اإلجابة وذلػ قبل 

رائيًا، إذ أن الفقخات التي تكؾن مظابقة في شكميا الغاىخي لمدسة ومحتؾاىا تدداد قجرتيا تحميميا إح
. ولغخض التحقق مؽ صالحية فقخات مكياس  (2000:267)عاّلم، السدتجيبيؽعمى التسييد بيؽ 
عمى مجسؾعة (  2( فقخة ) ممحق/ 32برؾرتو األولية السكؾنة مؽ )ُعخض السكياس الذعؾر بالسؾاطشة 

أبجاء آرائيؼ فيسا لغخض (  4) ممحق/ ( محكسًا 20السحكسيؽ في عمؼ الشفذ، والبالغ عجدىؼ ) مؽ
الشغخي ليحا تعخيف ال مع تقجيؼ،  يخص صالحية فقخات السكياس ، وتعميساتو ، وبجائل اإلجابة عشو 

اعتساد الفقخات  بعج جسع آراء السحكسيؽ وتحميميا تؼ و  في ضؾء الشغخية الُستبشاة ، السفيؾم ومجاالتو 
استبعاد الفقخة  ( فقخة و31%( فأكثخ ، ىحا وقج تست السؾافقة عمى )80التي حازت عمى ندبة اتفاق )

 ( ُيبيؽ ذلػ.3و ججول ) 60%  ( في مجال التأثيخ  والتي حرمت عمى ندبة مؾافقة 13)

 (3جدول )

 آراء السحكسين حهل صالحية فقرات مقياس الذعهر بالسهاطشة

 العدد الفقرة السجال
 السعارضهن  السهافقهن 

 الشدبة التكرار الشدبة التكرار

 العزهية
2-3-6 3 20 100% 0 0% 
5- 8 2 18 90% 2 10% 

1-4-7 3 16 80% 4 20% 

 التأثير
9-11-14-15-16 5 20 100% 0 0% 

10-12 2 17 %85 3 15% 
13 1 12 60% 8 40% 
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تحقيق 
 الحاجات

18-21-22-23 4 20 100% 0 0% 
17-20-24-25 4 19 95% 1 5% 

19 1 18 90% 2 10% 
التهاصل 
العاطفي 
 السذترك

27-30-31-32 4 20 100% 0 0% 
26-28 2 18 90% 2 10% 

29 1 17 %85 3 15% 
      

    ( فقخة 31مؽ ) اً صبح مكياس الذعؾر بالسؾاطشة الُسعج لمتحميل اإلحرائي مكؾنأ بيحا اإلجخاء     
 7)مجال التأثيخ ) ، و ( فقخات8: مجال العزؾية ) ، وىيمؾزعة عمى أربعة مجاالت ( 5) ممحق /
 . ( فقخات7مجال التؾاصل العاطفي السذتخك) ( فقخات، و9مجال تحقيق الحاجات ) فقخات، و

 التجربة االستطالعية لمسقياس: -

 وكيفية اإلجابة عشيا ، إضافة  وفقخاتلغخض التعّخف عمى وضؾح تعميسات السكياس ومجى فيؼ      
( 40) تألفت مؽ، ُطّبق السكياس عمى عيّشة استظالعية عشو  حداب الؾقت السظمؾب لإلجابةإلى 

، نثى ( ا20) و اً خ ( ذك20، وبؾاقع ) العذؾائيات في مخكد مجيشة الجيؾانيةمؾاطشة مؽ سكان  مؾاطشا و
 مبجيل السشاسب الحي يعّبخ عؽ اإلجابة ول ىؼختيار باذلػ  ُيبيؽ كيفية اإلجابة و تؾضيح   مثالُ  جم ليؼقُ 

مؽ تبيؽ و ، اظال تؾجج إجابة صحيحة وأخخى خ إخبارىؼ بأن السكياس ُمّعج ألغخاض البحث العمسي و
 و لمسدتجيبيؽ كانت واضحة ومفيؾمة و كيفية اإلجابة عشو أن تعميسات السكياس وفقخاتو ىحا التظبيق 

 . ( دقيقة17-10تخاوح الؾقت السدتغخق لإلجابة بيؽ )

 تحميل الفقرات إحرائيا :  -

اإلبقاء عمى الفقخات  مؽ ثؼ و قؾتيا التسيديةإن اليجف مؽ أجخاء تحميل الفقخات ىؾ استخخاج      
يقرج بالقؾة التسييدية لمفقخات مجى قجرة الفقخة  ، والسسيدة في السكياس واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة 

لدسة التي الى اؾيات الجنيا مؽ األفخاد بالشدبة عمى التسييد بيؽ ذوي السدتؾيات العميا وذوي السدت
يعج تسييد الفقخات جانبًا ميسًا مؽ التحميل اإلحرائي لفقخات  و ، (242: 2019)صالح، تكيديا الفقخة

قجرة ل يعج مؤشخاً  أن ىحا األسمؾبو كج مؽ كفاءة فقخات السقاييذ الشفدية ، تأن إذ عؽ طخيقوالسكياس 
يؤكج جديمي وآخخون  و (Ebel , 1972 : 399)فقخات عمى الكذف عؽ الفخوق الفخدية بيؽ األفخاد ال



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثالثالفصل 

 

56 

Chiselli et al.,1981))  عمى ضخورة إبقاء الفقخات ذات القؾة التسيدية في الرؾرة الشيائية لمسكياس
  ، (Chiselli  et al., 1981: 434)واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة أو تعجيميا أو تجخبتيا مؽ ججيج 

عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس  و ،تيؽيظخفيعج أسمؾبا السجسؾعتيؽ الوفي ىحا الرجد 
 . مشاسبة في عسمية تحميل الفقخات أساليب

 ن: تايطرفن الاالسجسهعت -أ

سكياس عمى اللحداب القؾة التسييدية لكل فقخة مؽ فقخات مكياس الذعؾر بالسؾاطشة ، تؼ تظبيق      
بعج ترحيح  و، ( 2/ججول)مؽ سكان العذؾائيات  اتومؾاطش يؽطشامؾ  504)) عيشة البحث البالغة

، تؼ تختيب  حداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى مكياس الذعؾر بالسؾاطشة و ألفخادا ستجاباتا
( 71لى )إ( درجة 91التي تخاوحت مؽ )و انتياء بأدنى درجة  الجرجات تشازليًا ابتجاًء مؽ أعمى درجة و

سيت سُ و التي الحاصمة عمى أعمى الجرجات  ستساراتاال%( مؽ 27اختيار ندبة ) مؽ ثؼدرجة ، و 
 ختيارا ، و ( درجة84لى )إ( 91تخاوحت درجاتيا بيؽ ) استسارة (136) و البالغةبالسجسؾعة العميا 

و البالغة              سيت بالسجسؾعة الجنيا %( مؽ االستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وسُ 27ندبة )
  العميا  (%(27ندبة و أن ، ىحا  ( درجة71لى )إ( 80استسارة أيزًا تخاوحت درجاتيا بيؽ )136)  )
ذلػ ألنيا تقجم لشا  الجنيا مؽ الجرجات تسثل أفزل ندبة يسكؽ أخحىا في تحميل الفقخات ، و و

تؾزيعًا تسايد حيشسا يكؾن تؾزيع الجرجات عمى السكياس  مجسؾعتيؽ بأقرى ما يسكؽ مؽ حجؼ و
 ( .1981:74ؽ،ي)الدوبعي وآخخ  اعتجاليا
الجنيا  مسجسؾعتيؽ العميا ول لكل فقخة مؽ فقخات السكياس وبعج استخخاج الؾسط الحدابي والتبايؽ       

داللة الفخوق بيؽ أوساط السجسؾعتيؽ   ختباراللعيشتيؽ مدتقمتيؽ  (t. test)التائي  ختباراال ُطبق
بالكيسة الججولية البالغة  مقايدتياكل فقخة عؽ طخيق  وُعّجت الكيسة التائية السحدؾبة مؤشخًا لتسييد

مسيدة بيؽ األفخاد  جسيعياالفقخات  فكانت  ( ،270درجة حخية ) ، و (0.05)مدتؾى داللة  و (1.96)
درجات القؾة التسييدية لفقخات ُيبيؽ ( 4و ججول )( ، 2118171411بالرفة السقاسة باستثشاء الفقخات )

 .تيؽيظخفالسجسؾعتيؽ ال بأسمؾبمكياس الذعؾر بالسؾاطشة 
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 (4جدول )

 تينيطرفبالسهاطشة بأسمهب السجسهعتين الالقهة التسييزية لفقرات مقياس الذعهر 
 

 الفقرة
القيسة التائية  السجسهعة الدنيا السجسهعة العميا

 السحدهبة
 

الهسط  الشتيجة
 الحدابي

 نحرافاال 
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

 نحرافاال 
 السعياري 

 غيخ دالة  1.436 0.206 2.955 0.121 2.985 1
 دالة  3.852 0.395 2.808 0.206 2.955 2
 دالة  2.494 0.348 2.860 0.222 2.948 3
 غيخ دالة  0.000 0.000 3.000 0.000 3.000 4
 دالة  2.788 0.452 2.801 0.262 2.926 5
 دالة  3.517 0.480 2.647 0.376 2.830 6
 غيخ دالة  1.342- 0.332 2.875 0.389 2.816 7
 غيخ دالة  0.279 0.439 2.742 0.430 2.757 8
 دالة  4.374 0.502 2.492 0.439 2.742 9
 دالة  4.699 0.595 2.323 0.512 2.639 10
 دالة  4.020 0.630 2.367 0.509 2.647 11
 دالة  5.065 0.746 1.852 0.689 2.294 12
 دالة  4.510 0.720 1.742 0.732 2.139 13
 دالة  3.532 0.688 2.375 0.499 2.632 14
 دالة  4.883 0.785 1.573 0.899 2.073 15
 دالة  3.798 0.411 2.786 0.236 2.941 16
 دالة  5.735 0.705 2.191 0.555 2.632 17
 دالة  4.458 0.587 2.397 0.467 2.683 18
 دالة  5.099 0.810 2.301 0.512 2.720 19
 دالة  4.083 0.697 2.558 0.389 2.838 20
 غيخ دالة  0.652 0.295 2.904 0.262 2.926 21
 دالة  4.415 0.590 2.588 0.376 2.852 22
 دالة  2.300 0.424 2.794 0.305 2.897 23
 دالة  4.428 0.638 1.992 0.621 2.330 24
 دالة  2.905 0.236 2.941 0.000 3.000 25
 دالة  5.795 0.784 1.992 0.557 2.470 26
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 دالة  5.138 0.641 2.566 0.323 2.882 27
 دالة  5.118 0.681 2.301 0.488 2.669 28
 دالة  8.485 0.601 1.595 0.585 2.205 29
 دالة  5.262 0.674 2.426 0.429 2.786 30
 دالة  4.441 0.647 2.602 0.346 2.882 31

 
 :لمسقياسعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  -ب
عؽ   ((Immediate Criterion Measuresتسثل الجرجة الكمية لمسكياس قياسات محكية آنية      

درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس  رتباطابجرجة األفخاد عمى الفقخات ومؽ ثؼ فأن  رتباطيااطخيق 
أن الفقخة تكيذ السفيؾم نفدو الحي تكيدو الجرجة الكمية وفي ضؾء ىحا السؤشخ يتؼ اإلبقاء إلى  ُتذيخ

)عؾدة،  درجاتيا بالجرجة الكمية لمسكياس دالة إحرائياً  رتباطاعمى الفقخات  التي تكؾن معامالت 
ؽ مسيدات مأن و ، السكياس الحي تشتخب فقخاتو وفق ىحا السؤشخ يستمػ صجقًا بشائيًا  و ،(340: 1998

 .( 279: 2011الجاىخي، ىحا األسمؾب أنو يقجم مكياسًا متجاندًا في فقخاتو )
بيؽ درجة كل فقخة مؽ فقخات  رتباطيةاالالعالقة  ستخخاجالوقج استعسل معامل ارتباط بيخسؾن     

كانت جسيعيا مفقخات ل رتباطاالن قيؼ معامالت أ و تبيؽ،  ات( استسار 504السكياس والجرجة الكمية لـ )
 و (0.05)ومدتؾى داللة  (0.088)البالغة  االرتباطلجاللة معامل الحخجة  عشج مقايدتيا بالكيسةدالة 

 .( ُيبيؽ ذلػ5ججول ) و ( ،8171411باستثشاء الفقخات ) ،( (502درجة حخية 
 (5جدول )

 بالسهاطشةسقياس الذعهر لكمية الدرجة ال بيرسهن بين درجة الفقرة و طارتبامعامالت 
 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
1 0.069 13 0.198 23 0.173 
2 0.188 14 0.219 24 0.218 
3 0.132 15 0.125 25 0.168 
4 0.022 16 0.186 26 0.308 
5 0.117 17 0.209 27 0.305 
6 0.169 18 0.323 28 0.284 
7 0.086 - 19 0.244 29 0.422 
8 0.081- 20 0.257 30 0.308 
9 0.163 21 0.212 31 0.258 
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10 0.266 22 0.228 - - 
11 0.237 - - - - 
12 0.231 - - - -  

 
ضسؽ ىحا اإلجخاء تسثمت بإيجاد  إضافيةاستعسمت الباحثة أساليب  االطسئشانومؽ أجل زيادة      

بيؽ درجة كل مجال  االرتباط، و معامالت  بيؽ درجة الفقخة و الجرجة الكمية لسجاليا االرتباطمعامالت 
 كل مجال بالجرجة الكمية لمسكياس ، وكسا يأتي: ارتباطفزاًل عؽ والسجاالت األخخى ، 

 : الكمية لسجالهادرجة العالقة درجة الفقرة ب  . أ
 ىحا السؤشخ لمتأكج مؽ أن فقخات السكياس تديخ في السدار نفدو الحي يديخ فيو السجال عسلتسُ أ    

 باستعسالو ،  ربعة لمسكياسمسجاالت األلالجرجة الكمية  تؼ حدابولتحقيق ذلػ  ، الحي وضعت فيو
ة درجاتيؼ الكمي و معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ درجات أفخاد العيشة عمى كل فقخة مؽ فقخات كل مجال 

الحخجة  مقايدتيا بالكيسة دالة عشججسيعيا مفقخات ل رتباطاالن قيؼ معامالت أ تبيؽعمى ذلػ السجال 
، باستثشاء  (502)ودرجة حخية  (0.05)عشج مدتؾى داللة  (0.088)البالغة  االرتباطلجاللة معامل 

 .( ُيبيؽ ذلػ6ججول ) و( ،21112171411الفقخات )
 (6جدول )

 سقياس الذعهر بالسهاطشةلمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والسجال الذي تشتسي اليه 

 تحقيق الحاجات التأثير العزهية
 التهاصل العاطفي 

 السذترك
 رتباطاال معامل  ت رتباطاال معامل  ت رتباطاال معامل  ت تباطاالر معامل  ت
1 0.081 6 0.219 10 0.265 15 0.239 
2 0.184 7 0.063 11 0.267 16 0.217 
3 0.273 8 0.232 12 0.078 17 0.158 
4 0.000 9 0.199 13 0.194 18 0.278 
5 0.171 23 0.146 14 0.107 19 0.348 
20 0.404 24 0.243 26 0.255 30 0.330 
21 0.061 25 0.335 27 0.243 31 0.308 
22 0.291 - - 28 0.196 - - 
- - - - 29 0.299 - - 
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 الدرجة الكمية لمسقياس: خرى وعالقة درجة السجال بالدرجة الكمية لمسجاالت األ  . ب
بيخسؾن إليجاد العالقة بيؽ درجات  رتباطاتؼ التحقق مؽ ىحا اإلجخاء عؽ طخيق استعسال معامل      

