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Relative Deprivation and it's 

Relation To Social Identity Among 

The Unemployed - Field Study on 

Graduates of Salahuddin University 

 
 

A B S T R A C T    

   The current study aims to identify the relationship between the 

relative deprivation and social identity among  the unemployed 

graduates of the faculties of the University of Salahaddin- 

Arbil, the Kurdistan region of Iraq. In the light of some 

variables related to the level of cultural and social, such as 

gender (female- male), specialization (human –scientific), 

Social Situation ( Married, single) and the year of graduation 

(2015- 2016). The study was based on a descriptive method. 

The measure of relative deprivation and social identity was 

applied to a random sample of 370 graduates. The study 

concluded that there is a positive correlation between the 

relative deprivation and social identity of the study units of 

graduates of Salahaddin University. 
 © 2019 JOFA, College of Arts | Tikrit University 
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الحرمان النسبي وعالقته بالهوية االجتماعية 

دراسةةةةةةةة ميدانية  - لدى العاطلين عن العمل

 على خريجي جامعة صالح الدين

  
  

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على العالقة بين الحرمان النسبي     
والهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل من خريجي كليات جامعة 
صالح الدين ـ اربيل/إقليم ُكردستان ــ العراق. في ضوء بعض المتغيرات 

اث ـ الخاصة بالمستوى الثقافي واالجتماعي، كالنوع أو باألحرى الجنس )االن
ــ  2015الذكور( واإلختصاص )االنساني ـ العلمي( وسنة التخرج) 

(والحالة االجتماعية )االعزب ــ المتزوج(. وقد اعتمدت الدراسة على 2016
التحليلي، فتم تطبيق مقياس الحرمان النسبي والهوية  المنهج الوصفي

ت ( خريج وخريجة، وتوصل370االجتماعية على عينة عشوائية مكونة من )
الدراسة الى ان هناك عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بين الحرمان 
النسبي والهوية االجتماعية لدى وحدات الدراسة من خريجي جامعة صالح 

 الدين.
 

 © 2019 JOFA ,جامعة تكريت | كلية اآلداب 
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 المقدمــة
ُيعد الحرمان النسبي مفهومًا نفسيًا وسلوكيًا، يعبر عن حالة نفسية واجتماعية يمر بها الفرد،       

حينما يشعر بحالة التناقض الحاصل في ظروف حياته، مقارنًة بما يستحقه وبما يجب ان يحصل 
عليه. ويشير الحرمان النسبي بشكل عام الى شعور شخص ما بحرمانه من بعض اإلمتيازات نسبًة 

من حق العمل بالرغم من انه قادر  الى االخرين. وحينما يشعر الخريج العاطل عن العمل بحرمانه
عليه وراغب فيه وباحث عنه، ويالحظ بان هناك شخص يحمل نفس المؤهالت، ولكنه حاصل 
عن العمل، فهنا يتولد الحرمان النسبي عند المقايسة. ويرتبط هذا الحرمان وظيفيًا بالهوية 

ية، إذ ان لألفراد دافع للبحث عن هوية اجتماعية إيجابية، عبر الحصول على تقويم االجتماع
إيجابي لجماعتهم بمقارنتها بجماعات خارجية اخرى. فعليه تنشط هوية جماعية للمحرومين من 

 خالل تصنيف الذات االجتماعية بغرض رفع تقدير الذات لديهم.
 

 إشكالية الدراسة: –1
ُيعد اشباع الحاجات االساسية لالنسان المحرك الرئيسي لسلوكه ومواقفه وإتجاهاته وعالقاته      

تجاه االخرين في المجتمع وتجاه المجتمع نفسه. والبطالة تمثل التحدي األول لتلبية وإشباع تلك 
فع بالفرد األقتصادية، وإنخفاض الدخل أو إنعدامه، مما يد الحاجات نظرًا إلرتباطها بتردي االوضاع

العاطل عن العمل الى العيش في حالة الفقر والشعور بالحرمان، وقد ينفصل عن مجتمعه ويصاب 
بالُعزلة النفسية واالجتماعية التي قد يتسبب في فقدان الوحدة الحيوية التي تربطه بمحيطه الطبقي 

يشُعر باإلغتراب النفسي واالجتماعي والثقافي، وبالنتيجة قد يضعف انتماؤه لمجتمعه ويقل والءه له و 
(عند الفرد Anomicالسبيل لظهور االنومي ) واالجتماعي في مجتمعه، وبالتالي قد يمهد ذلك

العاطل عن العمل، لفقدان الثقة بالمعايير والقيم االجتماعية السائدة، فال يلزم بها كما اوضحه 
قد تظهر العديد من المشكالت، العالم االجتماعي )دوركهايم(. وكنتيجة لهذه المظاهر االغترابية 

منها قلة التواصل وضعف التفاعل والعالقات االجتماعية والتي ينجم عنها ضعف اإلندماج 
باالخرين وصعوبة التكيف االجتماعي معهم والتعرض للكثير من االمراض النفسية واالجتماعية، 

ة وغيرها من االمراض. كفقدان الحس المجتمعي وضعف االنتماء والهوية االجتماعية والالمباال
الى أن الفرد العاطل عن العمل قد ُيصاب بفقدان الشعور باالنتماء الى  .(i)كما أشار غبان واخرون 

المجتمع، حيث يشعر بالُظلم الذي قد يدفعه الى ان يصبح ناقمًا على المجتمع.فالبطالة بمعناها 
لعمل أي من مورد رزقه ومصدر التعني فقط حرمان الفرد من ا ، (ii)الواسع ــ كما عندغنيمي

معيشته، وإنما تعني ايضًا حرمانه من الشعور بجدوى وجوده، مما تنتج عنه حالة الشعور بتدني 
والبطالة  .(iii)الذات وعدم احترامها، ألن العمل هو الذي يعزز ويدعم إعتبار وتقدير الذات لدى الفرد

مي الحرمان النسبي والهوية االجتماعية كظاهرة إقتصادية وإجتماعية تمنح إطار نفسي لربط مفهو 
 عند الشخص العاطل عن العمل. 
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إَن وحدة هذه الدراسة تتألف من خريجي الجامعة، أي شريحة الشباب الذين يشكلون الطاقة البشرية 
بالعمليات التنموية والنهضوية المؤثرة في كيان المجتمع. عالوة على ذلك  واالحيوية القادرة علىالقيام

