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 السدتخمص

التعخف عمى العبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني لجى سكان العذػائيات في مخكد مجيشة  ييجف البحث
( فقخة, وبشاء مكياس 25ولغخض قياس ىحا اليجف , تع بشاء مكياس لكياس الذعػر بالسػاششة  تألف برػرتو الشيائية مغ ) الجيػانية,

( فقخة بعج التحقق مغ صجقيسا وثباتيسا وتحميل فقخاتيسا إحرائيًا عمى 24آخخ لكياس التعمق السكاني تألف برػرتو الشيائية مغ )
غ و مػاششة مغ سكان العذػائيات, تع اختيارىع بالصخيقة الصبكية العذػائية و باألسمػب الستداوي  ( مػاش504عيشة البحث البالغة )

بالحقيبة اإلحرائية لمعمػم و بعج استكسال إجخاءات مكياسي البحث استخخجت الشتائج عغ شخيق تحميل إجابات السػاششيغ باالستعانة 
االختبار التائي لعيشتيغ مجسػعة مغ الػسائل االحرائية مشيا: )  وباستعسال ( عغ شخيق الحاسبة اإللكتخونية (SPSSاالجتساعية 

( . وتػصمت نتائج البحث الى إن سكان العذػائيات لجييع شعػر مدتقمتيغ, واالختبار التائي لعيشة واحجة ,  ومعامل ارتباط بيخسػن 
سكان العذػائيات وفق متغيخ الشػع )الحكػر, واإلناث(, عاٍل بالسػاششة,  وليذ ىشاك فخق دال إحرائيًا بالذعػر بالسػاششة لجى 

وىشاك فخق دال إحرائيًا وفق متغيخ العسخ ولرالح األعسار األكبخ, كسا  إن سكان العذػائيات لجييع تعمق عاٍل بالسكان, و ليذ 
إلناث(, وىشاك فخق دال إحرائيًا ىشاك فخق دال إحرائيًا  بالتعمق السكاني لجى سكان العذػائيات  وفق متغيخ الشػع )الحكػر, و ا

وفق متغيخ العسخ ولرالح األعسار األكبخ, كسا ال تػجج عبلقة ارتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني لجى سكان 
 بشاًء عمى الشتائج التي خخج بيا البحث وضع الباحثان مجسػعة مغ التػصيات و السقتخحات.  العذػائيات, و

 الذعػر بالسػاششة, التعمق السكاني, سكان العذػائيات. ية:الكمسات السفتاح
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Abstract 

     The research aims to identify the correlation between the sense of citizenship and the place 

attachment of the slum dwellers in the center of Al-Diwaniyah city, and to achieve this goal, the 

research sample of (504) male and female citizens of the slum dwellers was selected, by the random 

stratified method and by the equal method, and for the purpose of measuring this goal, the Building a 

scale to measure the feeling of citizenship in its final form consisted of (25) items, and building 

another scale to measure place attachment in its final form consisted of (24) items after verifying 

their validity and stability and analyzing their paragraphs statistically and completing the procedures 

of the two search scales. The results were extracted by analyzing the citizens’ answers using the bag 

Statistical for Social Sciences (SPSS) through the computer and using a number of statistical 

methods, including: (T-test for two independent samples, T-test for one sample, and Pearson 

correlation coefficient). Citizenship 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 age The largest, and the slum dwellers have a high attachment to the place, and there is 

no statistically significant difference in the spatial attachment 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, and there is no correlation between the feeling 

Citizenship and place attachment to slum dwellers, and based on the results of the research, the 

researchers developed a set of recommendations and suggestions.                                                           
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 البحث:مذكمة      
عشجما ال يكػن اإلندان قادرًا عمى تحقيق احتياجاتو يتػلج لجيو شعػر بالحخمان و عجم األمان و الػحجة , فاقجًا لمديصخة عمى     

مجالو الحيػي, و بالتالي عجم امكانية تػسيع دوره في جػانب الحياة األخخى , و يداد الذعػر ىحا بديادة فقجان السػارد و السقجرات , 
مسارسة اإلرادة و حق تقخيخ السريخ فتتذكل لجيو أزمة وجػد قج يزصخ فييا إلى الذعػر باالغتخاب بأفزل االحػال و مغ   وضعف

 (.32:2005ثع فقجان شعػره بالسػاششة و صػاًل إلى إنكار الػشغ ذاتو)حجازي, 
في شعػر السػاششة يسكغ أن يقػد إلى إلى أن الشقز أو الزعف ,Condor)  2011و في ىحا الرجد أشارت نتائج دراسة )     

السداج الديء , و انخفاض في تقجيخ الحات , و ضعف مدتػى جػدة الحياة , الن الذعػر السػاششة يسارس قػتو التحفيدية أو 
مع الزغػط الجافعية عغ شخيق الذعػر باالنتساء لمسجتسع و الحي يػلج بجوره مجسػعة مغ االستخاتيجيات الشفدية و الدمػكية لمتعامل 

الشفدية السختبصة بحلظ , بيحا فإن انخفاض الذعػر بالسػاششة عامل تأثيخ سمبي عمى قجرة الفخد عمى تػليج مثل ىحه االستخاتيجيات 
الشفدية والدمػكية , إضافة إلى تأثيخًا سمبيًا عمى الرحة الشفدية في السجتسعات خرػصًا التي ال تقجم الجعع االجتساعي ألفخادىا 

(Condor,2011:194( وقج أشار , )2011 (Sindic,  إلى أن العػامل التي تدبق حرػل التجني في شعػر السػاششة مثل
العبلقات األسخية , و السجتسعية القػية يسكغ ان تزعف مع التحػالت االجتساعية الدخيعة مسا يؤدي إلى اضسحبلل الذعػر 

 (. Sindic, 2011: 203بالسػاششة )
( أن ىحا السفيػم (Giuliani,2003ُيعج التعمق بالسكان, عامبًل ذي تأثيخا كبيخًا في حياة األفخاد , و تخى  مغ جانب اخخ,     

يشخفس عشجما يربح السكان الحي يعير فيو الفخد غيخ قادر عمى تمبية الحاجات و الخغبات السادية , أو االجتساعية التي تحج مغ 
و عجم الحخية في التشقل حيشيا يسثل السكان مرجرًا لمزغط , و عامبًل مؤثخًا عمى مدتػى السذاركة االجتساعية  ضسغ السكان 

( تػصمت الشتائج  إلى أن لمسكان أثخًا واضحًا Halpenny,2010( ,  وفي دراسة ) Giuliani,2003:149رفالية و رضا الفخد )
لدمػكي, نتيجة لمخبخات الديئة التي مخَّ بيا خاصة في  عمى العسميات الشفدية الخاصة بالفخد مثل , الجانب العاشفي و السعخفي و ا

 (.Halpenny,2010: 409تمظ األماكغ السحخومة , السيسا ان كانت تمظ األماكغ معخضة لمتيجيج ) 
,  كسا ان التعمق السفخط بالسكان يسكغ ان يؤدي إلى انخخاط الفخد أو الجساعة في أعسال معارضة ألي تغييخ لمسكان الستعمق بو    

قج ترل ىحه االعسال إلى حج العشف مغ أجل بقاء ذلظ السكان عمى خرػصيتو كػنو يسثل جانبًا ميسا في إدراكيع ومذاعخىع 
(Mihaylov & Perkins ,2014:70) 

مت في ونتيجة لسا مخَّ بو عخاقشا الحبيب مغ ضخوف استثشائية )أمشية, سياسية, اقترادية( مسا انعكذ سمبًا عمى جسيع مجنو تشا    
تمظ الطخوف مشاشق العذػائيات التي يشخفس أو يشعجم فييا تقجيع الخجمات األساسية , و الحي قج يزعف شعػر سكانيا بيػيتيع 

 الػششية )شعػرىع بالسػاششة ( , أو تعمقيع بالسكان  جاء البحث الحالي كسحاولة عمسية جادة لئلجابة عغ تداؤل رئيدي, ىػ:
 االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني لجى سكان العذػائيات ؟   ما قػة و اتجاه العبلقة  

 أهسية البحث :
يختبط  شعػر الفخد بالسػاششة بقبػل ذاتو جدءًا أو عزػًا ضسغ مجسػعة أو مجتسع كبيخ تتحدغ فيو صحتو الجدجية و الشفدية      

( فالذعػر السختفع بالسػاششة يؤثخ بذكل إيجابي عمى دافع الفخد لمكيام Gray & Griffin, 2014: 313و يذعخ بالدعادة والجافعية )
بجور نذط في اتخاذ القخارات التي تؤثخ عمى السجتسع , أو مداعجة اآلخخيغ عغ شخيق الكيام بعسل تصػعي , أو البقاء عمى إشبلع 

, أو الكيام بالكثيخ مغ األنذصة األخخى التي تيجف بذأن األفخاد و األحجاث في السجتسع , أو السذاركة في مشطسات السجتسع السجني
إلى تعديد الحياة الكخيسة ألفخاد السجتسع , ففي ىحا الرجد اشارت  نتائج البحػث العمسية إلى  وجػد عبلقة إيجابية بيغ شعػر الفخد 



تمظ الفخد شعػر عاٍل بالسػاششة , إذ بالسػاششة وبيغ سمػكيات السػاششة اإليجابية التي تخجم السجتسع , وعمى وجو التحجيج حيغ يس
يتذكل لجيو مدتػى متدايجًا مغ الجافعية لمسداىسة في خجمة السجتسع عبخ السذاركة بالسبادرات السختمفة و تحقيق التكافل االجتساعي 

دء ال يتجدأ مشيا (, فالسػاششة عسػمًا تعشي السذاركة الذخرية ضسغ نطام أو بيئة يذعخ األفخاد بأنيع ج,(Newman, 2016: 2فيو
, و عميو أصبح تعديد الذعػر بالسػاششة أمخًا بالغ األىسية ألفخاد أي مجتسع , فػجػد السجتسع يتػقف عمى شعػر أفخاده بالسػاششة و 

أن يذعخ أفخاد السجتسع أن السجسػعة ميسة ليع  وأنيع ميسيغ لمسجسػعة التي يشتسػن إلييا, و أن السجتسع  –بسعشى  -االنتساء 
 ( . Rifkin,2016:18ػف يمبي احتياجاتيع )س

( إلى وجػد فخوق جػىخية وميسة بيغ األفخاد في الذعػر بالسػاششة , اذ ضيخ عشج اإلفخاد الحيغ يترفػن Pancer,2015أشار )     
ساعي لآلخخيغ , و بذعػر السػاششة السختفع مدتػيات عالية مغ تقجيخ الحات , و شعػر عاٍل بالتفاؤل , و السديج مغ الجعع االجت

( وتكسغ أىسية Pancer, 2015: 60شعػر أكبخ بالسدؤولية االجتساعية , ىحا مقارنة باألفخاد الحيغ ليذ لجييع شعػرًا بالسػاششة )
مفيػم الذعػر بالسػاششة في كػنو يعج جدءًا مغ ىػية الفخد فيػ ليذ مجخد مفيػم ييتع بالعبلقات بيغ األفخاد , بل بػصفو الخخيصة 

لسعخفية و العاشفية لميػية التي تجيب عمى سؤال عشج كل مشا , وىػ : أيغ أنتسي ؟  , فقج ال يكػن ىحا الذيء شخرًا ولكشو قج ا
 .(Gray & Griffin, 2014: 314)يكػن تاريخًا أو مكانًا أو عائمة أو جدء آخخ مغ اليػية السذتخكة

ق السكاني في تعديد الجػانب السيسة لمسػاششة عغ شخيق تعديد شعػر إضافة إلى أن  الجراسات أشارت إلى وجػد دور لمتعم   
األفخاد بانتسائيع لمسجتسع مسا يجعميع يصػرن مخونة في االداء و العسل الجساعي و التشطيع الحاتي خاصة عشج حجوث 

ذكل عبخ ضػاىخ مختمفة , ( كسا أشارت نتائج بعس الجراسات إلى أن التعمق بالسكان يسكغ أن يتEscalera,2020: 16األزمات)
(, فتػصمت Yuksel,2010:282بسا في ذلظ التفاعل الستكخر مع السكان, و التفاعل االجتساعي داخل البيئة , والحاجة إلى الخضا)

( إلى وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بيغ الخضا عغ السكان والتعمق بو , و  Ramkissoon ,2015دراسة رامكدػن  )
(, كسا ارتبط مفيػم Ramkissoon  et al ,2015: 8لسذاعخ اإليجابية أو الدمبية و الخضا ىي محجد ميسة لمتعمق بالسكان )أن ا

( وجج أنو في خزع مخاوف األفخاد اثشاء جائحة    Meagher et al,2020التعمق بالسكان بالرحة الشفدية ففي نتائج دراسة )  
19GOVID- أصبح السكان و باألخز الس(1شدل مرجرًا لمجػء و األمان و االستقخار : Meagher et al,2020.) 