السجاالت الفخعية بعزيا  ارتباطات، وذلػ ألن  الجرجة الكمية لمسكياس األفخاد عمى كل مجال و
بالجرجة الكمية لمسكياس ىي قياسات أساسية تداعج عمى تحجيج مجال الدمؾك السخاد قياسو  بعض وب
(Anastasi,1976:155) ، وتبيؽ مؽ ىحا اإلجخاء،  ( استسارة504) درجاتتسجت لتحقيق ذلػ اعُ  و 

لجاللة حخجة ال مقايدتيا بالكيسةدرجة كل مجال بالجرجة الكمية دالة إحرائيًا عشج  رتباطاأن معامالت 
( 7ججول ) و،  (502)درجة حخية  و (0.05)عشج مدتؾى داللة  (0.088)البالغة  االرتباطمعامل 

 ُيبيؽ ذلػ:

 (7جدول )

 الدرجة الكمية لمسقياس  خرى والسجاالت األ بين الدرجة الكمية لكل مجال و رتباطاال معامالت 

 
 التأثير العزهية لالسجا    

تحقيق 
 الحاجات

التهاصل 
 العاطفي 

 

 الدرجة الكمية

 
 0.453 0.195 0.174 0.188 1 العزهية
 0.479 0.147 0.285 1 - التأثير

 0.828 0.416 1 - - تحقيق الحاجات
 0.759 1 - - - التهاصل العاطفي 

 1 - - - - الدرجة الكمية
 

  ( (25مؽ  اً مكؾن اآلنفة الحكخاإلجخاءات  ستعسالابعج  مكياس الذعؾر بالسؾاطشةصبح أ عميو        
( فقخات لسجال التأثيخ، 5، و) ( فقخت لسجال العزؾية5بؾاقع )، و ربعة مجاالت أفقخة مؾزعة عمى 

،وان ىحه (7)ممحق/لسجال التؾاصل العاطفي السذتخك (7، و) ( فقخات لسجال تحقيق الحاجات8و)
 وىي الذعؾر بالسؾاطشة.( تكيذ عاىخة نفدية واحجة 7السجاالت االربع وفق ججول )

 
 الخرائص القياسية ) الدايكهمترية ( لسقياس الذعهر بالسهاطشة: -

 الخرائص الكياسية في اعجاد السكياسيخى السخترؾن بالكياس الشفدي ضخورة التحقق مؽ بعض     
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 (1986:209الثبات )عالم،  ومشيا الرجق و واستعسالو تبشيو ميسا كان الغخض مؽ أ بشاؤهالحي يتؼ  
) عبج     قياسو  الرالحية لسا ييتؼ السكياس بسعخفتو و ، إذ تؾفخ ىحه الخرائص شخوط الجقة و

السكياس الرادق ىؾ السكياس الحي يكيذ ما أعج لكياسو أو يحقق ، إذ أن (  1983:159الخحسؽ، 
        جقة أن السكياس الثابت ىؾ السكياس الحي يكيذ بجرجة مقبؾلة مؽ ال الغخض الحي أعج ألجمو ، و

 ( .335: 2002) عؾدة،
 : Validityأ ـ الردق  

إلى أن الرجق يجل عمى قياس الفقخات لسا يفتخض ان  ((Oppenheim,1973يذيخ أوبشيايؼ      
السدتؾى أو الجرجة التي يكؾن فييا قادرًا عمى تحقيق أىجاف  و (Oppenheim, 1973: 70)تكيدو 

 سمتعستاوبيحا الرجد   لتقجيخ صجق األداة  طخائقىشاك عجة  و، ( 107: 2010الكؾافحة،معيشة )
 :الظخائق اآلتية 

 :الردق الظاهري   -
ىي عخض فقخات السكياس قبل (Face Validity)الرجق الغاىخي  لتعخفإن أفزل طخيقة        

تظبيقو عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ الحيؽ يترفؾن بخبخة تسكشيؼ مؽ الحكؼ عمى صالحية فقخات 
%( فأكثخ ) 80يأخح باألحكام التي يتفق عمييا ) ، وفي قياس الخاصية السخاد قياسيا السكياس

الرجق في السكياس الحالي عؽ طخيق مؤشخات وقج تحقق ىحا السؤشخ مؽ   .265): 2010الكبيدي،
عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في مجال عمؼ الشفذ ( 2)ممحق/فقخاتو  عخض السكياس و

 . (4/ممحق)
 مؤشرات صدق البشاء :  -

أكثخ أنؾاع الرجق قبؾاًل ، إذ يخى عجد كبيخ مؽ  (Construct Validity)يعج صجق البشاء 
لمرجق مؽ حيث تذبع السكياس بالسعشى العام  (Ebel)السختريؽ أنو يتفق مع جؾىخ مفيؾم أيبل 

معيار نقخر عمى أساسو  يتحقق ىحا الشؾع مؽ الرجق ، حيشسا يكؾن لجيشا ( ، و1990:131)األمام، 
 أن السكياس يكيذ بشاًء نغخيًا محجدًا . وقج تؾفخ ىحا الشؾع مؽ الرجق في مكياس الذعؾر بالسؾاطشة

 عؽ طخيق السؤشخات اآلتية: 
 تيؽ.يظخفسمؾب السجسؾعتيؽ الأ (1
 درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس. رتباطا (2
 .الحي تشتسي إليو  درجة الفقخة بجرجة السجال رتباطا (3
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 .، و الجرجة الكمية لمسكياس خخى درجة السجال بجرجة السجاالت األ رتباطا (4
و السجال تكيذ السفيؾم نفدو الحي يكيدو السكياس ككل أتيتؼ الظخائق الدابقة بسعخفة أن الفقخة  و    

 ( .  2014:267الظخيخي،(يؾفخ كل مشيا مؤشخات صجق البشاء و
 :(Reliability)الثبات  -ب 

         أنو يعخف إحرائيًا بشدبة التبايؽ الحكيقي إلى التبايؽ  ، و إذا كان الثبات يعشي دقة السكياس    
(، 2005:429العالمات الغاىخية )عؾدة، بيؽ العالمات الحكيكية و رتباطاال، أو مخبع معامل  الكمي

، فالسكياس الثابت  في أداء األفخاد واالستقخار في الشتائج عبخ الدمؽ تداقواالفأنو يعشي أيزًا الجقة 
ولقج  (Barron,1981:418). خخى أيعظي الشتائج نفديا إذا تؼ تظبيقو عمى األفخاد أنفديؼ مخة 

إذ يخى )كخونباخ( أن اتداق  ،أشارت أدبيات الكياس الشفدي إلى إمكانية قياس الثبات بعجة طخائق
 Internal)االتداق الجاخمي : ، ىييتؼ عبخ سمدمة مؽ الكياسات ستجاباتاال درجات

Consistency) االتداق الخارجي  و(External Consistency) (Holt & Irving, 1971: 

 بظخيقتيؽ ىسا:الذعؾر بالسؾاطشة عميو قامت الباحثة باستخخاج ثبات مكياس ،  (60
 : )Retest -Test طريقة االتداق الخارجي ) إعادة االختبار  -

، ثؼ إعادة تظبيق السكياس عمييا  تتزسؽ ىحه الظخيقة تظبيق السكياس عمى عيشة مسثمة مؽ األفخاد    
، عميو تؼ  (135: 2012ال تقل عؽ أسبؾعيؽ)ىادي، مخة أخخى بعج مخور مجة مشاسبة مؽ الدمؽ

 اً مؾاطش( 50الثبات بيحه الظخيقة عمى عيشة مكؾنة مؽ ) ستخخاجالتظبيق مكياس الذعؾر بالسؾاطشة 
إعادة تظبيق تؼ سبؾعيؽ مؽ التظبيق األول لمسكياس أبعج مخور  و،   ومؾاطشة مؽ سكان العذؾائيات

 Person)، وباستعسال معامل ارتباط بيخسؾن  عمى العيشة نفديا مخة أخخى و نفدوالسكياس 

Correlation Coefficient) بيشيسا  االرتباطيةلمتعخف عمى طبيعة العالقة التظبيقيؽ  بيؽ درجات 
ت معامالالظخيقة ، وىي  لمسكياس  و مجاالتو بيحه ( 8في ججول ) الُسبيشة معامالت الثباتعيخت 

 عبخ الدمؽجابات األفخاد إ ستقخاراُعجت ىحه الكيؼ مؤشخًا عمى ، و  يسكؽ الخكؾن إلييا 2ثبات جيجة
 تتخاوح قيستوأن معامل الثبات الحي يسكؽ االعتساد عميو  (Likert)يخى ليكخت  وفي ىحا الرجد أيزاً 

 رتباطاالأنو إذا كان معامل  فيخى  (كخونباخ) ، أما (Lazarous,1963:228)( 0.93–0.62مؽ )
)عيدؾي،  السكياس( فأكثخ ، فأن ذلػ يعج مؤشخًا جيجًا لثبات 0.70بيؽ التظبيق األول والثاني )

1985:58 .) 
                                                           

 ( فأكثخ.0.50ًيذيخ عجد مؽ الباحثيؽ إلى أنَّ معامل الثبات ُيعج جيجًا اذا كان مخبعو ) 2
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 (8جدول )
 االختبارمجاالته بطريقة إعادة  وثبات مقياس الذعهر بالسهاطشة  تمعامال

 درجة معامل الثبات السجال
 0.739 العزؾية
 0.761 التأثيخ

 0.756 تحقيق الحاجات
 0.761 التؾاصل العاطفي السذتخك

 0.790 الجرجة الكمية
  

 كرونباخ(:  الداخمي )معامل الفا تداقاال طريقة  -
الجاخمي بيؽ فقخات السكياس )فيخكدؾن،  رتباطااليذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الظخيقة إلى     

أداء الفخد مؽ فقخة إلى أخخى )ثؾرنجايػ  تداقاتعتسج ىحه الظخيقة عمى  و(، 530 1991:
 أي،  جابة غيخ ثشائيةعشجما تكؾن بجائل اإلكخونباخ يدتعسل معامل الفا  و ،( 79 1989:وليجؽ،

بيحه مكياس الذعؾر بالسؾاطشة ولحداب ثبات  ، (186: 2008)عبج الخحسؽ،فاكثخ تكؾن ثالثية 
الثبات  تمعامال ، وتبيؽ أن  ولسجاالت كخونباخ لمسكياس ككل و الظخيقة تؼ استعسال معادلة الفا

 . ( ُيبيؽ ذلػ9، وججول )جيجة و يسكؽ الخكؾن إلييا  جسيعيا
 (9جدول )

 الفا كرونباخمجاالته بطريقة  وثبات مقياس الذعهر بالسهاطشة  تمعامال
 درجة معامل الثبات السجال

 0.703 العزؾية
 0.747 التأثيخ

 0.711 تحقيق الحاجات
 0.727 التؾاصل العاطفي السذتخك

 0.685 الجرجة الكمية
  

 الكمية : درجتهحداب  والذعهر بالسهاطشة وصف مقياس  -
بؾاقع ربعة مجاالت أفقخة مؾزعة عمى  ((25تألف مكياس الذعؾر بالسؾاطشة برؾرتو الشيائية مؽ       
( 7( فقخات لسجال تحقيق الحاجات، و)8( فقخات لسجال التأثيخ، و)5، و) ( فقخات لسجال العزؾية5)

،  وافق بذجةأ)ثالثي  إجابة جابة عشيا وفق تجرج ، يتؼ اإل لسجال التؾاصل العاطفي السذتخك فقخات
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 (75) بحلػ فأن السجى الشغخي ألعمى درجة يسكؽ ان يحرل عمييا السدتجيب  و ، (وافقأمحايج، ال 
 . (50( وبؾسط فخضي )25دنى درجة ىي )أ و
 
 السؤشرات اإلحرائية لسقياس الذعهر بالسهاطشة :  -
التعخف عمى إن مؽ السؤشخات اإلحرائية التي يشبغي أن يترف بيا أي مكياس تتسثل في      

، الحي يسكؽ التعخف عميو بؾاسظة مؤشخيؽ أساسييؽ ىسا الؾسط الحدابي  طبيعة التؾزيع االعتجالي
كمسا قمت درجة االنحخاف السعياري و اقتخبت مؽ الرفخ، دل ذلػ عمى وجؾد فالسعياري،  نحخافواال

 (.1977:168نؾع مؽ التجانذ أو التقارب بيؽ قيؼ درجات التؾزيع )البياتي وأثشاسيؾس،
ُيعجان مؽ خرائص التؾزيعات  (Kurtosis)و التفخطح  (Skewness)كحلػ فأن االلتؾاء       

التكخارية ، إذ يذيخ معامل االلتؾاء إلى درجة تخكيد التكخارات عشج الكيؼ السختمفة لمتؾزيع ومعامل 
(، 81 1988:الخميمي، التفخطح إلى مجى تخكيد التكخارات في مشظقة ما لمتؾزيع االعتجالي )عؾدة و 

دتعسل عادة تة ونؾع االلتؾاء و التفخطح ، إذ فسؽ السسكؽ التسييد بيؽ التؾزيعات عؽ طخيق درج
 . 247) 2002:مؤشخات إحرائية لمتعبيخ عشيسا )عؾدة،

ىكحا أن معخفة درجة تفخطح أي تؾزيع ونؾعو يشبغي أن يقارن ىحا السعامل بسكياس يتخح  و      
ومؽ الستبع أن يقارن ىحا بسعامل التفخطح السقابل لو في السشحى الظبيعي الكياسي ، أساسًا لحلػ ، 

( ، فإذا زاد ىحا 0.263وبحداب ىحا السعامل في السشحشى الظبيعي الكياسي نجج أن قيستو تعادل )
السعامل عؽ ىحه الكيسة يكؾن التؾزيع مدظحًا وإذا قل عشيا كان التؾزيع مجببًا )العاني و 

 (. 1986:66ي،الغخاب
، نجج أن تمػ (10) ججول  عشج مالحغة قيؼ السؤشخات اإلحرائية لسكياس الذعؾر بالسؾاطشة و     

وتكخاراتيا ندبيًا مؽ التؾزيع  ياالسؤشخات تتدق مع معغؼ مؤشخات السقاييذ العمسية ، إذ تقتخب درجات
 .يؾضح ذلػ بيانياً ( 1االعتجالي ، مسا يدسح بتعسيؼ نتائج تظبيق ىحا السكياس وشكل )

 (10جدول )
 الذعهر بالسهاطشةالسؤشرات اإلحرائية لسقياس 

 القيم السؤشرات اإلحرائية ت
 50 الؾسط الفخضي 1
 62.924 الؾسط الحدابي 2
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 0.1465 الخظأ السعياري لمؾسط 3
 63.000 الؾسيط 4
 62.00 السشؾال 5
 3.290 االنحخاف السعياري  6
 10.825 التبايؽ 7
 -0.447 االلتؾاء 8
 0.572 التفخطح 9
 21.00 السجى 10

