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) مقارنة عبر ثقافیةدراسة ( ى طلبة الجامعةمستوى االنتماء للوطن والرضا عن الحیاة لد  
ستخلص ة   : الم دى طلب اة ل ن الحی ا ع وطني والرض اء ال ستوى االنتم ى م رف عل ث التع دف البح ھ

ي  روق ف ة والف اة الجامع ن الحی ا ع وطني والرض اء ال سیة وال االنتم ا للجن وع وفق ة ن ا والعالق  بینھم
ن     وتعرف نسبة إسھام االنتماء الوطني في التنبؤ بالر       ة م ى عین ضا عن الحیاة، وأجریت الدراسة عل

ي         ) ٦٦٦( یھم مقیاس ق عل سعودیة طب ن العراق ومصر وال ة بكل م ة الجامعی ة بالمرحل ا وطالب طالب
ي              روق ف ن وجود ف االنتماء الوطني والرضا عن الحیاة وباتباع المنھج الوصفي أسفرت الدراسة ع

سعودیة  نسیة في جمیع األبعاد االنتماء الوطني والرضا عن الحیاة وفقا للج مستوى ة ال   في اتجاه العین
ي الرضا        في نوعوفقا للوفقا للدرجة الكلیة فلم تظھر فروق   و روق ف دت ف ا وج وطني بینم االنتماء ال

راوح  كما عن الحیاة في اتجاه الذكور،   دى     ت وطني ل اء ال ین    مستوى االنتم ثالث ب ات ال  متوسط  العین
، رضا عن الحیاة أعلى من المتوسط لدى المجموعات الثالثوأعلى من المتوسط كما كان مستوى ال      

ؤ ب            ي التنب وطني ف اء ال اة وأسھم االنتم ن الحی الرضا  ووجدت عالقة بین االنتماء الوطني والرضا ع
ن ین ع ت ب سبة تراوح اة بن اخ %)٣٣-٥( الحی ن  ت ب دد م دیم ع م تق ك ت وء ذل ي ض سیة وف الف الجن

  التوصیات والبحوث المقترحة
  . الرضا عن الحیاة-االنتماء الوطني: مفتاحیةالكلمات ال

Level of  National Affiliation and life satisfaction of university students 
 (A Cross Cultural Comparative Study) 

Abstract: The Study is aimed to identify level of  National Affiliation and 
life satisfaction of university students, Differences in national Affiliation 
and life satisfaction according to nationality, gender and relationship 
between them and contribution of national Affiliation in predict with life 
satisfaction. The study sample consisted of (666) undergraduate students 
from Iraq, Egypt and Saudi Arabia. Scales of national Affiliation and life 
satisfaction was applied on them. Following the descriptive approach, the 
study resulted in differences in the level of national affiliation and life 
satisfaction according to nationality in all dimensions in the direction of the 
Saudi sample. According to the total score, there were no gender 
differences in national affiliation. While differences in satisfaction with life 
were found in males. The level of national affiliation among the three 
samples ranged from average to higher than average. The level of life 
satisfaction was also higher than average of the three groups. There is a 
relationship between national affiliation and life satisfaction and National 
affiliation contributed to the prediction of life satisfaction ranged between 
(5-33%) by nationality. In light of the results, a number of 
recommendations and proposed researches have been presented. 
Keywords: National Affiliation- life satisfaction.  
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  )مقارنةعبر ثقافیة دراسة (النتماء للوطن والرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة مستوى ا
  مقدمة

سعى          راد  الحاجة إلى االنتماء من الحاجات األساسیة التي ی ع األف ا   جمی سعى    لتحقیقھ فالكل ی
رف    ھ ش وًال ل ضوًا مقب اره ع ھ، باعتب دمجًا فی ھ من دًا مع ون متوح ا یك ان م ساب لكی ق االنت ى تحقی إل

ان االنت  شعر باألم ھ، وی ھ، ساب إلی اء  وفی شعور باالنتم ق ال ى تعمی ة عل ات المتقدم رص المجتمع تح
  .الوطني لدى شبابھا؛ ألنھ یمثل األساس في حیاة تلك المجتمعات واستقرارھا وتماسكھا

، فقد روى أبو ت أحادیث كثیرة تبین منزلة الوطن ردقد و ویعد االنتماء للوطن من اإلیمان و     
ال  صلى اهللا علیھ وسلم أنھ لما خرج رسول اهللا -  رضي اهللا عنھما-باس یعلى عن ابن ع    :من مكة ق

ك أخرجوني           وال أن أھل ى اهللا ول ھ عل ي وأكرم أما واهللا ألخرج منك وإني ألعلم أنك أحب بالد اهللا إل
  )أخرجھ الترمذي(.ما خرجت

ب    ة یتطل اء والمواطن شعور باالنتم ةشعور الوال صاد و بالراح ان االقت سیاسي،ياألم  ، وال
ث    ھ حی ي وطن اعي ف صادیة  واالجتم رات االقت ضاغطة للمتغی أثیرات ال ؤدي الت سیاسیة ت وال

ة      نقص فرص العمل     منھاوالتي  واالجتماعیة   شھادات العلمی ة ال اض ووتراجع قیم ع   األجور انخف  م
سان  قلة المشاركة في الحیاة السیاسیةھامشیة وارتفاع األسعار و   ة اإلن  وإحساسھ   وقلة الشعور بكرام

وطني      وازدواجیة المعاییر وقلة الثقة في مؤسسات الدولة    بالقھر اء ال ى ضعف االنتم شباب  إل دى ال   ل
   . االغتراب وما یصاحبھ من مظاھر السلبیة والالمباالة نحو المجتمعوعندھا تتشكل مشاعر

ة حاكم  ،واالنتماء للوطن أو المواطنة ال تأتي بقرار سیاسي        ن   إ و، أو رغب أتي م ا ت  خالل  نم
ن شأنھا إشاعة الحق      یلمسھا األفراد یكونالمختلفة وإجراءاتالتربیة علیھا من خالل المؤسسات     م

ھ       ل وطن ان داخ سكینة واألم ة وال رد بالراح شعر الف ث ی ساواة بحی ة والم اء  ، والعدال ا أن االنتم كم
زام ومسؤولیة        الوطني لیس    و الت ا ھ ذا    إدعاء یدعیھ اإلنسان أو مجرد كلمة تقال وإنم رجم ھ ث یت حی

  .االلتزام بتحمل المسؤولیة الوطنیة
ك   ق ذل م یتحق اة  وإن ل ن الحی ا ع ض مستوى الرض صیر  و  انخف اب لی شعور باالكتئ شر ال انت

ي  اب وطن ة  واكتئ ر عكاش د ذك باب) ٢٠١٦(ق دف،   ھأن أس ل والھ م واألم اب الحل ا غی ددة، منھ  متع
ھ    تھمیش المواطن في عدم مشاركتھ  وخیبة تحقیق التوقعات،    و  ... مع التیار الحاكم وتھمیش متطلبات

  .وھذا تأثیره واضح على الصحة النفسیة مما یؤثر في الحماس للعمل أو االنتاج أو االنتماء للوطن
سي   ) ٢٠١٥(وقد أجرى عبد اهللا والعرجا    ن النف دراسة بھدف التعرف على العالقة بین األم

ین       أم وواالنتماء الوطني لدى قوات األمن الوطني في بیت لح    ة ب دم وجود عالق وضحت الدراسة ع
ر    األ زى لمتغی وطني تع اء ال شعور باالنتم ي ال روق ف ود ف دم وج وطني وع اء ال سي واالنتم ن النف م

ا أجرت باظة         تیة والر العمر والحالة االجتماع   سكن، كم ن دراسة ) ٢٠١٢(بة العسكریة ومكان ال   ع
ة   الب كلی دى ط صیة ل صالبة الشخ وطني ب اء ال ة االنتم اع عالق ن ارتف ة ع شفت الدراس ة وك التربی

ة           اط موجب امالت ارتب مستوى االنتماء الوطني والقومي العربي لدى الطالب والطالبات، ووجود مع
  .دالة بین الدرجات على مقیاس االنتماء الوطني والدرجات على مقیاس الصالبة النفسیة

یم      دراسة ) ٢٠١٤(كما أجرى علیان    ة األقصى لق ل جامع ي ظل    عن درجة تمث ة ف المواطن
ى       ت الدراسة عل ة         ) ٧٧٦(العولمة وأجری ل طلب ى أن درجة تمث ة وتوصلت الدراسة إل ا وطالب طالب

ة       ت مرتفع ة كان ن          جامعة األقصى لقیم المواطن سیة، وم ھ مؤشر لصحتھ النف ن حیات رد ع ورضا الف
األمن               ل واإلحساس ب ادة مشاعر التقب ى زی ساعد عل ي ت ة،  السمات اإلیجابیة للشخصیة الت والطمأنین

  .وبناء جسور من العالقات اإلیجابیة مع المحیطین بھ
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ا أجر   ن    Moradzade, Siadat, Abedi and Mousavi (2014) ىكم  دراسة ع
ن   بجامعة أصفھانالعاملین فردا من) ٩٩ (لدى والرضا عن الحیاة المواطنة التنظیمیةالعالقة بین     م

ة م  ود عالق ن وج فرت ع د أس اث وق ذكور واإلن ن  ال ا ع ة والرض ة التنظیمی ین المواطن ة ب ة دال وجب
اة ال    الحی وبي وبوطب ام میھ ا ق شباب        ) ٢٠١٤(، كم ات ال ن اتجاھ شف ع ى الك دفت إل ة ھ بدراس

ة         ة الوطنی ى الھوی ة عل رض المحافظ وق لغ ات والحق ق بالواجب ا یتعل ة فیم و المواطن امعي نح الج
ن    ا   ) ٣٠٣(واالستقرار االجتماعي على عینة م ابا جامعی ن وجود اتجاھات      ش  وأسفرت الدراسة ع

سلبیة نحو الحصول            ض االتجاھات ال د بع ایجابیة نحو االلتزام بالواجبات لدى الطلبة وبالمقابل توج
  . على الحقوق مثل الحق بالعمل وفى السكن وفى المساواة

وان   رف عل ن        )٤٧٧،  ٢٠٠٨(وتع ة م راد لمجموع تالك األف ھ ام اة بأن ن الحی ا ع الرض
ذي      الصفات كال  ي ال الواقع، واالستقالل المعرف تفاؤل، والحماس، وتقبل الذات، واحترامھا، والقبول ب

الفرح     كما یعرف الرضا عن الحیاة بأنھ .یصل باألفراد إلى حالة من الشعور بالسعادة رد ب شعور الف
ھ اال          ھ، وعالقات ھ لذات ة نتیجة تقبل اة بحیوی ى الحی ھ عل ة،  والسعادة والراحة والطمأنینة، وإقبال جتماعی