دعع الحاكخة ؛ فيػ يداعج األفخاد عمى عسمية التحكخ عغ إلى مجى أىسية السكان في Kenz,2014) في حيغ أشارت نتائج دراسة )
( أن التجارب الحية و (Vorkinn & Riesa,2001(, و يخى Knez,2014:165شخيق ربط السكان باألحجاث الساضية و األفخاد )

 Vorkinn)ذكخيات تمظ التجارب يسكغ ان تداىع في تكػيغ التعمق بالسكان, و ان التفاعل االجتساعي يسكغ أن ُيعدز التعمق بالسكان 
& Riesa 2001, 251)ػميةلتعمق بالسكان  يسكغ أن يػفخ االستعادة العاشفية و السعخفية واليخوب مغ الزغػشات الي, كسا ان ا 

سكانيل  (, و وجج Harting, 2001, 592التي يتعخض ليا األفخاد , وذلظ  بالمجػء إلى بعس األماكغ التي يذعخون بالخاحة فييا )
ان التعمق بالسكان يسكغ ان يخمق شعػرًا باالنتساء عغ شخيق ربط األفخاد بذكل رمدي   (Scannell & Gifford, 2017)وجيفػرد 

أو عغ شخيق تعديد الخوابط االجتساعية و عزػية السجتسع  , في السقابل  يسكغ لبلنتساء إلى مكان أن يعدز  بأسبلفيع أو ثقافاتيع 
 ,Scannell & Gifford)رأس السال االجتساعي , مسا يؤدي إلى فػائج عمى مدتػى السجسػعة , مثل عسل مجتسعي أكثخ فعالية 

2017:4. ) 
يتبيغ مسا ذكخ آنفًا أىسية مفيػم السكان والتعمق بو في حياة أفخاد السجتسعات عسػمًا , لحا تصمب األمخ دراستو السيسا ان بعس     

األدبيات تحىب إلى مجى اىسية مفيػم التعمق بالسكان في كثيخ مغ السجاالت مشيا عمع الشفذ البيئي , و عمع الشفذ االجتساعي و 
 (.Shiran,2019:14لجغخافية البذخية واليشجسة السعسارية )عمع االجتساع و ا

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



أىتست بسفيػمي البحث  و ارتباشيسا بستغيخات اخخى, إال ان ىحيغ السفيػميغ مغ بالخغع مغ ان ىشاك عجد مغ الجراسات األجشبية  -
ة السفاليع السيسة في مجال عمع الشفذ , و لع يشاال اىتساما كافيًا في الجراسات العخبية و السحمية, كسا يعج محاولة عمسية لبحث العبلق

يسا معًا _ عمى حج عمع الباحثة _ وبيحا قج تديع دراستيسا في تقجيع بيغ متغيخيغ)شعػر السػاششة والتعمق السكاني( لع يدبق دراست
 إضافة عمسية ججيجة لمسكتبة العخبية و السحمية.

تشاولو الحج السفاليع السيسة في مجال عمع الشفذ االجتساعي , وىػ مفيػم الذعػر بالسػاششة والحي يعج مغ السفاليع السيسة و   -
 جتسع.الستججدة في حياة الفخد و الس

 تتدامغ أىسية ىحا البحث مع أىسية مجتسع البحث الستسثل بدكان العذػائيات . -
 : الى تعخفاليدتيجف البحث الحالي أهداف البحث : 

 . الذعػر بالسػاششة لجى سكان العذػائيات. 1
 سكان العذػائيات.. داللة الفخوق اإلحرائية في الذعػر بالسػاششة وفق متغيخي الشػع )ذكػر, إناث( و العسخ لجى 2
 . التعمق السكاني لجى سكان العذػائيات . 3
 .  داللة الفخوق اإلحرائية في التعمق السكاني وفق متغيخي الشػع )ذكػر, إناث( و العسخ لجى سكان العذػائيات . 4
 .  العبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني لجى سكان العذػائيات . 5

 حث :حدود الب
(, مغ الحكػر   و اإلناث , الحيغ تتخاوح 2021يتحجد البحث الحالي بدكان العذػائيات ضسغ مخكد مجيشة الجيػانية لمعام )    

 ( سشة.70 – 20أعسارىع بيغ )
 تحديد السرطمحات :

 :( Sense of citizenship) . الذعهر بالسهاطشة1
 عّخفيا:

- (McMillan&Chavis,1986:)  " يخى فيو األفخاد انيع ميسػن لبعزيع البعس و لمسجسػعة التي  باالنتساءشعػر عام ,
"  يع و تػاصميع مع بعزيع البعساتيشتسػن الييا , ويكػن لجييع ايسان مذتخك بان احتياجاتيع الستبادلة سيتع تمبيتيا عغ شخيق التدام

(9:McMillan&Chavis,1986.) 
( تعخيفًا نطخيًا لبحثيسا, و ذلظ العتساد McMillan & Chavis,1986بلن وشافد): تبشى الباحثان تعخيف مكسالتعريف الشعري 

 نطخيتيسا في قياس مفيػم الذعػر بالسػاششة , وتفديخ نتائج البحث.
الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب ) سكان العذػائيات( عشج استجابتو عغ فقخات مكياس شعػر السػاششة  التعريف االجرائي:

 تع بشاءه في البحث الحالي . الحي
 
 (:Place attachment. التعمق السكاني )2

 عخفيا:
- Scannell & Gefford,2010):) مفيػم متعجد االبعاد ُيذيخ إلى وجػد رابصة نفدية بيغ الفخد واالماكغ التي يعصييا ذلظ "

 (. Scannell & Gefford,2010:5الفخد أو الجساعات معشى رمديًا " )
( تعخيفًا نطخيا لبحثيسا, و ذلظ العتساد Scannell & Gefford,2010: تبشى الباحثان تعخيف سكانيل و جيفػرد)الشعري  التعريف-

 نطخيتيسا في قياس مفيػم التعمق السكاني, و تفديخ نتائج البحث الحالي. 
استجابتو عغ فقخات مكياس التعمق السكاني : الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب )سكان العذػائيات(عشج التعريف االجرائي-

 الحي تع بشاؤه في البحث الحالي .



  اإلطار الشعري:
   (Sense of Citizenshipاواًل. الذعهر بالسهاطشة )

و أصبحت نقصة البجاية لسعطع األبحاث الحجيثة حػل (, 1986,انبثقت ىحه الشطخية عغ اعسال كل مغ )ماكسيبلن وشافيد  
ي بالسجتسع , الحي عخفتو بالذعػر باالنتساء لمسجتسع  و الذعػر بأن األعزاء ميسػن لبعزيع البعس ولمسجسػعة, اإلحداس الشفد

 ,McMillan & Chavis). (1986:9ووجػد إيسان مذتخك بأن حاجات أعزاء السجتسع يسكغ تمبيتيا عبخ التداميع بأن يكػنػا مًعا 
يتكػن مغ أربعة مجاالت ىي العزػية و التأثيخ و الحاجات و التػاصل العاشفي و أشارا إلى أن الذعػر باالنتساء لمسجتسع 

(Ozkan et al,2019:33) 
 :(Membership) العزهية. 1

شعػر بأن الفخد قج استثسخ جدًءا مغ نفدو ليربح عزًػا في مجتسعو, ومغ ثع فان لو الحق في االنتساء لمسجتسع, إنيا شعػر      
 Albanesi etمغ السجتسع الحي يعير فيو, والعزػية ليا حجود مذتخكة بيغ اعزاء السجتسع )بان يكػن الفخد جدًءا 

al,2007:387)( ويخى كل مغ ,McMillan & Chavis ان الحجود ىي مغ السكػنات الرعبة ألنيا تتزسغ العقػبات لكغ )
ع... الخ تجعل مغ السسكغ في بعس االحيان التغاضي العبلقة الحسيسية التي تكػن بيغ افخاد السجتسع الشاشئة مغ تقاليجىع وعاداتي

عشيا ولكغ حدب شجتيا.  فالحجود عسػما تػفخ لؤلعزاء األمغ العاشفي البلزم الحي يسكشيع مغ الكذف عغ الحاجات والسذاعخ 
قع بأن الفخد يتصابق مع وتصػيخ العبلقة االجتساعية الػثيقة, اذ يشصػي الذعػر بالعزػية واالنتداب, عمى االحداس واالعتقاد والتػ 

السجسػعة ولو مكانة فييا والذعػر بالقبػل مغ قبل السجسػعة واالستعجاد لمتزحية مغ أجميا, أي يربح بإمكان الفخد القجرة عمى 
 االنتساء الى السجسػعة, اذ اشار ماكسيبلن وشافيد الىاليػية و االستثسار الذخري الحي يعتبخ مداىع ميع في الذعػر بالعزػية و 

أن العسل مغ أجل العزػية سيػفخ شعػًرا بأن الفخد قج حرل عمى مكان في السجسػعة وأنو نتيجة ليحا االستثسار الذخري, ستكػن 
 . Sonn & Fisher,1996:16-17 )العزػية أكثخ أىسية وقيسة الن االعزاء يستمكػن رمػزا مذتخكة كالعمع مثبل)

 :(Influence) التأثير. 2
التجاه يسثل فكخة أنو لكي يشجحب او يشزع العزػ إلى مجسػعة اجتساعية معيشة, يجب عميو أن يكػن لو بعس مفيػم ثشائي ا    

التأثيخ عمى ما تفعمو السجسػعة, ومغ ناحية أخخى, يعتسج التساسظ عمى قجرة السجسػعة عمى التأثيخ عمى أعزائيا, وىحا يصخح 
ي وقت واحج؟ ىل مغ الديئ أن تسارس جساعة ما نفػذىا عمى أعزائيا لتحقيق سؤاليغ: ىل يسكغ ليحه القػى الستشاقزة أن تعسل ف

التصابق والتشاغع؟ لقج اشار الكثيخ مغ الجراسات إلى أن ىاتان القػتان يسكشيسا بالفعل العسل في وقت واحج, فغالبًا ما يكػن األفخاد 
في الغالب مغ أعزاء السجسػعة األكثخ نفػذًا, في حيغ أن  الحيغ يقخون بأن احتياجات اآلخخيغ وقيسيع وآرائيع تيسيع ىع يكػنػن 