 51.00 أقل درجة 11
 72.00 أعمى درجة 12

 
 

 
 (1شكل )  

 فراد عيشة البحث عمى مقياس الذعهر بالسهاطشةأتهزيع درجات      
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 :Place Attachment Scaleمقياس التعمق السكاني. الثانية

( 2010جيفؾرد،  وفق نغخية) سكانيل وعمى الباحثة بشاء مكياس لكياس التعمق السكاني  أرتات    
عمى أداة يا ذلػ لعجم حرؾل ، و ليو في الفرل االولإشارة بعج تبشييا لتعخيفيؼ الشغخي الحي سبق اإل

 فييأما ما تسكشت الحرؾل عمييا مؽ الجراسات االجشبية  ىحا السفيؾمعخبية أو محمية جاىدة لكياس 
وفق نغخيات أخخى ، عمى شيت أنيا بُ فزاًل عؽ ، لعيشات مختمفة عؽ عيشة البحث الحالي  مقاييذ
 تزسشت مجاالت مختمفة . ومؽ ثؼ

 اآلتية:الشفدية ذ ييالسقا خظؾات بشاءالباحثة  أتبعتالسكاني  التعمقمؽ أجل بشاء مكياس 

 : سفههمالتحديد  -

لمتعمق  ( Scannell & Gefford , 2010) عؽ طخيق تبشي تعخيف نغخيًا تحجيج السفيؾم  تؼ    
مفيؾم متعجد االبعاد ُيذيخ إلى وجؾد  ، وىؾ "السكاني والحي سبقت اإلشارة اليو في الفرل األول 

 " رمدياً رابظة نفدية بيؽ الفخد واالماكؽ التي يعظييا ذلػ الفخد أو الجساعات معشى 

 

 جسع فقرات السقياس وصياغتها : -

 مؽ أجل جسع فقخات مكياس التعمق السكاني وصياغتيا قامت الباحثة بالخظؾات اآلتية :

 : ىي ، وعمييا  االطالعالتي تؼ  دابقةالسقاييذ ال مؽ فقخات االستفادة . أ
 ةويزؼ ثالث،  (Hidalgo & Hernandez ,2001)مكياس التعمق بالسكان ىيجالكؾ وىيخنانجيد  -

 التعمق بالسجيشة(. التعمق بالحي، و ،  و ىي) التعمق بالسشدل، مجاالت
لتعمق بالسكان صسؼ ىحا السكياس لكياس ا،  (Stedman, 2006) بالسكان لمتعمق ستجمان مكياس -

 .كستغيخ أحادي السجال
يتزسؽ ىحا  ، و( Browne & Raymond, 2007)ريسؾنج لمتعمق بالسكان  مكياس بخاون و -

 تبعية السكان(.و ىسا)ىؾية السكان ، رئيديؽ ، مجاليؽ السكياس 
لتعخف  ابعاد ثالثة السكياس ىحا تزسؽ ، (Mishra et al ,2010) ؽو آخخي خاذمي   مكياس -

 (.قترادياال السجال و، نداباأل عمؼ و،  الجيؽ) ىيالتعمق بالسكان ،
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( والحي Scannell & Gefford,2010شغخية ) ب الستسثلاإلفادة مؽ اإلطار الشغخي الُستبشى . ب
فزاًل عؽ متغيخ البحث الحالي، لكياس يتزسؽ ثالث مجاالت ىي ) العسميات، الذخص، السكان ( 

 ستجاباتابعج تحميل  ن في عمؼ الشفذ، وؾ ة التي تقجم بيا األساتحة السختربعض األفكار السفيج
، وىي: مجال  مجاالت ثالثة( فقخة تؾزعت عمى 30تؼ صياغة ) ةستظالعياال ةانستباالعمى  األفخاد

 . ( فقخات9) السكان( فقخات، ومجال 9) الذخص، ومجال ة(  فقخ 12) العسميات الشفدية

 

 ترحيح السقياس:  تدرج اإلجابة و -

التعمق  مكياس لفقخاتثالثية  جابةإ بجائل وضع في  (Likert) ليكخت أسمؾبتؼ االعتساد عمى      
  عمى (1 ، 2 ، 3 ) االتية االوزان تسشح والتي ؾافق(مغيخ  –محايج –: ) مؾافق، وىي السكاني
 . التؾالي

 

 تعميسات السقياس :  -

جابتو عمى فقخات إ عشججيب دتتعميسات السكياس بسثابة الجليل الحي عؽ طخيقو يدتخشج الس تعج     
 أن ، و مفيؾمة ان تكؾن تمػ التعميسات واضحة ومبدظة و االعتبارأخح بشغخ ، وعميو  السكياس
 االتية: عتباراتاال تتزسؽ

 فقخات السكياس. عؽجابة يؾضح  الكيفية التي يتؼ فييا اإل وضع مثال   . أ
ألغخاض البحث العمسي لمتقميل مؽ  ال تدتعسل إالأن اإلجابة بالتأكيج  عجم ذكخ االسؼ و . ب

 حداسية السفحؾص تجاه السكياس .
 ، و كل فقخة عؽالبجيل السشاسب لإلجابة  ختيارافي  أن يكؾن دقيقاً جيب دتالظمب مؽ الس . ح

 . جج ىشاك فقخات صحيحة و أخخى خظأإذ ال تؾ  إجابةمؽ غيخ عجم تخك اية فقخة 
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 صالحية فقرات السقياس: -

 السكؾنة األولية برؾرتو السكياس ُعخض التعمق السكاني مكياس فقخات صالحية مؽ التحقق لغخض    
( 20) عجدىؼ البالغ و، الشفذ عمؼ في السحكسيؽ مؽ مجسؾعة عمى(  3/ ممحق)  فقخة( 30) مؽ

 فقخات صالحية يخص فيسا آرائيؼ بجاءإ لغخض ( ،4، وىؼ أنفديؼ في السكياس األول )ممحق/ محكساً 
 في  ومجاالتو السفيؾم ليحا الشغخي  التعخيف تقجيؼ مع،   عشو اإلجابة وبجائل،  وتعميساتو،  السكياس

 ندبة عمى حازت التي الفقخات اعتساد تؼ وتحميميا السحكسيؽ آراء جسع بعج و،   الُستبشاة الشغخية ضؾء
 في( 20)ؽ ، ىسا الفقخة فقختي استبعاد و فقخة( 28) عمى السؾافقة تست وقج ىحا ، فأكثخ%( 80) اتفاق
 (% 80أقل مؽ ) مؾافقة ندبة عمى احرمت متانال و  ( في مجال السكان24الذخص ، الفقخة ) مجال

 .ذلػ ُيبيؽ( 11)   ججول و

 (11) جدول
 التعمق السكاني مقياس فقرات صالحية حهل السحكسين آراء

 العدد الفقرة السجال
 السعارضهن  السهافقهن 

 الشدبة التكرار الشدبة التكرار

العسميات 
 الشفدية

1-2-3-4-6-8-12 7 20 %100 0 %0 
5- 7- 11 3 17 85% 3 15% 

9-10 2 16 80% 4 20% 

 الذخص
15-16-17-19-21 5 20 100% 0 0% 

13 -14 - 18 3 18 90% 2 10% 
20 1 14 70% 6 30% 

 السكان
23-25-27-28 4 20 100% 0 0% 
22-26-29-30 4 16 80% 4 20% 

24 1 13 65% 7 35% 
      

مؾزعة  ( فقخة28مؽ ) اً اإلجخاء يكؾن مكياس التعمق السكاني الُسعج لمتحميل اإلحرائي مكؾن ابيح    
( فقخات ، 8، و مجال الذخص ) فقخة (12: مجال العسميات الشفدية )عمى ثالثة مجاالت ، ىي 

 .( 6)ممحق/( فقخات 8ومجال السكان)
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 :لمسقياس ستطالعيةاالالتجربة  -

  وكيفية اإلجابة عشيا ، فزاًل عؽ  ووضؾح تعميسات السكياس ومجى فيؼ فقخاتلغخض التعّخف عمى      
 ( مؾاطشا و40) تألفت مؽ، ُطّبق السكياس عمى عيّشة استظالعية عشو  حداب الؾقت السظمؾب لإلجابة

، وىؼ  نثىا ( 20خ و)(  ذك20، وبؾاقع ) العذؾائيات في مخكد مجيشة الجيؾانيةمؾاطشة مؽ سكان 
مبجيل ل ىؼختيار باذلػ  ُيبيؽ كيفية اإلجابة و مثال تؾضيحي قجم ليؼ، السكياس األول  أنفديؼ في

ال تؾجج إجابة  إخبارىؼ بأن السكياس ُمّعج ألغخاض البحث العمسي و السشاسب الحي يعّبخ عؽ اإلجابة و
و كيفية اإلجابة عشو  أن تعميسات السكياس وفقخاتومؽ ىحا التظبيق تبيؽ و ، ظأأخخى خ صحيحة و

 . ( دقيقة14-10)  تخاوح الؾقت السدتغخق لإلجابة بيؽ  و لمسدتجيبيؽكانت واضحة ومفيؾمة 

 تحميل الفقرات إحرائيا : -

مشاسبة  أساليب   عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس،  تيؽ، ويظخفالسجسؾعتيؽ ال ايعج أسمؾب     
 . في عسمية تحميل الفقخات

 :ن اتيطرفن الاالسجسهعت -أ

سكياس عمى عيشة ال، تؼ تظبيق  التعمق السكانيلحداب القؾة التسييدية لكل فقخة مؽ فقخات مكياس      
بعج ترحيح  و، ( 2/ججول)مؽ سكان العذؾائيات  اتومؾاطشيؽ طشامؾ  504)) البحث البالغة

، تؼ تختيب الجرجات  التعمق السكانيحداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى مكياس  و ألفخادا ستجاباتا
( درجة ، 61لى )إ( درجة 78التي تخاوحت مؽ )و انتياء بأدنى درجة  تشازليًا ابتجاًء مؽ أعمى درجة و

سيت بالسجسؾعة سُ و التي الحاصمة عمى أعمى الجرجات  ستساراتاال%( مؽ 27اختيار ندبة ) مؽ ثؼو 
%( 27ندبة ) ختيارا ، و ( درجة75لى )إ( 78تخاوحت درجاتيا بيؽ ) استسارة (136)و البالغة العميا 

استسارة 136)  ) و البالغة سيت بالسجسؾعة الجنيا مؽ االستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وسُ 
الجنيا مؽ  و  العميا  (%(27ندبة ، ىحا و أن  ( درجة61لى )إ( 72أيزًا تخاوحت درجاتيا بيؽ )

ذلػ ألنيا تقجم لشا مجسؾعتيؽ بأقرى  الجرجات تسثل أفزل ندبة يسكؽ أخحىا في تحميل الفقخات ، و
 . اعتجالياً تؾزيعًا تسايد حيشسا يكؾن تؾزيع الجرجات عمى السكياس  ما يسكؽ مؽ حجؼ و
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الجنيا  مسجسؾعتيؽ العميا ول السكياس ولكل فقخة مؽ فقخات بعج استخخاج الؾسط الحدابي والتبايؽ       
داللة الفخوق بيؽ أوساط السجسؾعتيؽ   ختباراللعيشتيؽ مدتقمتيؽ  (t. Test)التائي  ختباراال ُطبق

بالكيسة الججولية البالغة  مقايدتياكل فقخة عؽ طخيق  وُعّجت الكيسة التائية السحدؾبة مؤشخًا لتسييد
مسيدة بيؽ األفخاد  جسيعيافكانت الفقخات  ( ،270، و درجة حخية ) (0.05)مدتؾى داللة  و (1.96)

درجات القؾة التسييدية لفقخات مكياس ُيبيؽ ( 12و ججول )( ، 911بالرفة السقاسة باستثشاء الفقخات )
 .تيؽيظخفالسجسؾعتيؽ ال التعمق السكاني بأسمؾب

 (12جدول )

 تينيطرفبطريقة السجسهعتين الق السكاني القهة التسييزية لفقرات مقياس التعم
القيسة التائية  السجسهعة الدنيا السجسهعة العميا الفقرة

 السحدهبة
 

الهسط  الشتيجة
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 دالةغيخ  0.000 0.000 3.000 0.000 3.000 1
 دالة 5.599 0.489 2.294 0.486 2.625 2
 دالة 6.351 0.475 2.338 0.46 2.698 3
 دالة 4.591 0.497 2.639 0.332 2.875 4
 دالة 2.580 0.274 2.919 0.121 2.985 5
 دالة 3.243 0.488 2.617 0.406 2.794 6
 دالة 2.536 0.504 2.389 0.500 2.544 7
 دالة 3.982 0.516 2.470 0.457 2.705 8
 دالةغيخ  0.000 0.000 3.000 0.000 3.000 9
 دالة 6.694 0.484 2.367 0.439 2.742 10
 دالة 4.618 0.497 2.566 0.389 2.816 11
 دالة 4.503 0.502 2.485 0.439 2.742 12
 دالة 4.024 0.500 2.455 0.464 2.691 13
 دالة 6.144 0.523 2.022 0.523 2.411 14
 دالة 3.942 0.416 2.779 0.236 2.941 15
 دالة 3.668 0.470 2.676 0.348 2.860 16
 دالة 2.239 0.452 1.867 0.354 1.977 17
 دالة 8.165 0.746 2.352 0.285 2.911 18
 دالة 4.243 0.486 2.625 0.363 2.845 19
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 دالة 2.902 0.447 2.727 0.340 2.867 20
 دالة 3.879 0.501 2.529 0.435 2.750 21
 دالة 7.952 0.737 2.433 0.206 2.955 22
 دالة 3.303 0.494 2.588 0.421 2.772 23
 دالة 3.002 0.421   2.691 0.295 2.772 24
 دالة 2.708 0.430 2.757 0.323 2.882 25
 دالة 6.912 0.509 2.308 0.454 2.713 26
 دالة 3.250 0.434 1.220 0.565 1.419 27
 دالة 5.596 0.629 2.316 0.464 2.904 28

 
 :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمسقياس -ب

بيؽ درجة كل فقخة مؽ فقخات  رتباطيةاالالعالقة  ستخخاجالمعامل ارتباط بيخسؾن  باستعسال    
دالة مفقخات كانت ل رتباطاالقيؼ معامالت جسيع ن أ تبيؽ،  ات( استسار 504السكياس والجرجة الكمية لـ )

درجة  و (0.05)ومدتؾى داللة  (0.088)البالغة  االرتباطلجاللة معامل الحخجة  عشج مقايدتيا بالكيسة
 .( ُيبيؽ ذلػ13ججول ) و ( ،171911باستثشاء الفقخات ) ،( (502حخية 

 (13جدول )
 التعمق السكانيسقياس لكمية الدرجة ال بيرسهن بين درجة الفقرة و طارتبامعامالت 

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
1 0.010 11 0.260 21 0.168 
2 0.295 12 0.202 22 0.400 
3 0.312 13 0.180 23 0.175 
4 0.271 14 0.270 24 0.144 
5 0.209 15 0.237 25 0.131 
6 0.144 16 0.195 26 0.387 
7 0.123 17 0.085 27 0.110 
8 0.193 18 0.411 28 0.284 
9 0.020 19 0.250 - - 

10 0.317 20 0.141 - - 
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 : لسجالها الكمية بالدرجة الفقرة درجة عالقة -ج
 ارتباط معامل ستعسالبا و ، لمسكياس األربعة لمسجاالت الكمية الجرجة حداب تؼ ذلػ لتحقيق     

 ذلػ عمى الكمية درجاتيؼ و  مجال كل فقخات مؽ فقخة كل عمى العيشة أفخاد درجات بيؽ بيخسؾن 
 معامل لجاللة الحخجة بالكيسة مقايدتيا عشج دالةجسيعيا  مفقخاتل االرتباط معامالت قيؼ أن تبيؽ السجال

 الفقخات باستثشاء( ، 502) حخية ودرجة( 0.05) داللة مدتؾى  عشج( 0.088) البالغة االرتباط
 .ذلػ ُيبيؽ( 14) ججول و ( ،201911)

 (14جدول )
 التعمق السكانيسقياس لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والسجال الذي تشتسي اليه 

العسميات  
 الشفدية

 السكان  الذخص 

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
1 0.010 7 0.232 13 0.152 
2 0.303 8 0.198 14 0.286 
3 0.332 9 0.020 15 0.140 
4 0.311 10 0.321 16 0.252 
5 0.195 11 0.213 17 0.122 
6 0.168 12 0.175 18 0.154 
19 0.204 25 0.185 27 0.135 
20 0.031 26 0.232 28 0.283 
21 0.204 - - - - 
22 0.267 - - - - 
23 0.142 - - - - 
24 0.099 - - - - 

 
 
 الدرجة الكمية لمسقياس: خرى واأل عالقة درجة السجال بالدرجة الكمية لمسجاالتد.