ھ    ن إشباع حاجات دالوي، ( ورضاه ع  Vecchio, Gerbino, , Pastorelli) &٢١١، ٢٠١٢المج
& Delbove, 2007,1808   

دراسة للتعرف على العالقة بین التفاؤل والقلق وجودة  Kepka, et al.(2013 (وقد أجرى
ة بلغت         ین       ) ١٥٢٩(الحیاة وأجریت على عین ة ب البة دال ة س ن وجود عالق ق وجودة   وكشفت ع  القل

ل  أجرى، والحیاة وعالقة موجبة دالة بین التفاؤل وجودة الحیاة    ي    ) ٢٠١٣( میخائی ة ف دراسة مقارن
ن   الشعور     ن           بالرضا ع ة م ت العین د تكون سوریین والبریطانیین، وق ة ال دى  الطلب اة  ل ) ٦١٦( الحی

ة دمشق و    ن        ) ٤٤٣(طالبا من جامع رة وأسفرت الدراسة ع ة أدنب ن جامع ا م ي    طالب روق ف وجود ف
االت    ي مج انیین ف اه البریط ي اتج انیین ف سوریین والبریط ة ال ین الطلب اة ب ودة الحی شعور بج ة ال بیئ

اه        ي اتج روق ف الحیاة والكلیة، بینما كانت في اتجاه السوریین في مجالي األصدقاء والذات وكانت الف
سرة كما وجدت فروق في اتجاه  طلبة اإلنسانیات في مجال الكلیة ولصالح كلیات العلوم في مجال األ    

اة      دراسة) ٢٠١٥(المشاقبة كما أجرى  صدقاءاإلناث في مجال األ  ى مستوى جودة الحی  للتعرف عل
شمالیة و  دود ال ة الح ي جامع ة واآلداب ف ة التربی ة كلی دى طلب ستقبل ل ق الم ة وقل ت العین ) ٢٨٤(بلغ

ست        ستقبل    طالبا وأسفرت عن وجود مستوى مرتفع من جودة الحیاة ووجود م ق الم ن قل سیط م ، وى ب
شد     ر ومن ا أجرى جب ة      )٢٠١٥(كم اة واألمل والعالق ن الحی ة الرضا ع ى درج رف عل  دراسة للتع

ت        ة بلغ ى عین ت عل یة وأجری ة القادس ة اآلداب بجامع ة كلی دى طلب ا ل ة   )٢٠٠(بینھم ا وطالب طالب
اة و         ن الحی ن األمل والرضا ع ة م ة    وأسفرت عن أن الطلبة یتمتعون بدرجة عالی ة موجب د عالق توج

  .بین الرضا عن الحیاة واألمل
إن   وطن   وبناء على ما سبق ف اء لل اة     االنتم ن الحی ى الرضا ع ام     وانعكاسھ عل ق االھتم م یل  ل

ھ  م أھمیت احثین رغ ن الب افي م ھ، الك ة لتحقیق دول العربی ة ال دى    وحاج شكلة ل ذه الم ة ھ د دراس وتع
ر  ة ألن التغیی ن األھمی ة م ة عالی ى درج شباب عل شباب ال ن ال ا م دأ دائم ة  یب سعى الدراس ا ت و م وھ

       .الحالیة للتعرف علیھ
  :مشكلة الدراسة

ھ                 ود مضت یمكن دة عق دار ع ى م ت الحالي وعل ي الوق ة ف إن المتأمل في حال الدول العربی
ان                ة إتق ي قل ى مظاھره ف ذي تتجل وطن وال اء لل ص االنتم ا نق دول مردھ شاكل ال استنتاج أن معظم م

ل ة  ،العم ام، قل ال الع ى الم ة عل وطنالمحافظ سبات ال ضحیة بمكت ار،الت اوالت االنتح سلوك ، مح  ال
ة    ،  التخریبي ة      ،ظھور الجماعات المتطرف ات اإلرھابی ور العملی راد     ، ظھ دیم  ،االتجار بصحة األف  تق

سلوكیات  السعي للھجرة من الدول العربیة   ،المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة      وغیرھا من ال
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ي ال  دالت ى أح ى عل ا، تخف را لم شكلة نظ ذه الم ضاعف ھ ت وت ھتعرض رة  ل ي الفت ة ف دول العربی  ال
ى               ا عل ذي انعكست آثارھ ي وال الربیع العرب ا سمي ب رة فیم األخیرة لتغییرات سیاسة واقتصادیة كبی

ون    وھذه التغییرات  وإحساسھم بالموطنة  سلوكیات األفراد وعالقاتھم بأوطانھم    ع أن تك د  من المتوق ق
وطن    على شعور األفراد     أثرت بالرضا عن الحیاة وتحاول الدراسة الحالیة تعرف مستوى االنتماء لل

وانعكاسھ على الشعور بالرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة في عدة دول عربیة تختلف في مستوى    
   .االستقرار االقتصادي والسیاسي بھا

  :في تعرفتمثلت أھداف الدراسة : أھداف الدراسة
 والتفاعل بینھما على تباین درجات طلبة الجامعة على مقیاس االنتماء نوعنسیة والأثر الج -١

 .الوطني والرضا عن الحیاة
 .مستوى الشعور باالنتماء للوطن والرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة -٢
داللة العالقة بین درجات طالب الجامعة على مقیاس االنتماء الوطني ودرجاتھم على مقیاس  -٣

 .الحیاةالرضا عن 
 داللة معامل االنحدار للتنبؤ بالرضا عن الحیاة من خالل مستوى الشعور باالنتماء للوطن؟ -٤

  :تحددت مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة :أسئلة الدراسة
 والتفاعل بینھما على تباین درجات طلبة الجامعة على مقیاس االنتماء النوعما أثر الجنسیة و .١

 ؟ )ة الكلیةاألبعاد والدرج (الوطني
 والتفاعل بینھما على تباین درجات طلبة الجامعة على مقیاس الرضا النوعما أثر الجنسیة و .٢

 ؟)األبعاد والدرجة الكلیة(عن الحیاة
 ما مستوى الشعور باالنتماء للوطن لدى طلبة الجامعة؟ .٣
 ؟ما مستوى الرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة .٤
لجامعة على مقیاس االنتماء الوطني ودرجاتھم على ما داللة العالقة بین درجات طالب ا .٥

 ؟مقیاس الرضا عن الحیاة
 ؟ما داللة معامل االنحدار للتنبؤ بالرضا عن الحیاة من خالل مستوى الشعور باالنتماء للوطن .٦

  :تتضح أھمیة الدراسة الحالیة مما یلي: أھمیة الدراسة
 .ل الشعوب العربیة لكأھمیةكثر األتناولھا لمتغیر االنتماء الوطني وھو  -١
  وھو من أكثر المتغیرات انعكاسا على الصحة النفسیة للفردالرضا عن الحیاةتناولھا لمتغیر  -٢

 .فھو مظھر من مظاھر التكیف لدى الفرد
 .تناولھا لفئة الشباب من طالب الجامعة وھم صانعوا التغییر في المجتمعات  -٣
 الحیاة لتناولھا بالبحث على الرضا عنتلفت نظر الباحثین إلى متغیرات االنتماء الوطني و -٤

 .المستویین النظري والتطبیقي
 الحیاة والرضا عنتفید نتائج البحث الحالي القیادات الوطنیة بالتعرف على مستویات االنتماء  -٥

 .لتقدیم تفسیرات عن أسباب االنحرافات الفكریة والسلوكیات الھدامة
  لدراسةل المفاھیم اإلجرائیة

وطني اء ال ب: االنتم دعم بالح ابي م اه إیج و اتج ضحیةھ ھ،  والت اه وطن رد تج شعره الف  یست
ث   والء، و   بحی الفخر وال شعر نحوه ب ھ  ی زاز بھویت وق       ،االعت ن حق ك م ى ذل ب عل ا یترت زام بم وااللت

  )Al-Sabeelah1 , Alraggad1 & Abou-Ameerh,2015,88 (.ومسؤولیات
اء ل  الفخر واالنتم رد ب عور الف ھ ش ا بأن رف إجرائی ق ویع ن تحقی سؤولیتھ ع عوره بم ده وش بل

ھ  التمسك بالنظم والمعاییر االجتماعیة، واالنسجام مع الجماعة     ، و حاجاتھ ھ ومسؤولیتھ   ، وقیام بواجب
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د بالدراسة                 تجاه وطنھ  وطني المع اء ال اس االنتم ى مقی رد عل ا الف ي یحصل علیھ  ویقاس بالدرجة الت
 .الحالیة

فرد والتي تساعده وتزوده بالدافعیة للبحث عن الوسائل الحالة التي یعیشھا ال: الحیاةالرضا عن 
 (Rand & Cheavens, 2009, 323)   .والطرق التي تمكنھ من تحقیق أھدافھ التي یرغب فیھا

شعور      ة ال سیة وقل سعادة النف ة وال ستقبل، والراح ة للم رة المتفائل ھ النظ ا بأن رف إجرائی ویع
عادتھ   ة وس ع الجماع رد م سجام الف ا   بالضغوط، وان ا، ورض دیر داخلھ شعور بالتق ا وال اء إلیھ  باالنتم

ا                 ي یحصل علیھ اس بالدرجة الت سر وسھولة ویق الفرد عن الحیاة وحصولھ على حقوقھ وواجباتھ بی
  .الفرد على مقیاس الرضا عن الحیاة المعد بالدراسة الحالیة 

  :إجراءات الدراسة
   :منھج الدراسة

نھج الوصفي     وطني و    اتبعت الدراسة الحالیة الم اء ال ع االنتم اة    لوصف واق ن الحی  الرضا ع
  .لدى الشباب الجامعيوالعالقة بینھما 
تمثل مجتمع الدراسة في جمیع طلبة الجامعة في العراق ومصر  :عینة الدراسةمجتمع و

الشباب من ) ٦٦٦ (تمثلت عینة الدراسة فيو م ٢٠١٨ - ٢٠١٧في العام الجامعي والسعودیة 
  متوسط أعمارھمالطریقة العشوائیة من عدة كلیات نظریة وعملیة تم اختیارھم بالجامعي

من ) ٢٥٦( من العراق، )١٩٢(طالبا، ومنھم ) ٤٠٢(طالبة، ) ٢٦٤(منھم  سنة،) ٢٠٫٦(
  .من السعودیة) ٢١٨(مصر، 

  تمثلت أدوات الدراسة فیما یلي: أدوات الدراسة
 نی  إعداد الباحث       مقیاس االنتماء الوطني -١
 نی       إعداد الباحث الحیاة ا عنالرضمقیاس  -٢

  وفیما یلي وصفا ألدوات الدراسة وطرق تقنینھا
  :تم إعداد المقیاس وفقا للخطوات التالیة: مقیاس االنتماء الوطني: أوال

