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B

إىداء
الي من زرع بي حب العمم والمعرفة ونيمت أبجديات حياتي من معين عممو ودرايتو
وحكمتو ،إلي روح والدي الطاىرة.
إلي من غرس في نفسي االمل والشموخ ،وكان مثمي األعمى في حياتو ومماتو إلي روح
أخي بياء الدين سعيد الطاىرة.
إلي والدتي الغالية التي صبرت وصابرت وأفنت عمرىا في سبيل نجاح أبناءىا.
إلي من وفرت لي اليدوء والراحة وعممت عمي تذليل العقبات أمامي وشجعتني ليذا العمل
وكانت لي نع الرفيق ونعم السند إلي رفيقة عمري زوجتي الغالية.
إلي أقماري األحبة سالمة ،بياء الدين ،ساجد ،آية ،نغم ،جنى.
إلي كل من شاركوني طعم السعادة والنجاح ،أصدقائي وأقاربي.
إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضع.

C

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف  ،الذم ىدانا ككفقنا بتكفيقو ،كالشكر لو سبحانو أكالن كأخي انر عمي امتنانو فيك القائؿ
(لئف شكرتـ ألزيدنكـ) (إبراىيـ آيو ،)7كقاؿ تعالي ( :كاشكركا لي كال تكفركف) (البقرةآيو ،)331كالصالة
كالسالـ عمي أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،كأفضؿ معمـ لمخيرات ،كىادينا إلى الصراط المستقيـ ،سيدنا محمد
عميو أفضؿ الذكر كاتـ التسميـ.
أما بعد فإف يكف ىناؾ شكر بعد شكر اهلل سبحانو كتعالي الذم يسر ىذا الجيد ،كتطبيقان لمتكجيو النبكم
قكؿ الرسكؿ" مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ( ركاه الترمذم) ،فيسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالعرفاف
الكبير ،بعد شكر اهلل ،إلي كؿ مف لو فضؿ عمي بعد اهلل في إنجاز ىذا البحث كأخص منيـ:
استاذم الفاضؿ االستاذ الدكتكر /صالح الديف أبك ناىية المشرؼ عمي ىذه الرسالة حيث كاف لو الفضؿ
الكبير بعد اهلل سبحانو كتعالي في انجازىا كاخراجيا في ىذه الصكرة كأشكره عمي حسف تعاممو الكريـ
كتكاضعو كنصحو الصادؽ.
كما أتكجو بالشكر كالعرفاف كاإلمتناف إلي استاذم الفاضؿ الدكتكر /سفياف أبك نجيمة الذم كاف لو عظيـ
الفضؿ كسداد الرأم كالمشكرة ،كتماـ الجيد في اتماـ ىذه الدراسة.
كأتكجو بعظيـ الشكر كالتقدير لمدكتكرة الفاضمة عطاؼ محمكد أبك غالي كالتي شرفني كجكدىا في لجنة
المناقشة كالحكـ عمى اإلطركحة.
كما أتكجو بجزيؿ الشكر لمدكتكر الفاضؿ كالقدير محمد محمد عمياف عميد كمية التربية كالذم شرفني
كجكده في لجنة المناقشة كالحكـ عمى اإلطركحة.
كما أتكجو بجزيؿ الشكر إلي كؿ مف ساىـ بمساعدتي كتكجييي كارشادم كاخص بالذكر الدكتكر /أسامة
حمدكنة ،كالدكتكر /عبد العظيـ المصدر ،كالدكتكر /محمد عسميو ،كالدكتكر /عبد الرؤكؼ الطالع ،حيث
كنت عمي أكفيـ أرتع بحثان عف المعرفة لكي أحكز بما رضيتـ كارتضيتـ عني فميـ مني كؿ الشكر عمي ما
قدمكه لي مف مساعدة ،كجازاىـ اهلل كؿ الخير عني كعف كؿ طالب عمـ.

D

كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلي الصديؽ الغالي حمادة البيارم مسئكؿ الشئكف االنسانية في األمـ المتحدة
عمي جيده كعطاءه كاخالصو ،كتفانيو في مد يد العكف كالمساعدة لي في سبيؿ انجاز ىذا العمؿ.
كالشكر مكصكؿ أيضان إلى كؿ مف األستاذ سامي النتيؿ الذم كاف لو جيدان مخمصان في إنجاز ىذه
اإلطركحة ،كاألستاذ أيمف جبر الذم سير الميالي في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ ،كاألستاذ شادم صيدـ.
كما أشكر كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه العمؿ كأخص بالذكر زكجتي الصابرة كأطفالي الذم تحممكا معي
عناء الدراسة كسيركا الميالي عمى راحتي.
كختامان فإف ما كاف فييا مف صكاب فبتكفيؽ اهلل كالحمد هلل أكالن كأخي انر كما كاف مف خطػأ كنقصاف فمف
نفسي كالشيطاف كأستغفر اهلل مف ذلؾ كالحمد لو كالصالة كالسالـ عمى نبيو.
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مقدمـــة:

إف ا إلنساف ىك جكىر األشياء ،كىك مركز الككف الذم تتمركز حكلو مكجكدات العالـ المادم مف

حكلنا ،كاإلنساف كؿ ال يتج أز مف حيث آمالو ،كآالمو ،كطمكحاتو ،كقدراتو ،كىك يؤثر كيتأثر بالبيئة

المحيطة بو ،سكاء بالسمب أك اإليجاب ،فالتفكير الدائـ في المستقبؿ عامؿ يسبب القمؽ لدل الفرد ،كيخمؽ
لديو حالة مف الصراع الداخمي بيف متطمبات حياتو ،كظركؼ الكاقع الذم يحياه ،كيساعد في ذلؾ خبرات

الماضي المؤلمة ،كضغكط الكاقع المعاش ،كطمكح اإلنساف كسعيو المستمر نحك تحقيؽ ذاتو ،كاكساب
معنى لكجكده ،داخؿ مجتمعو الذم يعيش فيو.

كيشير عاشكر دياب( :)438:2001إلى التناقضات اليائمة بيف ما ىك حسي كما ىك معنكم ،كبيف
األحالـ الكردية ،كالكاقع المرير ،الذم يضع الشباب في منعطؼ خطير مف الصراعات النفسية ،كظيكر

االضطرابات االنفعالية كالشخصية كالمخاكؼ المتعمقة بالمستقبؿ.

كيشير مفيكـ الرضا عف الكاقع ،إلى مستكل الرضا الذم يبديو األفراد تجاه كاقعيـ المعاش ،بكؿ أبعاد

ىذا الكاقع السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كمدل انعكاسات ىذا الكاقع عمى سمكؾ االفراد

كاتجاىاتيـ ،في مجاالت الحياة المختمفة.

كالرضا مقاـ قمبي إذا تحقؽ لمفرد استطاع أف يتمقى نكائب الدىر كأنكاع الككارث ،بإيماف راسخ كنفس

مطمئنة ،كقمب ساكف ،بؿ قد يرتقي إلى أرفع مف ذلؾ ،فيشعر بالسركر كالفرحة ،ككاف بالؿ رضي اهلل عنو

كأرضاه ،يعانى سكرات المكت ،كىك يقكؿ " كافرحتاه" غدان ألقى األحبة ،محمدان كصحبو "(أحمد زيني

دحالف.)242 :2005 ،

كالرضا بالقضاء كالقدر كالتسميـ لحكـ اهلل كارادتو ،داع مف دكاعي االطمئناف ،فميس كؿ أماني الفرد

كطمكحاتو محؿ لإلشباع ،بنفس القدر الذم يتمناه المرء ،قاؿ تعالى " :فعسى أف تكرىكا شيئا كيجعؿ اهلل
فيو خي انر كثي ار " [النساء.]19،

كلعؿ أعظـ مقامات الرضا :ىك أف يككف الخالؽ عز كجؿ راضيان عف العبد ،ألف ذلؾ ىك مفتاح السعادة
الحقيقية ،كسبب فكز المرء بالداريف الحياة الدنيا كاآلخرة ،قاؿ تعالى" :رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو ذلؾ

لمف خشي ربو" [البينة.] 8،

كبذلؾ يككف الرضا عامالن ميمان مف عكامؿ تقبؿ الفرد لذاتو كمكانتو ،كظركؼ الحياة التي يحياىا،
كمتغيرات الكاقع الذ م يتفاعؿ معو ،كأم انخفاض في درجة الرضا لدل الفرد في أم مكقؼ ما ،أك تجاه
أم ظرؼ أك ىدؼ تجعؿ الفرد يشعر بالنقمة ،كتؤدم بو إلي حالة مف عدـ االستقرار النفسي كاالنفعالي،

مما يؤثر سمبان عمي صحة الفرد كعافيتو النفسية.
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كلعؿ االقتراف منطقي بيف مستكل طمكح الفرد كبيف رضاه عف كاقعو المعاش ،بحيث يتأثر كؿ منيما

باآلخر ،فإف كاف مستكل طمكح الفرد عاليان كمرتفعان ،بينما إمكانيات كاقعو ال تتناسب مع مستكيات

طمكحو ،فيذا مبعث لمصراعات النفسية داخؿ الفرد كمستكل طمكح الفرد يعتبر قكة دافعو كمحركان أساسيان

لسمكؾ الفرد.

