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الملخص:
هدفت الدراسة التعرف على مستوى االغتراب السياسي لدى طلبة الجامعةة ططبيعةة
االتجةةان و ةةو ال جةةرم لةةدال ة طراللةةة الكةةرطا فةةي يل ة تبع ةا ا لختصيةةرا الج ة طالت ة
الدراسةةي طمو ةةس السةةطب ططبيعةةة العا ةةة بةةيب االغتةةراب السياسةةي طاالتجةةان و ةةو ال جةةرم
طشخلت عي ة الدراسة ( )772طالبا ا ططالبةة تةة ايتيةارهة بقرالعةة عيةوانية مةب اليتةي العلةو
طاآلراب فةةي مامعةةة اةةان الةةدالب  .وربيةةت طاعتخةةد الدراسةةة علةةى وراتةةيب هخةةا معيةةا
االغتراب السياسي طاالتجان و و ال جرم مب إعدار الباحثان
طتخت معالجة البياوا باستعخال معامت ارتباط بيرسون طااليتبار التاني لعي ةة طاحةدم
طلعي تةةيب مسةةتعلتيب فةةال ر ال تةةانو ون مسةةتوى االغتةةراب السياسةةي لةةدى وفةةرار العي ةةة هةةو
عةةةال طتبةةةيب عةةةد طمةةةور فةةةرطا رالةةةة فةةةي االغتةةةراب السياسةةةي العةةة ا لختصيةةةرا الجةةة
طالت ة الدراسةي طمو ةس السةطب طتبةيب ون اتجاهةا طلبةة الجامعةة و ةو ال جةرم ااوةةت
سةلبية طايةةكت ال تةةانو عةب عةةد طمةةور فةةرطا رالةة فةةي االتجةةان و ةو ال جةةرم تبعةا ا لختصيةةر
الدراسي في حيب وشار ال تانو إلةى طمةور فةرا رال فةي االتجةان و ةو
الج طالت
ال جرم الع ا لختصير مو س السطب طل الح القلبة الذالب السط ون مرا الخدال ة
طفي ضوء ال تانو تة تعدالة مجخوعة مب التوايا طالخعترحا
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Abstract:
The study aimed to identify the level of political alienation
among university students, the nature of the attitude toward
immigration they have, and the significance of differences depending
on variables of gender, area of study and location of housing, and the
nature of the relationship between political alienation and the attitude
towards immigration. The study sample included 327 male and
female students who were chosen at random from the colleges of Arts
and Sciences at University of Salah- Alddin-Erbil. The study relied on
two tools which are the measure of politicall alienation and the
attitude towards migration. The tools were developed by the
researchers.
The data was processed using Pearson’s Correlation Coefficient
and the t-test for one sample and two independent samples. The
results showed that there is a high level of political alienation, and no
significant differences in the political alienation that can be attributed
to the variables of gender, area of study, and location of housing. It
turns out that the university students' attitudes towards immigration
were negative, and the results revealed an absence of significant
differences in the attitude towards immigration depending on the
variables of gender and area of study. While the results indicated a
significant difference in the attitude of emigration is due to the
variable of the location of housing, and for the benefit of students who
live in the city center.
: المقدمة
الخطب العول بان االغتراب لاهرم اوساوية طمد م ذ ل ور الخجتخس البداني طهي
طباوخاط
ال تعت ر على مجتخس رطن سوان بت وو ا مومورم ب سب متباال ة في ات الثعافا
م تلكة في ال يام االمتخاعية طاال ت ارالة طالسياسية طالثعافية طترمس حاال االغتراب
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الى اسباب اثيرم ؛ فعد تطون ألسباب مطاوية ( ا اوتعال الكرر مب بلد الى بلد اير ) وط سبب
زماوي ( مرتبط باضقراب األحوال السياسية طاالمتخاعية طالثعافية اط سبب رال ي)
طفي ال يام الخعاارم تعدر حاال االغتراب وتيجة لقبيعة الع ر طالسباب د
تطون امتخاعية طا ت ارالة طسياسية طرال ية ألن اإلوسان العيش في ع ر الخت ا ضا
ع ر الت اف طالتصيرا الختاحعة ع ر طصت فيه الخارم مخا ارى الى ااابة اإلوسان
بالطثير مب الخياات طاالضقرابا طالتي ماء في معدمت ا لاهرم االغتراب طالتي لكت
 : 0991ص) 7
اوتبان الباحثيب الى الع االة ب ا ( عوالدا
طالعد االغتراب السياسي إحدى الظواهر الساندم في الخجتخس الطرر م ذ بداالة
التسعي ا مب العرن العيرالب ع دما بدو األح اب السياسية تدعو الجخاهير للخياراة
السياسية مب ومت ت عيق الدالخعراطية في ال يام السياسية طاالمتخاعية لطب لألسف ازرار
حاال االغتراب السياسي الوما بعد الو وتيجة اليا الذ اوتير في مجتخع ا ططال االفرار
طال ب طمؤسسا الخجتخس الخدوي على حد سواء في امواء مب االيت اا الخع و طازرالار
اليعور بالامدطى طتعخق هذا االحسا لكعدان العدرم على الخجاب ة طبخا ان االغتراب
السياسي في الخجتخس الطرر اابح وسيو مععد مب عا ا م بقة طمذلة ت ت ططام
اليعور بالدطوية طاالمت ان لذا العد االغتراب لاهرم امتخاعية وكسية طسياسية طميطلة
اوساوية عامة إي امتد هذن الظاهرم إلى مخيس شرانح الخجتخس الطرر عامة طشرال ة
اليباب مب القلبة يااة ( على  : 7107ص)70
طمب القبيعي ون البدو االغتراب السياسي طال تعش حي خا التسلست اليعور في البداالة
بقيئا ا بافتعار الكرر حعه في الوطب ثة ال رهر حي خا الت رف الخسؤطلون طرموز السلقا
طاان البار طاالططان امتدار لذطات ة ط د الؤر هذا االغتراب السياسي الى االوس اب
ا لتدرالجي الذ الايذ عدم اشطال اهخ ا الامباالم الى رفض الخياراة طاالوطكاء على الذا
ثة ال رب لي مييا ا بت هرطلة طاييرا اوت ار الوطب رايت الذا طالبدء في ال جرم يارج
البار
طعلى الرغة مب ون ال جرم مسالة حياتية رافعت ات الع ور البيرالة طارتبقت
بالب ث عب حي ام وفضت طواثر رفاهية طومان إال وو ا د ت بح ميطلة امتخاعية طسياسية
في بعض األحيان إيا لة التة إرراا ا طالتي تؤر وتانج ا الى ثورا اااحية طتصيرا
موهرالة في الخجتخعا الخ تلكة فكي الو ت الذ العد فيه اليباب طيااة القلبة عخار
الخجتخس ؛ ألو ة ثرطم ال بلد ال يد التقور طالر ي طالتعد عليه با مب الضرطر ال ظر
الى ميطات ة السيخا ما التعلق م ا بيعورهة باالغتراب طإ دام ة على ال جرم إلى يارج
الوطب فاليباب طيااة القلبة ل ة وهخية مع والة طمارالة في حيام مجتخع ا الطرر ألو ة
ثرطم هذا الوطب مب حيث التعد طالب اء طبالتالي تعد هجرم هؤالء اليباب مب القلبة هدر
طيسارم طو الف لتل القا ا ال يوالة طاضاعة للكرص الختاحة في سبيت اعارم ب اء
اوررستان
طبخا ان االتجاها تلعب رطراا ابيراا في الت بؤ في سلوك الكرر ؛ لذا فإن التعرف على
اتجاها اليباب و و ال جرم تعد مسالة ضرطرالة ألن ال جرم احد اهة العوامت الخؤثرم
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على ا ت ار الوطب طعلى الترايب ال يطلي للسطان طالعوى البيرالة طيااة شرال ة مثت
شرال ة القلبة اا اب الطكاءا ( و رم  7100ا  )77-77 :طعليه تسعى
الدراسة ال الية إلى معرفة طبيعة االتجاها الساندم لطوو ا االجابية و سلبية لدى طلبة
للو وف على اهة الظواهر التي تعتبر في الو ت
الجامعة و و ال جرم إلى ال ارج
ال اضر حدالث الساعة طالختخثلة في رغبة طلبة الجامعة بال جرم الى ال ارج طاويصال ة
بال دالث حول هذا الخوضوع
طايا ااوت االتجاها طالعية رعانة الغ ى ع ا في تخاس الخجتخس طتعدمه فإو ا د
ت بح يقراا الؤر الى او يار طحدم االهداف االمتخاعية التي و ب بام ال امة الي ا في
الو ت ال اضر طالسيخا و ب وعيش في ع ر التصيرا السرالعة على مخيس االاعدم
الخ تلكة ؛ مخا الجعت مسالة االتجاها طالعية احد اابر الخيطا االيا ية التي تعاوي م ا
الخجتخعا البيرالة طهذا ما اليطت م در لق إي تعخت االتجاها ادطافس مطتسبة تعبر عب
طهذا
اراء الكرر طتيطت سلواه طررطر افعاله االجابية اط سلبية و و الخوا ف طالخوضوعا
الوضح على او ا استجابا تعوالخية متعلخة مب البيئة ازاء الخوضوعا طاالهداف اط غير
7107
يل مخا ر فس علخاء ال ك الى استعراء االتجاها ال كسية للجخاعا (البرطار
:ص)74-72
طب اءاا على ما تعد فإن ميطلة الدراسة ال الية تطخب في عد طمور مؤشرا علخية
ر يعة عب مستوى االغتراب السياسي لدى طلبة الجامعة ططبيعة اتجاهات ة و و ال جرم إلى
ال ارج فبعد ان ت كح الباحثان بعض الدراسا السابعة العربية طاالم بية طالتي را
على لاهرم االغتراب السياسي لدى فئة اليباب طمدى ميارات ة في العخلية السياسية تبيب
ل خا ون والا ا مب تل الدراسا لة تولي ع االة لقبيعة العا ة بيب متصير االغتراب السياسي
طاالتجان و و ال جرم ل دى فئة القلبة التي تعيش ت ت لرطف اسية طغير مستعرم رانخا لذا
الخطب اياغة ميطلة الب ث في التساؤال اآلتية - :
 0هت العاوي طلبة الجامعة مب االغتراب السياسي ؟ طهت تؤثر الختصيرا الدالخوغرافية في
يل ؟
 7ما طبيعة اتجاها طلبة الجامعة و و ال جرم الى ال ارج ؟ طهت تتباالب تل االتجاها
طفعا للختصيرا الدالخوغرافية ؟
 7هت ه ال عا ة رالة بيب اتجاها القلبة و و ال جرم طشعورهة باالغتراب السياسي
أهمية البحث :
ه ال اعتعار لدى ال ا طالعلخاء في الع ر ال اضر بان العامت الخ ة طراء اافة
الخيطا التي توامه اإلوسان طحتى يا القابس التط لومي هو اإلوسان وكسه طاالتجان
ال كسي مب اهة ع اار العامت اإلوساوي اي لخك و االتجان يخته الطبيرم في مجال الب وث
ال كسية طاالمتخاعية طالسياسية بواكه طسيلة للت بؤ بالسلوك طاالضا لك ة الظواهر ال كسية
طاالمتخاعية طاال ت ارالة طالسياسية طالعد تصييرن طسيلة فعالة لجعت االفرار الت رفون
 : 7107ص )71طمب ه ا تبرز وهخية الب ث ال الي الذ
بقرالعة االجابية ( البرطار
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القلبة و و ال جرم الى