 .االطالع على األدبیات المرتبطة بدوافع االنتماء والمواطنة  -١
 . اطنةمراجعة الدراسات التي  تناولت قیاس دافع االنتماء والمو -٢
صیاغة مجموعة من العبارات التي تعبر عن االنتماء تحلیل مكونات االنتماء الوطني وتم  -٣

یأخذ علیھا المفحوص درجة من ) غالبا، أحیانا، قلیال(بدائل ھي) ٣( لكل عبارة الوطني
  . حسب اتجاه العبارة١ -٣

 :تم التحقق من المؤشرات السیكومتریة للمقیاس بالطرق التالیة -٤
   :لصدق ا: أوال

  ة            : صدق المحكمین ي صورتھ األولی اس ف م عرض المقی م       ت ن أساتذة عل ى مجموعة م  عل
د  والتربیة النفس ھ       للتعرف على دقة المقیاس وم ن أجل ذي وضع م دف ال ھ للھ د  ى تحقیق ، وق

ى     ین عل ات المحكم زت مالحظ ض        ترك دیل بع ر وتع د آلخ ن بع ارات م ض العب ل بع نق
 .، وھو ما أخذ بھالصیاغات اللغویة

 صدق التحلیل العاملي 
احث    ١٥٠وفیھ طبق المقیاس على      د الب ة، وتأك ل      ین طالبا وطالب ات إلجراء التحلی ن صالحیة البیان  م

ار   الل اختب ن خ املي م اس Barlettالع اني  KMO، ومقی اس الث ا، والمقی ار األول داًل ان االختب  فك
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ھ  اس  ٠٫٦٦قیمت ول للمقی ى المقب د األدن ي أن بی٠٫٦ والح ا یعن راء   ؛ مم الحة إلج اس ص ات المقی ان
احث       ع الب یة، واتب ات األساس ة المكون ردات بطریق ت المف م حلل املي، ث ل الع د  ینالتحلی ارین لتحدی  معی

 :عدد العوامل
 وھو معیار جتمان حیث یعد العامل جوھرًیا إذا كان جزره الكامن واحدا أو أكثر، ولقد أسفر      :األول 

  . عوامل٦ذلك المعیار عن 
اني   امي    اال:الث ار الرك ل         Scree testختب ذي یصف العوام ى ال اني للمنحن م البی ص الرس ھ ُفح  وفی

دد            ذه النقطة تح د أن ھ ا وج ى لیصبح أفقًی ة وعند النقطة التي عندھا یتغیر شكل المنحن  عوامل  أربع
دویًرا                  رت العوامل ت م أدی اس، ث فقط تقع فوق نقطة االنكسار، فاعتبرت ھي العوامل األساسیة للمقی

ردات     أربعةامًدا بطریقة فاریماكس لكایزر، مع تحدید      متع شبعات المف ل وجاءت ت  عوامل فقط للتحلی
  : التالي)١ (على العوامل كما بجدول

   لمقياس االنتماء الوطنير الكامنفردات على عواملها والتباين والجذقيم تشبعات الم) ١(جدول 

  م  العوامل  العوامل
  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  م
  الرابع  الثالث  الثاني  األول

٠,٦٧    ١٦        ٠,٤٣  ١      
٠,٦٢    ١٧        ٠,٧١  ٢      
٠,٥٤    ١٨        ٠,٦٢  ٣      
٠,٣٥    ١٩  ٠,٥٨        ٤      
٠,٤٤      ٢٠  ٠,٤٦        ٥    
٠,٥٧  ٢١  ٠,٥٥        ٦        
٠,٥٢  ٢٢    ٠,٦٤      ٧        
٠,٥٥        ٢٣  ٠,٦٤        ٨  
٠,٦٤    ٢٤    ٠,٣٨      ٩      
٠,٣٨    ٢٥  ٠,٤٥        ١٠      
٠,٣٧  ٢٦        ٠,٥٢  ١١        
٠,٣٧      ٢٧        ٠,٥٥  ١٢    
٠,٥٢  ٢٨  ٠,٤٧        ١٣        
٠,٤٧    ٢٩    ٠,٦٢      ١٤      
٠,٣٣      ٣٠      ٠,٣٧    ١٥    

  ٤,١  ٥,٧  ٥,٩  ٦,٥  الجزر الكامن
  %١٣,٧  %١٩  %١٩,٧  %٢١,٧  التباين
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من  % ٧٤٫١ عوامل تفسر أربعة أن مفردات المقیاس قد تشبعت على )١(یتضح من جدول 
  : كاآلتي٠٫٣ي، وجمیع التشبعات أكبر من التباین الكل

ولذلك الشعور بالفخر نتیجة االنتماء للوطن   تدور حولاتمفرد)  ٩ (تشبعت علیھ: العامل األول 
  .  )الھویة( یمكن تسمیة ھذا العامل 

 یتھمسؤولب لوطنھ وشعورهتأیید الفرد   تدور حولات مفرد)٨  ( وقد تشبعت علیھ:العامل الثاني
  ).الوالء(؛ ولذلك یمكن تسمیتھ عامل ھحاجات  تحقیقعن

 ،مسك بالنظم والمعاییر االجتماعیةالت تدور حول اتمفرد)  ٦( وقد تشبعت علیھ :العامل الثالث
  ). االلتزام(؛ ولذلك یمكن تسمیة ھذا العامل مع الجماعةاالنسجام و

بھ ومسؤولیتھ تجاه  شعور الفرد بواج تدور حول مفردات)٧ ( وقد تشبعت علیھ:العامل الرابع
  ). الواجب( ؛ ولذلك یمكن تسمیة ھذا العامل وطنھ

  التحلیل العاملي التوكیدي
على حساب مدى الذي یعتمد تم التحقق من الصدق البنائي باستخدام التحلیل العاملي التوكیدي  

وذج      ویم النم الل تق ن خ ك م امن وذل د ك ر واح سة بمتغی رات المقی ن المتغی ة م ل مجموع اط ك ارتب
ك   صائیة تل رات اإلح ن المؤش ة م ة بمجموع ى الخاص اییر المثل تیفائھ للمع ن اس ق م لي والتحق األص
م                     ن ث اییر الجودة وم وذج لمع ة النم دى مطابق ى م م عل ي الحك المؤشرات التي لھا داللتھا الخاصة ف
ن       ة م دة أو مقبول ائي جی دق بن امالت ص صف بمع وذج یت اده أن النم رار مف ى ق ول إل ا الوص یمكنن

   : التالي)٢ (، ولقد جاءت مؤشرات النموذج كما بجدولاحیة اإلحصائیةالن
  الناتج من التحليل العاملي االستكشافيمؤشرات النموذج) ٢(جدول 

قيمة المؤشر بعد   المؤشر
  التعديل

  ٠,٠٥  (RMSEA)التقريبي  الخطأ مربعات متوسط جذر
  ٠,٠٨  (RMR)البواقي  مربعات متوسط جذر

  ٠,٩٢  )TLI(لويس  توكر مؤشر
  ٠,٩٥  )GFI(المطابقة  حسن مؤشر
  ٠,٩٤  )CFI(المقارن  المطابقة مؤشر

يث وقعت جميعهـا    ، ح تدعم صالحية النموذج  أن مؤشرات النموذج    ) ٢(يتضح من جدول    
  . في المدى المقبول، وبالتالي يمكن الحكم بتوافر دالالت الصدق البنائي بمقياس االنتماء الوطني

وجاءت النتائج ، من ثبات المقياس بطريقتي ألفاكرونباخ والتجزئة النصفيةتم التحقق : الثبات
  :التالي) ٣(وفقا لجدول 
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   االنتماء الوطنيقيم معامالت الثبات لمقياس) ٣(جدول 
  البعد  م  معامل الثبات

  التجزئة النصفية  طريقة ألفاكرونباخ
  ٠,٨١  ٠,٧٢  الهوية  ١
  ٠,٧٩  ٠,٧٥  الوالء  ٢
  ٠,٨٢  ٠,٧٨  االلتزام  ٣
  ٠,٨٠  ٠,٧١  الواجب  ٤

  ٠,٨٤  ٠,٨٠  المقياس كامال
السابق أن قیم معامالت الثبات المحسوب بطریقة الفاكرونباخ تراوحت   ) ٣(یتضح من جدول    

ة         ٠٫٨٠ – ٠٫٧١بین   ات المحسوب بطریق امالت الثب یم مع  لألبعاد والدرجة الكلیة، بینما تراوحت ق
  .ألبعاد والدرجة الكلیة وھي قیم ثبات عالیة ل٠٫٨٤ – ٠٫٧٩التجزئة النصفیة بین 

 االتساق الداخلي -
ردة           ین درجة المف اط بیرسون ب امالت ارتب للتحقق من االتساق الداخلي للمقیاس تم حساب مع
اس  ة للمقی ة الكلی د والدرج ة للبع ة الكلی ین الدرج اط ب امالت االرتب ذلك مع د وك ة للبع ة الكلی  والدرج

  :التالیین) ٤( وجاءت النتائج كما بالجدولین طلبة الجامعةمن ) ١٥٠(وذلك على عینة من 
  قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد) ٤  (جدول

  الواجب  االلتزام  الوالء  الهوية
  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م
٠,٥٨  ٤  **٠,٤٨  ٧  **٠,٦١  ١٥  **٠,٤٤  ١**  
٠,٤٩  ٥  **٠,٥١  ٩  **٠,٤٨  ١٦  **٠,٥٦  ٢**  
٠,٥٢  ٦  **٠,٤٦  ١٤  **٠,٣٨  ١٧  **٠,٤٨  ٣**  
٠,٤٦  ٨  **٠,٤٢  ٢٠  **٠,٤٥  ١٨  **٠,٥٦  ١١**  
٠,٥٧  ١٠  **٠,٥٧  ٢٧  **٠,٥٥  ١٩  **٠,٤٧  ١٢**  
٠,٤٦  ١٣  **٠,٦٢  ٣٠  **٠,٤٦  ٢٤  **٠,٣٩  ٢١**  
٠,٦٦  ٢٣  -  -  **٠,٤٧  ٢٥  **٠,٤٤  ٢٢**  
٠,٣٨  ٢٩  **٠,٥٢  ٢٦**  -  -  -  -  
٠,٤٨  ٢٨**  -  -  -  -  -  -  

الدرجة 
الدرجة   ٠,٦٩  الكلية

الدرجة   ٠,٧٥  الكلية
الدرجة   ٠,٧٦  الكلية

  ٠,٦٦  الكلية

ذي    )٤(یتضح من جدول     د ال  أن قیم معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة للبع
ة  بعد حذف درجة المفردة  تنتمي إلیھ  د   إحصائیا  دال ى    ٠٫٠١ عن شیر إل ا ی ا    أ مم یس م ردات تق ن المف
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سھ ال ا  یقی ردات وأبعادھ ین المف ي ب ساق داخل ود ات ي وج ا یعن د مم ضح بع ا یت امالت ، كم یم مع أن ق
اس       ة للمقی د    االرتباط بین درجة البعد والدرجة الكلی ذف درجة البع د ح ة  بع د   إحصائیا  دال  ٠٫٠١ عن