كتشير أسماء التكيجرم( :(79:2002إلى أف الشباب يختمفكف مف حيث أنماط الطمكح التي يسعكف إلى

تحقيقيا ،فإذا كاف البعض لو طمكحاتو االقتصادية ،فاآلخر لو طمكحاتو االجتماعية ،بينما البعض الثالث

لو طمكحاتو الثقافية ،ك الرابع لو طمكحاتو المينية.

كيعد الطمكح مف أىـ السمات التي أدت إلى التطكر السريع الذم شيده العالـ في اآلكنة األخيرة ،فيك
الدافع الذم يقكـ بشحذ اليمـ كترتيب األفكار لالرتقاء بمستكل الحياة مف مرحمة إلى مرحمة أخرل.

كقد عرؼ( :)Hinry،2005مستكل الطمكح بأنو اليدؼ الذم يرسمو الفرد لنفسو ،كيعمؿ عمى الكصكؿ

إليو بناء عمى تقديره لقدراتو كاستعداداتو(عمي الزىراني.)17 : 2009 ،

أما أبك ناىية فإنو يعرؼ مستكل الطمكح عمى إعتباره "اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو في المجاؿ
األكاديمي أك التعميمي أك الميني أك األسرم أك الكظيفي ،كيتطمع إليو كيسعى لتحقيقو بالتغمب عمى ما

يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمي إلى ىذا المجاؿ كيتفؽ ىذا اليدؼ كالتككيف النفسي لفرد كاطاره

المرجعي ،كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا "(صالح الديف أبك ناىية.)13: 2012،
كىذا التعريؼ يعبر عف رؤية أبك ناىية لمستكل الطمكح عمى إعتباره دافع مف ضمف مجمكعة مف الدكافع

التي ت دفع الفرد إلى تحقيؽ الكثير مف أىدافو كمطامحو ،بمعني أف طمكح الفرد يعتبر المسئكؿ عف معظـ
أنماط السمكؾ البشرم الذم ييدؼ إلى إشباع حاجات الفرد المختمفة في كافة مناحي الحياة.

كمستكل الطمكح عند األفراد يختمؼ مف فرد آلخر ،مثؿ أم سمة شخصية أخرل ،سكاء كاف الطمكح قكيان

أك ضعيفان فإنو يتأثر بعكامؿ عدة ،مف بينيا ذكاء الفرد ،ك قدراتو ،كالدكافع التي تحركو ،كالحاجات التي
يرغب في تحقيقيا ،كذلؾ يتأثر بخبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا الفرد ،ك لعؿ البيئة المحيطة بالفرد

سكاء كانت مادية ،أك سياسية ،أك اجتماعية ليا األثر الكبير عمى مستكل طمكح األفراد
(غيثاء بدكر.)48 :2001 ،

كلعؿ تحقيؽ الطمكح الذم يرغب فيو الفرد يشكؿ ىاجسان في حياة ىذا الشخص ،مما يدفعو إلى التفكير

في الكيفية التي يجب أف يشبع فييا ىذه الحاجة ،سكاء كانت ىذه الحاجة مادية ،أك مينية ،أك أكاديمية،
أك غيرىا مف الحاجات اإلنسانية ،كالسمكؾ اإلنساني برمتو خاضع إللحاح الحاجات البشرية التي تدفع
األفراد لمسعي كالعمؿ مف أجؿ إشباع ىذه الحاجات كخفض التكتر كالشعكر بالراحة.
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كيؤثر مستكل الطمكح بشكؿ مباشر عمى قدرة األفراد عمى اتخاذ الق اررات التي يمكف أف تؤثر عمى

مستقبؿ الفرد(حسيف أحمد حساف.)178: 2005 ،

كقد قاـ عدد مف العمماء بعمؿ تجارب تتعمؽ بمستكل الطمكح ،كمنيـ ليفف  ،Levinكسيرز ،sears

كفستينجر  ،festingersكقد أكضحت تجاربيـ أنو في التجارب المعممية تحدد المياـ مستكيات الفرد إذ
يخبرنا الفرد عما يطمح في الكصكؿ إليو ،كالبعض يضعكف أىدافيـ أعمى مما عرفكه عف أدائيـ السابؽ

في حيف البعض اآلخر يضع ىذه األىداؼ مناسبة ألدائيـ السابؽ ،كتمؾ األىداؼ تككف مرتفعة بعد

النجاح بينما تنخفض بعد الفشؿ(حنا خميؿ الحمبي.)45:2001 ،

ك قد تككف اليجرة ىي الحؿ عند الكثير مف الشباب الذيف يطمحكف إلى تغيير كاقعيـ كالبحث عف كاقع
جديد ،في سبيؿ تحقيؽ طمكحاتيـ كأحالميـ مف خالؿ كاقع معيشي مناسب كجيد مف كجية نظرىـ.

كبنظرة سريعة عمى تقرير مسح اليجرة الصادر عف جياز اإلحصاء الفمسطيني عاـ) )2011تجد أرقاـ
كاحصائيات كنسب مئكية ،البد أف تستكقؼ الكثير مف الباحثيف كصناع القرار ،كالتي تشير إلى كجكد
نسبة كبيرة مف الشباب الراغبيف في اليجرة مف قطاع غزة كصمت إلى( )%13مف مجمكع السكاف كيشكؿ

األفراد ال ارغبيف في اليجرة المؤقتة ما نسبتو( )%65.3أما األفراد الراغبيف باليجرة الدائمة فيـ يشكمكف ما
نسبتو( )%34.7مف مجمؿ األفراد الراغبيف باليجرة

(الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.)2011 ،

كتشير العديد مف الدراسات كاألبحاث إلى تنامي ظاىرة اليجرة بشكؿ كبير جدان ،حتى باتت خط انر حقيقيان

يتيدد العديد مف الدكؿ األكركبية ،كالتي تشكؿ عكامؿ جذب لممياجريف الراغبيف في تحسيف أكضاعيـ
المعيشية ،أك الفاريف مف الككارث كالحركب كتتعدد أسباب اليجرة عند األفراد الراغبيف في اليجرة كفقا
لممتغيرات السياسية كاالقتصادية(فضؿ الربيعي.)31:2011 ،

كاليجرة كسمكؾ اجتماعي قديمة جدان قدـ اإلنساف ذاتو ،فكاف اإلنساف دائـ التنقؿ كالترحاؿ طمبان لمرزؽ ،أك

بحثان عف األمف كاإلستقرار ،كتعد الككارث كالحركب كالصراعات مف العكامؿ التي تدفع األفراد كالجماعات

إلى النزكح كاليجرة طمبان لألمف ،كعمميات النزكح كاليجرة التي شيدتيا كال زالت تشيدىا العديد مف الدكؿ

العربية ،منذ بدايات العاـ الميالدم( )2011فيما بات يعرؼ(بالربيع العربي) ليست عنا ببعيدة كذلؾ بسبب

الثكرات التي تشيدىا ىذه البمداف مثؿ(ليبيا ،كتكنس ،كمصر ،كسكريا) كالتي كاكبيا حالة مف االنفالت

األمني كانعداـ االستقرار كاألمف ،مما شكؿ أسبابان كعكامؿ تدفع األفراد لمنزكح كالفرار مف المناطؽ الممتيبة
بسبب العمميات العسكرية كأعماؿ القمع المختمفة ،كالبحث عف أماكف أكثر أمنان.
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كأيان كانت دكافع كأسباب اليجرة إال إنيا باتت سمككان إنسانيان يعبر عف غريزة الحياة إما كيفان أك عدمان،

فاليجرة الطكعية التي يقكـ بيا األفراد ىدفيا تحسيف كاقعيـ بكافة أبعاده ،كالحصكؿ عمى فرص جديدة

تؤمف ليـ حياة أفضؿ ،لتساىـ في تحسيف جكدة الحياة لدييـ ،ككذلؾ الفرار مف المناطؽ الخطرة التي

تشيد ككارث كحركبان كالمعركفة باليجرة القسرية ىدفيا الحفاظ عمى حياة األفراد ،كالنأم بيـ عف المخاطر

التي تتيدد حياتيـ.