الحيغ يزغصػن دائسًا لمتأثيخ ويحاولػن الديصخة عمى اآلخخيغ ويتجاىمػن رغبات وآراء اآلخخيغ غالًبا ما يكػنػن األقل قػة في  أولئظ
 & McMillan)والتصابق معياالسجسػعة وىحا يسثل وجػد عبلقة إيجابية بيغ تساسظ السجسػعة والزغط لمتػافق 

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 أكثخ استجابة الحتياجات الفخد والجساعة الرغيخة, حيث 

ؤدي السذاركة في الجسعيات السجتسعية التصػعية أو في البخامج الحكػمية إلى تقاسع الدمصة والحي يؤدي مغ ثع إلى زيادة "ممكية" ت
 (.( Andoh,2011:15السجتسع, وزيادة الخضا, وزيادة التساسظ 

 :(Fulfillment of Need) تحقيق الحاجات .3
الحاجات, او التعديد, فإن التعديد كسحفد لمدمػك ىػ حجخ الداوية في البحث الدمػكي, السكػن الثالث التكامل وتحقيق ُيخاد ب     

ومغ الػاضح أنو لكي تحافع أي مجسػعة عمى إحداس إيجابي بالتعاضج, يجب أن تكػن السجسػعة مجدية ومفيجة ألعزائيا, ومع 
تحجيج جسيع التعديدات التي تخبط األفخاد معًا ضسغ مجتسع او ذلظ, ونطخًا لمصبيعة السعقجة لؤلفخاد والجساعات, فقج كان مغ السدتحيل 

مجسػعة, وذلظ بخغع تحجيج الكثيخ مغ السعدزات, ويبجو أن االفخاد يشجحبػن نحػ األشخاص والسجسػعات التي تقجم او تػفخ ليع أكبخ 



انب اخخ, تعمع ثقافتشا و عائبلتشا , ومغ ج(Chavise& Mcmillan, 1986:25قجر مغ السكافآت وىحا ما يجعى بالبيئة السبلئسة)
كل واحج مشا مجسػعة مغ الكيع الذخرية والتي تذيخ إلى احتياجاتشا العاشفية والفكخية, فحيشسا يجتسع األفخاد الحيغ يتذاركػن الكيع 

نزسام معًا قج يكػنػن معًا ضسغ السجسػعة, يججون أن لجييع حاجات وأولػيات وأىجافًا متذابية, ومغ ثع تعديد االعتقاد بأنو عبخ اال
 .(McMillan & Chavis,1986:13)أكثخ قجرة عمى تمبية ىحه الحاجات والحرػل عمى التعديد الحي يدعػن إليو 

 : ((Shared Emotional Connection العاطفي السذترك تهاصلال. 4
يعتسج التػاصل العاشفي السذتخك, جدئيًا عمى وجػد تاريخ مذتخك , إذ انو ليذ مغ الزخوري أن يكػن أعزاء السجسػعة ليع       

التاريخ نفدو مغ أجل مذاركتو, ولكغ يجب أن يتعاشفػا معو ويكػنػا عبلقات اندانية فيسا بيشيع , فان تفاعبلت األعزاء مع 
سحجدة لؤلحجاث قج تديل أو تسشع مغ قػة السجتسع, فالدسات التالية ميسة لسبجأ التػاصل العاشفي األحجاث السذتخكة والدسات ال

السذتخك: التػاصل السفتخض: فكمسا زاد تفاعل األفخاد, زادت احتسالية تقاربيع, وجػدة التفاعل: فكمسا كانت التجارب الذخرية 
الرػرة الشيائية إلحجاث التفاعل : فإذا  يل مغ التساسظ بيغ افخاد السجسػعة, ووالعبلقات أكثخ إيجابية, زاد االرتباط, فان الشجاح يد

كان التفاعل غامًزا وتخكت السيام والسدائل التي تخز السجتسع دون حل, فديتع إعاقة تساسظ السجسػعة, التكافؤ السذتخك: فكمسا 
بيشيع, زادت الخابصة السجتسعية لمسجسػعة التي يشتسػن  زادت أىسية الحجث السذتخك بيغ االفخاد, اي كمسا حجث تكافئ في  الفخص

الييا ,االستثسار: أي ما  قام باستثساره العزػ مغ جيج و وقت ومال يبخز اىسيتو في تاريخ السجتسع والػضع الخاىغ ,الن ذلظ يجل 
لسجتسع يجل عمى إحداسو العام بو, عمى التػاصل العاشفي وىػ بالشياية شكل مغ اشكال االستثسار فبسقجار ما يتحسل الفخد ألجل ا

تأثيخ الخفعة او االذالل عمى اعزاء السجتسع: فالسكافئة او الخفعة لمعزػ داخل السجتسع تجعمو يشجحب لو, اما االذالل داخل 
 سيوىي مػجػدة الى حج ما في جسيع السجتسعات وغالبا ما تكػن ىي اليجف االساالسجتسع فديػلج الزغيشة, الخابصة الخوحية: 

لمسجتسعات والصػائف الجيشية وشبو الجيشية, فيي تسثل روح السجتسع سػاء كانت ديشية او غيخ ذلظ,  لكغ مغ السيع ان تكػن ذات 
 (McMillan & Chavis,1986:12-14).مػضع مغ االىتسام والتقجيخ  لجسيع اعزاء السجتسع  

 (Place Attachmentثانيا. التعمق السكاني)
لمتعمق بالسكان, اذ يخى ىحا الشسػذج أن التعمق بالسكان مفيػم متعجد  سجاالت )سكانيل و جيفػرد( إشارًا ثبلثي الأقتخح كل مغ 

ػك في التعمق بالسكان , األول  بالعسميات الشفدية التي تػضح كيف يتجمى تأثيخ العاشفة و اإلدراك و الدممجالو يزع في  سجاالتال
دية و الجساعية , في الذخز , و يػضح إلى أي مجى يعتسج التعمق بالسكان عمى السعاني الفخ  سجالل بالثاني فيتسث سجالأما ال

&  (Gifford,2010:2الثالث فيػ السكان بسا في ذلظ خرائز ذلظ السكان , و مالية التعمق بالسكان وشبيعتو  سجالحيغ أن ال
(Scannell. 

 :العسميات الشفدية مجال  .1
بالصخيقة التي يختبط بيا األفخاد و الجساعات بالسكان و شبيعة التفاعبلت الشفدية التي تحجث في البيئات   سجاليتعمق ىحا ال      

ثبلث مدتػيات , ىي : )التعمق بالسكان كسؤثخ( , االرتباط بيغ الفخد و  سجال بالشدبة ليع , و يتزسغ ىحا ال التي تكػن ميسة
و ىحا ما يجعى بحب السكان , و ىػ يػضح الجور السخكدي لمتأثيخ العاشفي في السكان يشصػي عمى ارتباط عاشفي بسكان معيغ 

االرتباط و التعمق بيغ الفخد و السكان , و أكثخ ما يتسثل بطاىخة اليجخة أو الشدوح , عشجما يتعيغ عمى األفخاد مغادرة أماكشيع في 
يجخة أو الشدوح يشتج عشيسا مذاعخ الحدن و الخغبة في العػدة حالة و قػع كارثة شبيعية أو حخب أو اليجخة أو إعادة التػشيغ , فال

إلى ذلظ السكان , ومغ ثع فان التعمق بالسكان يقػم أساسًا عمى العاشفة , و إضافة إلى ذلظ يسكغ أن يسثل التعمق بالسكان مجسػعة 
, و ىحا ال يعشي (Scannell & Gifford,2010:2)متشػعة مغ السذاعخ مثل الحب   و الخضا و الخػف و الكخالية و التشاقس 

أنو يسثل عاشفة ايجابية دائسًا , فسثبًل يسكغ لمفخد أن يعج مشدل الصفػلة مكان ميع , غيخ ان ىحا ال يعشي بالزخورة أن التعمق بيحا 
مشيا , وفيسا يتعمق  السشدل سػف يكػن ايجابيًا , فقج تخمق التجارب غيخ الدعيجة أو السؤلسة في مكان ما مذاعخ سمبية أو حتى نفػراً 

بالسدتػى الثاني) التعمق بالسكان كإدراك( التعمق بالسكان يسكغ ان يتزسغ العشاصخ السعخفية , فالحكخيات و السعتقجات و السعشى و 



, و Ratcliffe & Korpela,2016,122)السعخفة التي يخبصيا األفخاد بأماكشيع أو بيئاتيع تجعميا ىامة عمى السدتػى الذخري )
تسثل السدتػى الثالث بـ )التعمق بالسكان كدمػك(, يتدع التعمق بالسكان بدمػكيات الحفاظ عمى القخب وىحه تعتسج عمى شػل مجة ي

اإلقامة في مكان ما و الجيػد التي يبحليا الفخد لمعػدة اليو , و مثال ذلظ الحشيغ إلى الػشغ , أن بعس األفخاد الحيغ تغيبػا عغ 
مغ الدمغ يعبخون عغ رغبة كبيخة في العػدة إلى السكان أو حتى زيارتو , وفي بعس األحيان يسكغ أن تشصػي مشازليع لسجة شػيمة 

العػدة عمى الكثيخ مغ الجيج أو التكمفة , كسا ان الحج الجيشي ىػ سمػك آخخ يجدج الجيػد السبحولة ليكػن الفخد قخيبًا مغ مكان يعج 
  Gifford,2010: 3)  &.(Scannellىاما بالشدبة لو 

 :  الذخص مجال  .2
التعمق بالسكان عمى السدتػييغ الفخدي و الجساعي: فعمى السدتػى الفخدي فإنو يشصػي عمى الخوابط  سجالُيػضح ىحا ال      

 يعج التعمق بالسكان أقػى بالشدبة لمبيئات او االماكغ التي تثيخ -عمى سبيل السثال-الذخرية التي يستمكيا الفخد مع مكان ما, 
الحكخيات الذخرية عشج الفخد, إذ يخى الشسػذج أن ىحا الشػع مغ التعمق بالسكان يسكغ ان يداىع في إحداس ثابت بالحات, وبالسثل, 
تربح األماكغ ذات مغدى بالشدبة لمفخد عبخ التجارب الذخرية اليامة, مثل اإلدراك ومعالع السكان,  ومثال ذلظ , مقابمة او لقاء 

ان ما ألول مخة, وتجارب الشسػ الذخري, وفيسا يتعمق بالسدتػى الجساعي يتألف التعمق بالسكان مغ السعاني فخدًا ميسًا في مك
الخمدية لمسكان التي تكػن مذتخكة بيغ األعزاء او افخاد السجسػعة, فالتعمق ىشا ىػ عسمية مجتسعية او جساعية تختبط فييا 

 , Barazegaranفييا ثقافاتيع, ومغ ثع يحافطػن عمييا ويتعمقػن بيا) السجسػعات او االفخاد بالسشاشق التي قج يسارسػن 
(. كسا تخبط الثقافة األعزاء ببعزيع البعس في اوضاعيع الحالية عغ شخيق  الخبخات التاريخية والكيع والخمػز 2020:34

شخيق الجيغ, يسكغ ان تختفع معاني  السذتخكة فيسا بيشيع, إضافة الى ذلظ قج يكػن التعمق بالسكان قائسًا عمى أساس ديشي, فسغ
بعس األماكغ إلى مختبة مقجسة ال تقخب االفخاد مغ عباداتيع الجيشية فقط , بل إن احتخام ىحه األماكغ وحسايتيا يعكدان بذكل 

رتباشات الجيشية أساسي الػالء الثقافي لمفخد ليحه االماكغ, وعمى الخغع مغ أن األديان غالبًا ما تحجد األماكغ السيسة, إال أن اال
بالسكان يسكغ أن تكػن أيًزا فخدية: فقج يكتدب السكان أىسية روحية عغ شخيق تجارب الفخد  الذخرية لمفخد والبج مغ االشارة الى 

