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Moderate effects theories
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 Normlessness
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Self – Estrangement

 االغتراب الثقافً وسوء التوافق 

 غتراب اسباب اال
 اوالً: اسباب اجتماعٌة:

  
  
  
 

 

 

 

 ثانٌاً : االسباب االقتصادٌة:
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 دور االنترنٌت فً االغتراب الثقافً 

  

 الدراسة اجراءات
 إعداد فقرات المقٌاس 
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 صٌاغة فقرات المقٌاس 

 التطبٌق األولً ألداة البحث
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 تحلٌل الفِقرات

Extreme Groups 
Method

Extreme Groups
Contrasted 

Criterion Groups
UpperLower

Kelley 1989
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  والثبات الصدق اختبارات

 

   Validity الصـــــدق :  -

 Validity  Faceالصدق الظاهري :  

       Reliability الثبــــات : 

Test and retest االختبار وإعادة االختبار :   –أ 

,
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    Statistical Meansالوسائــل اإلحصائٌــة : 

One Sample  t – Test

Altaii test for independent samples

Correlation CoefficientPearson

Alpha – Cronbach Formul

MediamMode
 Nunnally, 1970,PP61)

SPSS
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 ( 5الجدول ) 

نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً لدرجات االغتراب الثقافً وفق متغٌري الجنس

والدول ة التعرف على الفروق فً االغتراب الثقافً من المقٌمون فً الدول العربٌ-3
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ٌأتًٌوصً الباحث فً ضوء النتائج التً توصل الٌها فً بحثه الى 
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Abstract  
Cultural alienation of residents outside Iraq Survey of Internet users 

By Abd El- Amir Muait Al-Faisal 

The world has seen rapid changes in recent years as a result of the 

information revolution and connect even spaced limbs became like a small 

screen can be controlled with just the push of a button which resulted in a 

stunning development in all areas of life, these changes were not all positive 

development that accompanied it was her world. Many negatives on humans 

resulting in many psychological and social problems, intellectual and 

cultural. Cultural alienation is one of the most important challenges facing 

society under tremendous technological advances and rapid jumps exceeded 

all expectations in addition to economic. 

Social and political changes experienced by the country led to the 

desire of young people to stay away from home and resort to universities 

Arabic and foreign. And alienation human phenomenon carries with it both 

positive and negative aspects and are a common phenomenon in many 

communities regardless of the systems, ideologies, and economic and 

technological level if the expatriate is a social phenomena that vary across 

space and time by the community. 

And tries to find knowledge levels of cultural alienation experienced 

by students outside Iraq through technology by detecting key dimensions of 

alienation made in theoretical frameworks and their relationship to the value 

of expatriate holds theme. 

 المصادر 
االنسان حٌاة فً االغتراب 

 

تقبل الذات لدى االبناء وعالقته بأسالٌب المعاملة الوالدٌة فً  

 فترة الطفولة 
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الجامعة شباب لدى الفضائٌة

 الفتقاد مٌدانٌة تحلٌلٌة دراسة المعاصر المصري المجتمع فً االغتراب 

 االجتماع علم فً الماكروبنٌوي االتجاه ضوء فً  القدرة
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 : االساتذة من كل المحكمون)*(  
 النفس علم/  االداب كلٌة      ابراهٌم خلٌل د ا-
 العامة العالقات/  االعالم كلٌة     الشمري علً د.ا-
 االجتماع/  االداب كلٌة    حمزة محمد كرٌم د ا-
 الصحافة/  االعالم كلٌة    السراج شكرٌة د م ا-
 االعالم/  الدانمارك فً العربٌة االكادٌمٌة   السودانً حسن  د ا-
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 مقٌاس االغتراب الثقافً

 

تنطبق  الفقرات         
علً 
 دائما

تنطبق 
 علً غالبا

تنطبق علً 
 أحٌانا

ال تنطبق 
 علً أبدا

 انفذ قراراتً دون االهتمام بالمعاٌٌر االجتماعٌة

 لٌس لدي هدف معٌن فً  هذه الحٌاة

 من السهل التخلً عن المجتمع الذي نشأت فٌه 

 اجد معنى لكل ما اقوم به ال

غالباً ما اجد نفسً عاجزاعن الدفاع عن مجتمعً 
 الذي نشأت فٌه 

 اشعر بالغربة مع اهلً واصدقائً 

اجد نفسً مختلف تماماً عن المجتمع الذي اعٌش 
 فٌه

 احترم  ثقافة و تقالٌد المجتمع الذي اقٌم فٌه   

 بٌن المجتمعات ارغب فً تداخل الثقافات

 استخدم كثٌر من الكلمات الغربٌة فً حدٌثً  

 اجد طموحاتً  خارج بلدي 

 اشعر بالتقٌد اتجاه انظمة و تقالٌد و ثقافة مجتمعً   

 اجد ذاتً بعٌداً عن مجتمعً 

اقٌم عالقات اجتماعٌة وطٌدة مع افراد المجتمع 
 الذي اقٌم فٌه

 قٌمً الذاتٌه تتالئم مع الثقافة الغربٌةافكاري و

 ارغب باالبتعاد عن جمٌع تقالٌد و عادات مجتمعً

 اشعر بانً الاستطٌع االندماج مع ابناء مجتمعً 

 اشعر بان بلدي خالٌة من المفكرٌٌن و العلماء

 اشعر بان الغرب اكثر ثقافة من العرب

 عنىاشعر بان حٌاتً لٌس لها م

 ارغب باالطالع على االدٌان االخرى 

افضل االرتباط و الزواج من الجنسٌات و القومٌات 
 االخرة 

 اشعر بانهٌار القٌم فً مجتمعً

اشعر بعدم قدرتً فً الحصول على النتائج التً 
 اسعى الى تحقٌقها فً بلدي

 ارغب باالنفتاح على العالم الخارجً 

 عر بعدم وجودي فً مجتمعًاش

 الٌوجد هدف معٌن فً حٌاتً 

 اشعر بعدم القدرة على التواصل مع االخرٌن 

 الٌوجد هدف معٌن اسعى لتحقٌقه 

 اشعر بان الظروف تتحكم فً مستقبلً 