 رتباطاأن معامالت  وتبيؽ مؽ ىحا اإلجخاء،  ات( استسار 504) درجاتتسجت لتحقيق ذلػ اعُ      
 االرتباطلجاللة معامل الحخجة  مقايدتيا بالكيسةدرجة كل مجال بالجرجة الكمية دالة إحرائيًا عشج 

 ( ُيبيؽ ذلػ:15ججول ) و،  (502)درجة حخية  و (0.05)عشج مدتؾى داللة  (0.088)البالغة 
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 (15جدول )

 الدرجة الكمية لمسقياس  خرى والسجاالت األ بين الدرجة الكمية لكل مجال و رتباطاال معامالت 

 
العسميات  لالسجا    

 الشفدية
  السكان الذخص

 

 الدرجة الكمية

 
 0.839 0.437 0.440 1 العسميات الشفدية

 0.732 0.340 1 - الذخص
 0.755 1 - - السكان

 1 - - - الدرجة الكمية
 

فقخة  ( (24مكؾن مؽ اآلنفة الحكخاإلجخاءات  ستعسالابعج  مكياس التعمق السكانيصبح أ عميو      
( فقخات لسجال 7، و) العسميات الشفديةت لسجال ا( فقخ 10بؾاقع )، و مجاالت  ثالثةمؾزعة عمى 

 .(8)ممحق/ السكان( فقخات لسجال 7، و)الذخص
 
 :التعمق السكانيالخرائص القياسية ) الدايكهمترية ( لسقياس  -

 : Validityأ ـ الردق     
 :لمتحقق مؽ صجق السكياس الظخائق اآلتية  سمتعستابيحا الرجد      

 :الردق الظاهري   -
فقخاتو  والرجق في السكياس الحالي عؽ طخيق عخض السكياس مؤشخات تحقق ىحا السؤشخ مؽ       

 . (4/ممحق)عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في مجال عمؼ الشفذ ( 3)ممحق/
 مؤشرات صدق البشاء :  -

 عؽ طخيق السؤشخات اآلتية:  التعمق السكانيتحقق ىحا الشؾع مؽ الرجق في مكياس    
 تيؽ.يظخفسمؾب السجسؾعتيؽ الأ (1
 درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس. ارتباط (2
 .الحي تشتسي إليو  درجة الفقخة بجرجة السجال رتباطا (3
 .، و الجرجة الكمية لمسكياس خخى درجة السجال بجرجة السجاالت األ رتباطا (4
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و السجال تكيذ السفيؾم نفدو الحي يكيدو السكياس ككل أتيتؼ الظخائق الدابقة بسعخفة أن الفقخة  و    
 .   يؾفخ كل مشيا مؤشخات صجق البشاء و

 :(Reliability)الثبات  -ب 
 بظخيقتيؽ ىسا: التعمق السكانيخخج ثبات مكياس ستُ أ    

  
 : )Retest -Test طريقة االتداق الخارجي ) إعادة االختبار  -

( 50الثبات بيحه الظخيقة عمى عيشة مكؾنة مؽ ) ستخخاجال التعمق السكانيتظبيق مكياس تؼ     
بعج مخور  و،  أنفديؼ عيشة الثبات بالسكياس األول، وىؼ  ومؾاطشة مؽ سكان العذؾائيات اً مؾاطش

،  عمى العيشة نفديا مخة أخخى و نفدوإعادة تظبيق السكياس تؼ سبؾعيؽ مؽ التظبيق األول لمسكياس أ
 بيشيسا  االرتباطيةلمتعخف عمى طبيعة العالقة بيؽ درجات التظبيقيؽ وباستعسال معامل ارتباط بيخسؾن 

ت معامالالظخيقة ، وىي  (  لمسكياس  و مجاالتو بيحه16بيشة في ججول )عيخت معامالت الثبات السُ 
 . ثبات جيجة يسكؽ الخكؾن إلييا

 (16جدول )
 االختبارمجاالته بطريقة إعادة  و التعمق السكانيثبات مقياس  تمعامال
 درجة معامل الثبات السجال

  0.763 العسميات الشفدية
  0.752 الذخص
  0.735 السكان

 0.784 الجرجة الكمية
 
 كرونباخ(:  الداخمي )معامل الفا تداقاال طريقة  -

  كخونباخ لمسكياس ككل  بيحه الظخيقة تؼ استعسال معادلة الفا التعمق السكانيمكياس لحداب ثبات     
 . ( ُيبيؽ ذلػ17، وججول )جسيعيا جيجة و يسكؽ الخكؾن إليياالثبات  ت، وتبيؽ أن معامال ولسجاالت و

 (17جدول )
 الفا كرونباخمجاالته بطريقة  و التعمق السكانيثبات مقياس  تمعامال
 درجة معامل الثبات السجال

 0.717 العسميات الشفدية
 0.722 الذخص
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 0.681 السكان
 0.688 الجرجة الكمية

  
 الكمية : درجتهحداب  و التعمق السكانيوصف مقياس  -
بؾاقع مجاالت  ثالثةفقخة مؾزعة عمى  (24(برؾرتو الشيائية مؽ التعمق السكانيتألف مكياس      
يتؼ  السكان( فقخات لسجال 7، و)الذخص( فقخات لسجال 7، و) العسميات الشفدية( فقخات لسجال 10)

بحلػ فأن السجى الشغخي  و ، (ؾافقغيخ م، محايج،  وافق بذجةأ)ثالثي  إجابة جابة عشيا وفق تجرج اإل
  .(48)( وبؾسط فخضي24دنى درجة ىي )أ و (72)  ان يحرل عمييا السدتجيبرجة يسكؽ ألعمى د

 : التعمق السكانيالسؤشرات اإلحرائية لسقياس  -
ن أالباحثة  توجج و،  (18)في ججول  ىؾ مبيؽيحا السكياس مؤشخات إحرائية عجة كسا لكان  

  نتائج تظبيق ىحا السكياسالجرجات وتكخاراتيا تقتخب مؽ التؾزيع االعتجالي مسا يدسح بتعسيؼ 
 يؾضح ذلػ. (2)وشكل 

 (18جدول )
 التعمق السكانيالسؤشرات اإلحرائية لسقياس 

 القيم السؤشرات اإلحرائية ت

 48 الؾسط الفخضي 1
 62.238 الؾسط الحدابي 2
 0.120 الخظأ السعياري لمؾسط 3
 62.000 الؾسيط 4
 62.00 السشؾال 5
 2.694 االنحخاف السعياري  6
 7.257 التبايؽ 7
 -0.602 االلتؾاء 8
 0.703 التفخطح 9
 17.00 السجى 10

 50.00 أقل درجة 11
 67.00 أعمى درجة 12
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 (2شكل )  

 التعمق السكانيفراد عيشة البحث عمى مقياس أتهزيع درجات      

 
 التطبيق الشهائي ألداتي البحث: 3-5

ا مؽ سلي الكياس الشفديخرائص  استخخاج البحث و سيايمؽ إجخاءات بشاء مك  االنتياءبعج      
عمى  ( 8 ، 7ا الشيائية )ممحقسبرؾرتي يؽاسيتظبيق السكتؼ ، دقجرة عمى التسيي ثبات و و  صجق
و مؽ سكان العذؾائيات في مخكد مجيشة الجيؾانية  يؽ و مؾاطشاتمؾاطش( 504البالغة ) البحثعيشة 

 02/  15إلى    2021/  01/  04لمسجة مؽ  مجتسع البحثمؽ ( 15.565)ما ندبتو  الحيؽ شكمؾا
 /2021 . 
 حرائية:الهسائل اإل 3-6
البحث عؽ طخيق بيانات لسعالجة  (SPSS) جتساعيةاالحرائية لمعمؾم الحقيبة اإل لاساستعتؼ     

 حرائية اآلتية:الؾسائل اإل
لفقخات  تيؽيظخفالإليجاد القؾة التسيدية بظخيقة السجسؾعتيؽ  التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ: االختبار -1

 التعمق السكاني. مكياسي الذعؾر بالسؾاطشة و



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الثالثالفصل 

 

76 

الفقخة  رتباطا، و عالقة  الفقخة بالجرجة الكمية رتباطاعالقة  ستخخاجال: بيخسؾن  ارتباط معامل -2
السكياس ككل لسكياسي  خخى وليو، و عالقة السجاالت بالسجاالت األإبالسجال الحي تشتسي 

فزاًل ، ختباراالعادة إ ثبات السكياسيؽ بظخيقة  ستخخاجا الذعؾر بالسؾاطشة والتعمق السكاني، و
 تعخف العالقة االرتباطية بيؽ الذعؾر بالسؾاطشة والتعمق السكاني.عؽ 

 التعمق السكاني. معامل ثبات مكياسي الذعؾر بالسؾاطشة و ستخخاجال كخونباخ: -معادلة الفا -3
سكان لتعخف الذعؾر بالسؾاطشة والتعمق السكاني لجى  التائي لعيشة واحجة: ختباراال -4

 العذؾائيات.
التعمق  حرائية عمى مكياسي الذعؾر بالسؾاطشة والفخوق اإلتعخف ل تحميل التبايؽ الثشائي: -5

 . العسخ لجى سكان العذؾائيات وفق متغيخي الشؾع وعمى السكاني 
في  رتباطاالمعشؾية داللة معامل  ختبارال: بيخسؾن  رتباطا معامللجاللة  التائي االختبار -6

 . رتباطيةاالالعالقة 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  وتفسريها: عرض اننتائج انفصم انرابع
 
 

 :اننتائج وتفسريهاعرض  4-1

 :انتىصيات  4-2
 :املقرتحات  4-3
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 . عرض النتائج و تفديرها:4
 سااان العذاؽائتاتيتزسؼ ىحا الفرل عخضًا لمشتائج التي تؽصل الييا البحث بعج تحميل إجاباات      

 أاااا  عمااااف  مشاقذااااتيا    تفداااايخىا أااااي ضاااؽظ ا اااااار الشعااااخ  الس ت شاااف  عماااف  أاااا  لىااااجا  البحاااث   
 السقتخحات   عمف الشحؽ اآلتي . مؼ ثػ تقجيػ عجد مؼ التؽصتات   الجراسات الدابقة   

 : النتائج و تفديرهاعرض  4-1
 .العذهائيات انالذعهر بالمهاطنة لدى سكعلى تعرف ال :االولالهدف 

عمف مكتاس لف لن الؽسط الحدابي لجرجات لأخاد عيشة البحث إا حرائتة  اتتذيخ السعالج      
 1( فتسا بمغ الؽسط الفخضي3.290معتار  قجره ) بانحخا    (62.924بمغ ) الذعؽر بالسؽااشة

 الفخق بيشيسا  اختبار  (  عشج مقايدة الؽسط الحدابي لعيشة البحث بالؽسط الفخضي لمسكتاس 50)
لك خ مؼ الكتسة  (88.189) ن الكتسة التائتة السحدؽبة ل ت يؼ  احجة  التائي لعيشة ختباراالستعسال با

  مسا ي ذيخ إلف ( 503(   بجرجة حخية )0.05عشج مدتؽى داللة ) (1.96)الجج لتة البالغة التائتة 
 ذلغ.  يؼي  ( 11جج ل )     لجييػ شعؽر بالسؽااشةمجيشة الجيؽانتة  مخكدأي  ساان العذؽائتاتان 

 (11جدول)
 الذعهر بالمهاطنةلدرجات عينة البحث على مقياس  فرضيو ال الحدابي ينداللة الفرق بين الهسط

عدد 
 أفراد
 العينة

 الهسط
 الحدابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 الهسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحدهبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مدتهى 
 الداللة
0.05 

 دالة 1.96 88.189 503 50 3.290 62.924 504

ن للف إشارت لالتي  (1986مدمسات نعخية )ماسالن  شاأيد أي ضؽظ  ىحه الشتتجة قج تعؽد      
ستثسخ جدظًا مؼ نفدو لتربح لالذعؽر بالسؽااشة يعتسج عمف العزؽية التي ىي شعؽر الفخد بانو 

أزاًل عؼ الذعؽر بالسؽااشة    لمسجتسع   نتساظاال   مؼ ثػ أان لو الح  أي  عزؽًا أي مجتسعو
كمسا زاد تفاعل األأخاد زادت  - أخاد السجتسعلالتؽاصل العاافي السذتخك بيؼ  الج ر الح  يسارسو

العالقات    اً تذابي   اً جؽدة تفاعميػ  كمسا كانت التجارب الذخرتة لكثخ تقارب   – تقاربيػ حتسالتةا

                                                           
 عجد الفقخات.× الؽسط الفخضي = مجسؽع ل زان ال جائل/عجدىا  1
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خغػ ال عمف    ىحا ما قج يخ خه ساان العذؽائتات لمسجتسع نتساظاال   رتباطااللكثخ إيجابتة  زاد 
  ذؽنيا . تالعخ   التي يع

 و وفق متغيري النهع )ذكهر،على المهاطنة بذعهر الفي  ةحرائيق اإلوداللة الفر  :الهدف الثاني
 .لدى سكان العذهائيات  العمر و ناث(إ

لدى  (0.05)إحرائيًا عند مدتهى  ةق دالوهجد فر تال  الفرضية الرفرية اآلتية : اختبارتم        
 ، و العمر .اإلناث( النهع )الذكهر، و ي وفق متغير على  الذعهر بالمهاطنةفي  سكان العذهائيات

العذؽائتات عمف مكتاس  انبيؼ متؽسطات درجات ساا حرائتة لغخض تعخ  داللة الفخ ق      
   اربعيشات     ثالثيشات    العسخ )عذخيشات إناث(    )ذكؽر  لشؽع  أ  متغيخ ا الذعؽر بالسؽااشة 

 (0.05مدتؽى داللة ) عشج تحميل التبايؼ الثشائي لاستعساتػ سبعيشات(      ستيشات     خسديشات  
 .ذلغ ي  يؼ( 20 جج ل )

 (20جدول )
 و العمروفق متغيري النهع  الذعهر بالمهاطنةداللة الفروق في 

 مردر التباين

 

مجمهعة 

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

 متهسط المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة

S-g 

 2.719 25.468 1 25.468 النهع

3.84 

 

0.05 

 

 12.030 112.701 5 563.503 العمر

      التفاعل 

 العمر( xنهع )ال
77.480 5 15.496 1.654 

 9.368 493 4609.042 الخطأ

 504 5275.493 الكلي
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 :ما يأتي الداب ( 20أي جج ل )ت يؼ الشتائج 

 إناث( :و )ذكهر،  النهعوفق متغير على الفرق  -أ
لف إال يخقف مكتاس الذعؽر بالسؽااشة ا ناث عمف  لن الفخق بيؼ الحكؽر   لظيخت الشتائج     

الكتسة الجج لتة البالغة ب( 2.719الكتسة الفائتة السحدؽبة ) عشج مقايدةحرائتة مدتؽى الجاللة ا 
معتار   نحخا اب( 63.563الؽسط الحدابي لمحكؽر ) كانإذ  (0.05)( عشج مدتؽى داللة 3.84)

تخى الباحثة      (3.289)معتار   نحخا اب( 62.285الؽسط الحدابي لإلناث )     كان (3.171)
بغض الشعخ عؼ جشديػ أخاد األ أي لن شعؽر  أ  الشعخية الس ت شاة عمف ىحه الشتتجة  إماانتة تفديخ

أإنيػ سؽ  ياؽنؽن لكثخ  لك خ  ياؽنؽن معاً  جتساعتةا  مجسؽعة لأنيػ مؽجؽد ن داخل شباة ب
مدتؽى الذعؽر بالسؽااشة  زيادة   ىحا مؼ شأنو  استعجادًا لتقجيػ تزحتات شخرتة لتمغ السجسؽعة

 لجييػ .