فان بطالة الخريجين الجامعيين تؤثر سلبًا على مهاراتهم. فلقد يتم اعدادهم لممارسة مهن معينة 
نتيجة لعدم الممارسة.  محددة، ألن المهارات تضعف وتقل والحيوية تتضائل وتضمحل بمرور الزمن

الدراسة في أثر الحرمان النسبي كمتغير مستقل على الهوية االجتماعية كمتغير  وتكُمن مشكلة
 تابع)معتمد(، لذلك تبرز مشكلة الدراسة الرئيسية من خالل إثارة التساؤل اآلتي:

 هل هناك عالقة بين الحرمان النسبي والهوية األجتماعية لدى خريجي الجامعة من وحدات الدراسة؟ 
 ة التساؤالت الفرعية التالية:وتتضمن مشكلة الدراس

ما هي مستويات البطالة والحرمان النسبي والهوية االجتماعية لدى وحدات البحث من خريجي  ●
 جامعة صالح الدين؟

هل تسجل المتغيرات الديمغرافية والثقافية واالجتماعية )النوع، االختصاص، سنة التخرج، الحالة  ●
 بي والهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل؟االجتماعية( فروقًا في الحرمان النس

 ماهي طبيعة العالقات بين الحرمان النسبي والهوية االجتماعية؟ ●
  أهمية الدراسة: -2

من الناحية النظرية تتناول الدراسة احدى المواضيع الهامة في مجال علم النفس االجتماعي، حيث 
ن الحرمان النسبي والهوية االجتماعية. إذ تخص لم يسبق دراستها في اإلقليم، وهي: العالقة بي

خريجي الجامعة، الذين يعدون طاقة بشرية هامة وشريحة مؤثرة في تنمية المجتمع وتطوره. كما 
تستمد أهميتها من الخطورة البالغة لظاهرة البطالة في المجتمع واآلثار السلبية الناجمة عنها 

وإنما على المجتمع كله.كما تكمن اهمية دراسة الحرمان وانعكاساتها، ليست على نفسية الفرد فقط، 
النسبي أيضًا في أنها توضح بجالء بأن سلوك وتصرفات الناس هي ليست إنعكاسًا لموقفهم 
الموضوعي فحسب، وإنما يفسر الناس تجاربهم ويحكمون عليها وفقًا للمعايير الداخلية، ويقومون 

الرضا وبعدم الرضا بشدة بقرارات الناس حول البدائل التي بالمقارنة بموجبها. لهذا تتأثر الشعور ب
 .(iv)ينبغي مقارنة أوضاعهم الموضوعية بها

الفالسفة والمفكرين والباحثين في  أما الهوية االجتماعية فتعد من المفاهيم التي حظيت بإهتمام
مجاالت علمية متعددة، والسيما في مجال العلوم االنسانية ذات طابع إجتماعي، كما وتحظى 
بإهتمام ملحوظ في مجال الفكر والمعرفة في عالمنا المعاصر.ومن الناحية التطبيقية تحاول هذه 

في توفير المعلومات والبيانات الضرورية الدراسة معرفة طبيعة العالقة بين المتغيرين، كما وتساهم 
الالزمة، التي تساعد في الوصول الى بعض المقترحات والتوصيات بشأن تخفيف معاناة هؤالء 
الخريجين. وقد تفيد المسؤولين في إعداد البرامج وخطط مستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة والحد 

 منها. 
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 أهداف الدراسة: -3
 ة مايأتي:تستهدف الدراسة الحالي

 قياس مستوى الحرمان النسبي لدى العاطلين عن العمل من خريجي جامعة صالح الدين. -1
 قياس مستوى الهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل من خريجي جامعة صالح الدين. -2
 .قياس معامالت اإلرتباط بين متغيرات الدراسة، وتقويم الدالالت اإلحصائية لهذه اإلرتباطات -3
التعرف على داللة الفروق في الحرمان النسبي لدى العاطلين عن العمل وفق متغير النوع  -4

 واالختصاص وسنة التخرج والحالة االجتماعية.
التعرف على داللة الفروق في الهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل وفق متغير النوع  -5

 االجتماعية.واالختصاص وسنة التخرج والحالة 
 .تحديد مفاهيم الدراسة -4
  Relative Deprivation:الحرمان النسبي -4-1

ُيعّرف الُحرمان النسبي بانه: "إدراك االشخاص للتناقض بين توقعاتهم القيمية وقدراتهم القيمية. 
أما  وتتمثل توقعاتهم القيمية في السلع االساسية وظروف الحياة التي يعتقدون بأن لهم حقًا فيها.

قدراتهم القيمية فتتضمن السلع والظروف التي يعتقدون بانهم قادرون على الحصول عليها" 
(v). ًوعدم الرضا بسبب اوضاعهم االجتماعية  "شعور االفراد باالحباط:ويقصد بالحرمان النسبي أيضا

كما يشيرالحرمان النسبي . (vi)."واالقتصادية، والتي ليست بالضرورة أسوأ حالة بالمعنى الموضوعي
الى حالة الحرمان الموضوعي للفرد، مقارنًة باالخرين من حيث الثروة والدخل ونمط الحياة او قياس 

 (vii).الرفاهية االقتصادية
لحرمان النسبي: هوشعور االفراد بحرمانهم من اإلمتيازات واإلستحقاقات التي التعريف النظري ل

يتمتع بها االخرون المماثلون لهم. هذا ويتحدد الشعور بالحرمان النسبي بالدراسة الحالية إجرائيًا 
 من خالل الدرجات التي يحصل عليها الفرد في مقياس الحرمان النسبي.

  Social Identity: الهوية االجتماعية - 4-2
الهوية االجتماعية بانه "جزء من مفهوم الفرد عن ذاته، نابع من معرفته Tajfelُيعّرف "تاجفل"    

بكونه عضوًا في جماعة اجتماعية أو )جماعات(، وما تمنحه تلك العضوية من إعتبارات قيمية 
 .(viii)ووجدانية منسوبة لها"

" بانه عبارة عن إستدخال الفرد لخصائص الجماعة التي ينتمي اليها، لتصبح كما يعرفه "ادارفس
 .(ix)هذه الخصائص جزء من هويته

" للهوية االجتماعية 1978تتبنى الباحثة تعريف "تاجفل : التعريف النظري للهوية االجتماعية
 ومفاده:

اجتماعية أو )جماعات(، "جزء من مفهوم الفرد عن ذاته، نابع من معرفته بكونه عضوًا في جماعة 
وما تمنحه تلك العضوية من إعتبارات قيمية ووجدانية منسوبة لها". هذا ويتحدد الهوية االجتماعية 
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في الدراسة الحالية إجرائيًا من خالل الدرجات التي يحصل عليها الفرد في مقياس الهوية 
 االجتماعية.