  .ن األبعاد تقیس ما یقیسھ المقیاس مما یعني وجود اتساق داخلي بین المقیاس وأبعادهأمما یشیر إلى 
ة           ي صورتھ النھائی اس ف وطني یصبح المقی اء ال وبعد التحقق من صدق وثبات واتساق مقیاس االنتم

ارات     :  ھي  مكونا من أربعة أبعاد    شمل العب ة وی والء  )٢٨-٢٦-٢٢-٢١-١٢-١١-٣-٢-١(الھوی ، وال
-٢٠-١٤-٩-٧(، وااللتزام ویشمل العبارات     )٢٩-٢٥-٢٤-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥(ویشمل العبارات   

  ).٢٣-١٣-١٠-٨-٦ -٥-٤(والواجب ویشمل العبارات ، )٣٠ -٢٧

  :تم إعداد المقیاس وفقا للخطوات التالیة: مقیاس الرضا عن الحیاة: ثانیا

  .بجودة الحیاة والرضا عن الحیاة والتفاؤل والھناء النفسياالطالع على األدبیات المرتبطة  .١
 .الرضا عن الحیاة مراجعة الدراسات التي  تناولت قیاس  .٢
 تقیس الرضا عن الحیاةصیاغة مجموعة من العبارات التي لیل الرضا عن الحیاة وتحتم  .٣

 حسب ١-٣تعطى الدرجات من ) غالبا، أحیانا، قلیال(ووضع تدریج ثالثي مكون من 
 .اتجاه العبارة

 تم التحقق من المؤشرات السیكومتریة للمقیاس بالطرق التالیة .٤
  : الصدق : أوال
  م عرض الم     : صدق المحكمین م              ت ن أساتذة عل ى مجموعة م ة عل ي صورتھ األولی اس ف قی

د تركزت           ھ، وق ن أجل ذي وضع م النفس؛ للتعرف على دقة المقیاس ومدى تحقیقھ للھدف ال
  .ینمالحظات المحكمین على تعدیل بعض الصیاغات اللغویة ، وھو ما أخذ بھ الباحث

 صدق التحلیل العاملي 
ة،  ١٥٠وفیھ طبق المقیاس على      احث   طالبا وطالب د الب ل      ین وتأك ات إلجراء التحلی ن صالحیة البیان  م

ار   الل اختب ن خ املي م اس Barlettالع اني  KMO، ومقی اس الث ا، والمقی ار األول داًل ان االختب  فك
ھ  اس  ٠٫٧١قیمت ول للمقی ى المقب د األدن راء  ٠٫٦ والح الحة إلج اس ص ات المقی ي أن بیان ا یعن  ؛ مم

ردات     ت المف م حلل املي، ث ل الع ع    التحلی یة، واتب ات األساس ة المكون احثینبطریق د  الب ارین لتحدی  معی
 :عدد العوامل

 وھو معیار جتمان حیث یعد العامل جوھرًیا إذا كان جزره الكامن واحدا أو أكثر، ولقد أسفر      :األول 
  . عوامل٥ذلك المعیار عن 

اني  امي   : الث ار الرك ى ال      Scree test االختب اني للمنحن م البی ص الرس ھ ُفح ذي یصف العوامل    وفی
ل              ة عوام دد أربع ذه النقطة تح د أن ھ ا وج ى لیصبح أفقًی وعند النقطة التي عندھا یتغیر شكل المنحن
دویًرا                  رت العوامل ت م أدی اس، ث فقط تقع فوق نقطة االنكسار، فاعتبرت ھي العوامل األساسیة للمقی

ردات     متعامًدا بطریقة فاریماكس لكایزر، مع تحدید أربعة عوامل فقط للتحل      شبعات المف ل وجاءت ت ی
  :التالي) ٥(على العوامل كما بجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                              مجلة البحث العلمى فى التربیة

 
٥٧٥ 

   لمقياس الرضا عن الحياةقيم تشبعات المفردات على عواملها والتباين والجزر الكامن) ٥(جدول 
  م  العوامل  العوامل

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
  م

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
٠,٥٥      ١٦        ٠,٥٠  ١    
٠,٤٢      ١٧        ٠,٦٩  ٢    
٠,٣٨      ١٨        ٠,٦١  ٣    
٠,٥٥      ١٩        ٠,٤٨  ٤    
٠,٥٦      ٢٠        ٠,٣٦  ٥    
٠,٣٧      ٢١        ٠,٤٤  ٦    
٠,٤٦      ٢٢        ٠,٥٤  ٧    
٠,٤٩      ٢٣        ٠,٥٣  ٨    
٠,٥٥        ٢٤      ٠,٤٨    ٩  
٠,٤٨        ٢٥      ٠,٤٩    ١٠  
٠,٤٦        ٢٦      ٠,٥٠    ١١  
٠,٥٥        ٢٧      ٠,٦٥    ١٢  
٠,٥٧        ٢٨      ٠,٣٩    ١٣  
٠,٥٧        ٢٩      ٠,٤٤    ١٤  
٠,٤٤        ٣٠      ٠,٤٧    ١٥  

  ٤,٠  ٤,٣  ٤,٩  ٥,١  الجزر الكامن
  %١٣,٣  %١٤,٣  %١٦,٣   %١٧  التباين

سر         )٥(یتضح من جدول   ة عوامل تف ى أربع شبعت عل د ت اس ق ردات المقی  %  ٦٠٫٩  أن مف
  : كاآلتي٠٫٣من التباین الكلي، وجمیع التشبعات أكبر من 

س   مفردات تدور حول)٨ ( تشبعت علیھ  :العامل األول   ة للم سمیة    تقبل النظرة المتفائل ن ت ذلك یمك  ول
  .  )التفاؤل(ھذا العامل 
اني   ھ    :العامل الث شبعت علی د ت دور حول   ) ٧ ( وق ردات ت شعور      مف ة ال سیة وقل سعادة النف  الراحة وال

  ).الھناء النفسي( ؛ ولذلك یمكن تسمیتھ عامل بالضغوط
ث ل الثال ھ  :العام شبعت علی د ت ول )٨( وق دور ح ردات ت ة   مف ع الجماع رد م سجام الف عادتھ  ان وس

  ). االنسجام االجتماعي( ؛ ولذلك یمكن تسمیة ھذا العامل باالنتماء إلیھا والشعور بالتقدیر داخلھا
ھ    :العامل الرابع  شبعت علی د ت دور حول   )٧ ( وق ردات ت ى        مف اة وحصولھ عل ن الحی رد ع  رضا الف

  ). جودة المعیشة(  ؛ ولذلك یمكن تسمیة ھذا العامل حقوقھ وواجباتھ بیسر وسھولة
ن    ون م اس یتك بح المقی املي أص ل الع راء التحلی د إج ذف أي  )  ٣٠ (وبع م تح ث ل ردة حی مف

  .عبارة
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  :التحليل العاملي التوكيدي
، ولقد جـاءت مؤشـرات      التحليل العاملي التوكيدي  تم التحقق من الصدق البنائي باستخدام       

   التالي )٦ (النموذج كما بجدول
حليل العاملي االستكشافيمؤشرات النموذج الناتج من الت) ٨(جدول   

قيمة المؤشر بعد   المؤشر
  التعديل

  ٠,٠٦  (RMSEA)التقريبي  الخطأ مربعات متوسط جذر
  ٠,٠٧  (RMR)البواقي  مربعات متوسط جذر

  ٠,٩٠  )TLI(لويس  توكر مؤشر
  ٠,٩٥  )GFI(المطابقة  حسن مؤشر
  ٠,٩٢  )CFI(المقارن  المطابقة مؤشر

ات النموذج تدعم صالحية النموذج، حيث وقعت جميعها        أن مؤشر ) ٦(يتضح من الجدول    
  . الرضا عن الحياةفي المدى المقبول، وبالتالي يمكن الحكم بتوافر دالالت الصدق البنائي بمقياس 

تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتي ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية وجاءت النتائج : الثبات
  :التالي) ٧(وفقا لجدول 

   الرضا عن الحياةقيم معامالت الثبات لمقياس) ٧(جدول 
  البعد  م  معامل الثبات

  التجزئة النصفية  طريقة ألفاكرونباخ
  ٠,٨٣  ٠,٨٠  التفاؤل  ١
  ٠,٨٠  ٠,٧٤  الهناء النفسي  ٢
  ٠,٨٣  ٠,٧٩  االنسجام االجتماعي  ٣
  ٠,٨٥  ٠,٨١  جودة المعيشة  ٤

  ٠,٨٦  ٠,٨٣  المقياس كامال
أن قيم معامالت الثبات المحـسوب بطريقـة الفاكرونبـاخ          السابق  ) ٧(يتضح من جدول    

 لألبعاد والدرجة الكلية، بينما تراوحـت قـيم معـامالت الثبـات             ٠,٨٣ – ٠,٧٤تراوحت بين   
 لألبعاد والدرجة الكلية وهي قـيم ثبـات      ٠,٨٦ – ٠,٨٠المحسوب بطريقة التجزئة النصفية بين      

  .عالية
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 االتساق الداخلي -
اخلي للمقياس تم حساب معامالت ارتبـاط بيرسـون بـين درجـة       للتحقق من االتساق الد   

المفردة والدرجة الكلية للبعد وكذلك معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجـة الكليـة        
  :التالي) ٨(من طلبة الجامعة وجاءت النتائج كما بالجدول ) ١٥٠(للمقياس وذلك على عينة من 

 بمقياس الرضا ط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعدقيم معامالت االرتبا) ٨(جدول 
  عن الحياة

  جودة المعيشة  االنسجام االجتماعي  الهناء النفسي  التفاؤل
  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م

٠,٦٦  ٢٤  **٠,٣٩  ١٦  **٠,٤٩  ٩  **٠,٥٥  ١**  
٠,٥٤  ٢٥  **٠,٤٦  ١٧  **٠,٤٣  ١٠  **٠,٥١  ٢**  
٠,٥١  ٢٦  **٠,٥٤  ١٨  **٠,٣٥  ١١  **٠,٣٨  ٣**  
٠,٤٧  ٢٧  **٠,٤٣  ١٩  **٠,٦٦  ١٢  **٠,٤٦  ٤**  
٠,٤٧  ٢٨  **٠,٥٢  ٢٠  **٠,٤٥  ١٣  **٠,٤٩  ٥**  
٠,٤٨  ٢٩  **٠,٦٧  ٢١  **٠,٤١  ١٤  **٠,٣٩  ٦**  
٠,٦٣  ٣٠  **٠,٣٩  ٢٢  **٠,٣٩  ١٥  **٠,٤٤  ٧**  
٠,٤٨  ٢٣  -  -  **٠,٣٨  ٨**  -  -  