سكان ان السدتػيات الثقافية والفخدية لمتعمق بالسكان ليدت مدتقمة تسامًا, إذ  تؤثخ معاني وقيع السكان  الثقافية عمى مجى التعمق بال
مغ الشاحية الفخدية, وكحلظ التجارب والخبخات الفخدية داخل السكان إذا كانت إيجابية يسكشيا السحافطة عمى التعمق بالسكان مغ 

 (. Scannell & Gefford ,2010:7الشاحية الثقافية وربسا تقػيتو )
 : السكانمجال   .3

إلى مدتػييغ ىسا :  سجالتقديع ىحا ال األكثخ أىسية في مفيػم التعمق بالسكان وعميو تع سجاليشطخ الى السكان بانو ال    
)االجتساعي والسادي( و يتكػن االرتباط االجتساعي مغ الخوابط االجتساعية واالنتساء إلى الحي واأللفة مع الدكان السكيسيغ فيو, في 

األفخاد والسمكية مثل امتبلك مشدل, أو تمبية احتياجاتيع لسأوى يػمي يسكشيع  حيغ ان االرتباط السادي يسكغ التشبؤ بو عبخ مجة إقامة
( ويخى ىحا الشسػذج ان االفخاد يختبصػن اكثخ باألماكغ التي تديل  Li& Ham, 2019: 4البقاء فيو, أو تحقيق اىجاف شػيمة األمج)

كغ أن تشبع مغ التفاعبلت الذخرية حيث تؤثخ بعس مغ العبلقات االجتساعية وىػية السجسػعة, فأن روابط الجػار القػية يس
الدسات السادية مثل الكثافة الدكانية والقخب ووجػد وسائل الخاحة وغيخىا مغ السجاالت االجتساعية عمى ىحه 

ياة ( ويسكغ تسييد السجتسع إلى نػعيغ: مجتسع االىتسام السذتخك, وفيو يختبط األفخاد عبخ نسط الحJelley,2013:16التفاعبلت)
  &  Gifford,2014:481والسرالح السذتخكة, و مجتسع السكان الحي يختبط االفخاد فيو عغ شخيق السػقع الجغخافي )

.(Scannellتخبط األفخاد  سجاالت خد والسكان فإن الكثيخ مغ الونطخًا لمسدتػى السعقج الحي تترف بو عسمية االرتباط بيغ الف
بيخة بالشدبة ليع, حيث ان بعزيا يعج أقػى أو أكثخ بخوزًا مغ البعس اآلخخ, وان الكثيخ مشيا بأماكشيع التي يسكغ ان تذكل اىسية ك

 .( Gifford,2010: 5)  &Scannellمتجاخل معًا وغيخ مشفرل 
 



 مجتسع البحث:
( 3238يتحجد مجتسع البحث الحالي بدكان العذػائيات بسخكد محافطة الجيػانية , تسثل بعجد الػحجات الدكشية  البالغ عجدىا )     

( قصاعات بمجية , وذلظ لعجم الحرػل عمى احرائيات ألفخاد السجتسع وفق متغيخي )الشػع, العسخ(, وبشاًء عمى ذلظ 6مػزعيغ عمى)
 ىا مجتسعا لبحثيسا. ارتأى الباحثان اعتساد

 
 عيشة البحث :         

( مػاششًا و مػاششة مغ سكان العذػائيات 504تع اختيار العيشة  بالصخيقة العذػائية الصبكية ذات التػزيع الستداوي, إذ ٌاختيخ)     
( مغ أرباب 15.565و )( مغ اإلناث و الحيغ يذكمػن ما ندبت252( مغ الحكػر و )252في مخكد مجيشة الجيػانية , و بػاقع )

( إلى أن حجع العيشة وكبخىا ىػ اإلشار األندب في عسمية االختبار فكمسا زاد حجع العيشة قل (Ebel,1972األسخ, اذ يذيخ أيبل 
 ( ُيبيغ ذلظ .1(, وججول )Ebel,1972:289-290احتسال وجػد الخصأ السعياري )

 (1ججول )
 الشهع )الذكهر, واإلناث(عيشة البحث مهزعة وفق قطاع الدكن و متغير 

 
 مقياسي البحث:

 (:The sense of citizenship scale( مقياس الذعهر بالسهاطشة )1)
 أرتأى الباحثان بشاء مكياس لكياس السفيػم السحكػر آنفًا عغ شخيق مجسػعة مغ الخصػات الستتابعة وىي:

 أ.  تحديد السفههم نعريًا: 
ليحا السفيػم والحي سبقت McMillan & Chavis,1986)  تع تحجيج السفيػم نطخيًا مغ خبلل تبشي تعخيف مكسبلن و شافيد )

 رة اليو آنفًا .االشا
 ب. جسع الفقرات وصياغتها:

( فقخات, ومجال تحقيق 8(  فقخات, ومجال التأثيخ )8( فقخة تػزعت عمى أربعة مجاالت, وىي: مجال العزػية )32تع صياغة ) 
الستسثل ( فقخات, وذلظ عغ شخيق  اإلفادة مغ اإلشار الشطخي الُستبشى 7( فقخات, اما مجال التػاصل العاشفي السذتخك )9الحاجات )

و بعس الجراسات الدابقة التي أتدقت و اإلشار الشطخي الستبشى لكياس متغيخ البحث  ( (McMillan & Chavis ,1986شطخية ب
 ذ.الحالي, إضافة الى بعس األفكار السفيجة التي تقجم بيا األساتحة السختريغ في عمع الشف

 ج. تدرج اإلجابة و ترحيح السقياس:

 
 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 السجســػع



(  في بشاء مكياس الذعػر بالسػاششة, وذلظ ألنو ال يحتاج إلى جيج كبيخ في حداب Method Likertتع استعسال شخيقة ليكخت )
غيخ  –محايج –افققيع الفقخات واوزانيا  و تكػن في الغالب ذات درجة ثبات عالية, لحا تع اختيار البجائل االتية لئلجابة, وىي : ) مػ 

( عمى التػالي في حالة  3, 2, 1( عمى التػالي واالوزان )1, 2, 3مػافق( والتي تسشح االوزان االتية في حالة الفقخات االيجابية ) 
 الفقخات العكدية .

 
 د. تعميسات السقياس :

تعج تعميسات السكياس بسثابة الجليل الحي عغ شخيقو يدتخشج السدتجيب عشج إجابتو عمى فقخات السكياس , وعميو أخح بشطخ      
 االعتبار ان تكػن تمظ التعميسات واضحة ومبدصة و مفيػمة , مع تقجيع مثااًل يػضح كيفية االجابة 

 ه. صالحية فقرات السقياس:
( فقخة عمى مجسػعة 32قخات مكياس الذعػر بالسػاششة ُعخض السكياس برػرتو األولية السكػنة مغ )لغخض التحقق مغ صبلحية ف  

( محكسًا  لغخض أبجاء آرائيع فيسا يخز صبلحية فقخات السكياس , وتعميساتو , 20مغ السحكسيغ في عمع الشفذ, والبالغ عجدىع )
سفيػم ومجاالتو  في ضػء الشطخية الُستبشاة ,  و بعج جسع آراء السحكسيغ وبجائل اإلجابة عشو  , مع تقجيع التعخيف الشطخي ليحا ال

( فقخة و استبعاد الفقخة 31%( فأكثخ , ىحا وقج تست السػافقة عمى )80وتحميميا تع اعتساد الفقخات التي حازت عمى ندبة اتفاق )
 ذلظ. ( ُيبيغ2و ججول )60%  ( في مجال التأثيخ  والتي حرمت عمى ندبة مػافقة 13)

 (2ججول )
 آراء السحكسيغ حػل صبلحية فقخات مكياس الذعػر بالسػاششة

 العجد الفقخة السجال
 السعارضػن  السػافقػن 

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار

 العزػية
2-3-6 3 20 100% 0 0% 

5- 8 2 18 90% 2 10% 
1-4-7 3 16 80% 4 20% 

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

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

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% 
  التػاصل
العاشفي 
 السذتخك

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

29 1 17 %85 3 15% 
      

 االستطالعية لمسقياس:و. التجربة 
لغخض التعّخف عمى وضػح تعميسات السكياس ومجى فيع فقخاتو وكيفية اإلجابة عشيا , إضافة  إلى حداب الػقت السصمػب      

( مػاششا و مػاششة مغ سكان العذػائيات في مخكد مجيشة 40لئلجابة عشو , ُشّبق السكياس عمى عيّشة استصبلعية تألفت مغ )
( مغ اإلناث, وتبيغ مغ ىحا التصبيق أن تعميسات السكياس وفقخاتو و كيفية اإلجابة عشو 20( مغ الحكػر و)20بػاقع )الجيػانية , و 

 ( دقيقة .17-10كانت واضحة ومفيػمة لمسدتجيبيغ  و تخاوح الػقت السدتغخق لئلجابة بيغ )



 ز.  تحميل الفقرات إحرائيًا:
االتداق الخارجي( واسمػب عبلقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية)االتداق الجاخمي(, إجخائييغ يعج اسمػبا الفخق بيغ مجسػعتيغ متصخفتيغ) 

 مشاسبيغ في تحقيق ذلظ.
 السجسهعتان الستطرفتان:  -1

 504)لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكياس الذعػر بالسػاششة , تع تصبيق السكياس عمى عيشة البحث البالغة )     
ػاششة مغ سكان العذػائيات, و بعج ترحيح استجابات األفخاد و حداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى مكياس الذعػر مػشغ وم

( درجة , 71( درجة إلى )91بالسػاششة , تع تختيب الجرجات تشازليًا ابتجاًء مغ أعمى درجة و انتياء بأدنى درجة و التي تخاوحت مغ )
( استسارة 136الستسارات الحاصمة عمى أعمى الجرجات و التي ُسسيت بالسجسػعة العميا و البالغة )%( مغ ا27ومغ ثع اختيار ندبة )

%( مغ االستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وُسسيت 27( درجة , و اختيار ندبة )84( إلى )91تخاوحت درجاتيا بيغ )
%( العميا   و (27( درجة , ىحا و أن ندبة 71( إلى )80ا بيغ )استسارة أيزًا تخاوحت درجاتي136)  بالسجسػعة الجنيا و البالغة )

الجنيا مغ الجرجات تسثل أفزل ندبة يسكغ أخحىا في تحميل الفقخات , و ذلظ ألنيا تقجم لشا مجسػعتيغ بأقرى ما يسكغ مغ حجع و 
 ( .1981:74تسايد حيشسا يكػن تػزيع الجرجات عمى السكياس تػزيعًا اعتجاليا )الدوبعي وآخخون,

 .t)بعج استخخاج الػسط الحدابي والتبايغ لكل فقخة مغ فقخات السكياس و لمسجسػعتيغ العميا و الجنيا ُشبق االختبار التائي       
test)  لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوق بيغ أوساط السجسػعتيغ وُعّجت الكيسة التائية السحدػبة مؤشخًا لتسييد كل فقخة عغ

(, فكانت جسيع الفقخات مسيدة بيغ 270, و درجة حخية )(0.05)و مدتػى داللة  (1.96)دتيا بالكيسة الججولية البالغة شخيق مقاي
 ( ُيبيغ ذلظ. 3(, وججول )2118171411األفخاد بالرفة السقاسة باستثشاء الفقخات )

 (3جدول )
 الستصخفتيغالقػة التسييدية لفقخات مكياس الذعػر بالسػاششة بأسمػب السجسػعتيغ 

 
 الفقخة

الكيسة التائية  السجسػعة الجنيا السجسػعة العميا
 السحدػبة

 
الػسط  الشتيجة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

االنحخاف  الػسط الحدابي
 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
 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