كفي قطاع غزة أكضحت التقارير كالدراسات أف الدكؿ األجنبية ىي الكجية المفضمة لدل) )%28مف

الراغبيف في اليجرة ،مف الشباب كالرجاؿ الفمسطينييف(الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.)2011 ،
كتشير فكليت داغر( :)107 :2008إلى

المعاناة الكبيرة التي تنتظر المياجريف مف نكاحي اليكية

كاالندماج ،كالمغة األـ ،كاألسرة ،كالصداقة ،كغيرىا مف اآلالـ النفسية التي يمكف أف يتعرض ليا المياجر

في مكاف المقصد الذم يرغب في اإلنتقاؿ إليو كاإلستقرار فيو.

كألىمية ىذا المكضكع فإف الباحث سيحاكؿ في ىذه الدراسة الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع

كمستكل الطمكح كمدل عالقة ذلؾ باالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العمميف مف خريجي
الجامعات ،كقد قاـ العديد مف الباحثيف بدراسة مكاضيع ذات عالقة بمتغيرات الدراسة مثؿ

دراسة(عبدالحميد،)8002،كدراسة(سميماف،)8001،كدراسة(الزىراني،)8002،كدراسة(شبير،)8003،

كدراسة(أبكندل ،)8002،كدراسة(عبكد ،)3222،كدراسة(بارتالكزمالئو ،)3220،حيث ىدفت ىذه الدراسات
بحث كدراسة مفيكـ مستكل الطمكح في البيئات المختمفة ،كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسات كجكد عالقة
إيجابية بيف مفيكـ الذات كمستكل الطمكح ،كأف األشخاص الذيف يتصفكف بتقدير عاؿ لذكاتيـ لدييـ

مستكل مرتفع مف الطمكح ،كما بينت نتائج الدراسات عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح.

كىناؾ

دراسات

تناكلت

ظاىرة

اليجرة

في

بيئات

مختمفة

مثؿ

دراسة(الطيؼ،)2009،

كدراسة(معمر ،)2009،كدراسة( شحادة ،)2008،كدراسة(دركيش ،)2003،كدراسة(الفيؿ ،)2000،حيث
أظيرت نتائج ىذه الدراسات أف جممة مف األسباب كالدكافع ىي التي تقؼ كراء بركز كانتشار ظاىرة اليجرة

في المجتمعات المختمفة ،حيث تقؼ األسباب االقتصادية كسكء األحكاؿ المعيشية عمى رأس ىذه األسباب.

كفيما يتعمؽ بمتغير الرضا عف الكاقع لـ تصؿ يد الباحث إلى أم دراسة تناكلت ىذا المتغير ،سكاء عمى

الصعيد المحمي ،أك العربي ،كجميع الد ارسات التي تكصؿ إلييا الباحث رغـ الجيد الحثيث الذم بذلو
كانت تبحث في متغيرات ،مثؿ :الرضا عف الحياة ،كالرضا عف المينة.
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كىذا يشير إلى أىمية ىذا المكضكع كالحاجة إلى دراستو مف خالؿ الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف الرضا

عف الكاقع كمستكل الطمكح ،كعالقتيما باالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العمميف مف خريجي
الجامعات في محافظات قطاع غزة.

كيرل الباحث أف مف أىـ كأقكل الدكافع كاألسباب الكامنة كراء اختياره لمكضكع الدراسة الحالية ،ىي عدـ
كجكد دراسات تجمع بيف المتغيرات الثالثة لمدراسة ،في البيئة الفمسطينية عمى كجو العمكـ كفي قطاع غزة

عمى كجو الخصكص ،ككذلؾ تفشي ظاىرة اليجرة في المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة ،كىذا بدكره دفع

الباحث لدراسة ظاىرة اليجرة ،كالكقكؼ عمى أسبابيا كمسبباتيا كربطيا بمتغيرات الرضا عف الكاقع،
كمستكل الطمكح.

مشكمة الدراسة:

مف خالؿ احتكاؾ الباحث المباشر مع طبقات متعددة مف أفراد المجتمع الفمسطيني ،كجد أف

الظركؼ السياسية ،كاالقتصادية ،كما انعكس عنيا مف ضغكط نفسية ،كاجتماعية ،لتجعؿ اليأس

كاالحباط سمة بارزة عند الكثير مف أبناء المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة ،كما يراكد ىؤالء الشباب مف
ىاجس خطير ،متمثؿ في االتجاه نحك اليجرة لمخركج مف ضغكط الكاقع ،بكؿ ما يحممو مف متغيرات
أثقمت كاىؿ الشباب ،فقد تبمكرت مشكمة الدراسة في ذىف الباحث في صكرة التساؤالت التالية-:

 -1ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير

العامميف مف خريجي الجامعات ؟

 -2ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير

العامميف مف خريجي الجامعات ؟

 -3ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ-غير

عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟

 -4ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ – غير

عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟

 -5ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالحالة

االجتماعية(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة ؟
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-6ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالحالة االجتماعية

(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة ؟

أىداف الدراسة:

تيدؼ دراسة الرضا عف الكاقع كمستكل الطمكح كعالقتيا باالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير

العامميف مف خريجي الجامعات إلى تحقيؽ األىداؼ التالية-:

 -1التعرؼ عمى العالقة بيف درجة الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كعالقتيما باالتجاه نحك اليجرة
لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في محافظات قطاع غزة.

 -2التعرؼ عمى العالقة بيف مستكل الطمكح(مرتفع –منخفض) كعالقتو باالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف
كغير العامميف مف خريجي الجامعات في محافظات قطاع غزة.

 -3معرفة أثر التفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ – غير عامؿ) عمى

االتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في قطاع غزة.

-4الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ – غير عامؿ) عمى

االتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في قطاع غزة.

 -5معرفة أثر التفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالحالة االجتماعية(متزكج – أعزب)
عمى اإلتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في قطاع غزة.

 -6الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالحالة االجتماعية

(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في
محافظات قطاع غزة.

أىمية الدراسة:

أوالً :األىمية النظرية:

تكمف أىمية ىذه الدراسة ككنيا تستمد مكضكعيا كمتغيراتيا مف كاقع المعايشة اليكمية ليمكـ كآماؿ

كتطمعات كتكجيات ابناء المجتمع الفمسطيني ،الذم نعيش فيو ،فيي تعبر عف استقصاء عممي
كمكضكعي لكاقع المجتمع بصكره عامة ،ككاقع عينة الدراسة بصكره خاصة.
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كما تكمف أىمية الدراسة ككنيا تمثؿ ربطان جدليان بيف ثالث متغيرات اساسية ،كعمى قدر كبير مف األىمية
في حياة الفرد منا ،أال كىي(:الكاقع _ الطمكح_ االتجاه) فالدراسة تشتمؿ عمى تقييـ عينة الدراسة لمكاقع

المعاش في قطاع غزه ،كما أنيا تقيس بصكرة كمية مستكل طمكح أفراد العينة ،كترصد العالقة ما بيف
ىذيف المتغيريف كاالتجاه نحك اليجرة ،كظاىرة باتت تجد ليا تعبي انر نفسيان داخؿ المجتمع الفمسطيني .