الدرجة 
الدرجة   ٠,٧٤  الكلية

جة الدر  ٠,٧٩  الكلية
الدرجة   ٠,٧٦  الكلية

  ٠,٨٩  الكلية

أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكليـة للبعـد   ) ٨(يتضح من جدول    
ن المفـردات  أ مما يشير إلـى    ٠,٠١ عند    إحصائيا  دالة  بعد حذف درجة المفردة    الذي تنتمي إليه  

أن قـيم   ، كما يتـضح      وأبعادها تقيس ما يقيسه البعد مما يعني وجود اتساق داخلي بين المفردات          
  إحـصائيا   دالة  بعد حذف درجة البعد    معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس       

ن األبعاد تقيس ما يقيسه المقياس مما يعني وجود اتساق داخلي بـين             أ مما يشير إلى     ٠,٠١عند  
  .المقياس وأبعاده

 يـصبح المقيـاس فـي       رضا عن الحيـاة   الوبعد التحقق من صدق وثبات واتساق مقياس        
، والهناء النفسي   )٨-١(التفاؤل ويشمل العبارات من     :  هي صورته النهائية مكونا من أربعة أبعاد     

وجـودة  ) ٢٣ -١٦(، واالنسجام االجتماعي ويشمل العبارات من       )١٥-٩(ويشمل العبارات من    
  ).٣٠-٢٤(المعيشة ويشمل العبارات من 
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 مقياسي االنتماء الوطني والرضا عن الحيـاة يتـوافر لهمـا            من العرض السابق يتبين أن    
  .درجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر استخدامهما في الدراسة الحالية

  نتائج الدراسة
 والتفاعل بينهما على تباين درجات طلبة النوعأثر الجنسية وما : وينص على السؤال األول

  االنتماء الوطني؟الجامعة على مقياس 
 أثـر   للتعرف على  )٢×٣(الثنائي   عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين          لإلجابة

تمـاء الـوطني   االن  والتفاعل بينهما على تباين درجات طلبة الجامعة على مقياس      النوعالجنسية و 
   التالي)٩ (جدولوجاءت النتائج كما ب

 اء الوطني وفقا للجنسيةوداللتها للفروق بين طلبة الجامعة في االنتم) ف(قيم ) ٩(جدول 
  النوعو

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  ٠,٠٥  ٤,٢٠٠  ١٦,٤١٣  ١  ١٦,٤١٣  النوع
  ٠,٠١  ١٨,٦٦٤  ٧٢,٩٣٤  ٢  ١٤٥,٨٦٨  الجنسية

  الهوية

  ٠,٣٧ ١,٠٠٨  ٣,٩٣٨  ٢  ٧,٨٧٦  النوع×الجنسية
  ٠,٠١  ١٤,٠٢٢  ٧٥,٢٣٠  ١  ٧٥,٢٣٠  النوع

  ٠,٠١  ٦,٠٢٣  ٣٢,٣١٤  ٢  ٦٤,٦٢٩  الجنسية
  الوالء

  ٠,٧١ ٠,٣٥  ١,٨٧٥  ٢  ٣,٧٤٩  النوع×الجنسية
  ٠,٠١  ١٤,٨٢٣  ٤٥,٥٨٩  ١  ٤٥,٥٨٩  النوع

  ٠,٠١  ٥,٣٨٥  ١٦,٥٦١  ٢  ٣٣,١٢٣  الجنسية
  االلتزام

  ٠,٩٥ ٠,٠٥  ٠,١٥٧  ٢  ٠,٣١٥  النوع×الجنسية
  ٠,٤٢  ٠,٦٥  ٣,٩٢٣  ١  ٣,٩٢٣  النوع

  ٠,٠١  ٨,٩٢٨  ٥٤,١٧٨  ٢  ١٠٨,٣٥٥  الجنسية
  الواجب

  ٠,٤٠ ٠,٩١  ٥,٥٣٢  ٢  ١١,٠٦٤  النوع×الجنسية
  ٠,٤٤  ٠,٥٨٩  ١٦,٨٩٧  ١  ١٦,٨٩٧  النوع

  ٠,٠١  ٢٢,٩٠٢  ٦٥٧,٢٠٨  ٢  ١٣١٤,٤١٧  الجنسية
الدرجة 
  الكلية

  ٠,٩٤ ٠,٠٦٣  ١,٨١٥  ٢  ٣,٦٣٠  النوع×الجنسية
  ما يلي) ٩(يتضح من الجدول 
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  للنوع الفروق وفقا :أوال
وجدت فروق بين الذكور واإلناث في اتجاه اإلناث حيث بلغ متوسط : بالنسبة لبعد الهوية

 وجدت فروق بين الذكور :، وبالنسبة لبعد الوالءللذكور) ١٧,٤٥(في مقابل ) ١٧,٩١(اإلناث 
، لإلناث) ١٦,٢٣(في مقابل ) ١٧,٢١(واإلناث في اتجاه الذكور حيث بلغ متوسط الذكور 

بعد االلتزام وجدت فروق بين الذكور واإلناث في اتجاه اإلناث حيث بلغ متوسط اإلناث بالنسبة ل
ال توجد فروق بين الذكور : ، بالنسبة لبعد الواجبللذكور) ١٢,٨٨(في مقابل ) ١٣,٦٤(

  .، بالنسبة للدرجة الكلية ال توجد فروق بين الذكور واإلناثواإلناث
ر شعورا بالفخر نتيجة االنتماء للوطن وأكثر تمسكا وتشير هذه النتيجة إلى أن اإلناث أكث

بالنظم والمعايير االجتماعية، واالنسجام مع الجماعة بينما الذكور أكثر تأييدا لوطنه وشعوره 
بمسؤوليته عن تحقيق حاجاته؛ وأكثر شعورا بواجبه ومسؤوليته تجاه وطنه، ويمكن تفسير ذلك 

 وحجم المتطلبات والمسؤوليات والتوقعات في ضوء طبيعة كل منهما، في ضوء طبيعة الجنسين
 ذلك يشعر بالمسؤولية تجاه إزاءفالشاب عليه مسؤوليات أكثر وينتظر أكثر من الوطن، وهو 

، والفتاة بحكم طبيعة التنشئة أكثر التزاما بالنظم والمعايير فالخروج وطنه ودوره في الدفاع عنه
   .ب عليها الفخر الذي ال يترتب عليه تبعات أو مسؤولياتعنها غير متوقع كما يغل

  للجنسيةوفقا  الفروق :ثانيا
للفروق بين طلبة الجامعة وفقا للجنسية في الشعور باالنتماء الوطني دالة ) ف(جاءت قيم 

ولتعرف اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتوسطات وجاءت النتائج 
  :  التالي)١٠ (لكما بجدو

  اتجاه الفروق في االنتماء الوطني وفقا للجنسية) ١٠(جدول 
  سعودي  مصري  المتوسط  الجنسية  البعد

  *١,٣٣  ٠,٢٠  ١٧,٣٢٥  عراقي

  *١,٥٣  -  ١٧,١٠٠  مصري
  الهوية

  -  - ١٨,٦١٦  سعودي
  *٠,٨٨  ٠,٢٧  ١٦,٥٤٢  عراقي

  *١,١٤  -  ١٦,٢٨٧  مصري
  الوالء

  -  - ١٧,٣٢٥  سعودي
  زامااللت  ٠,٥٢  ٠,١٨  ١٣,١٢٥  عراقي
  *٠,٧٠  -  ١٢,٩٥٢  مصري
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  -  - ١٣,٦٩٣  سعودي
 *٠,٩٩  ٠,٢٧  ١٤,٢٧٥  عراقي

  *١,٢٥  -  ١٤,٠٢٥  مصري
  الواجب

  -  - ١٥,٣٤٨  سعودي
  *٣,٧٢  ٠,٩١  ٦١,٢٦٧  عراقي

  *٤,٦٣  -  ٦٠,٣٦٥  مصري
  الدرجة الكلية

  -  - ٦٤,٩٨٢  سعودي
حصائيا بين متوسطات درجات العينة العراقيـة       وجود فروق دالة إ   ) ١٠(يتضح من جدول    

والعينة السعودية في اتجاه العينة السعودية، ووجدت فروق بين العينة المصرية والعينة السعودية             
 ولم تظهر فـروق  في اتجاه العينة السعودية وذلك في جميع أبعاد االنتماء الوطني والدرجة الكلية      

  .بين العينة المصرية والعينة العراقية
تشير هذه النتيجة إلى وجود تباين في الشعور باالنتماء الوطني بين طلبة الجامعـة وفقـا                
للجنسية فكان أكثر الطلبة شعورا بذلك هم الطلبة السعوديين بينما تساوى هذا الشعور لدى الطلبة               
العراقيين والمصريين ويمكن رد ذلك إلى حجم االهتمام الذي يلقاه الفرد فـي وطنـه وشـعوره                 

الطمئنان والحماية في ظل انتمائه لهذا الوطن وتحقيقه لطموحاته وشعوره بـاألمن المـستقبلي              با
وتوفر سبل الحياة الكريمة وحصوله على حقوقه والدولة العراقية والمـصرية مـرت بتغيـرات             

باب في ظل هذه التغيـرات كثيـرا مـن مـشاعر            ش ربما لم يتحقق لل     سياسية واقتصادية  شديدة
  .  ور باالنتماء للدولةالمواطنة والشع

   والجنسيةالنوعالتفاعل بين : ثالثا
 على تباين درجات الطلبة على مقيـاس االنتمـاء    والجنسية النوعال يوجد أثر للتفاعل بين      

 مما يعني أن درجات الطلبة على اختالف جنسياتهم على مقياس االنتمـاء الـوطني ال                الوطني؛
  .وضح نتيجة التفاعل للدرجة الكلية، والشكل التالي يالنوعتختلف باختالف 
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  والجنسية على تباين درجات االنتماء الوطنيالنوعتفاعل ) ١(شكل

وتشير هذه النتيجة إلى وجود اتفاق داخل الدولة الواحدة بين الذكور واإلناث على مـشاعر    
ؤثر علـى   المواطنة واالنتماء ويمكن رد ذلك إلى تساوي المتغيرات داخل الدولة الواحدة والتي ت            

  . الشعور باالنتماء للوطن
للكـشف عـن اتجاهـات     ) ٢٠١٤(وتتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة ميهوبي وبوطبال        