 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمسقياس: -2

( 504وقج استعسل معامل ارتباط بيخسػن الستخخاج العبلقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس والجرجة الكمية لـ )    
دالة عشج مقايدتيا بالكيسة الحخجة لجاللة معامل االرتباط البالغة استسارة , و تبيغ أن جسيع قيع معامبلت االرتباط لمفقخات كانت 

 ( ُيبيغ ذلظ.4( , و ججول )8171411, باستثشاء الفقخات )( (502و درجة حخية  (0.05)ومدتػى داللة  (0.088)
 (4جدول )

 معامبلت ارتباط بيخسػن بيغ درجة الفقخة و الجرجة الكمية لسكياس الذعػر بالسػاششة
 معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة
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 
10 0.266 22 0.228 - - 
11 0.237 - - - - 
12 0.231 - - - - 

 



أربعة (   فقخة مػزعة عمى (25عميو أصبح مكياس الذعػر بالسػاششة بعج استعسال اإلجخاءات اآلنفة الحكخ مكػن مغ         
( لسجال 7( فقخات لسجال تحقيق الحاجات , و)8( فقخات لسجال التأثيخ, و)5( فقخت لسجال العزػية , و)5, و بػاقع )مجاالت 

 التػاصل العاشفي السذتخك.
 ج. مؤشرات الردق والثبات:

 تحقق الباحثان مغ تػفخ ىحه الخرائز في السكياس الحالي, مغ خبلل االجخاءات اآلتية:
 : Validityأ ـ الردق  

 ,Oppenheimإلى أن الرجق يجل عمى قياس الفقخات لسا يفتخض ان تكيدو ) ((Oppenheim,1973يذيخ أوبشيا يع      
و ىشاك عجة شخائق , ( 107: 2010السدتػى أو الجرجة التي يكػن فييا قادرًا عمى تحقيق أىجاف معيشة )الكػافحة, ( و70 :1973

 لتقجيخ صجق األداة  وبيحا الرجد استعسمت الصخائق اآلتية :
تصبيقو عمى مجسػعة مغ إن أفزل شخيقة لتعخف الرجق الطاىخي ىي عخض فقخات السكياس قبل الردق العاهري :  -

السحكسيغ الحيغ يترفػن بخبخة تسكشيع مغ الحكع عمى صبلحية فقخات السكياس في قياس الخاصية السخاد قياسيا , و يأخح 
وقج تحقق ىحا السؤشخ مغ مؤشخات الرجق في السكياس  .265): 2010%( فأكثخ ) الكبيدي,80باألحكام التي يتفق عمييا )
 سكياس و فقخاتو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في مجال عمع الشفذ. الحالي عغ شخيق عخض ال

أكثخ أنػاع الرجق قبػاًل, إذ يخى عجد كبيخ مغ السختريغ أنو يتفق  (Constrict Validity)يعج صجق البشاء صدق البشاء :   -
(, و يتحقق ىحا الشػع مغ 1990:131( لمرجق مغ حيث تذبع السكياس بالسعشى العام )األمام, Ebelمع جػىخ مفيػم أيبل )

الرجق, حيشسا يكػن لجيشا معيار نقخر عمى أساسو أن السكياس يكيذ بشاًء نطخيًا محجدًا. وقج تػفخ ىحا الشػع مغ الرجق في 
 فالسكياس الحي تشتخب (,314مكياس الذعػر بالسػاششة عغ شخيق السؤشخات الستسثمة في اساليب تحميل الفقخات كسا في ججول )

 ( .  2014:267الصخيخي,(فقخاتو في ضػء ىحيغ السؤشخيغ يستمظ صجق البشاء
 :(Reliability)( الثبات  2)

 تع التحقق مغ ثبات مكياس الذعػر بالسػاششة بصخيقتيغ ىسا:
 : Retest -(Test طريقة االتداق الخارجي ) إعادة االختبار  -

تتزسغ ىحه الصخيقة تصبيق السكياس عمى عيشة مسثمة مغ األفخاد , ثع إعادة تصبيق السكياس عمييا مخة أخخى بعج مخور مجة     
( , عميو تع تصبيق مكياس الذعػر بالسػاششة الستخخاج الثبات بيحه 135: 2012مشاسبة مغ الدمغ ال تقل عغ أسبػعيغ)ىادي,

مػاشغ ومػاششة مغ سكان العذػائيات  , و بعج مخور أسبػعيغ مغ التصبيق األول لمسكياس تع ( 50الصخيقة عمى عيشة مكػنة مغ )
 Person Correlation)إعادة تصبيق السكياس نفدو مخة أخخى و عمى العيشة نفديا , وباستعسال معامل ارتباط بيخسػن 

Coefficient) ( وىي معامبلت ثبات 0.790بيشيسا  والتي بمغت ) بيغ درجات التصبيقيغ لمتعخف عمى شبيعة العبلقة االرتباشية
جيجة يسكغ الخكػن إلييا , و ُعجت ىحه الكيع مؤشخًا عمى استقخار إجابات األفخاد عبخ الدمغ وفي ىحا الرجد أيزًا يخى ليكخت 

(Likert) ( 0.93–0.62أن معامل الثبات الحي يسكغ االعتساد عميو تتخاوح قيستو مغ )(Lazarous,1963:228) )أما )كخونباخ ,
( فأكثخ , فأن ذلظ يعج مؤشخًا جيجًا لثبات السكياس )عيدػي, 0.70فيخى أنو إذا كان معامل االرتباط بيغ التصبيق األول والثاني )

1985:58 .) 
 طريقة االتداق الداخمي )معامل الفا كرونباخ(:  -

(, و تعتسج ىحه 530 1991:يذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الصخيقة إلى االرتباط الجاخمي بيغ فقخات السكياس )فيخكدػن,     
( , و يدتعسل معامل الفا كخونباخ عشجما تكػن 79 1989:الصخيقة عمى اتداق أداء الفخد مغ فقخة إلى أخخى )ثػرنجايظ وليجغ,

( , ولحداب ثبات مكياس الذعػر بالسػاششة بيحه 186: 2008أي تكػن ثبلثية فاكثخ )عبج الخحسغ, بجائل اإلجابة غيخ ثشائية ,
 الصخيقة تع استعسال معادلة الفا كخونباخ لمسكياس ككل و لسجاالتو , وتبيغ أن جسيع معامبل الثبات جيجة و يسكغ الخكػن إلييا.



 (5جدول )
 مجاالته بطريقة الفا كرونباخو ثبات مقياس الذعهر بالسهاطشة  تمعامال

 درجة معامل الثبات السجال
 0.703 العزػية

 0.747 التأثيخ
 0.711 تحقيق الحاجات

 0.727 التػاصل العاشفي السذتخك
 0.685 الجرجة الكمية

 
 
 وصف مقياس الذعهر بالسهاطشة و حداب درجته الكمية : -

( فقخات لسجال العزػية , 5بػاقع )أربعة مجاالت فقخة مػزعة عمى  ((25تألف مكياس الذعػر بالسػاششة برػرتو الشيائية مغ       
لسجال التػاصل العاشفي السذتخك , يتع اإلجابة عشيا  ( فقخات7( فقخات لسجال تحقيق الحاجات, و)8( فقخات لسجال التأثيخ, و)5و)

( , و بحلظ فأن السجى الشطخي ألعمى درجة يسكغ ان يحرل عمييا أوافق بذجة , محايج, ال أوافق)  وفق تجرج إجابة ثبلثي
 ( .50( وبػسط فخضي )25و أدنى درجة ىي ) (75) السدتجيب 

 
 (:Place Attachment Scaleثانيًا. مقياس التعمق السكاني )

 أرتأى الباحثان بشاء مكياس لكياس التعمق السكاني عغ شخيق مجسػعة مغ الخصػات الستتابعة, وىي:    
 أ. تحديد السفههم :

( لمتعمق السكاني والحي سبقت اإلشارة اليو  Scannell & Gefford , 2010تحجيج السفيػم نطخيًا عغ شخيق تبشي تعخيف )  تع    
 آنفًا.

  وصياغتها :ب. جسع فقرات السقياس 
( فقخات, ومجال 9(  فقخة , ومجال الذخز )12( فقخة تػزعت عمى ثبلثة مجاالت , وىي: مجال العسميات الشفدية )30تع صياغة )

لكياس متغيخ  (Scannell & Gefford,2010شطخية ) الستسثل باالفادة مغ اإلشار الشطخي الُستبشى فقخات, عغ شخيق  (9السكان )
  فقخات بعس السقاييذ الدابقة إضافة الى بعس األفكار السفيجة التي تقجم بيا األساتحة السختريغ في عمع الشفذالبحث الحالي, و 

 تع االعتساد عمى نفذ االسمػب في السكياس االول. ج. تدرج اإلجابة و ترحيح السقياس:  
 ي تع تحجيجىا في السكياس االول.روعي عشج اعجاد تعميسات السكياس االعتبارات ذاتيا التد. تعميسات السقياس : 

 ه. صالحية فقرات السقياس:
( فقخة  عمى مجسػعة 30لغخض التحقق مغ صبلحية فقخات مكياس التعمق السكاني ُعخض السكياس برػرتو األولية السكػنة مغ )    

خض أبجاء آرائيع فيسا يخز ( محكسًا , وىع أنفديع في السكياس األول, لغ20مغ السحكسيغ في عمع الشفذ, و البالغ عجدىع )
صبلحية فقخات السكياس , وتعميساتو , وبجائل اإلجابة عشو  , مع تقجيع التعخيف الشطخي ليحا السفيػم ومجاالتو  في ضػء الشطخية 

ست السػافقة %( فأكثخ , ىحا وقج ت80الُستبشاة ,  و بعج جسع آراء السحكسيغ وتحميميا تع اعتساد الفقخات التي حازت عمى ندبة اتفاق )
( في مجال السكان  و المتان حرمتا عمى ندبة 24( في مجال الذخز , الفقخة )20( فقخة و استبعاد فقختان , ىسا الفقخة )28عمى )

 ( ُيبيغ ذلظ.6(%  و ججول  )80مػافقة أقل مغ )
 
 



 (6جدول )
 آراء السحكسين حهل صالحية فقرات مقياس التعمق السكاني

 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% 
      

 و. التجربة االستطالعية لمسقياس:
لغخض التعّخف عمى وضػح تعميسات السكياس ومجى فيع فقخاتو وكيفية اإلجابة عشيا , إضافة  إلى حداب الػقت السصمػب      

لئلجابة عشو , ُشّبق السكياس عمى العيّشة االستصبلعية التي شبق عمييا السكياس االول وتبيغ مغ ىحا التصبيق أن تعميسات السكياس 
 ( دقيقة .14-10كانت واضحة ومفيػمة لمسدتجيبيغ و تخاوح الػقت السدتغخق لئلجابة بيغ )وفقخاتو و كيفية اإلجابة عشو 
 ز. تحميل الفقرات إحرائيًا:

 .يعج أسمػبا السجسػعتيغ الستصخفتيغ , و عبلقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس, أساليبًا مشاسبة في عسمية تحميل الفقخات      
 الستطرفتان :السجسهعتان  -1

مػشغ  504)لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكياس التعمق السكاني , تع تصبيق السكياس عمى عيشة البحث البالغة )     
ومػاششة مغ سكان العذػائيات, و بعج ترحيح استجابات األفخاد و حداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى مكياس التعمق السكاني , 

( درجة , ومغ ثع 61( درجة إلى )78ب الجرجات تشازليًا ابتجاًء مغ أعمى درجة و انتياء بأدنى درجة و التي تخاوحت مغ )تع تختي
( استسارة 136%( مغ االستسارات الحاصمة عمى أعمى الجرجات و التي ُسسيت بالسجسػعة العميا و البالغة )27اختيار ندبة )

%( مغ االستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وُسسيت 27جة , و اختيار ندبة )( در 75( إلى )78تخاوحت درجاتيا بيغ )
%( العميا   و (27( درجة , ىحا و أن ندبة 61( إلى )72استسارة أيزًا تخاوحت درجاتيا بيغ )136)  بالسجسػعة الجنيا و البالغة  )

ذلظ ألنيا تقجم لشا مجسػعتيغ بأقرى ما يسكغ مغ حجع و الجنيا مغ الجرجات تسثل أفزل ندبة يسكغ أخحىا في تحميل الفقخات , و 
 تسايد حيشسا يكػن تػزيع الجرجات عمى السكياس تػزيعًا اعتجاليا .