ال اطل إلعاء الضوء على اال غتراب السياسي طعا ته باتجاها
ال ارج طعليه تطخب وهخية الب ث ال الي في ماوبيب هخا :
اطالا :الجاوب ال ظر  :إي تتجلى االهخية ال ظرالة للب ث ال الي في ال عاط اآلتية :
 0الطيف عب ابعار ال جرم يااة هجرم القلبة طهة مب الكئة الخثعكة
 7ف ة طبيعة اتجاهات ة و و ال جرم طعا ته باالغتراب السياسي
 7الطيف عب م تلف عوامت االغتراب السياسي التي د تطون الحد مواوب ا اط ال ا رطرا
في هذن االتجاها لدى اليباب طمب ثة ا تران ال لول في اطار طاسس التجاطز العوامت
الي ية
 7االهتخا ب ذن الخرحلة مب يال العخت على توفير اساليب الرعاالة الخ اسبة بخا الضخب
ل ة ت عيق ال خو الختطامت مب ال احية ال كسية طاالمتخاعية طالسياسية مخا الجعت الكراة
سام ة الستثخار طا ا هؤالء اليباب في الب اء طالتيييد طا س مستعبت افضت
 1تطخب اهخية هذن الدراسة في اوو ا اطلى الدراسا في ا لية اوررستان التي مخعت بيب
هذالب الختصيرالب معا طهخا االغتراب السياسي طاالتجاها و و ال جرم طلدى هذن العي ة
بالذا طهة طلبة الجامعة
ثاوياا :الجاوب التقبيعي :إي تتضح األهخية العخلية ل ذن الدراسة مب طبيعة الخيطلة التي
تت اطل ا طما تقرن مب تساؤال لة تتقرا ا رراسا في ا لية اررستان ل ا ف ي تت اطل
االغتراب السياسي طاتجاها القلبة و و ال جرم الى ال ارج طما ل ا مب اوعطاسا تدفس ب ة
الى الت قيط لل جرم الى ال ارج طالطيف عب العوامت الخساهخة في يل طوست ل االهخية
العخلية باالتي :
 0تسعى الى الت بؤ باتجاها القلبة و و ال جرم طالطيف عب العوامت الخساهخة في يل
 7تسعى هذن الدراسة الى لكت االوظار حول لاهرم هجرم القلبة طهة اا اب الطكاءا
طمب ثة طضس اال تراحا طاالراء طالتوايا التي مب شاو ا الت كيف مب اثار هذن الظاهرم
بت ط وع ا
 7الس ة الب ث في طضس ورام لعيا االغتراب السياسي طالتي الخطب االستكارم م ا في
رراسا الحعة
 7العد الب ث ال الي ارضية لدراسا ارمة تعد حلول طبرامو توعية للت كيف مب معاوام
لع ة حول الخستعبت؛ لل د مب لاهرم هجرم هذن
القلبة الخعبليب على الت رج طالخا ال
ال بة الخثعكة
 1توفير الخعلوما ال امة التي ال تام ا اا اب العرار في طضس ال لول لخيطا طلبة
الجامعة
أهداف البحث :
ال دف الب ث ال الي الى التعرف على :
 0االغتراب السياسي لدى طلبة الجامعة بيطت عا
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الج

طالت

الدراسي

 7راللة الكرطا في االغتراب السياسي للقلبة تبعا لختصيرا
طمو س السطب
 7اتجاها طلبة الجامعة و و ال جرم بيطت عا
طالت
 7راللة الكرطا في اتجاها القلبة و و ال جرم تبعا ا لختصيرا الج
الدراسي طمو س السطب
 1العا ة بيب متصير االغتراب السياسي طاالتجان و و ال جرم لدى طلبة الجامعة