الشباب الجامعي نحو المواطنة والتي خلصت إلى وجود اتجاهات ايجابية نحو االلتزام بالواجبات             
لحقـوق مثـل الحـق      لدى الطلبة وبالمقابل توجد بعض االتجاهات السلبية نحو الحصول على ا          

  .بالعمل وفى السكن وفى المساواة
 والتفاعل بينهما على تباين درجات طلبة والنوعما أثر الجنسية : السؤال الثاني وينص على

  الجامعة على مقياس الرضا عن الحياة؟
للتعرف على أثـر    ) ٢×٣(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي           

 الرضا عن الحيـاة    والتفاعل بينهما على تباين درجات طلبة الجامعة على مقياس           النوعوالجنسية  
   التالي)١١ (وجاءت النتائج كما بجدول
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وداللتها للفروق بين طلبة الجامعة في الرضا عن الحياة وفقا ) ف(قيم ) ١١(جدول 
  والنوعللجنسية 

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

توسط م
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  ٠,٠٣  ٤,٦٠٩  ٤١,٨٣٢  ١  ٤١,٨٣٢  النوع
  ٠,٠١  ٥,٢٠٣  ٤٧,٢٣٠  ٢  ٩٤,٤٥٩  الجنسية

  التفاؤل

  ٠,٧٣ ٠,٣١٢  ٢,٨٣١  ٢  ٥,٦٦٢  النوع×الجنسية
  ٠,٢٥  ١,٣٣١  ٥,٢١٧  ١  ٥,٢١٧  النوع

  ٠,٠١  ٤,٣٧٢  ١٧,١٣٩  ٢  ٣٤,٢٧٨  الجنسية
الهناء 
  النفسي

  ٠,٩٦ ٠,٠٤٢  ٠,١٦٣  ٢  ٠,٣٢٦  النوع×الجنسية
  ٠,٠١  ٤٤,٢٨٥  ٢٤١,٤٤٥  ١  ٢٤١,٤٤٥  النوع

  ٠,٠١  ٤,٥٠٤  ٢٤,٥٥٧  ٢  ٤٩,١١٤  الجنسية
االنسجام 
  االجتماعي

  ٠,٩٠ ٠,١٠٥  ٥٧٣.  ٢  ١,١٤٥  النوع×الجنسية
  ٠,٠٩  ٢,٨٩٦  ٢٣,٩٦٤  ١  ٢٣,٩٦٤  النوع

  ٠,٠١  ٣٢,٨٨٦  ٢٧٢,٠٩٢  ٢  ٥٤٤,١٨٤  الجنسية
جودة 
  المعيشة

  ٠,٠٩ ٢,٣٦٨  ١٩,٥٩٠  ٢  ٣٩,١٨٠  لنوعا×الجنسية
  ٠,٠٢  ٥,٣٧٠  ٢١٩,٨٣٧  ١  ٢١٩,٨٣٧  النوع

  ٠,٠١  ٢٢,٩٩٤  ٩٤١,٣٣٣  ٢  ١٨٨٢,٦٦٦  الجنسية
الدرجة 
  الكلية

  ٠,١٦ ١٦٠.  ٦,٥٤٩  ٢  ١٣,٠٩٩  النوع×الجنسية
  :ما يلي) ١١(يتضح من الجدول 

  للنوعالفروق وفقا : أوال
 حیث بلغ متوسط ذكوركور واإلناث في اتجاه الوجدت فروق بین الذ: التفاؤلبالنسبة لبعد 

ال توجد فروق بین : ھناء النفسي، وبالنسبة لبعد الناثلإل) ١٩٫٠١(في مقابل ) ١٩٫٧٤ (ذكورال
واإلناث في اتجاه  وجدت فروق بین الذكور االنسجام االجتماعي، بالنسبة لبعد الذكور واإلناث

لجودة ، بالنسبة لبعد ناثلإل) ١٨٫٦٠(بل في مقا) ٢٠٫٣٥ (ذكور حیث بلغ متوسط الالذكور
ال توجد فروق بین الذكور واإلناث، بالنسبة للدرجة الكلیة توجد فروق بین الذكور : المعیشة
  .لإلناث) ٦٧٫٧٨(في مقابل ) ٦٩٫٤٥( في اتجاه الذكور حیث بلغ المتوسط واإلناث

 لدى الذكور في بعض وتشیر ھذه النتیجة إلى ارتفاع مستوى الرضا عن الحیاة إلى حد ما
األبعاد فھم مقارنة باإلناث أكثر تفاؤال وأكثر انسجاما مع الجماعة وسعادة باالنتماء إلیھا والشعور 
بالتقدیر داخلھا  لكن تساوى الذكور واإلناث في الشعور بالراحة والسعادة النفسیة والضغوط 

ر وسھولة، ویمكن رد الفروق والشعور بالرضا عن الحیاة والحصول على الحقوق والواجبات بیس
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إلى اختالف الخصائص النفسیة للذكور مقارنة باإلناث وغلبة التشاؤم على اإلناث وضیق المحیط 
 التي یتعرض لھا الضغوطحجم االجتماعي لھا بینما األبعاد األخرى فھي أبعاد ترتبط بالمجتمع و

  . ي الحكم علیھا الذكور واإلناث وتوافر مقومات الحیاة السعیدة والتي ال یختلف فأبناء الوطن
  الفروق وفقا للجنسیة: ثانیا

للفروق بین طلبة الجامعة وفقا للجنسیة في الشعور بالرضا عن الحیاة دالة ) ف(جاءت قیم 
ولتعرف اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة للمتوسطات وجاءت النتائج كما 

  :  التالي)١٢ (بجدول
   وفقا للجنسيةالرضا عن الحياةاتجاه الفروق في ) ١٢(جدول 

  سعودي  مصري  المتوسط  الجنسية  البعد
  ٠,٧٩  ٠,٥٩  ١٩,٣٤٢  عراقي
  *١,٣٨  -  ١٨,٧٤٠  مصري

  التفاؤل

  -  - ٢٠,٠٣٠  سعودي
  ٠,٤٧  ٠,٢٨  ١٦,٩٢٥  عراقي
  *٠,٧٥  -  ١٦,٦٥٨  مصري

  الهناء النفسي

  -  - ١٧,٤٢٩  سعودي
  ٠,١٢  *٠,٨٤  ١٩,٧٤٢  اقيعر

  *٠,٩٦  -  ١٨,٩٣٥  مصري
االنسجام 
  االجتماعي

  -  - ١٩,٧٥١  سعودي
 *٢,٥٨  ٠,٠٥  ١١,٨٨٣  عراقي
  *٢,٦٣  -  ١١,٨٠٢  مصري

  جودة المعيشة

  -  - ١٤,٦٠٣  سعودي
  *٣,٩٦  ١,٧٦  ٦٧,٨٩٢  عراقي
  *٥,٧٢  -  ٦٦,١٣٥  مصري

  الدرجة الكلية

  -  - ٧١,٨١٣  سعودي
إحصائيا بين متوسطات درجات العينة العراقيـة       وجود فروق دالة    ) ١٢(يتضح من جدول    

والعينة السعودية في اتجاه العينة السعودية في أبعاد جودة المعيشة والدرجة الكلية للرضـا عـن            
الحياة في اتجاه العينة السعودية، ووجدت فروق بين العينة المصرية والعينة السعودية في اتجـاه               

 والدرجة الكلية، ولم تظهر فروق بـين العينـة        ن الحياة الرضا ع العينة السعودية في جميع أبعاد      
  .المصرية والعينة العراقية
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وتشير هذه النتيجة إلى تباين الشعور بالرضا عن الحياة باختالف الجنـسية حيـث كـان                
الشعور بالرضا عن الحياة لدى العينة السعودية أعلى فهم أكثر تفاؤال وأكثـر شـعور بالهنـاء                 

ة الحياة مقارنة بالعينة العراقية والمصرية ويمكن رد ذلك إلـى طبيعـة             وانسجاما وشعورا بجود  
االستقرار السياسي واالقتصادي في المجتمع السعودي وارتفاع مستوى دخل الفرد وقلة الـشعور         
بقلق المستقبل وطبيعة األفراد داخل المجتمع السعودي حيـث يتجنبـون المواقـف الـضاغطة               

  .ء اهللا وقدره فال يشعرون كثيرا باأللم النفسيويتقبلون األحداث على أنها قضا
   والجنسيةالنوعالتفاعل بين : ثالثا

 على تباين درجات الطلبة على مقياس الرضا عن          والجنسية النوعال يوجد أثر للتفاعل بين      
 ال  الرضا عـن الحيـاة     مما يعني أن درجات الطلبة على اختالف جنسياتهم على مقياس            الحياة؛

  .، والشكل التالي يوضح نتيجة التفاعل للدرجة الكليةالنوعتختلف باختالف 

 
رضا عن الحياة والجنسية على تباين درجات الالنوعتفاعل ) ٢(شكل  

وتشير هذه النتيجة إلى وجود اتفاق داخل الدولة الواحدة بين الذكور واإلناث على الشعور              
ي الرضا النفسي داخـل الدولـة       بالرضا عن الحياة ويمكن رد ذلك إلى وحدة العوامل المؤثرة ف          

  . الواحدة  وطبيعة التنشئة االجتماعية  والتي تؤثر على الشعور بالرضا عن الحياة
عن أسباب تدني الشعور بالرضـا عـن        ) ٢٠١٦(وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره عكاشة        

ن فـي   الحياة والتي منها غياب الحلم واألمل والهدف، وخيبة تحقيق التوقعات، وتهميش المـواط            
عدم مشاركته مع التيار الحاكم وتهميش متطلباته حتى للحاجات األساسية للحياة والتي أصـبحت              

أسفرت عن وجود   التي  ) ٢٠١٣(ميخائيل  ، كما تتفق مع دراسة      بدورها نادرة، اإلحساس بالدونية   
  .وفقا للجنسيةفروق في الشعور بجودة الحياة 
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   الجامعة؟ باالنتماء للوطن لدى طلبة الشعورما مستوى:  وينص علىالسؤال الثالث
للمجموعة الواحدة لتعرف داللة الفـروق      ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار        

بين المتوسط الفعلي والمتوسط الفرضي على مقياس االنتماء الـوطني والـذي يتحـدد بنـصف      
فـروق بـين العينـات      ، وذلك عند كل عينة على حده نظرا لوجود          الدرجة على البعد والمقياس   

  : التالي)١٣ ( وجاءت النتائج كما بالجدول وفقا للجنسيةالثالث
على مقياس  وداللتها للفروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي) ت(قيم ) ١٣(جدول 

  االنتماء الوطني
المتوسط   البعد  العينة

  الفرضي
المتوسط 

  الفعلي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  ٠,٠١  ٤,٦٦  ١,٩٦  ١٧,٣٤  ١٨ الهوية
  ٠,١٠  ١,٦٨  ٢,٣٧  ١٦,٤١  ١٦ الوالء