     

 :سبعينات(و  ،ستيناتو  ،خمديناتو ، ربعيناتأو  ،ثالثيناتو ، )عذريناتالعمرالفرق وفق متغير  -ب
حرائتة لف مدتؽى الجاللة ا إ أ  متغيخ العسخ يخقف عمف العذؽائتات  انالفخق بيؼ سا نل

( عشج مدتؽى داللة 3.84الكتسة الجج لتة البالغة )ب( 12.030الكتسة الفائتة السحدؽبة ) مقايدةعشج 
اشة يدداد بتقجم الذعؽر بالسؽا لنالحدابتة  األ ساط عشج مالحعةا لظيخت الشتائج س  ك (0.05)
 ذلغ. ي  يؼ( 21جج ل )   بالعسخ األأخاد 

 (21جدول )
على مقياس الذعهر بالمهاطنة     العذهائيات  انلدكالمعيارية  انحرافاتهاو الحدابية  األوساط

 وفق متغير العمر
 المعياري  نحرافاال  الهسط الحدابي العمر ت

 3.621 60.890 العذخيشات 1

 3.065 62.169 الثالثيشات 2

 2.555 62.431 ربعيشاتاأل 3

 2.972 63.117 الخسديشات 4
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 3.528 64.381 الدتيشات 5

              1.290            66.500 الدبعيشات 6

      

العاافتة  السعخفتة   مجاركو تطؽرتالعسخ ب الفخدكمسا تقجم  ونأيساؼ تفديخ ىحه الشتتجة ب      
يشسؽ لجيو معتار السدؤ لتة     تدداد خ خاتو الحتاتتة السختمفة       اضحةبرؽرة  جتساعتة اال
يتعمػ كتفتة تم تة    خاائيطؽر إحداسًا بسا ىؽ صؽاب  ما ىؽ  يشسؽ لخالقتًا     جتساعتةاال

التعااف معيػ مسا يؽلج لجيو شعؽرًا  اآلخخيؼ   حتتاجاتاالخاصة بذال يتطاب  مع  حتتاجاتوا
 .عتش فتو الح  يلمسجتسع  نتساظباال

 تفاعل النهع مع العمر: -ج

لف إال يخقف  السختمفة باألعسار  الحكؽر  ا ناث ساان العذؽائتات لن الفخق بيؼ  لظيخت الشتائج     
الجج لتة الفائتة الكتسة ب( 1.654الكتسة الفائتة السحدؽبة ) عشج مقايدةحرائتة مدتؽى الجاللة ا 

أي    العسخ بيؼ الشؽع ىشاك تفاعل(    بحلغ لػ يعيخ 0.05( عشج مدتؽى داللة )3.84البالغة )
 . بالذعؽر بالسؽااشةالتأثيخ 

 . العذهائيات انتعرف التعلق المكاني لدى سك :الثالثالهدف 

عمف مكتاس لف لن الؽسط الحدابي لجرجات لأخاد عيشة البحث إا حرائتة  اتتذيخ السعالج      
( 48( فتسا بمغ الؽسط الفخضي )2.694معتار  قجره ) بانحخا    (62.238بمغ ) التعم  السااني

ستعسال با الفخق بيشيسا  اختبار   عشج مقايدة الؽسط الحدابي لعيشة البحث بالؽسط الفخضي لمسكتاس 
التائتة لك خ مؼ الكتسة ( 116.650) ن الكتسة التائتة السحدؽبةل ت يؼ  احجة  التائي لعيشة راختباا 

ن ل  مسا ي ذيخ إلف ( 503(   بجرجة حخية )0.05عشج مدتؽى داللة ) (1.96)الجج لتة البالغة 
 ذلغ.  يؼي  ( 22جج ل )     تعم  ماانيلجييػ مجيشة الجيؽانتة  مخكدأي  ساان العذؽائتات

 
 
 



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الرابعالفصل 

 

38 

 
 (22جدول)

 المكانيالتعلق لدرجات عينة البحث على مقياس  فرضيو ال الحدابي ينداللة الفرق بين الهسط
عدد 
 أفراد
 العينة

 الهسط
 الحدابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 الهسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحدهبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مدتهى 
 الداللة
0.05 

 دالة 1.96 116.650 503 48 2.694 62.238 504

التعم  لف لن إ( التي لشارت 2010مدمسات نعخية )ساانيل  جتفؽرد   ىحه الشتتجة تتف        
ل  األماكؼ  ل يئات الف اياؽن لقؽى بالشدبة     السحخ مة  كثخ أي السشاا  الفقيخة  ليعيخ بالساان 

التي ت ثيخ الحكخيات الذخرتة عشج الفخد ألنيا تداىػ أي إحداس ثابت بالحات لجيو أالتعم  عسمتة 
   مؼ ثػ يحاأعؽن عمييا يعتذؽن أييا ختبط أييا الفخد مع السجسؽعات بالسشاا  التي يأخدية جساعتة 

بيؼ ساان  جتساعياال رتباطاال  أزاًل عؼ ان  بالخضا عؼ الساان  يتعمقؽن بيا  يتؽلج لجييػ شعؽر  
التي تكؽنت نتتجة  نتساظ اال جتساعتةاالالعذؽائتات مؼ عيشة البحث الحالي يجعػ السديج مؼ الخ ابط 

 .يػ فتسا بيش قتراد االتذابو الؽضع   عالقات القخابة  اؽل مجة الداؼ 

 
       ناث( إو وفق متغيري النهع )ذكهر، على  يفي التعلق المكان ةحرائيق اإلوداللة الفر  :الهدف الرابع

 .لدى سكان العذهائيات  العمر و
لدى  (0.05)إحرائيًا عند مدتهى  ةق دالوهجد فر تال  الفرضية الرفرية اآلتية : اختبارتم      

  ، و العمر .اإلناث(  النهع )الذكهر، و ي وفق متغير على  التعلق المكانيفي  سكان العذهائيات
العذؽائتات عمف مكتاس  انبيؼ متؽسطات درجات ساا حرائتة لغخض تعخ  داللة الفخ ق      

   اربعيشات     ثالثيشات    العسخ )عذخيشات إناث(   )ذكؽر لشؽع ا    أ  متغيخ عمف  التعم  السااني
 (0.05مدتؽى داللة ) عشج تحميل التبايؼ الثشائي لاستعساتػ سبعيشات(      ستيشات     خسديشات  

 .ذلغ ي  يؼ( 23 جج ل )
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 (23جدول )

 و العمروفق متغيري النهع على  التعلق المكانيداللة الفروق في 

 مردر التباين

 

مجمهعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متهسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة

S-g 

 2.847 18.390 1 18.390 النهع

3.84 

 

0.05 

 

 10.750 69.448 5 347.239 العمر

    التفاعل 
 1.377 8.895 5 44.476 العمر( xالنهع )

              6.460 493 3178.376 الخطأ

   504 3588.481 الكلي

 

 :( لعاله ما يأتي20أي جج ل )ت يؼ الشتائج  

 )ذكهر، إناث(: النهعالفرق وفق متغير  -أ
لف مدتؽى إال يخقف مكتاس التعم  السااني ا ناث عمف  لن الفخق بيؼ الحكؽر   لظيخت الشتائج   

( 3.84الكتسة الجج لتة البالغة )ب( 2.847الكتسة الفائتة السحدؽبة ) عشج مقايدةحرائتة الجاللة ا 
 (2.923)معتار   نحخا اب( 61.952إذ بمغ الؽسط الحدابي لمحكؽر ) (0.05)عشج مدتؽى داللة 

     (2.415)معتار   نحخا اب( 62.523عؼ الؽسط الحدابي لإلناث البالغ ) الح  ال يختمف كثيخاً 
الساان الح  تعتش فتو عيشة البحث الحالي يساؼ ان يجعػ  الشتتجة إلف لنلن تعؽد ىحه يساؼ   

ال يج خىػ عمف دأع لمؽال لألخخيؼ ) أي حالة مشخفض ليػ  الستسثمة بداؼ الحاجات االساستة 
الجانب السعخأي  الج ر الح  يسارسوأي  و الشعخية الس ت شاة تلاجار مشدل مثاًل (    ىحا ما لشارت ئلست
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الفؽائج مؼ ذلغ الساان سؽاظ كانت   أ أخاد لمساان الح  يداشؽا فتو بة مخطط يزعو األبسثا أيؽ
 . جتساعتةا  ل  مادية لنفدتة 

 

 :سبعينات(و  ،ستيناتو  ،خمديناتو  ،ربعيناتأو  ،ثالثيناتو  ،)عذريناتالعمرالفرق وفق متغير  -ب
حرائتة عشج لف مدتؽى الجاللة ا إ أ  متغيخ العسخ يخقف عمف العذؽائتات  انالفخق بيؼ سا كان    

( عشج مدتؽى داللة 3.84الكتسة الجج لتة البالغة )ب( 10.750الكتسة الفائتة السحدؽبة ) مقايدة
يدداد بتقجم األأخاد  التعم  السااني لنالحدابتة  األ ساط ا لظيخت الشتائج عشج مالحعةس  ك (0.05)

       ذلغ. ي  يؼ( 24جج ل )    بالعسخ

 (24جدول )
على مقياس التعلق المكاني             العذهائيات  انلدكالمعيارية  انحرافاتهاو الحدابية  األوساط

 وفق متغير العمرعلى 
 المعياري  نحرافاال  الهسط الحدابي العمر ت
 2.946 61.200 العذخيشات 1
 2.507 61.759 الثالثيشات 2
 2.218 62.890 ربعيشاتاأل 3
 2.673 62.997 الخسديشات 4
 2.439 63.217 الدتيشات 5
 2.007 64.800 الدبعيشات 6

 

ىشاك تفا ت غيخ  اضح أي  التي لشارت إلف لنت شاة مجعؽمة مؼ الشعخية الس  جاظت ىحه الشتتجة      
عاافتة  اتعالقمؼ ا تعة الساان  ما يسثمو    الداؼ أي مشطقة ما  لف مجة إمتغيخ العسخ يعؽد 

كل مخحمة ل  بسا لن    لمحكخيات اً مخدن ي عجمؼ ثػ      مع الساانتتؽلج لجى االأخاد  جتساعتةا أخدية  
يفدخ الديادة التجريجتة أي   ىحا ما  السختمفة عؼ السخاحل األخخى رغباتيا  متطمباتيا  عسخية 

ألجل تحديؼ  إيجابتا مجأؽعؽن  أالذباب األ ساط الحدابتة ألأخاد العيشة عمف مكتاس التعم  السااني   
  عؼ  اقعيػ الح  يعتذؽنو . يجعميػ يذعخ ن بسذاعخ األلػ  عجم الخضا  داأع سم يلجييػ   ل  ظخ أيػ 
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 العمر: تفاعل النهع و -ج

ال يخقف  السختمفة باألعسار  ا ناث  الحكؽر  ساان العذؽائتات لن الفخق بيؼ  لظيخت الشتائج     
الجج لتة الفائتة الكتسة ب( 1.377الكتسة الفائتة السحدؽبة ) مقايدةعشج حرائتة لف مدتؽى الجاللة ا إ

أي    العسخ بيؼ الشؽع ىشاك تفاعلً (    بحلغ لػ يعيخ 0.05( عشج مدتؽى داللة )3.84البالغة )
 . بالتعم  الساانيالتأثيخ 

 .لدى سكان العذهائيات يالتعلق المكان المهاطنة وبذعهر البين  االرتباطيةالعالقة الهدف الخامس: 

الذعهر بالمهاطنة و التعلق بين  ارتباطيةال تهجد عالقة  الفرضية الرفرية اآلتية : اختبارتم      
 سكان العذهائيات .لدى  المكاني

ساان  لجى الذعؽر بالسؽااشة   التعم  الساانيبيؼ  رتبااتةاالألجل التعخ  عمف العالقة     
 ت يؼ    أي كال الستغيخيؼ  ساان العذؽائتاتبيخسؽن بيؼ درجات  رتباطاتػ حداب معامل  العذؽائتات
 ختباراالتػ استعسال ىحا  رتباطاالقتسة معامل  ختبارا   ألجل  (0.066) بيشيسا رتباطااللن معامل 

التائتة مؼ الكتسة  صغخل   ىي  (1.48 جج لن الكتسة التائتة السحدؽبة )   رتباطاالالتائي لسعامل 
لن الف  ي ذيخىحا   (   502(  درجة حخية )0.05( عشج مدتؽى داللة )1.96الجج لتة البالغة )

 ( ي  يؼ3   شال ) (25جج ل )     ضعتفة   غيخ دالة إحرائتاً بيؼ الستغيخيؼ  االرتبااتةالعالقة 
 .ذلغ

 
 (25جدول )

 اإلحرائية اداللته بين متغيرات البحث و رتباطيةاال  العالقة

 معامل االرتباط المتغيرات
القيمة 
التائية 
 المحدهبة

القيمة التائية 
 الجدولية

  ةدرج
 الحرية

مدتهى 
 الداللة
0.05 

التعلق /  الذعهر بالمهاطنة 
 المكاني 

 دالة 502 1.96 1.48 0.066
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 (3شكل )

 لدى سكان العذهائياتالتعلق المكاني  بين الذعهر بالمهاطنة و االرتباطيةالعالقة 

يساؼ لن تعؽد ىحه الشتتجة إلف لنو إلف ما لظيختو نتائج اليجأيؼ ) األ ل     الثالث(  استشادا     
عمف شعؽرىػ  لػ تؤثخ سمباً ساان العذؽائتات إال لنيا  ياالعخ   الرعبة التي يعتذمؼ  خغػعمف ال

  أ عمف لمداؼ الح  يعتذؽن فتو  متالكيػاعجم   مع تعم  بالساان  لنو لجييػلف إبالسؽااشة إضاأة 
    عمتو أأن كل مؼ "الحتازة غيخ السأمؽنة" با العذؽائتات  انمػ الستحجة لداما ع خ عشو تعخيف األ

 الستغيخيؼ قج يعؽد بجرجة ما إلف متغيخات لخخى مؼ غيخ الستغيخات السذسؽلة أي البحث الحالي .
 