حدود البحث :
العت ر الب ث ال الي على القلبة الخستخرالب على الدراسة ال باحية في اليتي
العلو طاآلراب بجامعة اان الدالب .وربيت للعا الدراسي 7102 -7101
تحديد المصطلحات :
اوالً  :االغتراب السياسي Political Alienation :
 0لووو "  " Longالعرف االغتراب السياسي  " :باوه حالة مب اليعور بعد الرضى
طييبة االمت طاالوك ال عب العارم السياسييب طالسياسا ال طومية طال ظا السياسي "
(عبدالوهاب  : 7111ص)002
 7اسعيد العرف االغتراب السياسي  ":شعور الكرر بالصربة طالعخت السياسي طاالتجان و و
االعتعار بان السياسة طالسلقة في مجتخعه السيرهخا ايرطن لذل فاوه الالرى مجاالا لي ه
في الخياراة الكعالة في بح عد االاتراث اورم مجسدم لومورن رايت الدطلة " ( اسعيد
ص )102
 7اطلسب “  “Olsonالعرف االغتراب السياسي  " :الك ت اط الصربة بيب يا الخرء
طبعض الجواوب البارزم في البيئة االمتخاعية " () Olson, 1969 : P.290
 7ميض (  )7101العرف االغتراب السياسي  ":هو شعور الكرر بعد الرضى اط عد
االرتيان للعيارم السياسية ط الرغبة في االبتعار ع ا اط عب التوم ا السياسية ال طومية
اط ال ظا السياسي برمته طتبدطا مظاهر االغتراب السياسي عب العج السياسي الذ
التضخب ان الكرر الخصترب لي لداله العدرم على اادار رارا مؤثرم في الخجال السياسي
( ميض  : 7101ص)779
التعريف النظري للباحثان :
هي حالة االوك ال عب الوا س السياسي مراء اليعور بعد الرضى عب االطضاع
السياسية العانخة طعد الثعة بالتوم ا السياسية الساندم مخا الؤر الى ع طف الكرر عب
الخياراة السياسية طال الستقيس التاثير في الكعت السياسي
ثانيا  :الهجرة ( ) Immigration
 0تعرالف م قكى (  ) 7119ال جرم  :هي عخلية مصاررم الكرر لخوط ه االالي الى بار
اير ب دف االستعرار في ا بعد طاوله الى اعة طت خية على يل اما السباب وكسية اط
امتخاعية اط ا ت ارالة اط سياسية( م قكى  : 7119ص)017
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 7تعرالف على (  )0941ال جرم  :هي ووع مب االوتعال الجصرافي اط الخطاوي لخعتضى
تصيير رانة لخ ت اال امة االعتيارالة بيب طحدم مصرافية طايرى ( علي  : 0941ص)092
 7تعرالف و يرم (  )7100ال جرم  :عخلية مصاررم الكرر لخوط ه االالي الى بار ايرى
ب دف االستعرار في ا لخدم رالبة اط بعيدم بعد طاوله الى اعة طت خية على يل طهذا اما
السباب وكسية اط امتخاعية اط ا ت ارالة اط بيئية( و يرم  : 7100ص)77
 7تعرالف رؤطف طاكان (  : ) 7112تع ي حراة و طن االفرار مب بلداو ة االالية اللى
بلدان ام بية بع د اال امة طالعخت في ا ( رؤطف طاكان  : 7112ص) 704
التعريف النظري للباحثان :
ا ل جرم  :هي لاهرم مصرافية طبيعية طيااية اوساوية سطاوية تتخثت في االوتعال مب مطان
الى اير اما ب ثا عب حيام افضت طاستعرار امب اط هربا مب طضس سيء
ثالثا ً  :االتجاهات Attitudes
 0تعرالف موررن البور  :االتجان " حالة مب االستعدار الععلي طالع بي الى ت ظة اط
تتطون مب يال التجربة طال برم التي تسبب تاثيرا موم ا اط رال اميا على استجابة الكرر
لطت الخوضوعا طالخوا ف التي ترتبط ب ذا االتجان " ( عيسو  : 0947ص) 071
 7تعرالف سخيث طايرطن ( )7117االتجان :هي تعوالخا تعبر عب ال ب اط الطرن –
التكضيت اط عد التكضيت -اط هي ررطر الكعت للخواضيس اط االشياء اط الخوا ف اط الجواوب
االيرى مب العالة طالتي تتضخب االفطار الخجررم طالخؤسسا االمتخاعية ( & Smith
) Others, 2003, p.658
 7تعرالف ربيس (  ) 7100االتجان  :القرالعة التي الكطر ب ا الكرر اط اليعر ب ا تجان امر مب
االمور طهذن القرالعة تؤثر على ت رفه حيال هذا االمر طب يث ان االتجان البيب الى ا
حد الطون الكرر مس اط ضد هذا االمر ( ربيس  : 7100ص)721
 7تعرالف سامة( )7112االتجان :عبارم عب عدر مب العخليا الدافعية طاالوكعالية
طاالررااية طالخعرفية التي اوتظخت في اورم رانخة طااب ت ت در استجابة الكرر لجاوب
مب مواوب بيئته(سامة : 7112ص)191
 1التعرالف ال ظر للباحثان :
هو ال تاج االيير لعخلية الخطووا الكطرالة طالومداوية طالسلواية طتكاعله رايت الكرر
مس االوا لييطت استجابة حول الخوا ف طاالشياء طالخواضيس التي تستثير و وها
االطــــــار النظـري :
.0مفهوم االغتراب (:)Alienation
االغتراب لاهرم اوساوية امتد طمورها لييخت م تلف اوخاط ال يام االمتخاعية
طان مياعر االغتراب تت االد طتتعدر وتيجة
طاال ت ارالة طالسياسية في ات الخجتخعا
لقبيعة الع ر الذ وعييه طالن ع ر الخت ا ضا طالتصيرا السرالعة مخا ارى الى ااابة
 : 0991ص)7
اإلوسان بطثير مب الخياات طاالضقرابا طم ا االغتراب ( عوالدا
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طال تلف علخاء االمتخاع حول الظ ور االطل لخ قلح االغتراب اال ان معظة
العلخاء طالباحثيب الييرطن الى ان م قلح االغتراب "  " Alienationل ر في التراث
الدال ي طالكلسكي طالسيطولومي طالسسيولومي في الكطر الخسي ي يال الع ور الوسقى
بالذا في الاهو البرطتستاوت طلدى لوثر طاالكب بالت دالد طيل وتيجة اليتاف
االتجاها الكلسكية طالسيطولومية طالسوسيولومية طيااة في وظرالة الععد االمتخاعي اال
ان معظة الت ليا الخعاارم تجخس على ان اطل مب استعخت م جية م ظخة لخ قلح
االغتراب هو هيجت في الكلسكة الخثالية االلخاوية في ( م قوطا  )0477 -طفي مؤلكه
(رو الخال ) ط يل في ت ليله لقبيعة العا ا االمتخاعية ( ال غت طايرطن : 0991
ص)74
فعد اشتعت الخة االغتراب في الاتي ية "  " Alienationطالتي تع ي وعت ملطية شيء
الى ملطية اير ا االوت اع اط االزالة ط د رلت معاوي االغتراب في اللصتيب الكروسية
طاالوطلي الة الى الخعاوي االتية :
اير
 الخع ى العاوووي :اليير الى اوت اع ملطية شيء ما الى ش الخع ى االمتخاعي :اليير الى اليعور باالحسا الذاتي للصربة سواء في الذا و عبااليرالب
 الخع ى السيطولومي :اليير الى عد السيقرم عب الوعي طفعدان العوى الععلية طعداالحسا بال وا
 الخع ى الدال ي  :اليير الى اوك ال اإلوسان عب هللا طارتطاب الخعااياسباب االغتراب :
ايتلف العلخاء حول االسباب الخؤرالة الى االغتراب فخ ة مب الرطو ا د تطون اما
اسباب سياسية اط ا ت ارالة اط رال ية اط ثعافية طم ة مب الرى اوه د تتجخس ااثر مب سبب
معا ا مثت اسباب سياسية طا ت ارالة طه ال مب الرى ان اسباب االغتراب السياسي هو
شعور الكرر بعلة الكرص امامه للتاثير على العخلية السياسية في الخجتخس فطلخا اح بضعف
درته على التاثير بخجرالا العخلية السياسية مال الى عد الخياراة السياسية سواء في
طبالتالي ال رار
حضور ال دطا السياسية طاالمتخاعية اط عد الخياراة في االوت ابا
شعورن باالغتراب السياسي طترى بعض الدراسا ان شعور الكرر بعلة الكرص امامه
للتاثير على العخلية السياسية تولد لداله رغبة ااثر في الخياراة السياسية (وجخة : 7112
ص) 04
طاشار رراسا ات مب تومسب "  " Thompsonط هورتب "  " Hortonعا
 0921الى ارتباط االغتراب السياسي بيطت موهر بالسلبية السياسية طان الخصتربيب اي
شاراوا فان ميارات ة تتسة بالرفض طالسلبية( )Neal, 1971 : p.120طتبعى تكسيرا
االغتراب متعدرم طه ال ااثر مب رو تعتبر ان األسباب السياسية مب اهة العوامت
الخؤرالة الى االغتراب طفيخا اللي وستعرض باالجاز وبرز اآلراء :
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روسو( :) Rousseau 1712 -1778
تعد وظرالة الععد االمتخاعي الخ در االساسي الذ استعخت فيه مضخون االغتراب
في مجال الكلسكة طالعد رطسو مب ابرز الكاسكة الخ دثيب الذالب ت دثوا عب االغتراب
السياسي بت هيجت ط د عرف رطسو االغتراب باوه " التسلية اط البيس فاإلوسان الذ
الجعت وكسه عبداا إلوسان اير ال السلة وكسه اوخا هو باألحرى البيس وكسه – مب امت بعانه على
اال ت " طالتضح مب يل ان رطسو ت دث عب االغتراب لييخت مع ييب وحدهخا االجابي
طاآلير سلبي فكي الخع ى االالجابي د رطسو باالغتراب تل العخلية التي مب يال ا العد
ياته للجخاعة لتطون ت ت توميه االرارم العامة طت بح م ء مب الطت طه ا
ات ش
الطون االغتراب عاما ا الضس فيه اإلوسان ياته مب ومت هدف ارالة للجخاعة اما الخع ى
السلبي في تعد فيه رطسو ال ضارم طالخجتخس إي الرى ان ال ضارم د سلبت اإلوسان ياته
طمعلته عبداا للخؤسسا االمتخاعية التي هو اوياها طاوو ا ( رمب  : 0942ص)21-14
شيلر( :)0291
تاثر شيلر بالخع ى السلبي ع د رطسو طت اطل موضوع االغتراب ع د اإلوسان
ال دالث الذ العاوي الصربة طاالوك ال في لت لرطف ال اوساوية تل التي تخ ضت عب
الثورم ال اعية طااب ت ت در اإلوسان اثيراا فكي هذن ال يام ال بح اإلوسان مجرر
اورم للعخت الرطتي ي الذ الؤراله طاليدر شيلر على اوك ال اإلوسان ما بيب غران م
القبيعية طملطاته الععلية األمر الذ ال عط في رايت الخجتخس في شطت فوضى ايا ية
بسبب ال ضارم
هيجل (:) Hegel 1770 - 1831
العد هيجت مب ابرز الخ دثيب عب االغتراب طعرف ا به طع َّدن اغتراب رطحي ال يا
عب اوك ال الذا عب الخجتخس طان هيجت استخد فطرم االغتراب مب طمور اإلوسان في
العالة فكي مؤلكاته في فترم اليباب را هيجت على ضيتيب وساسيتيب هخا  :ال رالة
د باالغتراب اوك ال
طاالغتراب ط د بال رالة امتاك اإلوسان لذاته في حيب
اإلوسان عب ياته طافعاله طعب االيرالب ط د ت دث هيجت عب االغتراب في فلسكة الوا س
ان ه ال طم يب لاغتراب هخا  :و الومه السلبي الذ الؤر الى الع لة
ب الومه االالجابي الذ الؤر الى االبداع ( رمب  : 0942ص) 001-019
كارل ماركس( :) Karl Marx 1818 – 1883
اان مارا اطل مب ت اطل االغتراب بعدِّن لاهرم امتخاعية تارال ية مب حيث ويات ا
طتقورها ط د عارض مارا هيجت في مك و االغتراب طعدن ( اغتراب مار ) ال يا
وتيجة الغتراب العامت عب طسانت االوتاج األساسية ط د استعى مارا مك و االغتراب
مب اعخال هيجت إي ااوت وعقة االوقاا في تكطيرن السياسي طاالمتخاعي هي فطرم
اغتراب اإلوسان عب الدطلة اخواطب حتى طات الى فطرته األساسية عب االغتراب طهي
طالعول مارا ان اإلوسان
اغتراب اإلوسان عب العخت مب يال ف خه لل ظا اال ت ار
ال دالث د هرب مب رطابط الع ور الوسقى طلط ه لة الطب حراا ألوه ال ضس للدطلة
طمجاراته االتوماتية الخصتربة طاالغتراب ع د مارا له طم ان والضا ا طهخا  :و الومه
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الؤر