 .t)بعج استخخاج الػسط الحدابي والتبايغ لكل فقخة مغ فقخات السكياس و لمسجسػعتيغ العميا و الجنيا ُشبق االختبار التائي       
test) الختبار داللة الفخوق بيغ أوساط السجسػعتيغ  وُعّجت الكيسة التائية السحدػبة مؤشخًا لتسييد كل فقخة عغ  لعيشتيغ مدتقمتيغ

( , فكانت جسيع الفقخات مسيدة بيغ 270, و درجة حخية ) (0.05)و مدتػى داللة  (1.96)شخيق مقايدتيا بالكيسة الججولية البالغة 
( ُيبيغ درجات القػة التسييدية لفقخات مكياس التعمق السكاني بأسمػب 7( , و ججول )911ت )األفخاد بالرفة السقاسة باستثشاء الفقخا

 السجسػعتيغ الستصخفتيغ.
 
 



 (7ججول )
 القػة التسييدية لفقخات مكياس التعمق السكاني بصخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ

 الفقرة
 السجسهعة الدنيا السجسهعة العميا

القيسة التائية 
 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
 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: -2

 (504باستعسال معامل ارتباط بيخسػن الستخخاج العبلقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس والجرجة الكمية لـ )     



دالة عشج مقايدتيا بالكيسة الحخجة لجاللة معامل االرتباط البالغة استسارة, تبيغ أن جسيع قيع معامبلت االرتباط لمفقخات كانت 
 ( ُيبيغ ذلظ.8(, و ججول )171911, باستثشاء الفقخات )((502و درجة حخية  (0.05)ومدتػى داللة  (0.088)

 (8ل)جدو
 معامالت ارتباط بيرسهن بين درجة الفقرة و الدرجة الكمية لسقياس التعمق السكاني

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط 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 - - 

  :بالدرجة الكمية لمسجالعالقة درجة الفقرة  -3
 عمى العيشة أفخاد درجات بيغ بيخسػن  ارتباط معامل باستعسال و , لمسكياس األربعة لمسجاالت الكمية الجرجة حداب تع ذلظ لتحقيق

 مقايدتيا عشج جسيعيا دالة لمفقخات االرتباط معامبلت قيع أن تبيغ السجال ذلظ عمى الكمية درجاتيع و  مجال كل فقخات مغ فقخة كل
 الفقخات باستثشاء( , 502) حخية ودرجة( 0.05) داللة مدتػى  عشج( 0.088) البالغة االرتباط معامل لجاللة الحخجة بالكيسة

 .ذلظ ُيبيغ( 9) ججول و ( ,201911)
 (9ججول )

 التعمق السكانيسقياس لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والسجال الذي تشتسي اليه 
 السكان  الذخص  الشفديةالعسميات  

 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 - - - - 



 
, و بػاقع ثبلثة مجاالت(   فقخة مػزعة عمى (24عميو أصبح مكياس التعمق السكاني بعج استعسال اإلجخاءات اآلنفة الحكخ مكػن مغ

 ( فقخات لسجال السكان .7( فقخات لسجال الذخز, و)7لسجال العسميات الشفدية, و)( فقخت 10)
 ح. مؤشرات الردق والثبات: تحقق الباحثان من تهفر خرائص الردق والثبات في السقياس الحالي, من خالل اإلجراءات اآلتية:

 : Validityأ ـ الردق     
 مغ صجق السكياس : بيحا الرجد استعسمت الصخائق اآلتية لمتحقق     

تحقق ىحا السؤشخ مغ مؤشخات الرجق في السكياس الحالي عغ شخيق عخض السكياس و فقخاتو عمى  الردق العاهري :  -
 مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في مجال عمع الشفذ. 

تحقق ىحا الشػع مغ الرجق في مكياس التعمق السكاني عغ شخيق السؤشخات الستسثمة في اساليب تحميل الفقخات  صدق البشاء :  -
 (.7, 9, 8كسا في ججول )

 :(Reliability)الثبات  -ب 
 أسُتخخج ثبات مكياس التعمق السكاني بصخيقتيغ ىسا:    

 : Retest -(Test طريقة االتداق الخارجي ) إعادة االختبار  -
( مػاشغ ومػاششة مغ سكان 50تع تصبيق مكياس التعمق السكاني الستخخاج الثبات بيحه الصخيقة عمى عيشة مكػنة مغ )    

العذػائيات , وىع أنفديع عيشة الثبات بالسكياس األول , و بعج مخور أسبػعيغ مغ التصبيق األول لمسكياس تع إعادة تصبيق السكياس 
نفديا , وباستعسال معامل ارتباط بيخسػن بيغ درجات التصبيقيغ تع ايجاد العبلقة االرتباشية التي بمغت نفدو مخة أخخى و عمى العيشة 

 (, وىػ معامل ثبات جيج يسكغ الخكػن إليو .7840.)
 طريقة االتداق الداخمي )معامل الفا كرونباخ(:  -

 جسيعن لفا كخونباخ لمسكياس ككل و لسجاالتو , وتبيغ ألحداب ثبات مكياس التعمق السكاني بيحه الصخيقة تع استعسال معادلة ا    
 . االثبات جيجة و يسكغ الخكػن إليي تمعامبل

 (10جدول )
 و مجاالته بطريقة الفا كرونباخ التعمق السكانيثبات مقياس  تمعامال

 درجة معامل الثبات السجال
 0.717 العسميات الشفدية

 0.722 الذخز
 0.681 السكان

 0.688 الكميةالجرجة 
 
 وصف مقياس التعمق السكاني و حداب درجته الكمية : -

( فقخات لسجال العسميات 10بػاقع )ثبلثة مجاالت فقخة مػزعة عمى  (24(تألف مكياس التعمق السكاني برػرتو الشيائية مغ     
أوافق بذجة , محايج, تجرج إجابة ثبلثي  )( فقخات لسجال السكان يتع اإلجابة عشيا وفق 7( فقخات لسجال الذخز, و)7الشفدية , و)

( وبػسط 24و أدنى درجة ىي ) (72) ( , و بحلظ فأن السجى الشطخي ألعمى درجة يسكغ ان يحرل عمييا السدتجيب ال أوافق
 (. 48فخضي)

 التطبيق الشهائي ألداتي البحث:
الشفدي ليسا مغ صجق  و ثبات و قجرة عمى  بعج االنتياء مغ إجخاءات بشاء مكياسي البحث و استخخاج خرائز الكياس     

( مػاشغ و مػاششة مغ سكان العذػائيات في 504التسييد, قامت بتصبيق السكياسيغ برػرتيسا الشيائية عمى عيشة البحث البالغة )



/  02 / 15إلى    2021/  01/  04( مغ مجتسع البحث لمسجة مغ 15.565)مخكد مجيشة الجيػانية و الحيغ شكمػا ما ندبتو 
2021 . 

 الهسائل اإلحرائية:
 و باستعسال الػسائل اإلحرائية اآلتية:( لسعالجة بيانات بحثيا SPSSاستعانت الباحثة بالحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية )    

الذعػر بالسػاششة و االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ: إليجاد القػة التسيدية بصخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ لفقخات مكياسي  -1
 التعمق السكاني.

معامل ارتباط بيخسػن: الستخخاج عبلقة ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية , و عبلقة ارتباط الفقخة بالسجال الحي تشتسي إليو, و  -2
عبلقة السجاالت بالسجاالت األخخى و السكياس ككل لسكياسي الذعػر بالسػاششة والتعمق السكاني, و استخخاج ثبات 

 سكياسيغ بصخيقة إعادة االختبار, إضافة إلى  لتعخف العبلقة االرتباشية بيغ الذعػر بالسػاششة والتعمق السكاني.ال
 كخونباخ: الستخخاج معامل ثبات مكياسي الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني. -معادلة الفا -3
 لجى سكان العذػائيات. االختبار التائي لعيشة واحجة: لتعخف الذعػر بالسػاششة والتعمق السكاني -4
الفخوق اإلحرائية عمى مكياسي الذعػر بالسػاششة و التعمق السكاني وفق متغيخي الشػع و تحميل التبايغ الثشائي: لتعخف  -5

 العسخ لجى سكان العذػائيات .
 باشية .االختبار التائي لجاللة معامل ارتباط بيخسػن: الختبار معشػية داللة معامل االرتباط في العبلقة االرت -6

  عرض الشتائج و تفديرها و مشاقذتها:
يتزسغ ىحا الفرل عخضًا لمشتائج التي تػصل الييا البحث بعج تحميل إجابات سكان العذػائيات عمى وفق أىجاف البحث , و      

ات و السقتخحات و تفديخىا في ضػء اإلشار الشطخي الُستبشى , ومشاقذتيا وفق الجراسات الدابقة , ومغ ثع تقجيع عجد مغ التػصي
 عمى الشحػ اآلتي .

 عرض الشتائج و تفديرها و مشاقذتها:
 : تعرف الذعهر بالسهاطشة لدى سكان العذهائيات.االولالهدف 
 (62.924تذيخ السعالجات اإلحرائية إلى أن الػسط الحدابي لجرجات أفخاد عيشة البحث عمى مكياس الذعػر بالسػاششة بمغ )      

( وعشج مقايدة الػسط الحدابي لعيشة البحث بالػسط الفخضي 50) 1( فيسا بمغ الػسط الفخضي3.290و بانحخاف معياري قجره )
أكبخ مغ الكيسة  (88.189) لمسكياس, واختبار الفخق بيشيسا باستعسال االختبار التائي لعيشة  واحجة تبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة 

في مخكد  سكان العذػائيات(, مسا ُيذيخ إلى ان 503( و بجرجة حخية )0.05عشج مدتػى داللة ) (1.96)الغة التائية الججولية الب
 ( ُيبيغ ذلظ.11ججول ) مجيشة الجيػانية لجييع شعػر بالسػاششة, و

 (11جدول)
 داللة الفرق بين الهسطين الحدابي و الفرضي لدرجات عيشة البحث عمى مقياس الذعهر بالسهاطشة

 أفرادعدد 
 العيشة

 الهسط
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 الهسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيسة التائية 
 السحدهبة

القيسة التائية 
 الجدولية

 مدتهى 
 الداللة
0.05 

 دالة 1.96 88.189 503 50 3.290 62.924 504
       

التي أشارت إلى أن الذعػر بالسػاششة يعتسج عمى العزػية  (1986قج تعػد ىحه الشتيجة في ضػء مدمسات نطخية )مكسبلن وشافيد,
التي ىي شعػر الفخد بانو أستثسخ جدءًا مغ نفدو ليربح عزػًا في مجتسعو , ومغ ثع فان لو الحق في االنتساء لمسجتسع و الذعػر 