كما كتستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف طبيعة العينة المستخدمة في الدراسة كىي خريجك الجامعات

(العامميف –غير العامميف) خاصة أف ىذه الشريحة مف المجتمع تعكد إلى فئة الشباب ،كىـ عماد األمة
كمستقبميا ،كما أف ىذه الشريحة ىي في ازدياد مستمر ،كال بد مف التعاطي العممي كالمكضكعي مع ىمكـ

كمشاكؿ كآماؿ كتطمعات ىذه الشريحة مف المجتمع.

كما تنبع أىمية الدراسة ككنيا تتناكؿ الكاقع الفمسطيني ،خاصة بعد االنقساـ الداخمي بانعكاساتو السمبية
عمى كافة مناحي الحياة ،مما شكؿ سببان بالغ األىمية لمبحث كالدراسة ،كعميو تأتي ىذه الدراسة في باككرة

الدراسات التي تناكلت الكاقع الفمسطيني في قطاع غزه ،كال سيما خريجي الجامعات في قطاع غزه.

تعتبر ىذه الدراسة بمتغيراتيا الحالية مف الدراسات النادرة حسب عمـ الباحث في قطاع غزه ،كالتي تحاكؿ

أف تسمط الضكء عمى ظاىرة اليجرة في قطاع غزه ،كترصد االتجاه نحك ىذه الظاىرة كمان ككيفان.
ثانياً :األىمية التطبيقية:

تخدـ ىذه الدراسة الدكائر المختمفة ،عمى المستكل الرسمي كغير الرسمي ،في تكفير قكاعد مف

البيانات حكؿ ظاىرة االتجاه نحك اليجرة في المجتمع الفمسطيني في قطاع غزه.

يمكف ليذه الدراسة رصد االتجاىات المختمفة التي يميؿ إلييا الشباب الفمسطيني ،كمخرج أساسي مف

المشكالت التي يعاني منيا نتيجة أسباب عده ،كبالتالي كضع حمكؿ ليذه المشكالت لمحد مف انعكاساتيا
السمبية عمى أفراد المجتمع.

تفيد ىذه الدراسة المعنييف مف صناع القرار حكؿ مدل تقييـ أفراد المجتمع لكاقعيـ المعاش ،كبالتالي العمؿ

عمى تحسيف ظركؼ حياة المكاطف.

كما تفيد نتائج الدراسة في إعداد خطط عممية كعممية ،لمتغمب عمى المعيقات التي تكاجو الشباب
الفمسطيني كتدفعيـ نحك اليجرة.

كما تفيد نتائج الدراسة في كضع برامج ارشادية لخريجي الجامعات لرفع مستكل الطمكح لدييـ ،أك اكسابيـ

ميارات التعامؿ مع الكاقع المعاش.
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مصطمحات الدراسة:

الرضاSatisfaction :

الرضا في المغة ضد السخط ،كالسخط كراىية الشيء ،كعدـ الرضا بو ،كفي دعاء الرسكؿ (صمى

اهلل عمية كسمـ)"الميـ أني أسألؾ الرضا بعد القضاء " :كرضيت بالشيء ارتضيت فيك مرضي (الحاكـ

النيسابكرم ج 4ص.)447

الرضا عن الواقعSatisfaction of reality :
كيعرؼ الباحث الرضا عف الكاقع في ىذه الدراسة بأنو -:حالة مف المشاعر تنتج عف تقييـ الفرد

لبيئتو التي يعيش فييا في المناحي السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،مقارنة مع تكقعاتو.

والتعريف االجرائي لمرضا عن الواقع ىو:

الرضا عن الواقعsatisfaction of reality :
ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة مف خالؿ استجاباتيـ عمى استبانة الرضا عف الكاقع

المستخدمة في ىذه الدراسة كىك مف إعداد(:الباحث).
مستوى الطموح :level of Aspiration

يعرفو محمكد الزيادم( :)53 :1961بأنو المستكل الذم يتكقع الفرد أف يصؿ إليو عمى أساس تقديره
ّ
لمستكل قدراتو كامكانياتو.
كتعرفو كاميميا عبد الفتاح( :(14:1984بأنو سمة ثابتة ثباتان نسبيان تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى

مستكل معيف ،يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد ،كاطاره المرجعي ،كيتحدد حسب خبرات النجاح

مر بيا.

كالفشؿ التي

كيعرفو صالح الديف أبك ناىية( :)13 :2012بأنو عبارة عف :اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو

في المجاؿ ،األكاديمي ،أك التعميمي ،أك الميني ،أك األسرم ،أك الكظيفي ،كيتطمع إليو كيسعى لتحقيقو
بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمي إلى ىذا المجاؿ ،كيتفؽ ىذا اليدؼ كالتككيف النفسي

لمفرد كاطاره المرجعي ،كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا.

ويتبنى الباحث في دراستو تعريؼ صالح الديف أبك ناىية ككنو ينسجـ مع طبيعة كعينة الدراسة.
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والتعريف االجرائي لمستوى الطموح ىو:

مستوى الطموحlevel of Aspiration :
ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة مف خالؿ استجاباتيـ عمى بنكد مقياس مستكل الطمكح

العاـ لمراشديف المستخدـ في ىذه الدراسة كىك مف إعداد(:صالح الديف أبك ناىية).
االتجاه نحو اليجرة:

اإلتجاهAttitude :
يعرفو مصطفي سكيؼ ،كآخركف( :)366:1987بأنو :الحالة الكجدانية القائمة كراء رأم الشخص،

أك اعتقاداتو فيما يتعمؽ بمكضكع معيف ،مف حيث الرفض أك القبكؿ بالنسبة لممكضكع كدرجة الرفض أك
القبكؿ .

تعرفو فايزة عبد المجيد( :)66 :1980بأنو :مفيكـ يعبر عف نسؽ أك تنظيـ لمشاعر الشخص،
ّ
كمعارفو ،كسمككو ،كاستعداداتو ،بالقياـ بأعماؿ معينة.

اليجرةImmigration :
يكرد قامكس لساف العرب( :5ص :)252تعريؼ اليجرة في المغة :بأنيا اسـ مف ىجر
كييجر ىج ار ك ىجرانان

قاؿ ابف فارس " :الياء ك الجيـ ك الراء أصالف ،بدؿ أحدىما عمى قطيعة ك قطعو ،ك اآلخر عمى شد
شيء ك ربطو ،فاألكؿ :اليجر ضد الكصؿ ،ككذلؾ اليجراف ،كىاجر القكـ مف دار إلى دار ترككا األكلى
لمثانية كما فعؿ المياجركف مف مكة إلى المدينة.
االتجاه نحو اليجرةAttitude towards immigration :
كيعرؼ الباحث االتجاه نحك اليجرة بأنو -:الحالة الكجدانية القائمة كراء رغبة الفرد أك الجماعة باالنتقاؿ
مف المكطف األصمي إلى كطف جديد يختاره نتيجة أسباب عديدة ،قد تككف سياسية ،أك اجتماعية ،أك

اقتصادية.
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والتعريف االجرائي لالتجاه نحو اليجرة ىو:

االتجاه نحو اليجرةAttitude towards immigration :
ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة مف خالؿ استجاباتيـ عمى بنكد استبانة االتجاه نحك اليجرة

المستخدـ في ىذه الدراسة كىك مف إعداد(:خميؿ شحادة).

حدود الدراسة:

تتحدد دراسة الرضا عف الكاقع كمستكل الطمكح كعالقتيما باالتجاه نحك اليجرة ،بعدة حدكد كىى

كالتالي:

منيج الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو ،لبياف العالقة بيف متغيرات الدراسة كأثر التفاعؿ بيف
تمؾ المتغيرات.

عينة الدراسة:

 -1تككنت عينة الدراسة االستطالعية مف )50(:فردان مف خريجي الجامعات في قطاع غزة ،مف الذيف
أنيكا دراستيـ الجامعية كتخرجكا في الفترة الممتدة بيف عامي ،)2011 -2007(:كذلؾ بيدؼ التأكد مف

خصائص أدكات الدراسة ،كمدل مالئمتيا لجمع البيانات مف عينة الدراسة.