الى الع لة

ب الومه االالجابي :الذ

السلبي  :الذ
طبالتالي التصيير
االغتراب السياسي ( :)Political Alienation
الالتكق علخاء السياسة طاالمتخاع على تعرالف م در لاغتراب السياسي ألوه
ال عب ت دالدها لومور اوواع االتجاها السلبية و و الخجتخس طال ظا السياسي ب كة يااة
فعلى سبيت الخثال وجد ان اطلسب العرف االغتراب السياسي باوه " الك ت اط الصربة بيب
يا الخرء طبعض الجواوب البارزم في البيئة االمتخاعية" طالعسخه الى فئتيب عرالضتيب :
عد العدرم السياسية طالس ط اط عد الرضا السياسي
وما سيخان (  ) Seemanفعد حدر معاوي االغتراب السياسي في ستة ابعار طهي :
اوعدا العوم طاوعدا الخع ى طاوعدا الخعاالير طالع لة الثعافية طالصربة الذاتية طالع لة
االمتخاعية طه ال مب العد باوه العبر عب حالة مب الت ا ض العانة بيب يا الكرر طبيب
مؤسسا ال ظا السياسي طالعانخيب على زما السلقة بت على العخلية السياسية يات ا
طوتانج ا (مخعة  : 0947ص)70
طالرى ف يكتر (  ) Finifterبان االغتراب السياسي له اربعة ابعار متخثلة في -:
اطالا :اوعدا العوم السياسية الا وم السياسية  :شعور الكرر باوه الالستقيس التاثير على
ت رفا ال طومة
ثاوياا :اوعدا الخع ى  :عد درم الكرر على التخيي بيب االيتيارا السياسية يا الخع ى
ثالثا ا  :اوعدا الخعاالير الامعيارالة السياسية :بخع ى ارراك او يار الخعاالير في ارراك
العا ا السياسية ا اوت اك الخسؤطليب السياسييب لإلمراءا العاوووية في التعامت مس
االفرار
رابعاا :الع لة السياسية  :بخع ى رفض واعد السلوك طاالهداف السياسية التي العتعد ب ا
الطثير مب اعضاء الخجتخس ( مخعة  : 0947ص) 77 -77
ان االغتراب السياسي التخثت في سيقرم طهيخ ة الدطلة على الخجتخس الخدوي
طحرمان الخواطب مب امطاوية التعبير عب رواله طالت ا ه بالخ ظخا طال راا طمخعيا
الخجتخس الخدوي طتسور في ا عا ا العوم حيث الطون في ا اإلوسان معرضا لل يخ ة على
حياته طم يرن طالسلب م ه حعو ه ططسانت التعبير عب رواله طه ا ال يب ال راع للتصلب
على ال ظا طت سيب اطضاعه طموا عه ( ميض  : 7101ص)71
.7مفهوم االتجاهات :
الذار سخيث طايرطن (  )7117ان السبب الرنيسي طراء رراسة االتجاها العور
للدطر الطبير الذ العدمه الخ قلح في الت بؤ بسلوك االفرار في الخستعبت طالكرضية العانلة
بان اتجاها الكرر ت در سلواه والت اعجابا ا طع االة ابيرم في الطثير مب الخجاال العلخية
طالسيخا ان ع روا ال اضر التخي بالطثير مب التصيرا طالتقورا السرالعة في م تلف
الخجاال مخا معت مسالة االتجاها طالعية احدى اابر الخيطا االيا ية التي تعاوي م ا
الخجتخعا البيرالة ( البرطرا  : 7107ص)72
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طااد موررن البور م ذ ااثر مب ستيب عاما ا على ان مك و االتجاها هو ااثر مكاهية
علة ال ك االمتخاعي االمرالطي تخيي اا طاهخية طوالد هذا الرو الطثير مب العلخاء ألوه
وساسي لخعالجة ثاث ميطا يا اهخية ابيرم لي لعلة ال ك ف سب طاوخا لجخيس
العلو االمتخاعية طال ا ب كة عامة طهي:
وطالا  :ررمة ارتباط ال ياط الذه ي اط الععلي بالسلوك الكعلي طالخرني لل ا
ثاويا ا  :ت ظية االفطار عب العالة بعدن افطار م ظخة طمترابقة طمستعلة
يرم اط طواللة ( فيرزر
ثالثاا :الخطب التساؤل عب سبب تخاثت اراء بعض ال ا لكترم
طايرطن  : 7107ص)702
طمب ه ا ماء اهتخام ا في الب ث ال الي بدراسة اتجاها طلبة الجامعة و و ال جرم
لخعرفية فيخا إيا ااوت االجابية اط سلبية للو وف على هذن الظاهرم التي تيصت الرو العا في
مجتخع ا الطورر في الو ت ال اضر طوظراا ل ساسية هذن الخرحلة بال سبة للقلبة حيث
تيير رراسة ايسطر (  ) Kiskerالى ان طلبة الجامعة ل ة اوخاط يااة مب الضصوط التي
الوام وو ا في حيات ة تتخثت في ضصوط االمت اوا طالخ افسة مب امت ال جان طبعض
الخيطا الج سية طما التعرض له اال لية مب وزما سياسية طا ت ارالة ل ا التاثير الخباشر
على الطثير مب الخيطا ال كسية طاالمتخاعية طاال ت ارالة طالسياسية رطن طمور مساودم
امتخاعية طعاطكية ااملة مب اسرهة اط مب ال طومة ل ت هذن االمور ؛ مخا ال لق لدى هؤالء
اليباب مستوالا مرتكعة مب الضصوط طهذا ما الدفعه الى التكطير في االجار م كذ لل رطج
م ا طالخ كذ الوحيد حسب تكطيرهة هو ال جرم الى ال ارج للت ل مب هذن االزما
طه ال مب الرى ان االتجاها تتطون مب ثاثة مطووا الالخطب ع ل ا عب بعض ا
البعض الو ا متدايلة فيخا بي ا طهي :
 0الجاوب الخعرفي طالكطر  :ا الجواوب الختعلعة بخا العرف الكرر عب االش اص على مايا
العرف ع ة طال قو على الخعلوما طال عانق الخوضوعية لدى الكرر عب موضوع
االتجان
 7الجاوب االوكعالي طالومداوي  :ا الجواوب الختعلة بخياعر الكرر مب حب طارن التي
الوم ا و و موضوع االتجان طالرتبط بتطوال ه العاطكي
 7الجاوب السلواي  ( :الرغبة للكعت )  :ا الجواوب الختعلعة بالرغبة في الت رف
لخوم ا سلوك الكرر ف ي تدفعه الى العخت االالجابي و و ايا اان االجابيا اط اتجاها سلبيا ايا
اان سلبيا ا ( فرال ر  : 7107ص) 777 -770
الدراســــــــات السابقة
.0دراسة غرام ( : ) 0999
ت اطلت الدراسة االغتراب السياسي لدى الختعلخيب اليباب طعا ت ا ببعض الختصيرا
وخط الر ابة في االسرم ) حيث
مستوى الت يت الدراسي الديت الي ر
(الج
طبق معيا االغتراب السياسي الذ طورن على عي ة تطووت مب (  )472طالبا ا ططالبة في
الجامعة االرروية تة ايتيارهة بقرالعة عيوانية طبعد مخس بياوا الدراسة ا الباحث
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بخعالجة البياوا اح انيا ا باست راج التطرارا طال سبة الخئوالة طمربس اا طتوالت وتانو
الدراسة الى شيوع لاهرم االغتراب السياسي لدى طلبة الجامعة ب سبة (  ) %71مب طلبة