 التهصيات: 4-2

 باآلتي: ةؽصي الباحثتبشاًظ عمف ما تؽصل إلتو البحث مؼ نتائج       
 إيجاد الحمؽل الجحريةمحا لة ال مجية (   الخجمتة     عمف مؤسدات الج لة السعشتة ) الرحتة    .1
حزاريًا أي مجتسعات مجنتة   إضاأة إلف لن تسثل صؽرة غيخ الئقة    كؽنياعاىخة العذؽائتات ل

  جدظ مؼ ندتج ىحا السجتسع عمييػ  اجباتيػ  ليػ حقؽقيػ .ساان العذؽائتات ىػ 
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عمف أخاد السجتسع   لأي خم  ر ح التعا ن بيؼ  اخح د رىا الفاعلمؤسدات السجتسع السجني عمف  .2
ايرال الرؽرة  جل مداعجتيػ  لكثخ حاجة مؼ ألأخاد األالف ااار مشعػ يعسل عمف الؽصؽل إ أ  
 يعتش فتو ساان العذؽائتات .ة عؼ  اقع الحال الح  تالحكتك

بالعسل عمف حرخ شامل ألعجاد  جتساعياالالزسان  التخطتط   قتام كل مؼ د ائخ ال مجية   .3
ىحه الذخيحة مؼ الداان    لمؽقؽ  عمف حكتقة     معخأة معمؽمات كافتة عشيػ ساان العذؽائتات

 إماانتة تقجيػ الخجمات السشاسبة .  مؼ ثػ

أي مجال  ةالسيجانت نتائج البحؽث العمستةأادة مؼ لجامعة القادستة ألجل ا  البحثيتفعيل الج ر  .4
 .العذؽائتات  مؼ جؽانب مختمفة  بالخطط     الحمؽل العمستة لسذاالت تد يج السؤسدات السعشتة 

 المقترحات: 4-3

 أادة مشيا:خالل انجاز البحث  تسام اال استقختياإجخاظ البحؽث اآلتتة التي  ةقتخح الباحثت   

 .لجى الذباب  السؽااشةبذعؽر الخالقتة  عالقتيا بالذجاعة األ .1
 . لجى ساان مختسات الشازحيؼدراك السااني ا  عالقتو ب  االنطباعتكؽيؼ   .2
 ال يئة الترالحتة  عالقتيا بالتأمل الحىشي لجى ساان السشاا  الدراعتة القخيبة مؼ السجن . .3
 الذعؽر بالسؽااشة  عالقتيا با يثار لجى جخحف القؽات األمشتة . .4
  العذؽائتات .الذخرتة لحادية العقمتة  عالقتيا بالتعم  السااني لجى ساان  .5

 



 
 
 
 
 

 ــادرــــــــــــاملصـ
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 المرادر العحبية :

 مطبعة التعليم العالي , جامعة بغداد , العراق., التقويم النفدي (,0991اإلمام, مرطفى محسود ) -

اإلحراااا الوياافي تااللااتثاللي  ااي  ماام :  (0911البياايي, ببااد الجبااف يو زااي, اثراااا ا)شا ازو  ) -
  بغداد, العراق. , الجامعة السدتشرراة ,0ط ,النفد تالتحبية

, تحجمااة القياااو تالتقااويم  ااي  ماام الاانفد تالتحبيااة:  (0999)وفناادا, , فرتاارت رالز اياا   اايج  ) -
 :ببد هللا ااد الكيالني رببد الرحس  بد , بسان , األفدن .

, السرثاا  0, طاإلنداااا الموااثتر درالااة تحمفميااة نفدااية اجتما يااة:  (2005حجاااا , مرااطفى ) -
 السغرب.الثقا ي العرتي الداف البيزاء , 

السؤ دات  مدتوى السواطشة راالنتساء لدى العاملز   ي(: 4102الخ ابي رالذسايلة, حدز  را,سان ) -
 , االفدن. 4, العثد 14مجمة العموم االندانية تاالجتما ية , المجمث ,  االفدنية

 ,0, طألاليات القيااو النفداي  اي االر ااد تالراحة النفداية( : 4100الداهر , صالح حد  ) -
 داف الحامد للشذر رالتوااع , بسان, االفدن.

( : 0990, دمحم اليااااااااااااااااااااا , الكشاااااااااااااااااااااني, اياااااااااااااااااااارا يم )ال رتعااااااااااااااااااااي, ببااااااااااااااااااااد الجلزاااااااااااااااااااا  اياااااااااااااااااااارا يم -
 . العراق -رالشذر, جامعه السوص  , داف الكتب للطبابةالنفدية تالمقاييد االختبارات

مجمة الباحت  ,قراءة يحلزلية لسقافتات االنتساء التشظيسي  ي السؤ دة : (2018الدا ي, عيدار  ) -
, جامعااة باااجي مختاااف بشا,ااة,  5, العااثد  41 ااي العمااوم اإلندااانية تاالجتما يااة, مجمااث 

 الج ائر.
السواطشاااة ربالقتباااا بالسداااتولية االجتساعياااة ثساااا يااادفثبا طاااالب  ( : 4102شاااعزب بلاااي محساااود ) - 

ماااااتمحات معوااااث , 4102يونيااااه  21ر  4100يشاااااير  42وفيي جامعااااة السشوبيااااة بعااااد )اااا
 .الثرالات تالبحوث التحبوية

مجماة , دفا ة مفبومايية, السكان رالسرطلحات السقافتة له : (2011) شالش, غزداء احسد  عدرن  -
 . 215-211ص ,2, العثد44, مجمثجامعة المويل – ابحاث كمية التحبية األلالية

الثاباة تالمتحاوا المواةناة  اي تياارات  ( :2019رخلزا  اياو ها او, راخاررن )الذبايي, بسر هذام  -
 .لبشان -, يزررت  مرث  الخليج لديا ات التشسية, الخميج

مكتبااة رمطبعااة  ,0ط, ألااد تمبااادب البحاات العممااي: ( 4114صاااير,  اطسااة رخفاجااة, مزر اا  ) -
 اإلشعاو, اإل كشدفاة, مرر.
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ديمقحاةيااة التعمايم تا اةالية التداامم تااليماات  اي المالدااة :  (4109صاالح, بلاي بباد الارحيم ) -
 االفدن. -للشذر رالتوااع , بسان داف الياارف  العلسية , 0ط, الجامعية

القياااااو النفدااااي تالتحبااااوس, ن حيتاااا , ألداااا , :  (2014الطرااااار , ببااااد الاااارحس  ياااا   ااااليسان ) -
 .الدعود,ة - , الرااض مكتبة الرشد, 2 ط  ,تطبيقات 

, , مطبعااة ثليااة العلااومالااد اإلحراااا:  (0911العاااني, صاابر  فد,اام ر االيم, ا ااسابز  الغرايااي ) -
 .العراق -بغداد

 ت القتوا المواةنة قيم (:4102العايد , بلي بشاد اام , االاارجار , احسد ببد الحدز  بطية ) - 
الترتياة للعلاوم , ثلياة اإل ثادياة المححماة ةمباة لاث  الفكاحس  تاألما  االجتماا ي بالتمالا 

 االندانية, جامعة ثرتالء, العراق, ف الة ماجدتزر.

للشذااار  مكتباااة الفاااالح, 0ط ,الن حياااة تالتطبفااا  : القيااااو النفداااي (0992بباااد الااارحس ,  اااعد ) -
 الكوا . رالتوااع ,

,  بااة الشزاا  العرتيااة للشذاار 2ط, القياااو النفدااي الن حيااة تالتطبفاا :  (4119بباادالرحس ,  ااعد ) -
 , مرر. رالتوااع, الجز ة

: يشااااء مسياااا  يراااشيم الاااشات لااادى السرشااادي   (2014ب اااا , حاااايم جا ااام ربلاااوان, هشاااد د اااي  ) -
 .العراق - ثلية الترتية, جامعة د,الى , غفح منذورة -رلالة ماجدتفح, الترتواز 

 الكوا  . جامعة ,تطورات معايحة  ي القياو النفدي تالتحبوس ( : 0991بالم, صالح الدي  ) -

ا ا اايايه ريطبيقايااه , القياااو تالتقااويم التحبااوس تالنفدااي:  (4111بااالم, صااالح الاادي  محسااود ) -
 , مرر. داف الفكر العرتي, القاهرة ريوجبايه السعاصرة,

اإلحرااااا لمباحااات  اااي التحبياااة تالعماااو :  (0999يو ااال الخلزلاااي ) باااودة, احساااد  ااالسان خلزااا  ر -
 .االفدن -, بسان  0ط  ,اإلندانية

, افتااد, داف األماا  للشذاار التقااويم تالقياااو  ااي العمميااة التثريدااية ( :1998بااودة, احسااد  االيسان ) -
 .االفدن رالتوااع,

  , بسان. االم , داف  0ط, القياو النفدي  ي العممية التثريدية( : 4114) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 , بسان. , داف االم  2ط ,القياو النفدي  ي العممية التثريدية:  (4112) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

للشذار داف السعر اة , القياو تالتجحيب  اي  مام الانفد تالتحبياة( : 0992, ببد الارحس  ) عيدو   -
 لبشان. - رالتوااع, يزررت
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داف صاااافحات للدفا ااااات رالشذاااار,  ااااوفاة, , لاااايةولوجية الااااخم :  (4101الفااااتالر , بلااااي شااااا ر) -
 دمذي.

 لدااالة  ,مفواااوم الاااوة  تالمواةناااة  اااي الفكاااح الديالاااي المعاياااح:  (2015, خزااار  )  رجااااني -
 اصدافات مرث  الدفا ات رالبحوث اال تراييجية.

يرجسااة :هشااء العكزلااي,  ,التحمفاال اإلحرااايي  ااي التحبيااة ت مام الاانفد:  (0990) زرثداون, جاوفج  -
 بغداد, العراق. 

, داف العالسياااة 0ط, القيااااو النفداااي باااف  التن فاااح تالتطبفااا :  )4101) الكبيداااي, رهزاااب مجزاااد -
 .لبشان - , يزررت الستحدة

تالتذااخيف  ااي التحبيااة  القياااو تالتقفاايم تالااالفب القياااو:   (2010)الكوا حااة, ييداازر مفلااح -
 .االفدن -, بسان  السدزرة للشذر رالتوااع , داف2ط, الخاية

بباد اللطيام دمحم خليفاة رجسعاة  ازد :يرجساة ,  مام الانفد البف اي : (0999) ماك اندفر,  رانديس -
 , الكوا .  اآلداب السجلس الوطشي للثقا ة رالفشون ر يو ل,

,  منذاورة –دكتاورا   اةحتحاة ,الج ائار  اي للسواطشاة السثقال : يسثايالت (4101دمحم, خالاد  ) -
 .الج ائر

 لادى باالشفس رالثقاة الاوطشي الاوالء ما  بكا  ربالقتباا (: السواطشاة4101السذاعان, بوااد  الطان ) -
 اإلكمفنيةاي الانفد لعمام المراحية المجماة,  الجشداز  ما  الكاواتزز  الجامعاة طاالب

 (.184 -154, ) (1تاإلر ادس, العثد )

مجماة , قياا  البوااة الوطشياة لادى العااطلز  با  العسا   اي العاراق:  (2010نظسي,  ااف  ثساال ) -
 ., العراق (26- (25 بةة العموم النفدية العحبية, العثد

الطاال  العااةفي ت القتا  بفا مياة الاجات لاث  ( : 4104هاد , انواف مجزد راقباال, احساد جسعاة ) -
 العرتية, يزررت, لبشان., داف الشبزة 0, طااللح

,  تااااراك للطبابااااة رالشذاااار رالتوااااااعداف إي, 4, ط ن حيااااات الذخرااااية(: 4100هرااااد , بااااادل دمحم) -
 .مرر -القاهرة 

يرجسااة: احسااد  اارج, قاادرف  محسااود , ن حيااات الذخرااية:  (1971هااول, ثااالف  رلشاادا , ثااافدنر ) -
 .مرر -القاهرة الشذر,  رحشفي, لطفي دمحم  طيم, البزتة السرراة العامة للتأليم 
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 السحترم .....األستاذ الفاضل الدكتهر .........................................................

 تحية طيبة ...
بالسهاطشة وعالقته بالتعمق السكاني لدى سكان الذعهر )بالسػسػم  بحثياإجخاء  ةخوم الباحثت     

 Sense ofالذعػر بالسػاششة لقيــــــاس  مقياسولتحقيق أىجاف البحث تصمب وجــــػد      (.العذهائيات

Citizenship  , تارتأالجراسات الدابقة  عمى األدبيات و ةوبعج اشالع الباحثلجى سكان العذػائيات 
ثبات استشادًا إلى نطخية  صجق ومغ القياس الشفدي )الدايكػمتخي(  خرائزفخ فيو اتػ ت مقياسبشاء 

         :انوعمى  الذعػر بالسػاششة اعخفغ المحي (McMillan & Chavis (1986,وشافيد نماكسيال
, يرى فيه األفراد انهم مهسهن لبعزهم البعض و لمسجسهعة التي يشتسهن  نتساءبال ) شعهر عام 

هم و اتالتزام عن طريقاليها , ويكهن لديهم ايسان مذترك بان احتياجاتهم الستبادلة سيتم تمبيتها 
                                                                          ..            (McMillan & Chavis (1986:9,(   تهاصمهم مع بعزهم البعض

 

 يغعزاء السحكساالأحج  ان تكػن  ةما تتستعػن بو مغ خبخة , ومكانة عمسية يدخ الباحثالى ونطخًا     
 القيسة بذأن: لإلفادة مغ آرائظ

  .صالحية فقخات السقياس لقياس ما وضعت ألجمو  1.

  .اضافة ( أو ححف , أو تخونو مشاسبًا ) تعجيل ,  إجخاء ما 2.
 (.ػافقغيخ م, غيخ متأكج, أوافق بذجة :)  بجائل اإلجابة وىي 3.  

 مجههد العمسية السبذولة في تقهيم السقياسل مع الذكر و المتشان
 

 الساجدتير ةطالب                                                       السذرف                
 أ. م. د أحسد عبد الكاظم جهني                                       هشاء عبد األمير دمحم رضا
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لػششو ومجتسعو  الحي يعير فيو و االلتدام بالتقاليج     باالنتساء  حداس الفخدا يخاُد بيا :الول. العزهية  سجالال
 و القػانييغ الدائجة فيو .