  ٠,٠١  ٩,٦٥  ١,٧٥  ١٣,٢٢  ١٢ االلتزام
  ٠,١٧  ١,٣٩  ٢,٤٢  ١٤,٣٤  ١٤ الواجب

  يةالعراق

الدرجة 
 الكلية

٠,٠٢  ٢,٣٠  ٥,٥٨  ٦١,٣١  ٦٠  

  ٠,٠١  ٦,٨٤  ٢,٠١  ١٧,١٤  ١٨ الهوية
  ٠,٤٨  ١,٠١  ٢,٢٢  ١٦,١٤  ١٦ الوالء
  ٠,٠١  ٩,٣٥  ١,٧٨  ١٣,٠٤  ١٢ امااللتز

  ٠,٧٢  ٠,٥٢  ٢,٤٣  ١٤,٠٨  ١٤ الواجب

  المصرية

الدرجة 
 الكلية

٠,٤٠  ١,١٨  ٥,٣٨  ٦٠,٤٠  ٦٠  

  ٠,٠١  ٥,٠٠  ١,٩٨  ١٨,٦٧  ١٨ الهوية
  ٠,٠١  ٧,٦١  ٢,٥٠  ١٧,٢٨  ١٦ الوالء

  ٠,٠١  ١٤,١٩  ١,٨٢  ١٣,٧٤  ١٢ االلتزام
  ٠,٠١  ٧,٧٧  ٢,٥٤  ١٥,٣٣  ١٤ الواجب

  السعودية

الدرجة 
 يةالكل

٠,٠١  ١٤,٧١  ٥,٠٦  ٦٥,٠٣  ٦٠  

  ما يلي) ١٣(يتضح من جدول 
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 فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الفعلي والفرضي ألبعاد الهوية في توجد: العينة العراقية
اتجاه المتوسط الفرضي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في هذا البعد أقل من المتوسط، وفي بعد 

ن مستوى الطلبة في هذا البعد أعلى من أ؛ مما يدل على االلتزام في اتجاه المتوسط الفعلي
المتوسط ولم تظهر الفروق في بعدي الوالء والواجب؛ مما يشير إلى أن مستوى الطلبة في هذين 
البعدين متوسط، ووجدت فروق في الدرجة الكلية في اتجاه المتوسط الفعلي مما يعني أن مستوى 

  . أعلى من المتوسطالطلبة في االنتماء الوطني بصفة عامة
 فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الفعلي والفرضي ألبعاد الهوية في توجد: العينة المصرية

اتجاه المتوسط الفرضي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في هذا البعد أقل من المتوسط، وفي بعد 
البعد أعلى من االلتزام في اتجاه المتوسط الفعلي؛ مما يدل على أن مستوى الطلبة في هذا 

المتوسط ولم تظهر الفروق في بعدي الوالء والواجب؛ مما يشير إلى أن مستوى الطلبة في هذين 
 مما يعني أن مستوى الطلبة في ؛ فروق في الدرجة الكليةوكذلك لم تظهرالبعدين متوسط، 

  .االنتماء الوطني بصفة عامة متوسط
المتوسطين الفعلي والفرضي ألبعاد االنتماء  فروق دالة إحصائيا بين توجد: العينة السعودية

الوطني والدرجة الكلية في اتجاه المتوسط الفعلي مما يعني أن مستوى الطلبة في االنتماء 
  .الوطني بصفة عامة أعلى من المتوسط

تشير هذه النتيجة إلى تشابه مستوى الشعور باالنتماء إلى حدا ما لـدى العينـة العراقيـة                 
مستوى الشعور بالهوية أو الفخر باالنتماء للوطن منخفض بينما كان هنـاك  والمصرية حيث كان    

شعور مرتفع بالواجب وااللتزام وبدرجة متوسطة من االنتماء الـوطني، بينمـا كانـت العينـة                
السعودية مرتفعة في أبعاد االنتماء الوطني عامة ويمكن رد ذلك إلى الـشعور الفطـري لـدى                 

األرض والوطن مهما كان يعاني داخل وطنه رغم رسالة العتـاب           الشخصية العربية باالرتباط ب   
 بينما العينة الـسعودية تـشعر أكثـر         لفخرالتي يوجهها لهذا الوطن من خالل ضعف شعوره با        

بالكرامة داخل الوطن والحماية والتكافل االجتماعي الذي يوفره الوطن للجميع والشعور بحرص            
الب يحصل على راتب وهو بالجامعة ويمتلك الكثير مـن          الدولة على راحة ورفاهية األفراد فالط     

وسائل الرفاهية والدراسة غير ضاغطة سواء أكانت في التعليم العام أم الجامعي والحياة إلى حد                
   .كبير سهلة لذا ارتفع عندهم معدل الشعور باالنتماء للوطن

اتجاهـات  للكـشف عـن    ) ٢٠١٤(وتتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة ميهوبي وبوطبال        
الشباب الجامعي نحو المواطنة والتي خلصت إلى وجود اتجاهات ايجابية نحو االلتزام بالواجبات             
لدى الطلبة وبالمقابل توجد بعض االتجاهات السلبية نحو الحصول على الحقـوق مثـل الحـق                
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دى لمعرفة مستوى قيم المواطنة ل     ) ٢٠١٠(ودراسة القحطاني   ،  بالعمل وفى السكن وفى المساواة    
الشباب في جامعات المملكة العربية السعودية وتوصلت إلى ارتفاع قيمة المشاركة كمـا يوجـد               
اثنى عشر معوقا تعوق إمكانيه ممارسه قيم المواطنة على الوضع المطلوب منها عـدم تناسـب                

 بينما تختلف مـع دراسـة       وانتشار الواسطة ، البطالة، وارتفاع األسعار ، وغالء المعيشة ، الدخل
طلبـة   كشفت عن ارتفاع مستوى االنتماء الوطني والقومي العربـي لـدى             التي) ٢٠١٢ (باظة

 .الجامعة
   الجامعة؟ا مستوى الرضا عن الحياة لدى طلبةم:  وينص علىالسؤال الرابع

للمجموعة الواحدة لتعرف داللة الفروق ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 
ط الفرضي على مقياس االنتماء الوطني والذي يتحدد بنصف بين المتوسط الفعلي والمتوس

الدرجة على البعد والمقياس، وذلك عند كل عينة على حده نظرا لوجود فروق بين العينات 
  : التالي)١٤ (الثالث وجاءت النتائج كما بالجدول

على مقياس وداللتها للفروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي ) ت(قيم ) ١٤(جدول 
   عن الحياةالرضا

المتوسط   البعد  العينة
  الفرضي

المتوسط 
  الفعلي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠١  ١٤,٩٥  ٢,٩٩  ١٩,٢٢  ١٦ التفاؤل
  ٠,٠١  ٢١,١٠  ١,٩٥  ١٦,٩٧  ١٤ الهناء النفسي

االنسجام 
 االجتماعي

٠,٠١  ٢٢,٧٠  ٢,١٦  ١٩,٥٣  ١٦  

  ٠,٠١  ١٠,٤٠  ٢,٦٧  ١٢,٠٠  ١٤ جودة المعيشة

  العراقية

  ٠,٠١  ١٧,٢٣  ٦,٢٢  ٦٧,٧٢  ٦٠ الدرجة الكلية
  ٠,٠١  ١٣,٧٦  ٣,٠٧  ١٨,٦٣  ١٦ التفاؤل

  ٠,٠١  ٢١,٥٥  ١,٩٩  ١٦,٦٩  ١٤ الهناء النفسي
االنسجام 

 االجتماعي
٠,٠١  ١٤,٧٦  ٢,٩٢  ١٨,٧٠  ١٦  

  ٠,٠١  ١٢,٤٤  ٢,٦٥  ١١,٩٥  ١٤ جودة المعيشة

المصر
  ية

  ٠,٠١  ١٤,٨٦  ٦,٤٣  ٦٥,٩٦  ٦٠ الدرجة الكلية
  ٠,٠١  ١٩,٨١  ٢,٩٩  ٢٠,٠١  ١٦ التفاؤل  السعودية
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  ٠,٠١  ٢٥,٩٢  ١,٩٦  ١٧,٤٤  ١٤ الهناء النفسي
االنسجام 

 االجتماعي
٠,٠١  ٢٥,١٥  ٢,١٥  ١٩,٦٥  ١٦  

  ٠,٠٧  ١,٨١  ٣,٣٣  ١٤,٥٨  ١٤ جودة المعيشة
  ٠,٠١  ٢٦,٢٢  ٦,٥٩  ٧١,٦٨  ٦٠ الدرجة الكلية
  : ما يلي)١٤(يتضح من جدول 

 فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الفعلي والفرضي ألبعاد التفاؤل توجد: العينة العراقية
والهناء النفسي واالنسجام االجتماعي في اتجاه المتوسط الفعلي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في 
هذه األبعاد أعلى من المتوسط، بينما وجدت فروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي لبعد جودة 

ه المتوسط الفرضي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في الشعور بجودة المعيشة أقل المعيشة في اتجا
من المتوسط كما وجدت فروق في الدرجة الكلية في اتجاه المتوسط الفعلي مما يعني أن مستوى 

  .الطلبة في الرضا عن الحياة بصفة عامة أعلى من المتوسط
سطين الفعلي والفرضي ألبعاد التفاؤل  فروق دالة إحصائيا بين المتوتوجد: العينة المصرية

والهناء النفسي واالنسجام االجتماعي في اتجاه المتوسط الفعلي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في 
هذه األبعاد أعلى من المتوسط، بينما وجدت فروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي لبعد جودة 

ى الطلبة في الشعور بجودة المعيشة أقل المعيشة في اتجاه المتوسط الفرضي؛ مما يعني أن مستو
من المتوسط كما وجدت فروق في الدرجة الكلية في اتجاه المتوسط الفعلي مما يعني أن مستوى 

  .الطلبة في الرضا عن الحياة بصفة عامة أعلى من المتوسط
ل  فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الفعلي والفرضي ألبعاد التفاؤتوجد: العينة السعودية

والهناء النفسي واالنسجام االجتماعي في اتجاه المتوسط الفعلي؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في 
هذه األبعاد أعلى من المتوسط، بينما لم تظهر فروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي لبعد جودة 

ي المعيشة؛ مما يعني أن مستوى الطلبة في الشعور بجودة المعيشة متوسط كما وجدت فروق ف
الدرجة الكلية في اتجاه المتوسط الفعلي مما يعني أن مستوى الطلبة في الرضا عن الحياة بصفة 

  .عامة أعلى من المتوسط
تشير هذه النتيجة إلى ارتفاع مستوى الرضا عن الحياة لدى العينات الثالث باستثناء بعـد           و