 -2تككنت عينة الدراسة الفعمية مف( )270مف خريجي الجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة مف

الذككر ،كالذيف تخرجكا في الفترة الزمنية الممتدة بيف عامي )2011-2007(:العامميف كغير العامميف
بكاقع( )134عاطؿ عف العمؿ ،ك( )136مف العامميف في الكظيفة العمكمية.

أدوات الدراسة:

قاـ الباحث بتطبيؽ ثالثة مقاييس عمى عينة الدراسة ،بيدؼ :جمع البيانات ،كتحميميا ،كاستخالص النتائج

منيا ،كاألدكات المستخدمة في الدراسة ىي-:

 -1استبانة الرضا عف الكاقع :إعداد :الباحث.
 -2مقياس الطمكح العاـ لمراشديف :إعداد :صالح الديف أبك ناىية.

 -3استبانة االتجاه نحك اليجرة :إعداد :خميؿ شحادة كتقنيف الباحث.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 -1تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي( (SPSSلتحميؿ البيانات كمعالجتيا.
 -2معامؿ ارتباط بيرسكف.

 -3معامؿ ارتباط سبيرماف براكف.
 -4معامؿ ارتباط ألفا كركنباخ.
 -5تحميؿ التبايف الثنائي.

 -6النسب المئكية كالمتكسطات الحسابي.

02

الفصل الثاني
االطار النظري لمدراسة
مقدمة

أوالً :الرضا عن الواقع.
ثانياً :مستوى الطموح.
ثالثاً :االتجاه نحو اليجرة.
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الرضا عن الواقع
مقدمة:

إف الكاقع الفمسطيني المعاش في قطاع غزة ،بما ينطكم عميو مف متغيرات عمي كافة األصعدة

السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كالنفسية ،بات يشكؿ تحديان لمجميع كخاصة فئة الشباب مف خريجي
الجامعات الذيف أفنكا كقتان طكيالن مف عمرىـ في الدراسة كالتحصيؿ العممي ،آمميف مف كراء ذلؾ إيجاد
فرصة عمؿ تؤمف ليـ حياة كريمة ،تمبي متطمبات الحياة التي باتت تزاد قسكة مع مركر الزمف.

كقد أدم االنقساـ الداخمي الذم حدث نتيجة سيطرة حركة المقاكمة اإلسالمية(حماس) ،عمى قطاع غزة

بالقكة العسكرية يكـ الرابع عشر مف حزيراف 2007ـ ،كأدل ذلؾ إلى قياـ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس
بإصدار مرسكـ رئاسي بإقالة الحككمة الفمسطينية العاشرة التي يترأسيا األستاذ إسماعيؿ ىنية ،كتييمف

عمييا حركة حماس ،مما دفع حركة حماس إلى تشكيؿ حككمة جديدة ،رفض العالـ بأسره اإلعتراؼ بيا،
كالتعامؿ معيا ،بؿ كقامت الغالبية العظمى مف دكؿ العالـ كمف ضمنيا الدكؿ العربية ،بمقاطعة حككمة

حماس في قطاع غزة ،كأدل ذلؾ إلى فرض عزلة دكلية عمى ىذه الحككمة.

كفي ذات الكقت كمؼ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس الدكتكر سالـ فياض تشكيؿ حككمة جديدة في

الضفة الغربية التي ال زالت تخضع لسيطرة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس ،لتصبح األراضي الفمسطينية
الخاضعة لحكـ إتفاقية أكسمك منقسمة لكيانيف منفصميف ،األكؿ في قطاع غزة تديره حككمة األستاذ

إسماعيؿ ىنية ،كاآلخر في الضفة الغربية الفمسطينية تديره حككمة دكتكر سالـ فياض.

أما إسرائيميان فقد أعمنت الحككمة اإلسرائيمية أف قطاع غزة كياف معاد ،كقطعت كافة أشكاؿ التكاصؿ

معو ،كفرضت إسرائيؿ حصا انر خانقان ،كاغالقان لكافة المعابر ،كالمنافذ الحدكدية لقطاع غزة كقد أحدث ىذا
الحصار تأثيرات بالغة الخطكرة عمي األكضاع االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالتعميمية ،كالصحية،

كالنفسية ،كما ترتب عمي ىذه السياسات مف تقييد شديد لحركة األفراد كالسمع كاألمكاؿ ،لتشكؿ كاقعان قاسيان
قكض كافة اآلماؿ ،كالطمكحات في غد أفضؿ كمستقبؿ مشرؽ لدل أبناء الشعب الفمسطيني عامة كفي

قطاع غزة عمى كجو الخصكص.

كفي نظرة خاطفة عمي كاقع غزة ،نجد أف عدد سكاف غزة بمغ( )1.6مميكف نسمة أكثر مف( )%50منيـ

دكف الثامنة عشر مف العمر كيعيش( )%38مف أبناء غزة في فقر ،ك( )%31مف قكل العمؿ في غزة

عاطمة عف العمؿ ،ك( )%47مف الشباب عاطمكف عف العمؿ ،كيعاني( )%54مف أبناء غزة مف انعداـ

األمف الغذائي ،كيعتمد أكثر مف( )%75منيـ عمي المعكنات ،ككاف الناتج االقتصادم في عاـ( 2010ـ)
أقؿ بنسبة ( )%20عنو في عاـ(2005ـ) ،كيتـ التخمص مف( )80-50مميكف لتر مف مياه الصرؼ
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الصحي المعالجة جزئيان في البحر يكميان ،كأكثر مف( )%90مف المياه الجكفية في غزة غير صالحة

لمشرب ،كتعمؿ( )%85مف المدارس في قطاع غزة لفترتيف صباحية كمسائية(األمـ المتحدة.)2011 ،
كىذه األرقاـ بدكرىا تعكس مدل الحالة المزرية التي يمر بيا قطاع غزة ،فنسبة األطفاؿ دكف سف الثامنة
عشرة تصؿ إلي نصؼ عدد السكاف ،أم أف األشخاص الذيف يحتاجكف إلي مساعدة رب األسرة نسبتيـ

عالية جدان ،كنسبة الفقر مرتفعة ،كنسبة البطالة مرتفعة إلى حد فاؽ التصكر ،ىذا فضالن عف التمكث البيئي
كانعداـ الظركؼ البيئية كالصحية المناسبة لمحياة اآلدمية.

كسيحاكؿ الباحث جاىدان في الصفحات القميمة أف يرسـ صكرة ألبرز مالمح الكاقع الفمسطيني في قطاع
غزة مع يقيني أف ما سأقدمو ىك صكرة جزئية كمصغره لمكاقع الحقيقي؛ ألف الكاقع الفمسطيني كبير كمعقد

لدرجة أنو ال يمكف ألم باحث أم يحيط بتفاصيؿ ىذا الكاقع ،ألف الكاقع ىك كؿ ما يشكؿ حياة الناس في

المجاالت المختمفة ،بكؿ مظاىرىا ،كظكاىرىا ،كأعراضيا ،كطكارئيا.

تعريف الرضا في المغة:

الرضاSatisfaction :

الرضا في المغة :ضد السخط ،كالسخط الكراىية لمشيء كعدـ الرضا بو ،كفي دعاء الرسكؿ
(صمى اهلل عمية ك سمـ) " :الميـ أني أسألؾ الرضا بعد القضاء " ،كرضيت بالشيء ارتضيت فيك مرضي
(الحاكـ النيسابكرم ج.)447: 4

كجاء أيضان في الرضا " رضي يرضى  /رضان  /كىك بمعني االختيار كالقبكؿ "

(المعجـ العربي األساسي.)529:1988 ،

كفي تعريؼ الرضا قاؿ ابف عطاء السكندرم ،الرضا  :نظر القمب إلى قديـ اختيار اهلل تعالى لمعبد كىك

ترؾ التسخط(الرسالة القشيرية .)79 :

مفيوم الرضا من الناحية النفسية:

كيعرؼ الرضا مف الناحية النفسية بأنو حالة مف التكافؽ ،أك االتزاف الدينامي بيف الكائف كالبيئة

(معجـ عمـ النفس.)30:1984 ،

كالرضا -:ىك أحد عالمات التكافؽ النفسي لمفرد ،كلظاىرة الرضا أىمية في معرفة مدل تكافؽ اإلنساف في
جكانب حياتو المختمفة ،كبو يككف الفرد أكثر إنتاجية كأكثر إيجابية في التفاعؿ ،كأكثر استق ار انر كسعادة
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كيعتمد الرضا عمى اإلرضاء كىك المحؾ الثاني لمتكافؽ النفسي ،كالرضا كاإلرضاء عامالف مكمالف

لبعضيما.