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

    .مجدئاأن يكػن  غال يسكأؤمغ أن العخاق بمج واحج و  1
    الجيشية( قجر السدتصاع . والخيخية )االجتساعية , باألعسالضخورة السذاركة  2
    االلتدام بالقػانيغ واجب عمى كل فخد مغ أفخاد السجتسع . 3
    االنتساء لمػشغ يعشي ضخورة التسدظ بأرضو  . 4
    السذاركة بالسشاسبات الػششية ضخورة مغ االنتساء الحقيقي لمػشغ . 5
    الطخوف الرعبة التي نعيذيا جعمتشي أفكخ باليجخة . )ع( 6
    الجفاع عغ الػشغ واجب وششي مقجس . 7
    رؤية عمع العخاق تذعخني بالفخخ واالعتداز بػششي . 8

ان لكل فخد مغ  , وضسغ افخاد مجتسعو باألىسية الفخد شعػر إلى  ُيذيخ ىحا السجال الثاني . التأثير: السجال
 جساعة التي يشتسي الييا .لضسغ ا تغييخإحجاث أفخاد السجتسع اإلمكانية عمى 

 

 

 

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

    تحديغ حياتشا بذكل افزل. يؤدي إلىمع بعزشا  التعاون  9
    .لمسجتسع شيء مفيج  أي فخد أن يديع بتقجيع بإمكانأعتقج أنو  11
    .ما نتسشى لتحقيق  كثيخةفخص  شاسيكػن لجي شاانفد شاإذا نطس 11
    ىشاك مذكالت يسكغ حميا بالتعاون بيغ أفخاد السجتسع . 12
    إمكانية تغييخ أي خصأ حتى عشج السحيصيغ بي . )ع(ليذ لجي  13
    السحافطة عمى الشطافة العامة تبجأ مغ األسخة . 14
    لخجال الجيغ تأثيخ كبيخ في أحجاث التغيخات السخغػبة في السجتسع . 15
    اشعخ بارتياح كبيخ لسذاركتي في اي عسل يخجم الػشغ . 16
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التي  السختمفة السػارد عبخسيتع تمبيتيا  حاجاتيعبأن  دلجى األفخاشعػر  الثالث. تحقيق الحاجات: المجال
 تسع و انتدابيع اليو .عزػيتيع في السج عغ شخيق يتمقػنيا

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

    . أعتقج أن األمػر ستتحدغ في بمجنا  17
    ستتحدغ ضخوف أغمب الشاس السحتاجيغ ألن خيخات العخاق كثيخة  . 18
    التفاوت بالسختبات واألجػر أمخ جعل الكثيخ مغ الشاس تعير بالفقخ . )ع(  19
    يحتاجو السػاششػن . )ع( مغ الرعب ان تمبي السدتذفيات ما 21
     .لقادة البمج في االنتخابات سيغيخ حتسا مغ الحالة التي نعيذيا اختيارناحخية  21
    يػمًا بعج يػم . )ع(ال يختمف أثشان أن فقجان األمغ يدداد  22
    كثخة السشتج السحمي سيجعل مغ الغالء في األسعار مدألة مؤقتة  . 23
    أؤمغ بان ما نعيذو مغ ضخوف صعبة سيدول قخيبًا . 24
    اآلخخ. )ع( يعبعزػن عمى بعس الشاس وال يصبق عمى يصبق القان 25
 

بسخور يصػرىا الفخد التي و العالقات الخوابط ُيذيخ إلى مجسػعة  التهاصل العاطفي السذترك :الرابع.  السجال
 مع افخاد مجتسعو .اإليجابية  وتفاعالت عغ شخيق الػقت

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

    تخبصشي عالقات صجاقة مع الكثيخ مغ ابشاء السحافطات االخخى . 26
    مجيشتي.لجي الكثيخ مغ االصجقاء السخمريغ في  27
    اساس كل العالقات بيغ الشاس . )ع( السحدػبية والسشدػبية 28
 باألفخاحوقػف الشاس إلى جانب بعزيع البعس  أجسل ما في العخاق 29

 واالحدان . 
   

    االبتعاد عغ االخخيغ وعجم التفاعل معيع حالة ايجابية  . )ع(  31
غخباء عغ بعزيع.  وكأنيعضخوف الحياة جعمت الكثيخ مغ الشاس يعيذػن  31

 )ع(
   

    بيػتيع. وكأنيارغع الطخوف السعاشية تبقى بيػتشا مفتػحة لسشاسبات جيخانشا  32
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 (3ممحق )
 (مقياس التعمق السكاني )برهرته األولية                         

 جامعة القادسية 
  كمية اآلداب / قدم عمم الشفس 

 الساجدتير –ات العميا ــــــالدراس
 

 التعلق املكاني (استبانت آراء السادة اخلرباء يف مدى صالحيت مقياس )
 

 األستاذ الفاضل الدكتهر ..................................................... السحترم
 تحية طيبة ...

الذعهر بالسهاطشة وعالقته بالتعمق السكاني لدى سكان )بالسػسػم  بحثياإجخاء  ةخوم الباحثت     
 Placeالتعمق السكاني لقيــــــاس  مقياسولتحقيق أىجاف البحث تصمب وجــــػد  (.العذهائيات

attachment  , تارتأالجراسات الدابقة  عمى األدبيات و ةوبعج اشالع الباحثلجى سكان العذػائيات 
ثبات استشادًا إلى نطخية  صجق ومغ خرائز القياس الشفدي )الدايكػمتخي( فخ فيو اتػ ت مقياسبشاء 

      :انوعمى  التعمق السكاني اعخفغ المحي  Scannell & Gefford,2010 )  ) سكانيل و جيفورد 
أو فرد ذلك الواالماكن التي يعطيها  الفردلى وجىد رابطة نفسية بين إشير مفهىم متعدد االبعاد ي   )

                                                                             .                             . Scannell & Gefford,2010 ) :5)(.  ا  معنى رمزيالجماعات 
 

 يغعزاء السحكساالأحج  ان تكػن  ةما تتستعػن بو مغ خبخة , ومكانة عمسية يدخ الباحثالى ونطخًا     
 القيسة بذأن: لإلفادة مغ آرائظ

  .صالحية فقخات السقياس لقياس ما وضعت ألجمو  1.

  .اضافة ( أو ححف , أو تخونو مشاسبًا ) تعجيل ,  إجخاء ما 2.
 (.ػافقغيخ م غيخ متأكج ,,  أوافق بذجة)  :بجائل اإلجابة وىي 3.  

 السقياسمجههد العمسية السبذولة في تقهيم ل المتشانمع الذكر و 
 

 الساجدتير ةطالب                                                       السذرف                
 د أحسد عبد الكاظم جهني                                       هشاء عبد األمير دمحم رضا م. أ.
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 .بالسكان لالرتباطالدمػكية  و, السعخفية  و, السكػنات العاشفية ب ىحا السجالل تسثي: العسمياتاألول.  السجال

 
 وأذاتو   الفخدلى معاني السكان السحجد سػاء كان ييع إ ىحا السجاليذيخ الذخص :  مجالالثاني .  السجال

 .الجيغ  شعػر جسعي يتعمق بالتاريخ و

 الفقرات ت
 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل

    تدكشو عائمتي .مكان  حرمت عمىألني  بالخاحةاشعخ  1
    باألمان .اشعخ  2
    بيحا السكان . راض 3
    السشصقة .اشعخ بالحب ليحه  4
     أشعخ بالحدن إذا ُأجبخت عمى مغادرتو . 5
    . ومغ الرعب االنتقال مشيا بذكل جيج لسشصقة التي اسكغ فييااعخف ا 6
    .مبقاء فيو تديج مغ أصخاري للجي ذكخيات كثيخة  7
    .يجعسشي اقترادياً  الدكغادرك ان ىحا  8
    متسدظ بو بدبب االرتباشات العائمية السحيصة بي .  9
    في ىحه السشصقة . لبشائوالجيج  بحلت الكثيخ مغ الػقت و 11
    . عشجما اكػن بعيجاً  اشعخ بالزيق 11
    . التفكيخ باالنتقال مشومغ غيخ لعائمتي  يكػن مخيحاً لكي  باستسخاراعسل  12

 الفقرات ت
 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل

    .اسكغ بسشصقة يتستع سكانيا بالتداميع الجيشي  13
    .  أشعخ بالفخخ لدكشي بقخب أناس تخبصشي بيع صمة الجم ) مغ عذيختي(   14
    . أعير ضسغ مجيشة ليا تاريخيا الحزاري السذخف 15
    أعير في مشصقة تحتخم التقاليج االجتساعية . 16
    مدتستع بسسارسة بعس الذعائخ الجيشية في ىحه السشصقة . 17
    السشصقة التي أسكغ بيا .أعخف بذكل كبيخ أىسية  18
    أشعخ بدعادة كبيخة لرمة التخاحع بيغ الشاس الحيغ يعيذػن بقخبي. 19
    في الدكغ بيحا السكان . أرى أنو سيكػن لي مدتقبل جسيل 21
    االبتعاد عغ مشصقة عذت فييا سشػات شػيمة . مغ الرعب 21
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 و, السذيجة  مشيا , و لى خرائز مكان االرتباط الساديةإ ىحا السجاليذيخ السكان :  مجالالثالث.  المجال
 السجتسعية . و, الصبيعية 

 الفقرات ت
 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل

    . مقبػلبذكل  انفقت الكثيخ مغ السال حتى يكػن  22
    .األخخى في السشاشق  خفاال يتػ ضسغ مشصقة فييا مغ الخجمات ما  23
    . اشعخ باالرتياح مغ السداحات الكبيخة السػجػدة بقخب سكشي 24
    . أعير في مشصقة يترف سكانيا باحتخام الجار 25
    شيبة مع مغ حػلي.  اجتساعيةأتستع بعالقات  26
    .أوفخ بعس االمػال كػن الدكغ مجانًا  27
    بسػاد بشاء بديصة . ببشائوقست  28
    أسكغ في مشصقة تداعجني عمى تخبية بعس الجواجغ . 29
    السعاناة في فرل الذتاء أقل مغ مشاشق اخخى ) زراعية مثاًل( . 31
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 (4ممحق )
 أسساء الدادة الخبراء وفق األلقاب العمسية والحروف الهجائية

 
 الجامعة الكمية التخرز المقب العمسي و االسع ت

 كخبالء التخبية عمع نفذ الذخرية ا .د. احسج عبج الحديغ االزيخجاوي  1
 الكػفة التخبية عمع الشفذ العام ا . د. اميخة جابخ ىذع 2
 كخبالء التخبية عمع الشفذ التخبػي  ا .د. حيجر حدغ اليعقػبي 3
 الكػفة التخبية ارشاد نفدي ا . د. عمي جخاد يػسف 4
 القادسية اآلداب عمع نفذ الذخرية عمي شاكخ عبج االئسة ا .د. 5
 القادسية التخبية عمع الشفذ التخبػي  ا. د. عمي صكخ جابخ 6
 السدتشرخية اآلداب عمع الشفذ التخبػي  ا. د. غادة ثاني عبج الحدغ 7
 السدتشرخية اآلداب عمع الشفذ السعخفي ا . معيغ عبج باقخ 8
 القادسية اآلداب نفذ الذخريةعمع  ا. نغع ىادي حديغ 9

 القادسية التخبية عمع الشفذ التخبػي  ا. م. د. ارتقاء يحيى حافظ 11
 السدتشرخية اآلداب عمع الشفذ العام ا. م .د. تغخيج ادريب  حبيب 11
 القادسية التخبية عمع الشفذ التخبػي  .م. د. خالج ابػ جاسع عبجا  12
 الكػفة التخبية الشفذ التخبػي عمع  ا.م.د. عمي عباس اليػسفي 13
 القادسية اآلداب عمع نفذ الذخرية ا.م.د سالم ىاشع حافظ 14
 القادسية اآلداب عمع نفذ الذخرية ا.م.د شارق دمحم بجر 15
 السدتشرخية التخبية عمع الشفذ التخبػي  ا.م.د كاضع محدغ كػيصع 16
 كخبالء التخبية عمع الشفذ التخبػي  ا.م.د. فاشسة ذياب مالػد 17
 القادسية اآلداب عمع نفذ التخبػي  ا.م زيشة عمي صالح 18
 القادسية اآلداب عمع الشفذ السعخفي ا.م عمي عبج الخحيع صالح 19
 القادسية اآلداب عمع نفذ السعخفي م . د. فارس ىارون رشيج 21
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 (5ممحق )
 (مقياس الذعهر بالسهاطشة )الُسعد لمتحميل اإلحرائي

 ــــرم ...   ـــــالسحتـــ السهاطنأخي 

 ة ...ـــالسحترم السهاطشةأختي 
 

  -تحية شيبة :
 ثالثـــةبـــيغ يـــجيظ مجسػعـــة مـــغ الفقـــخات ... نخجـــػ مشـــظ قخاءتيـــا واختيـــار بـــجيل واحـــج مـــغ البـــجائل ال    

 ( في حقل البجيل الحي يشصبق عميظ . √السػضػعة أمام كل فقخة وذلظ مغ خالل وضع العالمة )
فــي  اتعاونــظ معيــ ةأمــل البــــاحثت, لــحا   مــغ صـــخاحة فــي التعبيــخ عــغ آرائــظ مــا نعيــجه فيــظالــى ونطــخًا  

ال تدـتعسل إال  , عمسًا أن إجابتظ لغ يّصمع عميـيا أحـج سـػى الباحـث وجسيعيااإلجابة عغ ىحِه الفقخات 
 نحػىـا . و رأيظبخ عغ بقجر ما تع صأألغخاض البحث العمسي , وأنُو ال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خ

 ال داٍع لحكخ االسع .
 السثال اآلتي يهضح كيفية اإلجابة : و 
 
 هافق غير م محايد أوافق بذدة الفقرة ت

  √  ليذ لجي إمكانية تغييخ واقعي الحي أعيذو. 1.