الجامعة اليعرطن باالغتراب السياسي اخا طت تير هذن الظاهرم بيب الذاور ااثر م ا بيب
االواث ططمور عا ة سلبية بيب االغتراب السياسي طبيب مياراة اليباب في ال واحي
السياسية (غرا  : 0949ص)744
 .7دراسة زاهر ( : ) 7101
الدراسة على لاهرم االغتراب السياسي طاالمتخاعي لدى سطان الخجتخعا
ؤا
الكلسقي ية طيل لخعرفة تاثير عدر مب العوامت السياسية طاالمتخاعية على زالارم االغتراب
السياسي طاالمتخاعي لدى الامئيب الكلسقي يب ط د است د الدراسة الى فرضيتيب
اساسيتيب  :الكرضية االطلى الخا او رط سطان الخجتخعا الكلسقي ية بالعخلية السياسية زار
شعورهة باالغتراب السياسي طالكرضية الثاوية هي الخا ت او راط سطان الخجتخعا
الكلسقي ية بال يام الخجتخعية زار شعورهة باالغتراب االمتخاعي طوظرا لعة الدراسا
الخيداوية التي تب ث في موضوع االغتراب السياسي لدى الامئيب الكلسقي يب ؛ لذا اعتخد
الباحثة على الخ و الت ليلي لت ليت بعض االح انيا طالدراسا الخيداوية لربق ا بخدى
زالارم االغتراب ا لسياسي طاالمتخاعي لدى الخجتخعا رايت االراضي الكلسقي ية طتة
م ا ية هذن الدراسا في الت ليا الخ تلكة ليعور الامئ الكلسقي ي باالغتراب السياسي
طتوالت الدراسة الى ان افرار العي ة ااووا ا ت او راطا في ال يام الخجتخعية ( لجان
الخ اطق ال وار الرالاضية ط مراا اليباب ) طهذا الدل على طمور اغتراب امتخاعي لدى
طلدال ة ميت للع لة السياسية طعد االو راط بال يام السياسية طرفض ة
سطان الخجتخعا
للوا س طرغبت ة بتصييرن طهذا الدل على طمور اغتراب سياسي لدى سطان الخجتخعا
 7رراسة م قكى ( : ) 7117
هدفت الدراسة التعرف على مستوالا االغتراب ال كسي لدى اليباب الطرر طاذل
التعرف على طبيعة اتجاهات ة و و ال جرم يارج البار طمب ثة االجار العا ة بيب االغتراب
ال كسي طاالتجاها و و ال جرم لدى هؤالء اليباب طتالكت عي ة الدراسة مب ( ) 771
شابا ا رايت مدال ة اربيت طمب اا الج سيب طااوت اعخارهة بيب (  ) 71 – 04س ة طمب
العامليب طالعاطليب طمستوالا م تلكة مب الت يت الدراسي طاذل مب الخت طميب
طالع اب االضا ا طاست د معيا االغتراب ال كسي طاالتجاها و و ال جرم طبعدما ا
الباحث باعدارهخا طالتااد مب اد خا طثبات خا طاست د الباحث في معالجة البياوا
معاما االرتباط طااليتبار التاني فال ر ال تانو ان اليباب العاوون مب االغتراب
طلدال ة اتجاها االجابية عالية وسبيا ا
ال كسي طبخستوالا ا ت مب الوسط الكرضي للخعيا
و و ال جرم طاذل تبيب طمور عا ة مومبة رالة بيب االغتراب ال كسي طبيب اتجاها
اليباب و و ال جرم ( م قكى  : 7119ص) 72
 7رراسة الخ خد ( : ) 0992
هدفت الدراسة الى التعرف على االتجاها الخستعبلية لدى اليباب الجامعي و و ال جرم
الى يارج العراا حيث اشار وتانو الدراسة الى طمور رغبة حعيعية لدى طلبة الدراسا
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االطلية طالدراسا العليا في مامعة بصدار لل جرم الى ال ارج طيل لاستعرار طت عيق
اهداف ة الخستعية طالت ل مب االحباطا التي التعرضون ل ا طالعلق الخومور لدال ة حول
الخستعبت
 1رراسة بش طال طية ( : ) 7119
سعت الدراسة الى الطيف عب العا ة التي تربط بيب االتجاها و و ال جرم غير
حيث ت اطلت الدراسة عي ة
اليرعية طالتطيف ال كسي طاالمتخاعي لدى اليباب الج انر
اليباب عامة مب اليباب الجامعي طاست دمت في هذن الدراسة اراتيب هخا  :معيا التوافق
ال كسي طاالمتخاعي طمعيا االتجاها و و ال جرم الصير شرعية حيث توالت وتانو
الدراسة الى طمور عا ة بيب االتجاها و و ال جرم الصير شرعية طالتوافق ال كسي
طاالمتخاعي لدى اليباب
 2رراسة االخب زطهر ( : ) 7112
هدفت هذن الدراسة الى تقوالر االستراتيجية الياملة لل جرم الخ رالة لتعدالة الرعاالة
الضرطرالة ل ة في ال ارج طااوت عي ة الدراسة مب اليباب الذاور طالذ تتراطن
اعخارهة بيب (  ) 71 – 04س ة حيث بلغ عدر افرار العي ة (  )0117شاب طاست دمت
الدراسة م و الخسح بالعي ة اما ارطا مخس البياوا فعد اعتخد على ما اللي  0 :استخارم
االستباوة  7حلعا ال وار مس اليباب طايكت وتانو الدراسة عب ان( ) % 1727مب
مجخوع عي ة الب ث هة مب الخ اطق ال ضرالة ط (  ) % 72 7مب سطان الرالف طان
متوسط اعخار العي ة هو (  ) 7227س ة طان ااثر مب ثلث العي ة (  ) % 7422اعخارهة تعت
عب (  ) 71س ة طون (  ) % 1272تعس اعخارهة بيب (  ) 79 – 71س ة طثلثي العي ة
اعخارهة ا ت مب (  ) 71س ة
 2رراسة رمضان (: )7101
اوقلعت هذن الدراسة مب طرن التساؤل التالي  :ما مدى ارتباط ال جرم السرالة
باالغتراب االمتخاعي في الخجتخس الج اىر ؟ حيث ارتط الب ث على مجخوعة مب االبعار
تخ ور اساسا في  :توليف وظرالة السلوك االمرامي لتكسير ال جرم السرالة طتي ي
وسباب ال جرم السرالة في الخجتخس الج اىر طرراسة مظاهر اغتراب الخ امر السر في
الثعافة التي العيش في ا
طلعد تبيب مب تقبيق معيا االغتراب ون افرار العي ة سجلوا وعلى ررمة على الخعيا
في ابعارم ال كسية طالسياسية طاال ت ارالة طاالمتخاعية طتتجلى تل األبعار في شعور
الخ امرالب السر اليب باو يار ية اوتخاء ال والة طفعدان الثعة بال ك طبالصير طغياب التلعانية
االبتطارالة طال طمور ل دالق م ل ايااا ا حعيعيا ا في هذا الع ر طالكيت في معاطمة
اسلوب ال يام الرنيسية طفي است دا الععت طايتيار العرار ال طية
 4رراسة عخارم ( : ) 7107
هدفت هذن الدراسة التعرف الى معرفة تاثير هجرم الععول في ال خو اال ت ار في
م ر طايتبر فرضية اساسية طهي " :تؤثر هجرم الععول تاثيراا سلبيا ا في معدل ال خو
اال ت ار في م ر " طاعتخد الدراسة في ايتبار مدى ا ة الكرضية على است دا