صرية ومتوسطا لدى العينـة     جودة المعيشة فقد كان الشعور به منخفضا لدى العينة العراقية والم          
السعودية ويمكن رد ذلك إلى أن الشعور بجودة المعيشة مرده حجم الخدمات التي يتلقاها الفـرد                

 ومن المالحظ أن حجم الخـدمات بالدولـة         محاباةفي وطنه وحصوله على حقوقه بسهولة دون        
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األبعـاد المرتبطـة   العراقية والمصرية منخفض في ظل األحداث السياسية واالقتصادية أما باقي     
بالتفاؤل واالنسجام والهناء فهي ترتبط بسمات شخصية األفراد وطبيعة التنشئة االجتماعية بدرجة            
كبيرة فمع حجم الضغوط التي يتعرض لها األفراد في المجتمعات العربية نجدهم ال يفقدون الثقة               

لجـأون إلـى اهللا أكثـر       ن المستقبل ربما يكون أفضل ومع تزايد الضغوط ي        أهم أمل ب  دباهللا وعن 
    . وتتزايد دعوات الصبر والتحملراجين الفرج منه

التي أسفرت عن وجـود مـستوى       ) ٢٠١٥(وتتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة المشاقبة        
مرتفع من جودة الحياة ووجود مستوى بسيط من قلق المستقبل لدى طلبة كليـة التربيـة واآلداب    

التي  أسفرت عن أن طلبة كلية اآلداب        ) ٢٠١٥(جبر ومنشد   في جامعة الحدود الشمالية ودراسة      
بجامعة القادسية يتمتعون بدرجة عالية من األمل والرضا عن الحياة وتوجد عالقة موجبـة بـين         

  .     الرضا عن الحياة واألمل
ما داللة العالقة بين درجات طالب الجامعة على مقياس االنتماء :  وينص علىالسؤال الخامس

  درجاتهم على مقياس الرضا عن الحياة؟الوطني و
 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتعرف داللة العالقـة بـين              

 نظـرا لوجـود     لرضا عن الحياة لدى كل عينـة      الدرجة الكلية ل  النتماء الوطني و  ل الدرجة الكلية 
   التالي)١٥ (ول وجاءت النتائج كما بالجدفروق وفقا للجنسية بين العينات الثالث

  قيم معامالت االرتباط بين درجات االنتماء الوطني ودرجات الرضا عن الحياة) ١٥(جدول 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العينة

  ٠,٠١  ٠,٥٨  العراقية
  ٠,٠١  ٠,٤٧  المصرية
  ٠,٠٢  ٠,٢٣  السعودية

شعور بجـودة   أن قيم معامالت االرتباط بين االنتماء الوطني وال       ) ١٥(يتضح من جدول    
الحياة جاءت دالة لدى جميع العينات وإن اختلفت درجة االرتباط حيث كان معامل االرتباط أكبر               
ما يكون لدى العينة العراقية والمصرية بينما كانت قيمة معامل االرتباط منخفضة لـدى العينـة                

  السعودية لكنها قيمة دالة 
لشعور باالنتمـاء الـوطني والـشعور       وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة متبادلة بين ا        

بالرضا عن الحياة فكالهما ينعكس على اآلخر فاالنتماء للوطن يرفع معدل الرضا عـن الحيـاة                
حتى ولو لم يكن الفرد يحقق كل أهدافه داخل الوطن إال أن االنتماء سيجعله يفسر كل ضـغوط                  

لى أمل تحسن األوضـاع  يتعرض لها داخل الوطن تفسيرا إيجابيا ويبحث عن مبررات ويصبر ع     
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وتحقيق األهداف في المستقبل، كما أن الرضا عن الحياة وشـعور الفـرد باالنـسجام واألمـل                 
 الحياة وانخفاض الضغوط ينعكس إيجابيا على شعور الفرد بالفخر واالنتماء للـوطن    والرضا عن 

فيشعر به سلوكا   ألنه يشعر حينها أنه يعيش داخل دولة تسعى إلى تحقيق راحته وتحقق له األمان               
، وتتفق هـذه النتيجـة مـع        في حياته فيأمن على نفسه وأسرته فيرتفع مستوى الشعور باالنتماء         

أسفرت عـن وجـود     التي Moradzade, Siadat, Abedi and Mousavi (2014) دراسة
 .عالقة موجبة دالة بين المواطنة التنظيمية والرضا عن الحياة

عـدم وجـود    التي توصلت ل  ) ٢٠١٥(بد اهللا والعرجا    وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ع      
عالقة بين األمن النفسي واالنتماء الوطني ويمكن رد ذلك إلى طبيعة العينة حيث أجريـت هـذه               

  . الدراسة على قوات األمن الوطني وهي عينة تختلف في سماتها واحتياجاتها عن طلبة الجامعة
حدار للتنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل ما داللة معامل االن:  وينص علىالسؤال السادس

  مستوى الشعور باالنتماء للوطن؟
 للتنبؤ بالدرجة الكلية للرضـا      البسيطلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار         

كما ، وجاءت النتائج    لدى كل عينة على حده    النتماء الوطني،   ل الدرجة الكلية عن الحياة من خالل     
  :ي التال)١٦ (بالجدول

االنتماء  من بالرضا عن الحياة للتنبؤ البسيطوداللتها لالنحدار ) ف(قيمة ) ١٦(جدول 
   الوطني

مصدر   العينة
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

  الداللة

  ١٢٢٥,٠٣٩  ١  ١٢٢٥,٠٣٩  االنحدار 
  ٢٦,١١٠  ١٩٠  ٢٤٥٤,٣٦٧  البواقي

  العراقية

  ١٩١  ٣٦٧٩,٤٠٦  الكلي
٠,٠١  ٤٦,٩٢  

  ١١٦٣,٦٥٩  ١  ١١٦٣,٦٥٩  االنحدار 
  ٣٢,٤٣٨  ٢٥٤  ٤٠٨٧,١٤٦  البواقي

  المصرية

  ٢٥٥  ٥٢٥٠,٨٠٥  الكلي

٠,٠١  ٣٥,٨٧  

  ٢٣٨,٤٤٦  ١  ٢٣٨,٤٤٦  االنحدار 
  ٤١,٦٣٨  ٢١٦  ٤٤٥٥,٣١٥  البواقي

  السعودية

  ٢١٧  ٤٦٩٣,٧٦١  الكلي

٠,٠٢  ٥,٧٣  

  :يلي ما )١٦(يتضح من الجدول 
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 كشف تحليل االنحدار البسيط عن إمكانية التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل :العينة العراقية
لداللة معامل االنحدار دالة؛ مما يعني دقة التنبؤ ) ف (ةأن قيم الدرجة الكلية لالنتماء الوطني

ماء الوطني في إسهام الدرجة الكلية لالنت كما بلغ ،االنتماء الوطنيمن خالل بالرضا عن الحياة 
، وقيمة الثابت ٠,٥٨كما كانت قيمة بيتا  %  ٣٣) ٢ر(التنبؤ بالرضا عن الحياة وفقا لقيم 

  :والمعادلة التالية تصف عملية التنبؤ ٠,٦٤ ومعامل االنحدار ٢٨,٢٨
  .االنتماء الوطني ٠,٦٤ + ٢٨,٢٨= الرضا عن الحياة 

انية التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل كشف تحليل االنحدار البسيط عن إمك: العينة المصرية
لداللة معامل االنحدار دالة؛ مما يعني دقة التنبؤ ) ف (ةأن قيمحيث النتماء الوطني لالدرجة 

إسهام الدرجة الكلية لالنتماء الوطني في  كما بلغ بالرضا عن الحياة من خالل االنتماء الوطني،
، وقيمة الثابت ٠,٤٧كما كانت قيمة بيتا    %٢٢) ٢ر(التنبؤ بالرضا عن الحياة وفقا لقيم 

   :والمعادلة التالية تصف عملية التنبؤ ٠,٥٦ ومعامل االنحدار ٣١,٩٩
  . االنتماء الوطني٠,٥٦ + ٣١,٩٩= الرضا عن الحياة 

كشف تحليل االنحدار البسيط عن إمكانية التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل : العينة السعودية
لداللة معامل االنحدار دالة؛ مما يعني دقة التنبؤ ) ف (ةقيمحيث جاءت وطني النتماء اللالدرجة 

إسهام الدرجة الكلية لالنتماء الوطني في كما بلغ بالرضا عن الحياة من خالل االنتماء الوطني، 
 ٥٢,٥٨، وقيمة الثابت ٠,٢٣كما كانت قيمة بيتا    %٥) ٢ر(التنبؤ بالرضا عن الحياة وفقا لقيم 

  :والمعادلة التالية تصف عملية التنبؤ ٠,٢٩النحدار ومعامل ا
  . االنتماء الوطني٠,٢٩+ ٥٢,٥٨= الرضا عن الحياة 

وتشير هذه النتيجة إلى أن االنتماء للوطن منبئا جيدا بالرضا عن الحيـاة لـدى جميـع                 
الشباب بالمجتمعات الثالث وهذا مرده وجود عالقة بين االنتماء الوطني والرضـا عـن الحيـاة         
فاالنتماء للوطن يقلل من حجم الشعور بالمعاناة ويولد قوة داخلية لدى األفراد للعمل على تحسين               

عليـان  ، وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة   األوضاع القائمة لتحقيق مستوى عالي من جودة الحياة     
 درجة تمثل طلبة جامعة األقصى لقيم المواطنـة كانـت مرتفعـة   التي توصلت إلى أن      )٢٠١٤(

ومـن الـسمات اإليجابيـة      النفسية،ةلصحا والتي تعكس مستوى رضا الفرد عن حياته     ر ل ومؤش
للشخصية التي تساعد على زيادة مشاعر التقبل واإلحساس باألمن والطمأنينة، وبناء جسور مـن              

  .العالقات اإليجابية مع المحيطين به
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  :التوصيات والبحوث المقترحة
ل طاقتها لتنمية االنتماء للوطن علـى التـوازي مـع         ينبغي على الدول العربية أن توجه ك       -١

 .تحقيق اإلصالحات االقتصادية والسياسية فذلك يساعد الحكومات على تحقيق أهدافها
الرضا عن الحياة هو ثمرة االنتماء للوطن فعلى الدول العربيـة الـسعي لتحقيقـه سـلوكا         -٢

 .تصريحات وأتغريدات  وأوممارسات وليس أقواال 
عالم دور كبير في تنمية االنتماء للوطن بإبراز اإليجابيات وعرض نمـاذج            على وسائل اإل   -٣

 .القدوة للشباب والكف عن عرض السلبيات 
االنتماء للوطن يمكن تنميته فعلى الباحثين توجيه اهتمامهم إلى إعداد البرامج التي تنمي من              -٤

   .     الشعور بالمواطنة لدى طلبة المدارس والجامعات
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