 

 Unemployedـ العاطل عن العمل :  3- 4 
العمل الدولية العاطل بانه:"كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه تعرف منظمة 

 .(x)"ويقبله عند مستوى االجرالسائد ولكن دون جدوى 
: هو كل من لم يتوفر له فرصة العمل بالرغم من قدرته عليه ومحاوالته في التعريف اإلجرائي

 البحث للحصول عليه. 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:  - 5
 ـ المنهج المتبع في الدراسة: 5-1

تعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد على جمع الحقائق وتشخيصها 
نتائجها. وقد اّتبعت الباحثة المنهج الوصفي )طريقة المسح االجتماعي  وتحليلها الستخالص

 بالعينة(،وذلك بإستخدام المقابلة والمقاييس وفق مراحل علمية.

  مجتمع الدراسة: -6
ُتحدد مجتمع الدراسة بالعاطلين عن العمل من الخريجات والخريجين لكليات جامعة صالح    

ردستان العراق. إذ تمت مراجعة شعبة التخطيط والمتابعة في وزارة الدين في مدينة اربيل/ إقليم كُ 
التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بهم وفقًا لحدود 

 . (1الدراسة ومتطلباته، كما هو موضح في الجدول رقم )
 

 (: إطار البيانات الخاصة بمجتمع الدراسة1جدول )
التخص

 ص
 2015- 2014خريجي  

ذكور        إناث      
 مجموع

  2016-2015خريجي  
ذكور       إناث        

 مجموع

 المجموع الكلي        
ذكور      إناث       

 مجموع 
160 االنسانية

2 
179

7 
339

9 
168

0 
173

2 
341

2 
328

2 
352

9 
681

1 
141 840 573 العلمية

3 
653 105

7 
171

0 
122

6 
189

7 
312

3 
481 المجموع الكلي

2 
233

3 
278

9 
512

2 
450

8 
542

6 
993

4 
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 عينة الدراسة. -7
 ( و2015-2014( خريج وخريجة للعام الدراسي )370تم اختيار عينة عشوائية مكونة من )    

( في كليات جامعة صالح الدين بالطريقة العشوائية البسيطة من خالل مراجعة 2015-2016)
شعبة التسجيل للحصول على قوائم بأسماء الخريجين وأرقام محمولهم، ووزعت عليهم االستمارات 
الخاصة بمقياس الحرمان النسبي المتعدد االبعاد والهوية االجتماعية، من خالل مقابالت وعبر 

د االلكتروني ووفقًا لمتغيرات النوع واالختصاص وسنة التخرج والحالة االجتماعية، وكما هو البري
 . (2موضح في الجدول )
                                    

 (: توزيع افراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة2جدول )

 النسبة المئوية    التكرار   الفئات    المتغيرات    

 54.324  201    ذكور     النوع          

 45.676  169    إناث    

 66.486  246   إنساني    اإلختصاص       

 33.514  124   علمي   

 63.243  234   2015-2014    سنة التخرج      

  2015-2016   136  36.757 

 58.649   217   أعزب   الحالة االجتماعية  

 41.351  153   متزوج  

  100  370   المجموع                    
 

% من 45.67% من وحدات الدراســـــة هم من الذكور و 54.3( نالحظ أن 2من خالل الجدول )
% من 33.51% كانوا من الكليات االنســانية  و 66.48اإلناث، وفيما يخص اإلختصــاص فأن 

و  2015-2014% من وحــدات الــدراســــــــــــــــة تخرجوا في ســــــــــــــنــة 63.24الكليــات العلميــة، وان 
% دخلوا 41.35% منهم عزاب و 58.64ين ان ، في ح2016 -2015% منهم في 36.75

 الحياة الزوجية.  
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 أدوات الدراسة:  -8
تألفت أدوات الدراسة من المقابلة غير المقننة مع الخريجين بهدف جمع المعلومات، فضاًل عن     

مقياسين تتناول متغيرات الحرمان النسبي و الهوية االجتماعية، حيث أُعدت الباحثة مقياس الهوية 
كيفه مع (، بنحو تم ت2009االجتماعية، أما مقياس الحرمان النسبي فقد تم تبني مقياس )نظمي،

طبيعة واهدافهذه الدراسة، وسوف نتناول إجراءات الخاصةبالمقياسين وفقٌا للمؤشرات اإلحصائية 
 والشروط السيكوسوسيومترية التي يتطلبها كل منهما وكاآلتي: 

 

 مقياس الهوية االجتماعية:  -1ـ8
لغرض بناء اداة لقياس الهوية االجتماعية بما يتالئم مع طبيعة المجتمع الحالي اتبعت الخطوات 

 االتية:
فبعد اإلطالع على المعطيات النظرية واالدبيات والدراسات السابقة الخاصة بمفهوم الهوية 

ت االجتماعية، وفي ضوء التعريف النظري والخلفية النظرية واستشارة ذوي االختصاص حدد
مجاالت المقياس مع تعريف خاص بالمتغير في ضوء النظرية المتبناة، وجمع فقرات المقياس 

 كاالتي:
العالقة مع الذات: بمعنى حاجة الفرد للحصول على التقدير الذاتي الشخصي االيجابي، كحاجته  ●

 النفسية للشعور االيجابي تجاه الجماعة التي ينتمي اليها. 
ويشمل رغبة الفرد في الحصول على تقدير ذاتي جماعي ايجابي، من العالقة مع االخرين:  ●

 خالل عملية المقارنة االجتماعية بين جماعة االنتماء والجماعات الخارجية ذات الصلة. 
اإلنتماء االجتماعي: ويتضمن حاجة الفرد الى اإلنتماء لجماعة أو جماعات اجتماعية من خالل  ●

م، بحيث يشكل  لديهم الوعي واالحساس بهوية اجتماعية ومصير تكوين عالقة نفسية مشتركة بينه
 اجتماعي مشترك. 