-53-

مجلة الفتح ...........................................................................العدد واحد وسبعون  .ايلول لسنة 7102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

اسلوب الخربعا ال صرى يا الخرحلتيب (  )2SLSيال الكترم ( ) 7101 – 0941
طاطض ت وتانو التعدالر ان اتجاها العا ة بيب هجرم الععول طال خو اال ت ار الخومب
طهذا ما توالدن الطثير مب الدراسا ال دالثة اال ان متصير هجرم الععول اان غير مع و
اح انيا ا طمب ثة تة رفض فرضية الدراسة اخا حاطلت الدراسة التعرف الى امطاوية طمور
طتوالت بعد امراء ايتبار سببية غراوصر
عا ة بيب هجرم الععول طرا الخال البير
الى طمور عا ة سببية تتجه مب هجرم الععول الى را الخال البير ط لي العط ط د
الكسر يل م ءاا مب التاثير االالجابي لرو الخال البير في ال خو اال ت ار الذ اطض ته
وتانو الدراسة
القرالعة طاإلمراءا :
 0الخ و الختبس :
اعتخد الب ث ال الي على الخ و الواكي لخاءمته مس طبيعة الخوضةوع الةذ الرمةي
الةةى التعةةرف علةةى االغتةةراب السياسةةي طاالتجةةان و ةةو ال جةةرم لةةدى طلبةةة الجامعةةة فةةالخ و
الواكي العتخد على رراسة الوا س وط الظاهرم اخةا تومةد فةي الوا ةس طالع ةى بواةك ا طاةكا ا
ر يعا ا طالعبر ع ا تعبيراا ايكيا ا وط تعبيراا اخيا ا
.7مجتمع وعينة البحث:
التطون مجتخس الب ث مةب طلبةة الدراسةة ال ةباحية فةي اليتةي العلةو طاآلراب بجامعةة
طشةخلت عي ةة الدراسةة ( )772طالبةا ا
اان الدالب  .وربيت للعا الدراسةي 7102.7101
ططالبة تة ايتيارهة ب ةورم عيةوانية مةب طلبةة اليتةي العلةو طاآلراب بوا ةس ( )021مةب
الذاور ط( )027مب اإلواث طالجدطل ( )0الوضح يل
الجدول ()0
توزيع أفراد العينة تبعا ً للكلية والصف والجنس
الخجخوع
الج
الطلية
إواث
ياور
العلو
اآلراب
الخجخوع

27
44
027

42
29
021

021
022
772

.3أداتا الدراسة:
اعتخةةد الدراسةةة ال اليةةة فةةي مخةةس البياوةةا علةةى وراتةةيب مةةب إعةةدار الباحثةةان األطل
لصرض يا االغتراب السياسي لدى وفرار العي ة طتالف مةب ( )77فعةرم طومةا اةت فعةرم
يخسة بدانت لإلمابة طهي (رانخا ا غالبا ا وحياوا ا وارراا وبداا) طالتة ت ة يح األرام بإعقةاء
وطزان للةةةدرما ( )0 7 7 7 1علةةةى التةةةوالي علةةةى الكعةةةرا االالجابيةةةة طتعطةةة
األطزان في الكعرا السلبية طبذل فإن ال د األروى لخجخةوع الةدرما علةى ورام االغتةراب
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السياسي هو ( )77ررمة وما ال د األعلى لخجخوع الةدرما ف ةو ( )021ررمةة طالوسةط
الكرضي لألرام هو ( )99ررمة
ومةا األرام الثاويةةة ف ةةي لعيةا االتجةةان و ةةو ال جةرم لةةدى طلبةةة الجامعةة طالتطةةون مةةب
( )71فعةةرم يا ال ةةلة باالتجةةان و ةةو ال جةةرم طومةةا اةةت فعةةرم يخسةةة بةةدانت لإلمابةةة طفةةق
طرالعة ليطر لعيا االتجاها طهي ( :موافةق بيةدم موافةق ال رو لةي غيةر موافةق
غير موافق بيدم) طاةخخت هةذن األرام للتعبيةر عةب االتجةان و ةو ال جةرم مةب يةال الدرمةة
الطلية التي ال ت علي ةا الخسةتجيب طالةتة ت ة ي ا بإعقةاء وطزان للةدرما (7 7 1
 )0 7على التةوالي للكعةرا االالجابيةة طتعطة هةذن األطزان للكعةرا السةلبية طعليةه فةإن
و ةةت ررمةةة الخطةةب ون ال ةةت عليةةه الخسةةتجيب هةةي ( )71طوعلةةى ررمةةة هةةي ( )011ررمةةة
طالوسةةط الكرضةةي لةةألرام هةةو ( )21ررمةةة طتتخية اةةت ورام مةةب األراتةةيب بخؤشةةرا ال ةةدا
طالثبا فعد وطمد الباحثان مؤشةرا ال ةدا لألراتةيب مةب يةال عرضة خا علةى ال بةراء
طتة الت عق مب ثبا األراتيب باست دا طرالعة إعارم االيتبار حيث طبعا األراتيب علةى عي ةة
تطووت مب ( )71طالبا ا ططالبةة تةة ايتيارهخةا مةب اليتةي العلةو طاألراب بالتسةاط ثةة وعيةد
تقبيق األراتيب على وك األفرار بعد مرطر ( )07الومةا ا طباسةت دا معامةت ارتبةاط بيرسةون
للعا ة بيب ررما التقبيعيب ؛ تبةيب ون معامةت ثبةا ورام االغتةراب السياسةي بلةغ ()1,47
بي خا بلةغ معامةت ثبةا ورام االتجةان و ةو ال جةرم ( )1,42طبةذل ت عةق الباحثةان مةب سةامة
األراتيب طامطاوية االعتخار علي خا في العيا
.4الوسائل اإلحصائية:
تخت معالجة البياوا الواررم في الدراسة باستعخال بروامو ال عيبة اإلح ةانية للعلةو
االمتخاعية الذ الرم له بايت ار( )SPSSطاعتخد الباحثان الوسانت اإلح انية اآلتية:
 0معامت ارتباط بيرسون
 7االيتبار التاني لعي ة طاحدم
 7االيتبار التاني لعي تيب مستعلتيب
نتائج البحث ومناقشتها:
سيتة عرض ال تانو على طفق األهداف الواررم في الب ث طعلى ال و اآلتي :
الهدددف الول :لخةةا اةةان هةةذا ال ةةدف السةةعى إلةةى التعةةرف علةةى االغتةةراب ال كسةةي لةةدى طلبةةة
الجامعة عليه تخت معالجة البياوا إح انيا ا باست دا االيتبةار التةاني لعي ةة طاحةدم فتبةيب
ون الختوسةةط ال سةةابي لةةدرما وفةةرار العي ةةة علةةى معيةةا االغتةةراب ال كسةةي بلةةغ ()017,4
ررمة طباو راف معيار درن ( )77,9طع د معاروة الختوسط الخت عق مس الوسط الكرضةي
لاغتراب السياسي البالغ ( )99ررمة تبيب ون ه اك فرا رال إح انيا ا طاان الكرا ل ةالح
الختوسةط الخت عةةق إي ااوةةت العيخةةة التانيةة الخ سةةوبة تسةةاط ( )7,971طهةةي رالةةة إح ةةانيا ا
ع د مستوى راللة ( )1,11طاخا موضح في الجدطل ()7
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الجدول ()7
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي والفرضي لالغتراب السياسي
مستوى الداللة
العيخة
العي ة متوسط االو راف الوسط
الختصير
1 11
التانية
الكرضي
الدرما الخعيار
رال
7,971
99
77,9
017,4
772
االغتراب
السياسي
طتيير هذن ال تيجة إلى ون االغتراب السياسي لدى وفرار العي ة هو عال اان الختوسةط
ال سابي الخت عق لدرمات ة وعلى مب الوسط الكرضي بداللة إح انية
الهدف الثاني:
طألمت معرفة فيخا إيا اان ه اك فرطا رالة في االغتراب ال كسةي لةدى طلبةة الجامعةة
طالت ة الدراسةي طمو ةس السةطب لجةا الباحثةان إلةى اسةت دا
تبعا ا لختصيرا الج
االيتبار التاني لعي تيب مستعلتيب طسيلة إح انية في الخعالجة فال ر ال تانو اآلتي:
 0عد طمور فرطا رالة بيب الذاور طاإلواث في االغتراب السياسي إي ااوةت العيخةة
التانية الخ سوبة غير رالة إح انيا ا ع د مستوى راللة ( )1 11طالجدطل ( )7الوضح يل
الجدول ()3
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االغتراب السياسي تبعا ً للجنس
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
العدر متوسط
الخجخوعة
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
غير رال
1,777
71,4
017,7 021
ياور
70,9
017,1 027
إواث
العلخةي ططلبةة الت ة اإلوسةاوي فةي
 7عد طمور فرطا رالة بيب طلبة الت
االغتراب السياسي إي ااوت العيخة التانيةة الخ سةوبة غيةر رالةة إح ةانيا ا ع ةد مسةتوى راللةة
( )1 11طالجدطل ( )7الوضح يل
الجدول ()4
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االغتراب السياسي تبعا ً للتخصص الدراسي
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
الدراسي العدر متوسط
الت
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
غير رال
1,717
77,4
017,12 021
علخي
77,7
017,7 022
إوساوي
 7عةةد طمةةور فةةرطا رالةةة بةةيب القلبةةة السةةاا يب فةةي مراة الخدال ةةة طوطلئ ة السةةاا يب
يارج الخدال ة في االغتةراب السياسةي إي ااوةت العيخةة التانيةة الخ سةوبة غيةر رالةة إح ةانيا ا
ع د مستوى راللة ( )1 11طالجدطل ( )1الوضح يل
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نتائج االختبار التائي
العدر
مو س السطب
027
027