كالرضا -:حالة شعكرية بسيطة تصاحب بمكغ الفرد لغاية ما ،كتعقب إشباع الحاجات كتحقيؽ الرغبات

كاألماني ،كالرضا ىك الشعكر المصاحب لإلقناع النفسي؛ لما حققو الفرد في مجاؿ ما مف مجاالت الحياة

كما سكؼ يحققو مستقبالن(سناء محمد سميماف.)21 ،20 :2010 ،
مقومات الرضا:

يشير مايكؿ أرجايؿ( :)10-9:1993أنو مف الناحية االنفعالية ،السعادة ىي الشعكر باعتداؿ
المزاج ،كمف الناحية المعرفية التأممية ،السعادة :ىي الشعكر بالرضا كاإلشباع ،كطمأنينة النفس ،كتحقيؽ

الذات  ،كالشعكر بالبيجة كالمذة كاالستمتاع  ،إذان فيناؾ عامؿ مشترؾ بيف الناحيتيف ،كىك :الشعكر

بالرضا الشامؿ ،كالذم مف الممكف تقسيمو إلى الرضا عف جكانب معينة ،مثؿ :العمؿ ،الزكاج ،الصحة،

القدرات الذاتية ،كتحقيؽ الذات ،كالمالحظة الميمة ىنا ىي أف السعادة ليست نقيضو لمتعاسة ،بؿ ىما
بعديف مستقميف عف بعضيما استقالالن تامان ،كاف كاف المرء ال يمكف أف يشعر بالسعادة كالتعاسة في آف

كاحد ،كتأكد أيضان أف األفراد الذيف يشعركف بشدة السعادة ،ىـ أنفسيـ الذيف يعيشكف التعاسة بشدة أيضان.

كأكضح أدلر( :)Adlerأف التكافؽ الناجح يتطمب إدراكات كاقعية تمكف الفرد مف التعامؿ بإيجابية مع
مشكالت الحياة ،في حيف يككف سكء التكافؽ نتيجة لتحاشي المكاجية كالتفاعؿ مع مشكالت الحياة

المختمفة(حسف إبراىيـ المحمداكم.)17:2010،

ويرى الباحث :أف اليدؼ الرئيسي الذم نشأ مف أجمو عمـ النفس ،كاف كما زاؿ تخميص البشر مف
االنفعاالت ،كاالضطرابات المؤذية ،التي قد تسبب ليـ ألمان في حياتيـ ،كيستحيؿ أف تستقيـ أمكر الحياة

معيا ،فالسعادة :ىي حالة كجدانية ينشدىا الجميع ،كىي أسمى ما يتمناه الفرد ،كيسعى جاىدان مف أجؿ
الكصكؿ إلييا كادراكيا ،كمما ال شؾ فيو أف الرضا :ىك مقكـ أساسي مف مقكمات السعادة ،فالنقمة كالنفكر
كعدـ الرضا مف دكاعي العمة كالمرض النفسي الذم تتكدر معو الحياة كتسكء.
تعريف الواقع في المغة:
الكاقع في المغة :يفيد الفعؿ الثالثي "كقع" كاشتقاقو يقع ،كقعان ككقكعان :،السقكط ،كانزاؿ الشيء عمى

الشيء ،كىذا ما يفيده في الكالـ حقيقة ،ككأف تقكؿ :كقع الطير عمى أرض أك شجر ،أك كقع المطر عمى
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األرض ،أك كقعت الدكاب ،أم :ربضت عمى األرض .أما في االستخداـ المجازم :فكقعَ بمعنى :حصكؿ

الشيء كثبكتو ،كالقكؿ :كقع الحؽ أم :ثبت ،ككقع الحؽ عميو ،أم ثبت ،ككقع في الشرؾ :حصؿ فيو.

كمفرده الكاقع ضمف ىذا السياؽ المجازم تعني :الحاصؿ كمنيا النازؿ ،كمنيا كممة الكاقعة ،أم :النازلة،

ككقائع أم نكازؿ ،كقاؿ الراغب األصفياني " :كال تقاؿ إال في الشدة كالمكركه " كقد عرفت الكقائع عند
العرب " بأياـ العرب " كدلت الكاقعة عمى "النازلة مف صنكؼ الدىر " كبيذا سمي القرآف يكـ القيامة

بالكاقعة في قكلو تعالى(:كاذا كقعت الكاقعة) (الكاقعة ،)1:أم القيامة بما فييا مف شدة كأىكاؿ(جميمة محمد

الجكقاف.)2009،

ككرد تعريؼ الكاقع في قامكس األداء بأنو الكاقع كقع كقكع الحاصؿ(األداء.)627: 1997،

الكاقع  .الذم ينقر الرحى (.ج) كقعو  .ك – الحاصؿ  .يقاؿ أمر كاقع .كطائر كاقع إذا كاف عمي شجر أك
نحكه(.ج) كقكع ،ككقع .كيقاؿ إنو لكاقع الطير :أم ساكف كمنو الكقيعة بمعنى الفتنة ،مثؿ(نزلت الكقيعة
بينيـ)(المعجـ الكسيط.)1051 :2004 ،

تعريف الواقع اصطالحاً:

كيعرؼ الكاقع في االصطالح بأنو كؿ ما يحيط باإلنساف كالجماعة مف حاؿ كمجاؿ كعصر،

كيؤثر فييما عمى سبيؿ التشكيؿ الراىف ضمف زمف متحرؾ ك"الكاقع " بذلؾ  :ىك حاؿ اإلنساف كالجماعة
بما يحمالنو مف قيـ كأفكار ،كطبائع كخصائص كسمات  ،ضمف مجاالت يحياىا كؿ منيما كيعيشانيا،

مف اقتصادية ،كسياسية كاجتماعية كثقافية كمف المرحمة التاريخية العامة التي

تمر بيا المجتمعات

بسماتيا المختمفة ،كىك ما نطمؽ عميو(العصر) ،كالحاؿ كالمجاؿ كالعصر معاش مف قبؿ اإلنساف كالجماعة
في زمف ممتد متحكؿ ،كالكاقع بذلؾ ليس إال معاصرة الحاؿ كالمجاؿ ،كتشكميما في صيركرة الزمف

المعاش(جميمة محمد الجكقاف.)2009،

التطور التاريخي لمفيوم الواقع:

إف التفسيرات الميثكلكجية التي تتعمؽ بكاقع اإلنساف كما يحيط بيذا الكاقع مف أبحاث مختمفة،

كانت ىذه التفسيرات تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ آخر بصكرة أساطير.

فاألسطكرة ىي قصة مكضكعيا اآللية ،تحاكؿ أف تفسر الظكاىر الطبيعية كاإلنسانية ،في الطبيعة،

07

كظمت ىذه النظرة األسطكرية إلى الكاقع اإلنساني ىي سيدة المكقؼ ،حتى بدأ ظيكر الفمسفة في اليكناف

نحك600ؽ .ـ ككانت الفمسفة عبارة عف أسمكب جديد في التفكير ،أخذ يتعاطى مع مجريات كاقع الحياة
بشكؿ كأسمكب مختمؼ عما سبؽ  .كأكؿ نظرة ناقدة لألسطكرة ،نجدىا عند الفيمسكؼ كزينكفاف ،الذم عاش

في نحك 570ؽ.ـ(جكستايف غاردر.)30 -24 : 1993 ،

كفي ىذه المرحمة بالذات ،يمكف القكؿ أف البشرية قد عبرت مف نمط التفكير األسطكرم ،إلى نمط التفكير
المبني عمى التجربة كالعقؿ .كالكاقع ،ككاف ىدؼ الفالسفة اإلغريؽ األكائؿ ،إيجاد أسباب طبيعية لمظكاىر

الطبيعية(جكستايف غاردر.)35: 1993 ،

كقد بدأ التطكر التاريخي الياـ في دراسة اإلنساف ،كمكقعة في المجتمع عمى يد السفسطائييف،

كفي نفس الحقبة التاريخية التي ظير فييا السفسطائيكف ظير سقراط ،حيث ظيرت عمى يده طريقة

المناقشة كالحكار الستكشاؼ الكاقع كالتعامؿ مع أبعاده كفي ذلؾ يقكؿ شيشركف :أف سقراط(أنزؿ الفمسفة

مف السماء إلى األرض ،كتركيا تعيش في المدف ،تدخؿ البيكت ،مجبرة الناس عمى التفكير بالحياة،

كالتقاليد ،بالخير كالشر).