وبغرض جمع فقرات المقياس، تمت مراجعة االدبيات والدراسات السابقةواإلطالع على المقاييس 
 االتية: 

(، لقياس الهوية االجتماعية لدى الموظفين 179، ص2003مقياس الدبعي )الدبعي،  ▪
 والموظفات.

 (، لقياس الهوية االجتماعية لدى طلبة الجامعة.139،ص2008اس الكناني )الكناني، مقي  ▪
(، لقياس الهوية االجتماعية لدى طلبة 127-126، ص2009مقياس العبيدي )العبيدي،  ▪

 الجامعة.
 (، لقياس الهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل. 350، ص2009نظمي )نظمي،  مقياس  ▪
(، لقياس الهوية االجتماعية عند العاطلين عن 116-115،ص2011مقياس مبارك )مبارك،   ▪

 العمل.
 ( لقياس الهوية االجتماعية لدى طلبة الجامعة.220، ص2014مقياس الكعبي) الكعبي،   ▪
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(، لقياس الهوية االجتماعية لدى المراهقين 208-207،ص2015مقياس أذهم )أذهم،  ▪
 والراشدين.

( فقرة لمجال 8( مجاالت: منها)3( فقرة للمقياس، موزعة على )30في ضوء ماتقدم تمت صياغة )
. ( فقرة لمجال األنتماء االجتماعي11( فقرة لمجال العالقة مع االخرين و)11العالقة مع الذات، )

( فقرة. إذ اعطيت 12( فقرة، والفقرات السلبية هي )18كما بلغت الفقرات االيجابية للمقياس )
(، 1،2،3،4،5( على التوالي. أما الفقرات السلبية فقد اُعطيت أوزان )5،4،3،2،1األوزان )

 واعتمدت المقياس البدائل الخمسة وهي )جدًا، أحيانًا، غير متاكد، نادرًا، أبدًا(.

 والثبات ومؤشراته: الصدق ▪
ومن حيث الصدق والثبات ومؤشرات، تم حساب صدق هذا المقياس بأكثر من طريقة ) صدق 
المحكمين، صدق العاملي، الصدق الظاهري( كماجرى التحقق من ثبات المقياس بإستخدام مؤشرين 

ات الدراسة الى )إعادة االختبار، اإلتساق الداخلي( إذ بلغت قيمة معامل ثباته بعد تطبيقه على وحد
 ( بإستخدام معامل الفا كرونباخ.0.91(، وبلغت قيمة معامل الصدق )0.83)

 مقياس الحرمان النسبي:  -8-2 
بعد اإلطالع على االدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الحرمان النسبي تبنت الباحثة 

قبلها، بحيث يتناسب مع طبيعة (، والمكيف من 2009مقياس الحرمان النسبي الذي أعده )نظمي، 
وأهداف الدراسة الحالية، وقد تناول )نظمي( مفهوم الُحرمان بوصفه مفهومًا ُمتعدد األبعاد، على 
وفق أربعة أنماط فرعية، هي: )المعرفي الفردي، المعرفي الجماعي، اإلنفعالي الفردي و اإلنفعالي 

درين، هما:)مصدر نفسي اجتماعي و الجماعي(. واعتمدت مجاالت قياس الُحرمان النسبي مص
( فقرة. واعتمدت الباحثة على خمسة بدائل في تصميم 28مصدر اقتصادي(، والمتكون من )

المقياس وتدرج أوزان البدائل حسب اتجاه الفقرات. ومن حيث الصدق والثبات ومؤشراته، تم حساب 
الصدق الظاهري(، صدق هذا المقياس بأكثر من طريقة )صدق المحكمين، صدق العاملي و 

كماجرى التحقق من ثبات المقياس بإستخدام مؤشرين )إعادة االختبار و اإلتساق الداخلي(، إذ 
( وبلغت 0.79( وحدة، )370بلغت قيمة معامل ثباته بعد تطبيقه على وحدات الدراسة البالغة )

 بإستخدام معامل الفاكرونباخ. -( 0.89قيمة معامل الصدق )
من الوسائل االحصائية المستخدمة، معامل إرتباط بيرسون، االختبار  :ئيةالوسائل االحصا -9

 التائي لعينة 
واحدة ولعينتين مستقلتين، معادلة الفاكرونباخ، معامل االرتباط الجزئي إليجاد العالقة بين متغيري 

 (.SPSSالدراسة.وقد استخدمت الباحثة في عرض وتحليل البيانات برنامج الحزمة اإلحصائية )
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: -10
الهدف االول: قياس الحرمان النسبي لدى العاطلين عن العمل من خريجي جامعة  -10-1

 صالح الدين.
( خريج وخريجة 370) لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق المقياس على وحدات الدراسة  البالغة     

لكليات جامعة صالح الدين في مدينة اربيل، وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي وبالتحديد إختبار 
(الالمعلمي، الن متوسطاتهم WSR(. وعلى هذا االساس تم استخدام إختبار )3الوسيط يساوي )

 (، كاالتي:3ليس لها توزيع طبيعي. ولخصت النتائج في الجدول )
                  

 مقياس الحرمان النسبيلوسيط إجابات  WSR (: إختبار3جدول )
 3يمة وسيط اإلختبار= ق

 قيمة
P 

t   
 الجدولية

t  
 المحسوبة 

الخطأ 
 المعياري 

فرق 
 المتغيراالول الوسيط الوسيطين

 مقياس الحرمان النسبي 4.04 1.04 2058.2 16.66 1.96 0.000
 

بلغت مقياس الحرمان النسبي ( نالحظ أن وسيط إجابات اإلتفاق مع فقرات 3من خالل الجدول )
تساوي  p-(، في حين كانت قيمة1.04(، وهو أكبر من وسيط المقياس الخماسي بمقدار )4.04)
(، 16.66المعيارية بلغت ) المحسوبة -t. )قيمة0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.000)

(. وتشير هذه النتيجة الى ان وحدات الدراسة 1.96قيمتها المعيارية الجدولية ) وهي أكبر من
)العاطلين عن العمل من خريجي جامعة صالح الدين في مدينة اربيل( يعانون من الحرمان 
النسبي، وقد يعزى حرمانهم هذا الى إعتقادهم بانهم اليتمكنون من الحصول على فرص عمل رغمًا 