                                                           
 عجد الفقخات.× الػسط الفخضي = مجسػع أوزان البجائل/عجدىا  1



مسا زاد تفاعل األفخاد زادت احتسالية ك -بالسػاششة , إضافة إلى الجور الحي يسارسو التػاصل العاشفي السذتخك بيغ أفخاد السجتسع 
و جػدة تفاعميع وكمسا كانت التجارب الذخرية أكثخ تقارب و تذابو و العبلقات أكثخ إيجابية, زاد االرتباط و االنتساء  –تقاربيع 

 لمسجتسع , وىحا ما قج يخبخه سكان العذػائيات رغع الطخوف التي يعذػنيا .  
 حرائية في الذعهر بالسهاطشة وفق متغيري الشهع )ذكهر, إناث( والعسر لدى سكان العذهائيات.داللة الفروق اإلالهدف الثاني: 

في الذعهر لدى سكان العذهائيات ( 0.05ال تهجد فروق دالة إحرائيًا عشد مدتهى ) تم اختبار الفرضية الرفرية اآلتية :       
 وفق متغيري الشهع )الذكهر, و اإلناث( , و العسر . بالسهاطشة

لغخض تعخف داللة الفخوق اإلحرائية بيغ متػسصات درجات سكان العذػائيات عمى مكياس الذعػر بالسػاششة  وفق متغيخ      
الشػع )ذكػر, إناث( و العسخ )عذخيشات, ثبلثيشات , اربعيشات , خسديشات , ستيشات , سبعيشات( تع استعسال تحميل التبايغ الثشائي 

 ( ُيبيغ ذلظ.12ول )( وجج0.05عشج مدتػى داللة )
 (12جدول )

 داللة الفروق في الذعهر بالسهاطشة وفق متغيري الشهع و العسر

 مردر التباين
 

 مجسهعة السربعات
S-S 

 درجة الحرية
D-F 

 متهسط السربعات
M-S 

القيسة 
 الفائية

F 

القيسة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة
S-g 

 2.719 25.468 1 25.468 الشهع

3.84 
 

0.05 
 

 12.030 112.701 5 563.503 العسر
التفاعل       )الشهع 

x )العسر 
77.480 5 15.496 1.654 

 9.368 493 4609.042 الخطأ
 504 5275.493 الكمي

 
 ( الدابق ما يأتي:12تبيغ الشتائج في ججول )

 
 الفرق وفق متغير الشهع )ذكهر, إناث( : -أ

ال يخقى إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية عشج مكياس الذعػر بالسػاششة أضيخت الشتائج أن الفخق بيغ الحكػر و اإلناث عمى      
إذ كان الػسط الحدابي  (0.05)( عشج مدتػى داللة 3.84( بالكيسة الججولية البالغة )2.719مقايدة الكيسة الفائية السحدػبة )

, و يسكغ  (3.289)( بانحخاف معياري 62.285, و كان الػسط الحدابي لئلناث ) (3.171)ياري ( بانحخاف مع63.563لمحكػر )
تفديخ ىحه الشتيجة وفق الشطخية الُستبشاة  في أن شعػر األفخاد بغس الشطخ عغ جشديع بأنيع مػجػدون داخل شبكة أو مجسػعة 

تقجيع تزحيات شخرية لتمظ السجسػعة , وىحا مغ شأنو زيادة اجتساعية أكبخ ويكػنػن معًا فإنيع سػف يكػنػن أكثخ استعجادًا ل
 مدتػى الذعػر بالسػاششة لجييع .

 :)عذريشات,  ثالثيشات , أربعيشات ,  خسديشات , ستيشات , سبعيشات(العسر -ب
الفائية السحدػبة ان الفخق بيغ سكان العذػائيات وفق متغيخ العسخ يخقى إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية عشج مقايدة الكيسة 

, كسا أضيخت الشتائج عشج مبلحطة األوساط الحدابية أن (0.05)( عشج مدتػى داللة 3.84( بالكيسة الججولية البالغة )12.030)
 ( ُيبيغ ذلظ.13الذعػر بالسػاششة يدداد بتقجم األفخاد بالعسخ,  باستثشاء مغ ىع في عسخ العذخيشات, و ججول )

 
 (13جدول )



 الحدابية و انحرافاتها السعيارية لدكان العذهائيات عمى مقياس الذعهر بالسهاطشة وفق متغير العسراألوساط 
 االنحراف السعياري  الهسط الحدابي العسر ت
 3.621 60.890 العذخيشات 1
 3.065 62.169 الثبلثيشات 2
 2.555 62.431 األربعيشات 3
 2.972 63.117 الخسديشات 4
 3.528 64.381 الدتيشات 5
 1.290 66.500 الدبعيشات 6

      
و يسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأنو كمسا تقجم الفخد العسخ تصػرت مجاركو السعخفية و العاشفية واالجتساعية برػرة واضحة , و تدداد     

خبخاتو الحياتية السختمفة , و يشسػ لجيو معيار السدؤولية االجتساعية و يشسػ أخبلقيًا و يصػر إحداسًا بسا ىػ صػاب وما ىػ خاشئ 
ة تمبية احتياجاتو الخاصة بذكل يتصابق مع احتياجات اآلخخيغ و التعاشف معيع مسا يػلج لجيو شعػرًا باالنتساء لمسجتسع و يتعمع كيفي

 الحي يعير فيو .
 تفاعل الشهع مع العسر: -ج

اللة اإلحرائية عشج أضيخت الشتائج أن الفخق بيغ سكان العذػائيات الحكػر واإلناث و باألعسار السختمفة ال يخقى إلى مدتػى الج     
( , وبحلظ لع يطيخ 0.05( عشج مدتػى داللة )3.84( بالكيسة الفائية الججولية البالغة )1.654مقايدة الكيسة الفائية السحدػبة )

 ىشاك تفاعبًل بيغ الشػع و العسخ في التأثيخ بالذعػر بالسػاششة .
 : تعرف التعمق السكاني لدى سكان العذهائيات .الثالثالهدف 
و  (62.238تذيخ السعالجات اإلحرائية إلى أن الػسط الحدابي لجرجات أفخاد عيشة البحث عمى مكياس التعمق السكاني بمغ )      

( وعشج مقايدة الػسط الحدابي لعيشة البحث بالػسط الفخضي لمسكياس 48( فيسا بمغ الػسط الفخضي )2.694بانحخاف معياري قجره )
أكبخ مغ الكيسة التائية ( 118.650) ستعسال االختبار التائي لعيشة  واحجة تبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة, واختبار الفخق بيشيسا با

في مخكد مجيشة  سكان العذػائيات(, مسا ُيذيخ إلى أن 503( و بجرجة حخية )0.05عشج مدتػى داللة ) (1.96)الججولية البالغة 
 ُيبيغ ذلظ.( 14ججول ) , و تعمق مكانيالجيػانية لجييع 

 (14جدول)
 داللة الفرق بين الهسطين الحدابي و الفرضي لدرجات عيشة البحث عمى مقياس التعمق السكاني

 عدد أفراد
 العيشة

 الهسط
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 الهسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيسة التائية 
 السحدهبة

القيسة التائية 
 الجدولية

 مدتهى 
 الداللة
0.05 

 دالة 1.96 118.650 503 48 2.694 62.238 504
       

التعمق بالسكان التعمق بالسكان يطيخ أكثخ في ( التي أشارت إلى أن 2010تتفق ىحه الشتيجة و مدمسات نطخية )سكانيل وجيفػرد,
الفخد ألنيا تداىع في  السشاشق الفقيخة و السحخومة , و يكػن أقػى بالشدبة لمبيئات   أو األماكغ التي ُتثيخ الحكخيات الذخرية عشج

إحداس ثابت بالحات لجيو فالتعمق عسمية فخدية جساعية يختبط فييا الفخد مع السجسػعات بالسشاشق التي يعيذػن فييا , ومغ ثع 
 يحافطػن عمييا ويتعمقػن بيا ويتػلج لجييع شعػرًا بالخضا عغ السكان , فزبًل عغ ان االرتباط االجتساعي بيغ سكان العذػائيات مغ
عيشة البحث الحالي يجعع السديج مغ الخوابط االجتساعية واالنتساء التي تكػنت نتيجة عبلقات القخابة وشػل مجة الدكغ و تذابو 

 الػضع االقترادي فيسا بيشيع .



 يات .داللة الفروق اإلحرائية في التعمق السكاني وفق متغيري الشهع )ذكهر, إناث( و العسر لدى سكان العذهائالهدف الرابع: 
في التعمق لدى سكان العذهائيات ( 0.05ال تهجد فروق دالة إحرائيًا عشد مدتهى ) تم اختبار الفرضية الرفرية اآلتية :     

  وفق متغيري الشهع )الذكهر, و اإلناث( , و العسر . السكاني
لغخض تعخف داللة الفخوق اإلحرائية بيغ متػسصات درجات سكان العذػائيات عمى مكياس التعمق السكاني وفق متغيخي الشػع      

)ذكػر, إناث( و العسخ )عذخيشات, ثبلثيشات , اربعيشات , خسديشات , ستيشات , سبعيشات( تع استسال تحميل التبايغ الثشائي عشج 
 ( ُيبيغ ذلظ.15)( وججول 0.05مدتػى داللة )

 (15جدول )
 داللة الفروق في التعمق السكاني وفق متغيري الشهع و العسر

 مردر التباين
 

 مجسهعة السربعات
S-S 

 درجة الحرية
D-F 

 متهسط السربعات
M-S 

القيسة 
 الفائية

F 

القيسة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة
S-g 

 2.847 18.390 1 18.390 الشهع

3.84 
 

0.05 
 

 10.750 69.448 5 347.239 العسر
 xالتفاعل     )الشهع 

 العسر(
44.476 5 8.895 1.377 

   6.460 493 3178.376 الخطأ
   504 3588.481 الكمي

 
 ( أعبله ما يأتي:15تبيغ الشتائج في ججول ) 
 الفرق وفق متغير الشهع )ذكهر, إناث(: -أ

ال يخقى إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية عشج مقايدة مكياس التعمق السكاني أن الفخق بيغ الحكػر و اإلناث عمى  أضيخت الشتائج   
إذ بمغ الػسط الحدابي لمحكػر  (0.05)( عشج مدتػى داللة 3.84( بالكيسة الججولية البالغة )2.847الكيسة الفائية السحدػبة )

( بانحخاف معياري 62.523يختمف كثيخًا عغ الػسط الحدابي لئلناث البالغ ) الحي ال (2.923)( بانحخاف معياري 61.952)
, و يسكغ أن تعػد ىحه الشتيجة إلى أن السكان الحي تعير فيو عيشة البحث الحالي يسكغ ان يجعع الحاجات االساسية ليع  (2.415)

مشدل مثبًل ( , وىحا ما أشارت لو الشطخية الُستبشاة  والستسثمة بدكغ مشخفس ال يجبخىع عمى دفع أمػال لؤلخخيغ ) في حالة أستجار 
في الجور الحي يسارسو الجانب السعخفي فيػ بسثابة مخصط يزعو األفخاد لمسكان الحي يدكشػا فيو وفق الفػائج مغ ذلظ السكان سػاء 

 كانت نفدية أو مادية أو اجتساعية. 
 :ستيشات , سبعيشات()عذريشات , ثالثيشات , أربعيشات , خسديشات , العسر -ب

ان الفخق بيغ سكان العذػائيات وفق متغيخ العسخ يخقى إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية عشج مقايدة الكيسة الفائية السحدػبة     
, كسا أضيخت الشتائج عشج مبلحطة األوساط الحدابية أن  (0.05)( عشج مدتػى داللة 3.84( بالكيسة الججولية البالغة )10.750)

       ( ُيبيغ ذلظ.16ق السكاني يدداد بتقجم األفخاد بالعسخ, و ججول )التعم
 (16جدول )