     
 معمهمات عامة :

 الشػع :    ذكخ                      أنثى     
 

                     :     العسخ
 
 

 مع شكري وامتناني
 

 

 الساجدتيخ ةشالب                                                                          

 ىشاء عبج االميخ دمحم رضا                                                                        
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 هافق غير م محايد أوافق بذدة الفقرات ت

    . مجدئاأن يكػن  غال يسكأؤمغ أن العخاق بمج واحج و  1
    الخيخية )االجتساعية , الجيشية( قجر السدتصاع . باألعسالضخورة السذاركة  2
    االلتدام بالقػانيغ واجب عمى كل فخد مغ أفخاد السجتسع . 3
    االنتساء لمػشغ يعشي ضخورة التسدظ بأرضو  . 4
    االنتساء الحقيقي لمػشغ .في السذاركة بالسشاسبات الػششية ضخورة  5
    تحديغ حياتشا بذكل افزل. يؤدي إلىمع بعزشا  التعاون  6
    .لمسجتسع شيء مفيج  أي فخد أن يديع بتقجيع بإمكانأعتقج أنو  7
    .ما نتسشى لتحقيق  كثيخةفخص  شالجي ن انفدشا سيكػ  شاإذا نطس 8
    ىشاك مذكالت يسكغ حميا بالتعاون بيغ أفخاد السجتسع .  9
    . أعتقج أن األمػر ستتحدغ في بمجنا  11
    ستتحدغ ضخوف أغمب الشاس السحتاجيغ ألن خيخات العخاق كثيخة  . 11
    التفاوت بالسختبات واألجػر أمخ جعل الكثيخ مغ الشاس تعير بالفقخ .  12
    السػاششػن .  وما يحتاجمغ الرعب ان تمبي السدتذفيات  13
    لقادة البمج في االنتخابات سيغيخ حتسا مغ الحالة التي نعيذيا . اختيارناحخية  14
    تخبصشي عالقات صجاقة مع الكثيخ مغ ابشاء السحافطات االخخى . 15
    لجي الكثيخ مغ االصجقاء السخمريغ في مجيشتي. 16
    اساس كل العالقات بيغ الشاس .  السحدػبية والسشدػبية 17
    واالحدان .  باألفخاحبعس اق  وقػف الشاس إلى جانب بعزيع أجسل ما في العخ  18
    االبتعاد عغ االخخيغ وعجم التفاعل معيع حالة ايجابية  .  19
    الطخوف الرعبة التي نعيذيا جعمتشي أفكخ باليجخة .  21
    الجفاع عغ الػشغ واجب وششي مقجس . 21
    رؤية عمع العخاق تذعخني بالفخخ واالعتداز بػششي . 22
    السحافطة عمى الشطافة العامة تبجأ مغ األسخة . 23
    لخجال الجيغ تأثيخ كبيخ في أحجاث التغيخات السخغػبة في السجتسع . 24
    يخجم الػشغ .اشعخ بارتياح كبيخ لسذاركتي في اي عسل  25
    أن فقجان األمغ يدداد يػمًا بعج يػم . في ال يختمف أثشان  26
    كثخة السشتج السحمي سيجعل مغ الغالء في األسعار مدألة مؤقتة  . 27
    أؤمغ بان ما نعيذو مغ ضخوف صعبة سيدول قخيبًا . 28
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    اآلخخ .  يعبعزػن عمى بعس الشاس وال يصبق عمى يصبق القان 29
    غخباء عغ بعزيع .  وكأنيعضخوف الحياة جعمت الكثيخ مغ الشاس يعيذػن  31
    بيػتيع. وكأنيارغع الطخوف السعاشية تبقى بيػتشا مفتػحة لسشاسبات جيخانشا  31
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 (6ممحق )
 (مقياس التعمق السكاني )الُسعد لمتحميل اإلحرائي

 ــــرم ...   ـــــالسحتـــ السهاطنأخي 

 ة ...ـــالسحترم السهاطشةأختي 
 

  -تحية شيبة :
ثالثـــة بـــيغ يـــجيظ مجسػعـــة مـــغ الفقـــخات ... نخجـــػ مشـــظ قخاءتيـــا واختيـــار بـــجيل واحـــج مـــغ البـــجائل ال    

 ( في حقل البجيل الحي يشصبق عميظ . √السػضػعة أمام كل فقخة وذلظ مغ خالل وضع العالمة )
فــي  اتعاونــظ معيــ ةأمــل البــــاحثت, لــحا   مــغ صـــخاحة فــي التعبيــخ عــغ آرائــظ مــا نعيــجه فيــظالــى ونطــخًا  

ال تدـتعسل إال  و ة, عمسًا أن إجابتظ لغ يّصمع عميــيا أحـج سـػى الباحثـجسيعيااإلجابة عغ ىحِه الفقخات 
نحػىـا .  رأيـظألغخاض البحث العمسي , وأنُو ال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خاشئة بقجر ما تعبخ عـغ 

 ال داٍع لحكخ االسع . و
 السثال اآلتي يهضح كيفية اإلجابة : و 
 
 الفقرة ت

 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

 هافق غير م محايد أوافق بذدة

   √ . اشعخ باالرتياح مغ السداحات الكبيخة السػجػدة بقخب سكشي 1.

     
 معمهمات عامة :

 الشػع :    ذكخ                      أنثى     
 

                     :     العسخ
 
 

 مع شكري وامتناني
 

 

 الساجدتيخ ةشالب                                                                          

 ىشاء عبج االميخ دمحم رضا                                                                        
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 الفقرات ت
 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

 هافق غير م محايد أوافق بذدة

    تدكشو عائمتي .مكان  حرمت عمىألني  بالخاحةاشعخ  1
    باألمان .اشعخ  2
    بيحا السكان . راض 3
    السشصقة .اشعخ بالحب ليحه  4
     أشعخ بالحدن إذا ُأجبخت عمى مغادرتو . 5
    . ومغ الرعب االنتقال مشيا بذكل جيج لسشصقة التي اسكغ فييااعخف ا 6
    .اسكغ بسشصقة يتستع سكانيا بالتداميع الجيشي  7
    .  أشعخ بالفخخ لدكشي بقخب أناس تخبصشي بيع صمة الجم ) مغ عذيختي(   8
    . أعير ضسغ مجيشة ليا تاريخيا الحزاري السذخف 9
    أعير في مشصقة تحتخم التقاليج االجتساعية . 11
    مدتستع بسسارسة بعس الذعائخ الجيشية في ىحه السشصقة . 11
    السشصقة التي أسكغ بيا .أعخف بذكل كبيخ أىسية  12
    . مقبػلبذكل  انفقت الكثيخ مغ السال حتى يكػن  13
    .األخخى فخ في السشاشق ايتػ  ضسغ مشصقة فييا مغ الخجمات ما ال 14
    . أعير في مشصقة يترف سكانيا باحتخام الجار 15
    شيبة مع مغ حػلي.  اجتساعيةأتستع بعالقات  16
    .أوفخ بعس االمػال كػن الدكغ مجانًا  17
    بسػاد بشاء بديصة . ببشائوقست  18
    .تديج مغ أصخاري البقاء فيو لجي ذكخيات كثيخة  19
    .يجعسشي اقترادياً  الدكغادرك ان ىحا  21
    متسدظ بو بدبب االرتباشات العائمية السحيصة بي .  21
    في ىحه السشصقة . لبشائوالجيج  بحلت الكثيخ مغ الػقت و 22
    . عشجما اكػن بعيجاً  اشعخ بالزيق 23
    . التفكيخ باالنتقال مشومغ غيخ لعائمتي  ان يكػن مخيحاً  باستسخاراعسل  24
    أشعخ بدعادة كبيخة لرمة التخاحع بيغ الشاس الحيغ يعيذػن بقخبي. 25
    سشػات شػيمة .مغ الرعب االبتعاد عغ مشصقة عذت فييا  26
    أسكغ في مشصقة تداعجني عمى تخبية بعس الجواجغ . 27
    السعاناة في فرل الذتاء أقل مغ مشاشق اخخى ) زراعية مثاًل( . 28
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 (7ممحق )
 (مقياس الذعهر بالسهاطشة )برهرته الشهائية

 ــــرم ...   ـــــالسحتـــ السهاطنأخي 

 ة ...ـــالسحترم السهاطشةأختي 
 

  -تحية شيبة :
 ثالثـــةبـــيغ يـــجيظ مجسػعـــة مـــغ الفقـــخات ... نخجـــػ مشـــظ قخاءتيـــا واختيـــار بـــجيل واحـــج مـــغ البـــجائل ال    

 ( في حقل البجيل الحي يشصبق عميظ . √السػضػعة أمام كل فقخة وذلظ مغ خالل وضع العالمة )
فــي  اتعاونــظ معيــ ةالبــــاحثأمــل ت, لــحا   مــغ صـــخاحة فــي التعبيــخ عــغ آرائــظ مــا نعيــجه فيــظالــى ونطــخًا  

ال تدـتعسل إال  و ة, عمسًا أن إجابتظ لغ يّصمع عميــيا أحـج سـػى الباحثـجسيعيااإلجابة عغ ىحِه الفقخات 
 نحػىـا . و رأيظبقجر ما تعبخ عغ  صأال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خ ألغخاض البحث العمسي , وأنوُ 

 ال داٍع لحكخ االسع .
 السثال اآلتي يهضح كيفية اإلجابة : و 
 
 هافق غير م محايد أوافق بذدة الفقرة ت

  √  ليذ لجي إمكانية تغييخ واقعي الحي أعيذو. 1.

     
 معمهمات عامة :

 الشػع :    ذكخ                      أنثى     
 

  العسخ :
 

 
 مع شكري وامتناني

 

 

 الساجدتيخ ةشالب                                                                          

 ىشاء عبج االميخ دمحم رضا                                                                        
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 هافق غير م محايد أوافق بذدة الفقرات ت

    الجيشية( قجر السدتصاع . والخيخية )االجتساعية , باألعسالضخورة السذاركة  1
    االلتدام بالقػانيغ واجب عمى كل فخد مغ أفخاد السجتسع . 2
    السذاركة بالسشاسبات الػششية ضخورة مغ االنتساء الحقيقي لمػشغ . 3
    تحديغ حياتشا بذكل افزل. يؤدي إلىمع بعزشا  التعاون  4
    ىشاك مذكالت يسكغ حميا بالتعاون بيغ أفخاد السجتسع .  5
    . أعتقج أن األمػر ستتحدغ في بمجنا  6
    ستتحدغ ضخوف أغمب الشاس السحتاجيغ ألن خيخات العخاق كثيخة  . 7
    يحتاجو السػاششػن .  مغ الرعب ان تمبي السدتذفيات ما 8
    لقادة البمج في االنتخابات سيغيخ حتسا مغ الحالة التي نعيذيا . اختيارناحخية  9
    تخبصشي عالقات صجاقة مع الكثيخ مغ ابشاء السحافطات االخخى . 11
    لجي الكثيخ مغ االصجقاء السخمريغ في مجيشتي. 11
    اساس كل العالقات بيغ الشاس .  السحدػبية والسشدػبية 12
    واالحدان .  باألفخاح ابعزاق  وقػف الشاس إلى جانب بعزيع العخ أجسل ما في  13
    االبتعاد عغ االخخيغ وعجم التفاعل معيع حالة ايجابية  .  14
    الطخوف الرعبة التي نعيذيا جعمتشي أفكخ باليجخة .  15
    رؤية عمع العخاق تذعخني بالفخخ واالعتداز بػششي . 16
    الشطافة العامة تبجأ مغ األسخة .السحافطة عمى  17
    لخجال الجيغ تأثيخ كبيخ في أحجاث التغيخات السخغػبة في السجتسع . 18
    اشعخ بارتياح كبيخ لسذاركتي في اي عسل يخجم الػشغ . 19
    أن فقجان األمغ يدداد يػمًا بعج يػم .  في ال يختمف أثشان 21
    الغالء في األسعار مدألة مؤقتة  . كثخة السشتج السحمي سيجعل مغ 21
    أؤمغ بان ما نعيذو مغ ضخوف صعبة سيدول قخيبًا . 22
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 (8ممحق )
 (مقياس التعمق السكاني )برهرته الشهائية

 ــــرم ...   ـــــالسحتـــ السهاطنأخي 

 ة ...ـــالسحترم السهاطشةأختي 
 

  -تحية شيبة :
 ثالثـــةبـــيغ يـــجيظ مجسػعـــة مـــغ الفقـــخات ... نخجـــػ مشـــظ قخاءتيـــا واختيـــار بـــجيل واحـــج مـــغ البـــجائل ال    

 ( في حقل البجيل الحي يشصبق عميظ . √السػضػعة أمام كل فقخة وذلظ مغ خالل وضع العالمة )
فـي اإلجابـة  اتعاونظ معيـ ةأمل البــاحثت, لحا   مغ صـخاحة في التعبيخ عغ آرائظ ونطخًا لسا نعيجه فيظ 

ال تدتعسل إال ألغخاض  و ة, عمسًا أن إجابتظ لغ يّصمع عميـيا أحج سػى الباحثجسيعياعغ ىحِه الفقخات 
ال داٍع  نحػىـا . و رأيـظبقـجر مـا تعبـخ عـغ  صـأالبحث العمسـي , وأنـُو ال تػجـج إجابـة صـحيحة وأخـخى خ

 لحكخ االسع .
  السثال اآلتي يهضح كيفية اإلجابة :و 
 
 الفقرة ت

 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إل أني ...

 هافق غير م محايد أوافق بذدة

   √ . اشعخ باالرتياح مغ السداحات الكبيخة السػجػدة بقخب سكشي 1.

     
 معمهمات عامة :

 الشػع :    ذكخ                      أنثى     
 

  العسخ:
 
 

 مع شكري وامتناني
 

 

 الساجدتيخ ةشالب                                                                    

  ىشاء عبج االميخ دمحم رضا                                                                        
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Summary 

      Psychology in its various fields is directly related to human life, as it is the 

science that is concerned with the study of human behavior in all areas of life. 

The sense of citizenship has significant positive effects on the mental health 

of individuals and groups, and the role of the concept of  place attachment in 

social relationships between individuals is not hidden.                                  

    In light of the foregoing, the researcher sought to know the correlation 

between a sense of citizenship and place attachment among slum dwellers 

through a set of objectives represented by identifying:                                 

1. A sense of citizenship among slum dwellers. 

2. The significance of the statistical differences in the sense of citizenship 

according to the variables of gender (males, females) and age among slum 

dwellers.                                                                                                        

3. The place attachment of slum dwellers. 

4. Significance of statistical differences in place attachment according to 

gender variables (males, females) and age among slum dwellers.                 

5. Correlation between the sense of citizenship and place attachment among 

slum dwellers. 

       To achieve the objectives of the research, a scale was built to measure the 

sense of citizenship, which in its final form consisted of (25) items, and 

another scale was built to measure the place attachment, which in its final 

form consisted of (24) items after verifying their validity and reliability and 

analyzing their items statistically on the research sample of (504) citizens and 

A citizen of the slums population, they were chosen by the stratified random 

method and by the equal method, and after completing the procedures of the 

two research scales, the results were extracted by analyzing the citizens’ 

answers using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) through the 

computer and using a number of statistical methods including: (T-test for two 

independent samples One-sample t-test, and Pearson's correlation coefficient). 

The research reached a number of results:                                                       

The slum dwellers have a high sense of citizenship.-  



c 
 

- There is no statistically significant difference in the sense of citizenship 

among the slum dwellers according to the gender variable (males and 

females), and there is a statistically significant difference according to the age 

variable and in favor of the older ages.                                                         

The slum dwellers have a high attachment to the place.- 

- There is no statistically significant difference in place attachment among 

slum dwellers according to the gender variable (males and females), and there 

is a statistically significant difference according to the age variable and in 

favor of the older ages.                                                                                  

- There is no correlation between the sense of citizenship and the place 

attachment among the slum dwellers.                                                          

    Based on the results of the research, the researcher developed a set of 

recommendations and suggestions, including:                                               

-The concerned state institutions (health, service, municipal) should try to find 

radical solutions to the phenomenon of slums, as they represent an 

inappropriate image of civil societies, in addition to the fact that slum 

dwellers are part of the fabric of this society and they have their duties and 

rights.                                                                                                            

- Impression formation and its relationship to place awareness among the 

residents of the displaced persons camps.                                                   
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