قاقهم، في حين هناك اشخاصًا مماثلون لهم يحصلون عليه. إذ يمكن النظر عن مؤهالتهم وإستح
الى تفوق وسيط االجابات على الوسيط المقياس الخماسي كمؤشر على شدة ذلك الحرمان، وليس 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظرية الحرمان النسبي لـ )روبرت تيد غور كنتيجة حاسمة. 
نفسية واجتماعية ديناميكية تنتج عن التناقض بين اوضاع االفراد او (، والذي يعبر عنه بحالة 

المجموعة وتطلعاتهم  في الحصول على الرفاهية واالمن والتحقق الذاتي. إذ إن الغضب الشديد 
الذي يشعر به خريجوا الجامعات الذين ال يجدون عماًل مناسبًا يعود الى الواقع الذي يصدمهم بعد 

ن أنهم ال يستطيعون الحصول على الوظيفة المالئمة والمركز العالي الذي التخرج، حين يكتشفو 
كانوا يتوقعون أن تُتيحها لهم دراستهم الجامعية. ففي هذه الحالة تظل توقعات قيم االفراد ثابتة 
نسبيًا، بينما تنقص قدراتهم المتعلقة بالقيم، وهذا ما اطلق عليه "غور" بـ )الحرمان المتناقص(، 

 (.2009ذه النتيجة متفقة مع دراسة )نظمي،وجاءت ه

 الهدف الثاني:قياس الهوية االجتماعية لدى العاطلين عن العمل.- 10-2
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( خريج وخريجة 370لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق المقياس على وحدات الدراسة البالغة )   
المعلمي، الن متوسطاتهم لها توزيع طبيعي،  t–بجامعة صالح الدين، حيث تم استخدام إختبار 

 ( كاالتي:4ولخصت النتائج في الجدول )
 

 اإلجتماعيةمقياس الهوية لمتوسط إجابات  t -(: إختبار4جدول )
 3يمة المتوسط الفرضي= ق

 قيمة
P 

t   
 الجدولية

t  
 المحسوبة 

الخطأ 
 المعياري 

فرق 
 المتغير الثاني المتوسط المتوسطين

 مقياس الهوية اإلجتماعية 3.982 0.982 0.014 69.28 1.96 0.000
(، وهو 3.982( نالحظ أن متوسط درجات العاطلين عن العمل قد بلغ )4من خالل الجدول )

(، وهي اقل 0.000تساوي ) p(. في حين كانت قيمة 0.982اكبر من متوسط الفرضي بمقدار )
(، تبين ان t-test(، وباستخدام معادلة االختبار التائي لعينة واحدة )0.05من مستوى الداللة )

(، مما يشير الى 1.96(، وهي اكبر من قيمتها الجدولية )69.28ئية المحسوبة بلغت )القيمة التا
تمتع وحدات الدراسة بمستوى جيد من الهوية االجتماعية. ويمكن تفسير هذه النتيجة وفق النظرية 

ا ، وهي نظرية الهوية االجتماعية لـ "تاجفل"، أي  بما ان الهوية تكتسب أهميتهالمتبناة في الدراسه
من بعدها االجتماعي، وذلك من خالل إدراك الفرد ومشاعره ازاء عضويته في الجماعة التي ينتمي 
اليها. فان وجود الجماعات المرجعية هي التي تعطي الفرد احساسًا باالنتماء، وبالعضوية، وبتقدير 

التماهي الفرد لذاته والذي يشكل الجزء االهم في هويتهم االجتماعية، كما يمدهم بالشعور ب
االجتماعي والتي تتشكل بمجموع انتماءاتهم في المنظومة االجتماعية )كاالنتماء الى ثقافة أو طبقة 
أو فئة عمرية....(. لذا تتمتع وحدات العينة بتقدير عال لذواتهم، نابع من تقدير الجماعة التي 

كمالهم لتعليمهم ينتمون اليها، وان كانوا قد حرموا من فرص العمل وعيش افضل بالرغم من ا
الجامعي، اال انهم  يسعون الى تحقيق صورة إيجابية عن ذواتهم والمحافظة عليها من خالل 
العمليات المعرفية في التصنيف والتمثيل االجتماعي الذي يمارسونه العاطلون عن العمل من 

لتي تمدهم وحدات الدراسة لتعزيز عضويتهم في جماعات اجتماعية معينة التي ينتمون اليها، وا
بالشعور بالتماهي االجتماعي و توفر لهم االمن والمكانة واالحساس بالذات المستمد من تلك 

(، ودراسة 2009الجماعات التي ينتمون اليها. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )نظمي،
 (.2008( ودراسة )الكناني،2013)مبارك،

ى الحرمان النسبي وفقًا لمتغيرات التعرف على داللة الفروق في مستو الهدف الثالث: -10-3
 .الدراسة

(، Mann-Whitneyوتني )-لتحقيق هذا الهدف تم استخدام إختبار المعلمي وبالتحديد إختبارمان 
 ( يوضح ذلك.5الن متوسطاتها ال تتوزع طبيعيًا، والجدول )

 

 تبعًا للمتغيراتفروق في الحرمان النسبي اللداللة  (Mann-Whitney(: إختبار )5جدول)
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رتبة  الوسيط المتغيرات   
 المتوسط

 p-قيمة Z-قيمة U-قيمة العدد

 0.000 -6.170 10667.5 201 216.93 4.192 ذكور النوع
 169 148.12 3.962 اناث

 0.633 0.478 15715.5 246 183.6 4.039 إنساني اإلختصاص
 124 189.2 4.077 علمي

 0.709 0.373 16281.5 234 183.9 4.039 2015 سنة التخرج
2016 4.058 188.2 136 

الحالة 
 االجتماعية

 0.266 1.113 17726.5 217 180.3 4.039 أعزب
 153 192.9 4.077 متزوج

 

بلغ  الذيمقياس الحرمان النسبي،( نالحظ أن خاصية النوع تضمنت وسيط 5من خالل الجدول )
(، وهو أكبر من وسيط فئة إناث الذي 216.93( لفئة ذكور ذات رتبة متوسط مقدارها )4.192)

( 10667،5المحسوبة مقدارها ) U-( وكانت قيمة148.12( ورتبة متوسط مقدارها )3.962بلغ )
(، وهي أكبر من قيمتها المحسوبة التي 6.17المطلقة التي تساوي ) Z-والتي تنتج منها قيمة

مقياس الحرمان النسبي (، مما يدل على وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ل1.96) تساوي 
مقياس الحرمان النسبي خاصية اإلختصاص تضمنت وسيط حسب النوع والفرق لصالح الذكور.و 