كفي إطار آخر ظير مفيكـ " التخيؿ :"Fantasia...حيث العالـ الداخمي بكؿ ما ينطكم عميو مف جمكح

مخمكقاتو كعنؼ كائناتو كتفجر قكاه ػ انو عالـ األساطير اليكنانية القديمة ،مف كائنات تجمع بيف أجساـ

البشر كرؤكس الطير أك الحيكاف أك األفاعي ،كذلؾ العالـ الذم يجافي كؿ المجافات عيانية الكاقع المادم
...الفعمي الخارجي(نفيف زيكر.)19 :2002،

مف ىنا نستطيع القكؿ :أف الكاقعية كإطار فكرم أخذت تتبمكر في الكيانات اإلنسانية كالحضارية كصكرة
نقيضة لألكىاـ كالخياالت البعيدة عف جكىر حياة ،البشر فظيرت مدارس الكاقعية في األدب كالشعر

كالسياسة كما إلى ذلؾ.

كالمكضكعي مالو كجكد مادم خارجي منفصؿ عف الذات ،كالذاتي عمى العكس مف ذلؾ ما ينبع مف

(ذاتية الفرد) عمى نحك منافي لمكاقع المكضكعي الذاتي ،كالذاتية إىدار لمكاقع كاعراض عنو كاستسالـ

لمنزكة أك الرغبة ،أك المزاج كتقمباتو ،كأنيا الحائؿ الحقيقي

الذم يحكؿ دكف قياـ العمـ كادراؾ الكاقع,

كصحيح أف ىناؾ الكاقع المادم أك المكضكعي ،أك العياني ،أك الفعمي ،كلو كجكده المستقؿ القائـ بذاتو

كالسابؽ عمى كجكدنا بش انر  .......كأفرادان – الشمس أك القمر كىناؾ الذاتي النفسي الداخمي – الحمـ

كاليالكس كالفف كالصكر الشعرية ،كلكف ىذه الكقائع الخارجية ال بد ليا مف بعد إنساني ،ينقميا كيصكرىا
كيجسدىا في كعى اإلنساف ىذا ىك ببساطة الكاقع النفسي(نفيف زيكر.)18-16: 2002،
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كلعؿ التطكر الياـ في النظر الجاد إلى كاقع الحياة كسمكؾ البشر ،كاف عمى يد الفيمسكؼ فريدريؾ نيتشو،

كىك ألماني عاش بيف( )1900 – 1844حيث كقؼ ىذا الفيمسكؼ ضد فمسفة ىيغؿ ك"التاريخية "

األلمانية فطرح مقابؿ ىذا االىتماـ المطمؽ بالتاريخ ،الحياة نفسيا ،كىك يرل أف المسيحية كالتراث الفمسفي،

قد حكال نظرىما عف العالـ الكاقعي ،ليبينا "السماء " "كعالـ األفكار"(جكستايف غاردر.)480: 1993 ،

ويرى الباحث :أف الكاقع في االستخداـ اليكمي يعني حالة األشياء كما ىي مكجكدة ،ككما كجد
حكلنا ،كما كجد فعال في مقابؿ الخياؿ كالكىـ ،كالكاقع يفيد األشياء كما ىي ال كما يمكنيا أف تككف.

كبطبيعة الحاؿ فإف الكاقع مختمؼ بحسب اختالؼ رؤية الشخص لو ،ككذلؾ األشخاص ،فال يتفؽ فرداف

عمى رؤية شخص معيف في كصفة نفسيان ،فالكاقع كذلؾ يختمؼ باختالؼ النكاحي المادية ،كالنفسية

المحيطة بالفرد ،فاإلنساف ال يمكف أف يعيش بمفرده إال داخؿ نفسو؛ ألننا نكمؿ بعضنا البعض بكصفنا

بش انر ،نؤثر كنتأثر بما يحيط بنا مف أشياء مادية كغير مادية ضمف تفاعمنا مع مككنات العالـ كالكاقع

المعاش سياسيا،ن كاقتصاديان ،كاجتماعيان.

كما الثكرات العربية أك ما بات يعرؼ بالربيع العربي ،كالتي حدثت منذ مطمع العاـ الميالدم  2011كالتي

ىزت عركش حكاـ العرب ،المتربعيف عمى عرش السمطة لسنكات طكيمة ،مثؿ محمد حسني مبارؾ في

مصر ،كمعمر القذافي في ليبيا ،كزيف العابديف بف عمي في تكنس ،كعمي عبد اهلل صالح في اليمف،
كبشار األسد في سكريا الذم كرث الحكـ عف أبيو كال زاؿ حتى كتابة ىذه االطركحة يمارس أبشع جرائـ

تعبير عف رفض الكاقع الذم تعيشو الشعكب العربية كرغبتيا في
القتؿ كالتدمير بحؽ شعبو ،ما ىي إال
ان
تغيير ىذا الكاقع ألنو كاقع مؤلـ.

حقائق وأرقام حول قطاع غزة:

ىك عبارة عف نطاؽ جغرافي ضيؽ يمتد بمكازاة ساحؿ البحر األبيض المتكسط ،حيث يتركز

حكالي( )1.6مميكف نسمة في ىذه المساحة الضيقة مف األرض كالتي ال تتجاكز( )365كـ ،2حيث أف
معظـ ىؤالء السكاف

مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف ىجركا مف قراىـ كبمداتيـ التي احتمت عاـ

)1948ـ) ،كيتسـ قطاع غزة بالزيادة الطبيعية المرتفعة التي يتسـ بيا المجتمع الفمسطيني المقيـ في

األراضي الفمسطينية ،نتيجة الرتفاع معدالت الخصكبة لدل المرأة الفمسطينية ،إذ بمغت الكثافة السكانية

اإلجمالية في الضفة الغربية كقطاع غزة المقدرة لعاـ(2011ـ) نحك( )693فردان كـ ،2بكاقع(  )456فردا
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كـ 8في الضفة الغربية مقابؿ( )4353فردا كـ 2في قطاع غزة ،مع العمـ أف( )%45.5مف مساحة الضفة

الغربية ك( )%24مف مساحة قطاع غزة يمنع عمى الفمسطينييف الكصكؿ إلييا ،نظ انر لبناء المستكطنات
اإلسرائيمية ،كاقامة القكاعد العسكرية عمييا ،أك حصارىا كعزليا نتيجةن لبناء جدار الضـ كالتكسع ،أك
مناطؽ أمنية إسرائيمية ،ىذا كتسجؿ األراضي الفمسطينية ارتفاع في نسبة الشباب إذ يشكؿ الشباب ،في

الفئة العمرية( (29 -15ما نسبتو( )%30مف إجمالي السكاف ،كلعؿ أبرز ما يكاجو الشباب ىك البطالة
كالفقر ،حيث بمغت معدالت البطالة بيف فئة الشباب ،أكثر مف( ،)%30أما عمى مستكل الفقر فقد بمغت

نسبة الفقر بيف فئة الشباب((،)%26الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.)2011،

أبرز مالمح الواقع الفمسطيني في غزة:
أوالً :الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة:

حيث قامت حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي بفرض حصار عمى قطاع غزة ،إثر نجاح حركة المقاكمة

اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية في يناير( ،)2006ثـ عززت إسرائيؿ الحصار في

يكنيك) )2007عقب سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة ،بحيث أغمقت كافة المعابر الحدكدية التي تعتبر
المداخؿ كالمخارج الكحيدة لمبضائع كالسكاف في قطاع غزة ،ىذا الحصار سجف أكثر مف مميكف كنصؼ
المميكف نسمة في منطقة تعتبر مف أكثر مناطؽ العالـ كثافة سكانية ،مما أثار أزمة إنسانية قد طاؿ أمدىا