الجدول ()1
لداللة الفرق في االغتراب السياسي تبعا ً لموقع السكن
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
متوسط
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
غير رال
0,127
71,7
017,9
77,1
011,4

مرا الخدال ة
يارج الخدال ة
الهدف الثالث:
طألمت معرفة االتجاها و و ال جرم لدى وفرار العي ة مب طلبة الجامعة تة حسةاب
متوسط ررمات ة على معيا االتجان و و ال جرم طع د معاروت ا مس الوسةط الكرضةي البةالغ
( )21ررمةةة باسةةت دا االيتبةةار التةةاني لعي ةةة طاحةةدم تبةةيب ون ه ةةاك فر ةا ا رال إح ةةانيا ا إي
بلصةةت العيخةةة التانيةةة الخ سةةوبة ( )22222طهةةي رالةةة إح ةةانيا ا ع ةةد مسةةتوى راللةةة ()1211
طررمة حرالة ( )772طالجدطل ( )2الوضح يل
الجدول ()6
نتائج االختبار التئي لداللة الفرق بين الوسط المتحقق والفرضي لالتجاه نحو الهجرة
العي ة الوسط االو راف الوسط العيخة مستوى الداللة
الختصير
1211
الخت عق الخعيار الكرضي التانية
رال
2222221
7127
1027
772
االتجان و و
ال جرم
طتيةةير هةةذن ال تيجةةة إلةةى طمةةور فةةرا رال إح ةةانيا ا بةةيب الختوسةةط الخت عةةق لةةدرما
طل ةالح الوسةط الكرضةي طهةذا الةدل علةى
االتجان و و ال جرم طالوسط الكرضي للخعيةا
ان االتجان و و ال جرم لدى وفرار العي ة هو سلبي
الهدف الرابع :
طألمةةت معرفةةة فيخةةا إيا اةةان ه ةةاك فةةرطا رالةةة فةةي االتجةةان و ةةو ال جةةرم لةةدى طلبةةة
طالت ة الدراسةي طمو ةس السةطب لجةا الباحثةان إلةى
الجامعة تبعا ا لختصيةرا الجة
اسةةت دا االيتبةةار التةةاني لعي تةةيب مسةةتعلتيب طسةةيلة إح ةةانية فةةي الخعالجةةة فةةال ر ال تةةانو
اآلتي:
 0عد طمور فرطا رالة بيب الذاور طاإلواث في االتجان و و ال جرم إي ااوت العيخةة
التانية الخ سوبة غير رالة إح انيا ا ع د مستوى راللة ( )1 11طالجدطل ( )2الوضح يل
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الجدول ()2
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االتجاه نحو الهجرة تبعا ً للجنس
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
العدر متوسط
الخجخوعة
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
غير رال
1,072
70,2
10,7
021
ياور
04,2
10,1
027
إواث
العلخةي ططلبةة الت ة اإلوسةاوي فةي
 7عد طمور فرطا رالة بيب طلبة الت
االتجان و و ال جرم إي ااوت العيخة التانية الخ سةوبة غيةر رالةة إح ةانيا ا ع ةد مسةتوى راللةة
( )1 11طالجدطل ( )4الوضح يل
الجدول ()9
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االتجاه نحو الهجرة تبعا ً للتخصص الدراسي
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
الدراسي العدر متوسط
الت
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
غير رال
1,127
71,1
10,7
021
علخي
09,2
10,1
022
إوساوي
 7طمور فرطا رالةة بةيب القلبةة السةاا يب فةي مراة الخدال ةة طوطلئة السةاا يب يةارج
الخدال ة في االتجان و و ال جرم إي ااوت العيخة التانيةة الخ سةوبة رالةة إح ةانيا ا ع ةد مسةتوى
راللة ( )1 11طاان الكرا ل الح القلبة الةذالب السةط ون فةي مراة الخدال ةة طالجةدطل ()9
الوضح يل
الجدول ()9
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االتجاه نحو الهجرة تبعا ً لموقع السكن
مستوى الداللة
العيخة
االو راف
العدر متوسط
مو س السطب
1 11
التانية
الخعيار
الدرما
رال
7,174
70,1
17,2
027
مرا الخدال ة
04,2
79,0
027
يارج الخدال ة
الهدف الخامس :طب دف معرفة العا ة بيب االغتراب السياسةي طاالتجةان و ةو ال جةرم لجةا
الباحثان إلى استعخال معامت ارتباط بيرسون طسيلة إح انية في الخعالجة فال ر ال تةانو
طمور عا ة مومبة رالة إح انيا ا بيب متصير االغتراب السياسي طمتصير االتجةان و ةو ال جةرم
طبلصت يخة معامت االرتباط بي خا ( )1272طهي رالة إح انيا ا ع د مستوى راللة ()1,11
مناقشة النتائج :
وشةةار ال تةةانو الخعرطضةةة فةةي الجةةدطل ( )7إلةةى ون االغتةةراب السياسةةي لةةدى وفةةرار
العي ةةة اةةان عةةال بيةةطت رال إح ةةانيا ا طربخةةا العةةور السةةبب فةةي يل ة إلةةى طبيعةةة األطضةةاع
السياسية التي العيي ا إ لية اوررستان العراا طالت احر السياسي بيب األح اب السياسية مخةا
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يلق حالة مب اليا لدى األفرار بيطت عا ططلبة الجامعة بيةطت يةاص ألو ةة التقلعةون إلةى
االستعرار في األطضاع السياسية السيخا طهة في و االة السلة التعليخي طالب ثةون عةب فةرص
للعخت الخ ي طالتوليف ط يارم الخؤسسا االمتخاعية
طرلةةت ال تةةانو ف الجةةداطل ( )1 7 7إلةةى عةةد طمةةور فةةرطا رالةةة فةةي االغتةةراب
السياسي لدى طلبة الجامعة الع ى إلى متصيرا الج طالت ة الدراسةي طمو ةس السةطب
طالخطةةب تكسةةير هةةذن ال تيجةةة فةةي ون هةةذن الختصيةةرا ال تةةؤثر فةةي ت دالةةد مسةةتوى االغتةةراب
ا العلخية طاإلوساوية طبصةض ال ظةر عةب
السياسي يل ألن اا الج سيب طفي ات الت
مو س سط ة التعرضون إلى وك الخؤثرا السياسةية سةواء مةب يةال اإلعةا و مةا تقرحةه
الخؤسسا الرسةخية طغيةر الرسةخية فةي الخجتخةس مةب وفطةار طتوم ةا طبةرامو سياسةية طمةا
ترسة مب يقط للخستعبت السياسي
طول ةةر ال تةةانو الخعرطضةةة فةةي الجةةدطل ( )2ون اتجاهةةا وفةةرار العي ةةة مةةب طلبةةة
الجامعةةة و ةةو ال جةةرم إلةةى ال ةةارج ااوةةت سةةلبية بيةةطت عةةا طربخةةا العةةور يلة إلةةى ون طلبةةة
الجامعة التخي طن بالوعي طالعةروطن األحةداث بيةطت ميةد اخةا ون مةا طرحةه طسةانت اإلعةا
مب اور اارثية تتعلق بالخ امرالب طم ا غرا وعدار ابيرم م ة في الب ر وث اء ال جةرم
طموا ف بعض الدطل السلبية م ة طما التعرضون إليه مب مضاالعا طاعوبا فةي العةيش
ات يل ربخا الطون وسبابا ا طعوامت تؤر إلى تطوالب اتجاها سلبية و و ال جةرم لةدى طلبةة
الجامعا
طبي ت ال تانو الخعرطضة في الجةداطل ( ) 4 2عةد طمةور فةرطا رالةة إح ةانيا ا فةي
اتجاهةةا القلبةةة و ةةو ال جةةرم الع ة ى الةةى متصيةةر الج ة طالت ة الدراسةةي طهةةذا ومةةر
ةةا العلخيةةة طاإلوسةةاوية العييةةون فةةي بيئةةة
متو ةةس يل ة ألن اةةا الج سةةيب طفةةي اةةت الت
واارالخية طاحدم طالتعرضون ل ك الخؤثرا االمتخاعية
ا
بي خا وشار ال تانو الخعرطضة في الجدطل ( )9إلةى طمةور فةرطا رالةة إح ةانيا فةي االتجةان
و و ال جرم الع ى لختصير مو س السطب طاان الكرا ل الح القلبة الذالب السط ون فةي مراة
الخدال ة إي ااوت اتجاهات ة واثر االجابية موازوة باتجاها و راو ة الةذالب السةط ون فةي يةارج
الخدال ة (األ ضية طال ةواحي طالعةرى) ط ةد العةور السةبب فةي يلة إلةى ون الةذالب السةط ون فةي
مراا ة الخةةدن التعرضةةون إلةةى ضةةصوط وكسةةية طا ت ةةارالة طامتخاعيةةة واثةةر مخةةا الةةدفع ة الةةى
التكطير في ال جرم ب ثا ا عب حيةام وفضةت طاةذل طمةور مطاتةب السةكر طالسةياحة طمةا تةرطج
مب اعاوا ات يل له تاثير على اتجاها األفرار
طوييراا ايكت ال تانو عب طمور عا ة االجابية رالة بيب متصير االغتراب ال كسي طاالتجةان
الع ةي عةد اوسةجامه
و و ال جرم طهذا ومر م قكي يل ألن طمور االغتةراب لةدى الية
مس الوا س السياسي طهذا ومر الدفعه الى التكطير في ال جرم الى بلةد خيةر طالخةا زار ررمةة
اغترابه السياسي لت مياراته السياسية طرفضه للتوم ةا السياسةية مخةا الدفعةه الةى الب ةث
عب طا س مدالد مانة واثر ألفطارن طتقلعاته السياسية
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التوصيات والمقترحات :
طاستطخاالا للكاندم الختويام مب الب ث ال الي الواي الباحثان باآلتي:
 0ضرطرم يا الخؤسسا التعليخية بتدعية التوم ا السياسية االالجابية لدى القلبة مب ومةت
ال ةةد مةةب حةةاال االغتةةراب السياسةةي فةةي ش ةةيات ة طيل ة مةةب يةةال بةةرامو لإلرشةةار
الجخاعي تعد ل ذا الصرض
 7ع االة طسانت اإلعا بخوضوع ال جرم مب ومت توعية األفرار باآلثار السلبية لل جرم إلى
ال ارج طاوعطاسات ا على الخجتخس
 7إمراء الخ الد مب الدراسا في هذا ال در للو وف على العولخت الخؤرالة إلى االغتراب
السياسي طال جرم
المصــادر :
 0اسعيد م خد ( ر ) علة االمتخاع السياسي ط 0الطوالت مطتبة الكان
 7البرطار رشيد حسيب (  )7107االتجاها ال كسية و و عخت الخرا السياسي
طاالمتخاعي طعا ت ا بالت يئة االسرالة االررن رار مرالر لل ير طالتوزالس
 7مخعة سعد ابراهية (  )0947اليباب طالخياراة السياسية العاهرم رار الثعافة لل ير
 7الدم ور رشار االح (  )0992مستوى القخون طالعية رراسة معاروة مجلة علة
ال ك العدر (  )79الس ة العاشرم الوليو 0992
 1ربيس م خد ش اتة (  )7110علة ال ك االمتخاعي االررن رار الخسيرم لل ير
طالتوزالس طالقباعة
 2رمب م خور (  )0949االغتراب سيرم م لح العاهرم :رار الخعارف
 2رمضان م خد (  )7101ال جرم السرالة في الخجتخس الج انر ابعارن طعا ت ا
باالغتراب االمتخاعي رراسة ميداوية رراسا طاب اث امتخاعية الخجتخعا الج انرالة
طالعربيةhttps:sit.google.com/site/socioger1 . 14/11/2016. :
 4رؤطف ابراهية عبدال الق ط العسطر اكان االح ( ب ر) رراسة لاهرم هجرم
الععول اسباب ا عام ا مب طم ة وظر التدرالسييب في الية التربية الجامعة الخست رالة