-(. وكانت قيمة4.077( لفئة إنساني، وهو أقل من وسيط فئة علمي الذي بلغ )4.039الذي بلغ )
U  (، والتي تنتج منها قيمة15715,5ها )المحسوبة مقدار-Z ( وهي أقل 0.478التي تساوي ،)

(، مما يدل على عدم وجود فروق معنوية ذات داللة 1.96من قيمتها المحسوبة التي تساوي )
مقياس تضمنت وسيط  سنة التخرجوخاصية حسب اإلختصاص.مقياس الحرمان النسبي إحصائية ل

(، وهو أقل من وسيط فئة 2015-2014لفئة سنة تخرج )( 4.039الذي بلغ )الحرمان النسبي 
وهو أقل من قيمتها المحسوبة التي تساوي (، 4.058(الذي بلغ )2016-2015سنة تخرج )

مقياس الحرمان النسبي (، مما يدل على عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ل1.96)
الذي مقياس الحرمان النسبي وسيط  تضمنت الحالة اإلجتماعيةوأخيرًا خاصية حسب سنة التخرج.

(، وهو أقل من وسيط فئة متزوج 180.3( لفئة أعزب ذات رتبة متوسط مقدارها )4.039بلغ )
 Z-(، والتي تنتج منها قيمة17726،5المحسوبة مقدارها ) U-(. وكانت قيمة4.077الذي بلغ )

(، مما يدل على عدم 1.96(، وهي أقل من قيمتها المحسوبة التي تساوي )1.113التي تساوي )
 حسب الحالة اإلجتماعية.الحرمان النسبي  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لمقياس

 

التعرف على داللة الفروق في مستوى الهوية االجتماعية تبعًا لمتغيرات الهدف الرابع:  -10-4
  الدراسة.
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، الن متوسطاتها تتوزع t–لتحقيق هذا الهدف تم استخدام إختبارمعلمي، وبالتحديد إختبار    
 (كاالتي:6طبيعيًا، ولخصت النتائج في الجدول )

 

 لداللة الفروق في الهوية االجتماعية تبعًا للمتغيرات t(: إختبار 6جدول )
 المحسوبة p-قيمة المتوسط المتغيرات

 للتجانس
 t-قيمة

 للفروق 
 p-قيمة

 للفروق 
 النتيجة

 4.008 ذكور النوع
 غير 0.071 1.812 0.000

 3.950 إناث معنوي 
 4.003 إنساني اإلختصاص

 غير 0.075 1.785 0.003
 3.939 علمي معنوي 

 4.004 2015 سنة التخرج
0.020 1.240 0.216 

 غير
 3.943 2016 معنوي 

الحالة 
 االجتماعية

 3.959 أعزب
 غير 0.058 ـت1.904 0.744

 4.014 متزوج معنوي 
 

(، كما بلغ المتوسط 4.008لقد بلغ المتوسط الحسابي للذكور على مقياس الهوية االجتماعية )
(، وهي اقل من 0.000المحسوبة للتجانس مقدارها ) p-(.وكانت قيمة 3.950الحسابي لإلناث )
(، مما يدل على عدم تجانس العينتين، وباستخدام اإلختبارالتائي لعينتين  0.05مستوى الداللة )

(، 1.96(، وهي اقل من قيمتها الجدولية )1.812مستقلتين وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي )
ذات داللة احصائية لمقياس الهوية االجتماعية وفقًا  مما يدل على عدم وجود فروق معنوية

(، في 4.003لمتغيرالنوع. وقد بلغ المتوسط الحسابي لوحدات البحث في التخصص اإلنساني )
المحسوبة  p–(. وكانت قيمة 3.939حين بلغ المتوسط الحسابي لهم في التخصص العلمي )

(، مما يدل على عدم تجانس 0.05) ( وهي اقل من مستوى الداللة0.003للتجانس مقدارها )
(وهي اقل من 1.785العينتين وباستخدام اإلختبارالتائي وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي )

(، مما يدل على عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية لمقياس 1.96قيمتها الجدولية )
غير سنة التخرج فبلغ المتوسط الهوية االجتماعية وفقًا لمتغير اإلختصاص. أما من حيث مت

المحسوبة للتجانس  p–(.وكانت قيمة3.943(مقابل)4.004) 2915-2014الحسابي لفئة 
(، مما يدل على عدم تجانس تباين 0.05(، وهي اقل من مستوى الداللة )0.020مقدارها )

(، وهي اقل 1.240العينتين، وبعد استخدام اإلختبارالتائي وجد ان القيمة التائية المحسوبة تساوي )
(، مما يدل على عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية لمقياس 1.96من قيمتها الجدولية )

( 3.959الهوية االجتماعية وفقًا لسنة التخرج. كما وتضمنت المتوسط الحسابي لفئة أعزب )
اكبر من  (، وهي0.744المحسوبة للتجانس مقدارها ) p–(لفئة متزوج. وكانت قيمة4.014مقابل)



Asst.Lecturer. Dalaram Othman Salih  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (345-365) 

358  P a g e |  
 

(، مما يدل على تجانس تباين العينتين، وبعد استخدام اإلختبارالتائي وجد 0.05مستوى الداللة )
(، مما يدل على 1.96(وهي اقل من قيمتها الجدولية )1.904ان القيمة التائية المحسوبة تساوي)

غير الحالة عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية لمقياس الهوية االجتماعية وفقًا لمت
اإلجتماعية. وتشير هذه النتيجة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين خريجي جامعة 
صالح الدين تبعًا: لمتغيرات النوع، االختصاص، سنة التخرج، الحالة االجتماعية. ويمكن تفسير 

لتي يشكل من النتائج في ضوء نظرية الهوية االجتماعية لـ )تاجفل(، على ان االليات المعرفية ا
خاللها الفرد مفهومه لذاته ومن ثم احساسه بهويته االجتماعية التختلف باختالف االفراد كونهم 
ذكورًا واناثًا. وفي ضوء ذلك يتبين بان كل من الخريجين والخريجات في كليات جامعة صالح 

مفهومهم لديهم جماعات انتماءهم وجماعات مرجعياتهم، التي تعزز  -على حد سواء  -الدين 
( ودراسة 2003لذواتهم وتحقق صورة ايجابية عندهم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الدبعي،

(. ومن حيث التخصص تبين 2015( ودراسة )الزبيدي،2013( ودراسة )مبارك،2009)العبيدي،
بان الخريجين والخريجات في كال التخصصين يميلون الى البحث عن تحقيق هوية اجتماعية 

ية من خالل عضويتهم في جماعات. وكلما إزدادت صورة الجماعة ايجابيًا زادت صورة الذات ايجاب
ومن حيث الحالة االجتماعية وسنة التخرج، فقد اظهرت النتائج بان كاًل من ايجابيًا عند االفراد.