 األوساط الحدابية و انحرافاتها السعيارية لدكان العذهائيات عمى مقياس التعمق السكاني وفق متغير العسر
 االنحراف السعياري  الهسط الحدابي العسر ت
 2.946 61.200 العذخيشات 1
 2.507 61.759 الثبلثيشات 2



 2.218 62.890 األربعيشات 3
 2.673 62.997 الخسديشات 4
 2.439 63.217 الدتيشات 5
 2.007 64.800 الدبعيشات 6

 
ىحه الشتيجة جاءت مجعػمة مغ الشطخية الُستبشاة التي أشارت إلى أن ىشاك تفاوت غيخ واضح في متغيخ العسخ يعػد إلى مجة      

الدكغ في مشصقة ما , و شبيعة السكان و فػائجه وما يسثمو عبلقة عاشفية فخدية و اجتساعية مع السكان, و بالتالي ُيعج مخدن 
حمة عسخية متصمباتيا و رغباتيا السختمفة عغ السخاحل األخخى, وىحا ما يفدخ الديادة التجريجية في لمحكخيات, و بسا أن لكل مخ 

األوساط الحدابية ألفخاد العيشة عمى مكياس التعمق السكاني , فالذباب  مجفػعػن إيجابيا ألجل تحديغ ضخوفيع, أو لجييع دافعًا سمبيًا 
 غ واقعيع الحي يعيذػنو .  يجعميع يذعخون بسذاعخ األلع وعجم الخضا ع

 تفاعل الشهع و العسر: -ج
أضيخت الشتائج أن الفخق بيغ سكان العذػائيات الحكػر و اإلناث و باألعسار السختمفة ال يخقى إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية      

( , وبحلظ لع يطيخ 0.05مدتػى داللة ) ( عشج3.84( بالكيسة الفائية الججولية البالغة )1.377عشج مقايدة الكيسة الفائية السحدػبة )
 ىشاك تفاعبًل بيغ الشػع و العسخ في التأثيخ بالتعمق السكاني .

 العالقة االرتباطية بين الذعهر بالسهاطشة و التعمق السكاني لدى سكان العذهائيات.الهدف الخامس: 
 . تتعمق السكاني لدى سكان العذهائياال تهجد عالقة ارتباطية بين الذعهر بالسهاطشة و ال تم اختبار الفرضية الرفرية اآلتية :   

تع حداب معامل ارتباط  سكان العذػائيات لجى الذعػر بالسػاششة و التعمق السكانيبيغ االرتباشية ألجل التعخف عمى العبلقة     
( , وألجل اختبار قيسة معامل 0.066يغ أن معامل االرتباط بيشيسا )بيخسػن بيغ درجات سكان العذػائيات في كبل الستغيخيغ , تب

( , وىي أصغخ مغ الكيسة التائية 1.48االرتباط ىحا تع استعسال االختبار التائي لسعامل االرتباط و وجج أن الكيسة التائية السحدػبة )
ضعيفة حا ُيذيخ أن العبلقة االرتباشية بيغ الستغيخيغ ( , و ى502( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتػى داللة )1.96الججولية البالغة )

 ( ُيبيغ ذلظ.17, و ججول ) و غيخ دالة إحرائياً 
 (17جدول )

 العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث و داللتها اإلحرائية

القيسة التائية  معامل االرتباط الستغيرات
 السحدهبة

القيسة التائية 
 الجدولية

 درجة 
 الحرية

مدتهى 
 الداللة
0.05 

/ التعمق  الذعهر بالسهاطشة 
 السكاني 

 دالة 502 1.96 1.48 0.066

 
استشادا إلى ما أضيختو نتائج اليجفيغ ) األول , و الثالث( يسكغ أن تعػد ىحه الشتيجة إلى أنو رغع الطخوف الرعبة التي يعيذيا      

سكان العذػائيات إال أنيا لع تؤثخ سمبًا عمى شعػرىع بالسػاششة إضافة إلى أنو لجييع تعمق بالسكان , مع عجم امتبلكيع لمدكغ الحي 
وفق ما عبخ عشو تعخيف األمع الستحجة لدكان العذػائيات بـ "الحيازة غيخ السأمػنة" , و عميو فأن كل مغ الستغيخيغ قج  يعيذػن فيو

 يعػد بجرجة ما إلى متغيخات أخخى مغ غيخ الستغيخات السذسػلة في البحث الحالي .
 بشاًء عمى ما تػصل إليو البحث مغ نتائج تػصي الباحثة باآلتي:التهصيات:  



. عمى مؤسدات الجولة السعشية ) الرحية , الخجمية , البمجية ( محاولة إيجاد الحمػل الجحرية لطاىخة العذػائيات , كػنيا تسثل 1
صػرة غيخ الئقة حزاريًا في مجتسعات مجنية , إضافة إلى أن سكان العذػائيات ىع جدء مغ نديج ىحا السجتسع عمييع واجباتيع 

 وليع حقػقيع . 
سدات السجتسع السجني اخح دورىا الفاعل في خمق روح التعاون بيغ أفخاد السجتسع , وفق إشار مشطع يعسل عمى . عمى مؤ 2

 الػصػل لؤلفخاد األكثخ حاجة مغ أجل مداعجتيع و ايرال الرػرة الحكيقة عغ واقع الحال الحي يعير فيو سكان العذػائيات .
ن االجتساعي بالعسل عمى حرخ شامل ألعجاد سكان العذػائيات , ومعخفة . قيام كل مغ دوائخ البمجية و التخصيط و الزسا3

 معمػمات كافية عشيع, لمػقػف عمى حكيقة ىحه الذخيحة مغ الدكان وبالتالي إمكانية تقجيع الخجمات السشاسبة .
ل تدويج السؤسدات السعشية بالخصط . تفعيل الجور البحثي لجامعة القادسية ألجل اإلفادة مغ نتائج البحػث العمسية السيجانية في مجا4

 , و الحمػل العمسية لسذاكل العذػائيات ومغ جػانب مختمفة .
 يقتخح الباحثان إجخاء البحػث اآلتية التي استقخاىا خبلل انجاز البحث إلتسام االستفادة مشيا:السقترحات: 

 الذجاعة األخبلقية وعبلقتيا بالذعػر بالسػاششة لجى الذباب . .1
 نصباع  وعبلقتو باإلدراك السكاني لجى سكان مخيسات الشازحيغ .تكػيغ اال  .2
 البيئة الترالحية وعبلقتيا بالتأمل الحىشي لجى سكان السشاشق الدراعية القخيبة مغ السجن . .3
 الذعػر بالسػاششة وعبلقتيا باإليثار لجى جخحى القػات األمشية . .4
 الذخرية أحادية العقمية وعبلقتيا بالتعمق السكاني لجى سكان العذػائيات .  .5
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 (مقياس الذعهر بالسهاطشة )برهرته الشهائية

 

 غير مهافق  محايد أوافق بذدة الفقرات ت

    ضخورة السذاركة باألعسال الخيخية )االجتساعية ,و الجيشية( قجر السدتصاع . 1
    االلتدام بالقػانيغ واجب عمى كل فخد مغ أفخاد السجتسع . 2
    السذاركة بالسشاسبات الػششية ضخورة مغ االنتساء الحكيقي لمػشغ . 3
    حياتشا بذكل افزل. التعاون مع بعزشا يؤدي إلى تحديغ 4
    ىشاك مذكبلت يسكغ حميا بالتعاون بيغ أفخاد السجتسع .  5
    أعتقج أن األمػر ستتحدغ في بمجنا  . 6
    ستتحدغ ضخوف أغمب الشاس السحتاجيغ ألن خيخات العخاق كثيخة  . 7
    مغ الرعب ان تمبي السدتذفيات ما يحتاجو السػاششػن .  8
    اختيارنا لقادة البمج في االنتخابات سيغيخ حتسا مغ الحالة التي نعيذيا .حخية  9
    تخبصشي عبلقات صجاقة مع الكثيخ مغ ابشاء السحافطات االخخى . 10
    لجي الكثيخ مغ االصجقاء السخمريغ في مجيشتي. 11
    اساس كل العبلقات بيغ الشاس .  السحدػبية والسشدػبية 12
    أجسل ما في العخاق  وقػف الشاس إلى جانب بعزيع بعزا باألفخاح واالحدان .  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
    السحافطة عمى الشطافة العامة تبجأ مغ األسخة . 17
    لخجال الجيغ تأثيخ كبيخ في أحجاث التغيخات السخغػبة في السجتسع . 18
    اشعخ بارتياح كبيخ لسذاركتي في اي عسل يخجم الػشغ . 19
    ال يختمف أثشان في أن فقجان األمغ يدداد يػمًا بعج يػم .  20
    السحمي سيجعل مغ الغبلء في األسعار مدألة مؤقتة  .كثخة السشتج  21
    أؤمغ بان ما نعيذو مغ ضخوف صعبة سيدول قخيبًا . 22
    يصبق القانػن عمى بعس الشاس وال يصبق عمى بعزيع اآلخخ .  23
    ضخوف الحياة جعمت الكثيخ مغ الشاس يعيذػن وكأنيع غخباء عغ بعزيع .  24
    السعاشية تبقى بيػتشا مفتػحة لسشاسبات جيخانشا وكأنيا بيػتيع.رغع الطخوف  25

 

 

 



 مقياس التعمق السكاني )برهرته الشهائية

 الفقرات ت
 عمى الرغم من طبيعة الدكن الذي أعيش فيه إال أني ...

 غير مهافق  محايد أوافق بذدة

    اشعخ باألمان . 1
    راض بيحا السكان . 2
    ليحه السشصقة .اشعخ بالحب  3
    أشعخ بالحدن إذا ُأجبخت عمى مغادرتو .  4
    .اعخف السشصقة التي اسكغ فييا بذكل جيج ومغ الرعب االنتقال مشيا  5
    اسكغ بسشصقة يتستع سكانيا بالتداميع الجيشي . 6
    أشعخ بالفخخ لدكشي بقخب أناس تخبصشي بيع صمة الجم ) مغ عذيختي( .    7
    أعير في مشصقة تحتخم التقاليج االجتساعية . 8
    مدتستع بسسارسة بعس الذعائخ الجيشية في ىحه السشصقة . 9
    أعخف بذكل كبيخ أىسية السشصقة التي أسكغ بيا . 10
    . مقبػلانفقت الكثيخ مغ السال حتى يكػن بذكل  11
    السشاشق األخخى.ضسغ مشصقة فييا مغ الخجمات ما ال يتػافخ في  12
    أعير في مشصقة يترف سكانيا باحتخام الجار . 13
    أتستع بعبلقات اجتساعية شيبة مع مغ حػلي.  14
    قست ببشائو بسػاد بشاء بديصة . 15
    لجي ذكخيات كثيخة تديج مغ أصخاري لمبقاء فيو . 16
    متسدظ بو بدبب االرتباشات العائمية السحيصة بي .  17
    بحلت الكثيخ مغ الػقت و الجيج لبشائو في ىحه السشصقة . 18
    اشعخ بالزيق عشجما اكػن بعيجًا . 19
    اعسل باستسخار ان يكػن مخيحًا لعائمتي مغ غيخ التفكيخ باالنتقال مشو . 20
    أشعخ بدعادة كبيخة لرمة التخاحع بيغ الشاس الحيغ يعيذػن بقخبي. 21
    الرعب االبتعاد عغ مشصقة عذت فييا سشػات شػيمة .مغ  22
    أسكغ في مشصقة تداعجني عمى تخبية بعس الجواجغ . 23
    السعاناة في فرل الذتاء أقل مغ مشاشق اخخى ) زراعية مثبًل( . 24

 