مجلة الية التربية
 9ال عت علي طايرطن (  ) 0991اليباب طاالغتراب رراسة ميداوية ف

مؤتة للب وث طالدراسا الخجلد ال ام العدر الثاوي
 01سا عبدال افظ (  )7112علة ال ك االمتخاع

االررن

شخال االررن

رار اليازطر

العالخية

للير طالتوزالس
 00شايت رالتيارر (  ) 0941االغتراب ترمخه اامت الوسف حسيب بيرط
الخؤسسة العربية للدراسا طال ير
 07شتا السيد علي (  )0992علة االمتخاع الج اني العاهر مطتبة اليعاء
 07شكيق م خد(  )7119االوسان طالخجتخس معدمة في علة ال ك االمتخاعي االسط درالة
الخطتب الجامعي ال دالث
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السياسي

 07عبدالوهاب طارا (  )7111سيطولومية الخياراة مس رراسة في علة ال ك
في البيئة العربية العاهرم رار غرالب
 01علي م يبة عخر(  )7107وخو ال والة طعا ت ا باالغتراب ال كسي لدى الخراهعيب

رسالة مامستير غير م يورم مامعة اان الدالب اربيت
 02علي الوسف حخار (  )0941مبارئ علة الدالخوغرافي بصدار طزارم التعلية العالي
طالب ث العلخي مامعة بصدار
 02عخارم اميرم م خد (  ) 7107هجرم الععول طاثرها في ال خو اال ت ار في م ر
الية التجارم طارارم االعخال مامعة حلوان مجلة رراسا ب وث ا ت ارالة عربية العدر:
 7107 27 27ص79-4 :
 04عوالدا عبدهللا (  )0991مظاهر االغتراب ع د معلخي الخرحلة الثاووالة في االررن
مجلة الدراسا العلو االوساوية الخجلد 0991 77
 09عيسو عبدالرحخب (  )0947اتجاها مدالدم في علة ال ك ال دالث بيرط رار
ال ضة العربية
 71فرال ر اولب طايرطن (  )7107تعدالة علة ال ك االمتخاعي ترمخة :فار حلخي
االررن :رار الخسيرم لل ير طالتوزالس
 70الكيومي م خد (  )0944ابب بامة طفلسكة االغتراب بيرط رار الجيت
 77مبيض هبة يليت سعد (  )7101الامئون الكسقي يون بيب االغتراب السياسي
طاالودماج السياسي رراسة حالة م ية باطة ملخعة ال جان الية الدراسا العليا
 77الخ خداط يالد ح توش سامت(  )0992االتجاها الخستعبلية للقاب و و ال جرم
يارج العراا رراسة ميداوية في مامعة بصدار رسالة مامستير غير م يورم مامعة بصدار
 77م قكى الوسف حخه االح (  )7119ب وث معاارم في علة ال ك االررن رار
رملة
 71وجخة ارالة (  )7111االغتراب في الوطب طتاثيراته الرطحية طالكطرالة طاالمتخاعية
على الكرر http:// www.ahewar.org/debax/show.art.asp?aid=54751.
 72و يرم طالح (  )7100اثر ضصوط ال يام على االتجاها وخو ال جرم الى ال ارج
رراسة ميداوية مامعة مولور معخي بتي طزط الج انر
27.Neal. Arthur (1971).” Alienation and social control” in john paul
soctt, Sarah F. Scott (eds).social control and social change. Chicago:
the university of Chicago press.
28.Olson, Manrin E (1969) Two categories of political Alienation.
Social process, Vol. 47, No. 3, Mar. 1969 pp: 288-299. Carolina:
University of North Carolina Press, Stable URL.
29.Smith, EE, and others (2003): Atkinson and Hilgards Introduction
to Psychology (4th Ed). Thomson Learing, Inc, USA.
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