المجموعتين تسعى الى تحقيق العضوية في جماعات، وذلك بهدف تحقيق صورة ايجابية عن الذات 
لمحافظة عليها من خالل هويتهم الشخصية التي تجعلهم متميزين، ومن خالل الهوية االجتماعية وا

 التي تمدهم باالحساس بالذات المستمد من الجماعات التي ينتمون اليها.

معامالت االرتباط بين الحرمان النسبي والهوية االجتماعية،  الهدف الخامس:قياس -10-5
 وتقويم الدالالت اإلحصائية لهذه اإلرتباطات.

أظهرت معامل إرتباط بيرسون وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الحرمان النسبي والهوية االجتماعية 
(، 0.354متها )اربيل،إذ بلغت قي -لدى وحدات الدراسة من خريجي كليات جامعة صالح الدين

(، مما يؤكد 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية )(.P-Value  0.000وبلغت القيمة االحتمالية )
وعلى وفق اشارة الدراسات واالطار النظري المعتمد المتغيرين.وجود إرتباط إيجابي معنوي بين 

متناقضين:  والذي يبين بان العالقة بين الحرمان النسبي والهوية االجتماعية اتخذت نهجين
يشيرالنهج االول الى ان تحديد الهوية االجتماعية يتأثر بمشاعر الحرمان. فيما يشير النهج الثاني 

اي ان مشاعر الحرمان تنتج مباشرًة عن  ،الى ان الهوية االجتماعية تعمل كمؤشر للحرمان النسبي
مقدار الشعور بالحرمان عند  قوة التماهي االجتماعي. ويتبين من نتائج البحث الحالي بانه كلما زاد

العاطلين عن العمل من وحدات البحث زادت قوة الهوية االجتماعية، أي ان تحديد الهوية 
االجتماعية يتأثر بمشاعر الحرمان لديهم. وتبين بانهم  يدركون أن حرمانهم من الحصول على 

لنظرية  نه يحق لهم. ووفقاً العمل قد حرمهم من اعتبارات اجتماعية واقتصادية عند الذين يعتقدون ا
" يتولد الشعور بالحرمان النسبي من ادراك االفراد للتناقض بين توقعاتهم وقدراتهم  Gurr"غور
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المتعلقة بالقيم، والذي يتولد عند الشعور بالفرق السلبي بين الخيرات التي يرغبون فيها ويعتقدون 
فعاًل الحصول عليها. وكما رّكزت نظرية الهوية بان لهم حقًا فيها، والخيرات التي يستطيعون 

االجتماعية لـ )تاجفل( على الوعي الجماعي والشعور بالمصير االجتماعي المشترك باالنتماء 
للمجموعات االجتماعية،فهوالذي يشكل العامل النفسي االهم في تعريف اي تكتل بشري، بوصفه: 

االجتماعية. قد جاءت هذه النتيجة منسجمة مع جماعة لها هوية مشتركة بالمعنى النفسي للهوية 
( و دراسة سابلونر وتوغاس Petta&Walker, 1992دراسة بيتا ووالكر )

(Sablonnere&Tougas, 2008،2009(، ولكنها مختلفة مع دراسة )نظمي) 
 

 التوصيات:▪ 

الوزراء ووزارة إستنادًا الى نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة متخذي )أصحاب( القرار في مجلس 
 العراق بما يأتي: -التعليم العالي والبحث العلمي إلقليم ُكردستان 

وضع االستراتيجيات الخاصة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لخريجي الجامعة من العاطلين   -1
عن العمل. وذلك للحد من حالة العوز والحرمان عند تلك الشريحة المهمة في المجتمع، من 
خالل تبني سياسات تعويضات البطالة في أقليم ُكردستان العراق، مما قد يسهم في تقليل التأثير 

 لحالة التعطل على الصحة النفسية والجسدية للعاطلين. السلبي
إحداث تغييرات أساسية في النظام التعليمي ُبغية خلق المالئمة بين مخرجات التعليم  -2

ومتطلبات سوق العمل. وذلك من خالل إعادة النظر في المناهج التعليمية والعمل على تطويرها 
لخريجين اكثر من الجانب الكمي بهدف إعداد كوادر وتوجيهها نحو اإلهتمام بالجودة النوعية ل

 ذات قدرات ومؤهالت مناسبة للوظائف المتوفرة في أسواق االقليم.
إنشاء النقابات للعاطلين عن العمل في أقليم ُكردستان العراق، لكي يقوم بدورها في الدفاع  -3

 عن حقوق العمل وتمكن من استقطاب المتعطلين في عضويتها.
إلتزام المسؤولين في مؤسسات االقليم بمبدأ العدالة في التعامل مع خريجي الجامعة، ضرورة  -4

من حيث توفير اعمال مناسبة  يتالئم مع مؤهالتهم العلمية، وذلك من خالل منحهم قروض 
 للمشاريع الصغيرة إلستقطاب عدد كبير من فئة العاطلين عن العمل ضمن القطاع الخاص.
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 المقاييس بصيغتها النهائية
 

ال أوافق  ال أوافق  غيرمتاكد أوافق أوافق جدا   المتعدد االبعاد لنسبيفقرات مقياس الحرمان ا ت      
 ابدا  

      الحرمان النسبي المعرفي الفردي  

هل تعتقد ان مستتتتوال المعيأتتتي أفبتتتل من بقية  1*
 العاطلين عن العمل؟

     

حرمت من الحصتتتول على فرصتتتة  هل تعتقد انل 2
 العمل التي تستحقها؟

     

الذي  الطبيهل تعتقد انل التحصتتتتل على العال   3
يفترض ان تحصتتتتتتتتتل عليتتو عنتتدمتتا تأتتتتتتتكو من 

 المرض؟

     

هل تعتقد ان مقدار الطاقة الكهربائية التي تحصل  4
 عليها في بيتل،أقل من بقية المواطنين؟

     

تستتتحق الستتكن في بيت افبتتل مما  هل تعتقد انل 5
 هوعليهبيتل الحالي؟

     

ها خطط جدية إليجاد  6* قد ان الحكومة لدي هل تعت
 فرصة عمل لل؟

     

هل تعتقد انل تحصل على االحترام الذي تستحقو  7*
 من المجتمع؟

     

 

الاوافق  الاوافق غيرمتاكد اوافق اوافق جدا   المتعدد االبعاد لنسبيفقرات مقياس الحرمان ا ت       
 ابدا  

 المعرفي الجماعي النسبيالحرمان  
هل تعتقد ان العاطلين عن العمل سيستطيعون  8*

 مستقبال  تعويض فرص العمل التي فقدوها؟
     

هل تعتقد ان االمراض  9
المزمنة)البغط،السكري(أكثر انتأارا  لدى 
العاطلين عن العمل مما هي عليو لدى غير 

 العاطلين؟

     

هل تعتقد ان أغلب العاطلين عن العمل يمتلكون  10*
 مسكنا  خاصا  بهم؟

     

هل تعتقد ان العاطلين عن العمل يفتقرون  11
للبمانات االجتماعية الالزمة 

المجاني..(قياسا  بغيرهم  )التقاعد،التأمين،السكن
 من فئات المجتمع؟

     

هل تعتقد ان المهن التي يقبل بممارستها العاطلون  12
عن العمل، اوطأ من تلل التي تمارسها بقية فئات 

 المجتمع؟

     

 اإلنفعالي الفردي النسبيالحرمان                       

      الحالي؟هل تأعر بالربى نحو مستوى معيأتل  13*

هل تأعر باإلنزعا  ألنل لم تحصل على فرصة  14
 العمل التي كنت تتمناها؟

     

هل تأعر بالغبب عندما تمرض والتستطيع دفع  15
 تكاليف العال  كبقية الناس؟

     

عندما تأاهد النفايات  هل تأعربعدم اإلكتراث 16*
 وهي مكدسة في أوارع محلتل؟

     

هل تأعر باإلستياء بسبب ظروف السكن التي  17
 تعيأها؟

     

هل تأعر بالربا نحو مساعي الدولة  لإلهتمام   18*
 بحقوقل؟

     

      هل تأعر باإلستياء من نظرة المجتمع اليل؟  19

 اإلنفعالي الجماعي         اوافق جدا      اوافق       غير متاكد   الاوافق    الاوافق ابدا   النسبيالحرمان                        
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هل تأعران تردي المستوى المعيأي للعاطلين  20
 عن العمل اصبح  أمرا  اليطاق؟

     

هل تأعر بالربى نحو فرص العمل المتاحة  21*
 للخريجين؟

     

هل تأعر بان الخدمات الصحية  التي يحصل  22*
 عليها العاطلون عن العمل أمر يدعو للربى؟

     

هل تأعر باإلستياء ألن العاطلين عن العمل  23
يعانون من تردي الخدمات العامة)الكهرباء،الماء، 

 المجاري..(أكثر من بقية فئات المجتمع؟

     

بالغبب ألن العاطلين عن العمل هل تأعر  24
 يعانون أكثر من غيرهم من ازمة السكن؟

     

هل تأعر باإلستياء عن غياب الدعم الحكومي  25
 الفعال لفئة العاطلين عن العمل؟

     

من الطريقة التي يُعاَمل بها  هل تأعر باإلرتياح 26*
العاطلون عن العمل في برنامج الحماية 

 االجتماعية؟

     

 

تنطبق  فقرات مقياس الهوية االجتماعية ت
 علي دائما  

تنطبق 
علي 
 غالبا  

تنطبق 
علي 
 أحيانا  

تنطبق 
علي 
 نادرا  

التنطبق 
 علي أبدا  

 فقرات العالقة مع الذات                           

      أأعر بالفخر على ما أنا عليو من أخصية. 1

      فكرتي عن نفسي غير مستقرة. 2*

      أعتقد ان الناس المقربين مني رابين عني. 3

      أأعر باإلرتياح عندما أنفرد بنفسي. 4*

      أأعر بالربا عن نفسي. 5

      أأعر ان تقديري لذاتي ليست كما يجب. 6*
      أأعر باإلحباط وباني أقل أأنا  من غيري.  7*

      الأرتبل في المواقف الحرجة.  8

 فقرات العالقة مع االخرين                         

      أرتبط بعالقات ودية مع أعباء جماعتي. 9

      االخرين.أفبل ان تكون عالقتي سطحية مع  10*

أرغب في تمبية اوقات فراغي بصحبة  11
 معارفي.

     

      حظى بإهتمام االخرين.أ أعتقد باني ال 12*

      أتجنب تكوين عالقة الصداقة مع االخرين. 13*

      أجد الصعوبة في اإلنسجام مع االخرين. 14*
      أأعر بالغربة عن االخرين. 15*

      االخرين تمنحني القوة.عالقتي مع  16

      أرتاح لعائلتي وأأعر بالسعادة معها  17

      أتعاون مع أعباء جماعتي. 18

الأأعر باإلرتياح عندما أكون مع مجموعة ال  19*
 أعرفهم.

     

 فقرات اإلنتماء االجتماعي                      

      الفرد لجماعتو.  ادرل تماما  اهمية إنتماء 20

      التزم مع اعباء جماعتي بقيم وعادات مجتمعنا. 21
 

تنطبق   ت        
 علي دائما  

تنطبق 
علي 
 غالبا  

تنطبق 
علي 
 أحيانا  

تنطبق 
علي 
 نادرا  

التنطبق 
 علي أبدا  

احرص على المساهمة في النأاطات التي  22
 تحافظ على تماسل مجتمعي.

     



Asst.Lecturer. Dalaram Othman Salih  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (345-365) 

362  P a g e |  
 

أميل الى المأاركة في المناسبات االجتماعية   23
 كافة.

     

أهتم بجمع المعلومات عن كل ما يتعلق بتراث  24
 مجتمعي.

     

      إنتمائي لمجتمعي يعكس صورة مهمة لذاتي.  25

      أأعر بقوة ارتباطي بجماعتي. 26

      أأعر بالفخر إلنتمائاتي االجتماعية  27

      العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع.أرفض  28*

      أقدم مصلحتي الأخصية على مصلحة  عائلتي. 29*

أأعر باإلرتياح تجاه ماهوسائد من العادات  30
 والتقاليد.
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