كنتج عنيا عكاقب كخيمة ،كقد كصؼ كبير مكظفي الشئكف اإلنسانية في األمـ المتحدة(جكف ىكلمز) ىذا
الحصار بأنو شكؿ مف أشكاؿ العقاب الجماعي عمى السكاف الغزييف جميعان(األمـ المتحدة .)2 :2009،
ويرى الباحث :أف ىذا الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة حمقة جديدة مف سمسمة
اإلجراءات التعسفية كالقمعية التي تمارسيا دكلة اإلحتالؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ،كالتي استيدفت كسر

إرادة الشعب الفمسطيني كقيره ،كزج المكاطنيف في دكامة اليأس كاإلحباط كفقداف األمؿ؛ ليصبح اإلنساف

منسمخان عف ذاتو كىكيتو كمجتمعو ،كبالتالي تسيؿ السيطرة عميو كتحقيؽ حمـ إسرائيؿ في تطبيؽ سياسة

الترانسفير ،كالتي بمقتضاىا يتـ إخراج الشعب الفمسطيني مف أرضو التاريخية كاحالؿ الشعب الييكدم بدالن

منو.
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ويؤكد الباحث :أنو عمى الرغـ مف عدـ شرعية ىذا الحصار كقانكنيتو ،ككنو أسكأ أنكاع العقاب
الجماعي الم مارس بحؽ شعب أعزؿ تحت اإلحتالؿ ،إال أف المجتمع الدكلي يقؼ مكقؼ المتفرج ،كلـ يتـ
التدخؿ مف أم جية دكلية ذات عالقة لمطعف بقانكنية ىذا الحصار عبر المحافؿ الدكلية ،باستثناء صكت

خافت لبعض منظمات حقكؽ اإلنساف ،كبقي الشعب الفمسطيني كحده يصارع قسكة كجبركت ىذا الحصار

الذم حرـ المكاطف الغزم مف أدنى حقكقو اإلنسانية ،كأثر بشكؿ سمبي ككبير عمى حياة المكاطنيف،
كافقدىـ األمؿ بالمستقبؿ.

كرغـ قياـ إسرائيؿ عقب االعتداء عمى أسطكؿ الحرية في حزيراف يكنيك  2010ـ بتخفيؼ الحظر

المفركض عمى دخكؿ بعض السمع الغذائية كأدكات المطبخ كلعب األطفاؿ ،إال أف الحصار اإلسرائيمي
المفركض عمى قطاع غزة قد أسيـ في خمؽ كاقع مرير طاؿ كافة مناحي حياة المكاطف السياسية،

كاالقتصادية ،كاإلجتماعية ،كترتب عميو أبعاد عدة خطيرة مست قكت كلقمة عيش المكاطف الغزم كىددت

حياتو ككجكده عمى حد سكاء ،كيعد الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة شكالن مف أشكاؿ

العقاب الجماعي ،كما كيعد انتياكان صارخان لمقانكف الدكلي(منظمة العفك الدكلية.)2010،

ولعل أىم اآلثار المترتبة عمى حصار قطاع غزة ما يمي:

 -1تدمير مصادر كسب الرزق الكريم:

إف النقص الحاصؿ في استيراد المكاد األساسية بما فييا المكاد الخاـ ،عالكة عمى حظر التصدير
قد قضى عمى النشاط االقتصادم في القطاع الخاص كأسفر عف خسارة حكالي( )120000فرصة عمؿ،

كلقد أصبح حكالي( )%40مف األيدم العاممة في غزة ،أك باألحرل أكثر مف( )140000شخص عاطميف
عف العمؿ ،كبات السكؽ المحمي مشبعان بمنتجات زراعية كاف يتـ تصديرىا سابقان ،مما أدل إلى خفض

أثرت سمبان عمى
مردكد المنتجيف ،أما القيكد التي فرضتيا إسرائيؿ عمى الصيد في بحر غزة فقد َ
حكالي( )3500أسرة ،كما خفضت ىذه القيكد كبشكؿ مممكس كمية السمؾ التي يتـ صيده ،كبالتالي
انخفض دخؿ صيادم األسماؾ في غزة(األمـ المتحدة .)3 : 2009 ،

كحسب تقرير منظمة العفك الدكلية ،فقد أدت البطالة الجماعية ،كالفقر المدقع ،كارتفاع أسعار المكاد

الغذائية بسبب نقصيا إلى اعتماد أربعة مف كؿ خمسة غزييف عمى المساعدات اإلنسانية
( منظمة العفك الدكلية .)2010،
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ويرى الباحث :أف كرامة اإلنساف تنبع مف مقدرتو عمى العمؿ ،ككسب قكت يكمو ،كي يصبح
لكجكده معنى في الحياة ،كاسرائيؿ بتدميرىا لمصادر كسب الرزؽ الكريـ جعمت مف الفمسطينييف متسكليف
يستجدكف المساعدات اإلنسانية ،كىي بذلؾ تحاكؿ أف تنتزع مف المكاطف الفمسطيني كرامتو كتسمخو عف

أدميتو كبشر ،ليصبح كجكده بال معنى ،كحياتو بال ىدؼ ،كيصبح دائـ البحث عف لقمة العيش ،دكف
جدكل ،مما يسبب لممكاطف.

كما أف االستيداؼ اإلسرائيمي لـ يقتصر عمى البشر فحسب ،بؿ طاؿ كؿ مقكمات الحياة الكريمة
كمصادر كسب الرزؽ ،كطاؿ التدمير كالخراب أغمب االصكؿ اإلنتاجية في القطاع الصناعي ،كعاثت

جرافات اإلحتالؿ خرابان في أراضي المكاطنيف الزراعية آالؼ المرات عمى امتداد عمر انتفاضة األقصى،

كمع العدكاف الصييكني المتكاصؿ تقكضت فرص التنمية كاالستثمار ،مما أسيـ بشكؿ كبير في ارتفاع

نسبة البطالة ،كتدني مستكل الدخؿ.
 -2انعدام األمن الغذائي:

يحظر ال حصار معظـ الصادرات كيقيد إدخاؿ السمع األساسية بما فييا المكاد الغذائية كالكقكد ،

أما المكاد الغذائية المتكفرة فاف معظميا يأتي مف األمـ المتحدة  ،كغيرىا مف ككاالت اإلغاثة ،أكيتـ
تيريبيا عبر األنفاؽ التي تمر تحت الحدكد بيف مصر كغزة(منظمة العفك الدكلية.)2010،

كيعاني حكالي( )%75مف سكاف غزة( أم أكثر 1.1مميكف نسمة ) مف انعداـ األمف الغذائي ،كيعزل ذلؾ

إلى ارتفاع نسبة الفقر ،كتدمير األصكؿ الزراعية كتضخـ أسعار السمع األساسية ،حيث لكحظ تحكؿ
تدريجي في النظاـ الغذائي لسكاف قطاع غزة تمثؿ باالنتقاؿ مف المأككالت

البركتينات مثؿ الفكاكو

كالخضار كالمنتكجات الحيكانية ،إلى

مرتفعة السعر كغنية

المأككالت منخفضة السعر كغنية

بالكربكىيدرات مثؿ الحبكب كالسكر كالزيت مما قد يؤدم إلى نقص في المعادف كالفيتامينات خاصة لدم

األطفاؿ كالنساء الحكامؿ(األمـ المتحدة .)3:2009،

ويرى الباحث :أف انعداـ األمف الغذائي في قطاع غزة أثر سمبان عمى صحة المكاطف الغزم خاصة

األطفاؿ دكف سف السادسة عشرة مف العمر ،مما دفع ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في قطاع

غزة إلى تخصيص كجبات طعاـ لألطفاؿ في المدارس ،فبسبب الحصار كاإلغالؽ ارتفعت أسعار السمع
االستيالكية مما شكؿ عبئان عمى المكاطف المثقؿ أصالن بيمكـ الفقر كالبطالة كتدني األجكر ،كجعمو يصارع
ىمكـ كأعباء الحياة في ظؿ كاقع يزداد م اررة كقسكة يكمان بعد يكـ.
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 -3أزمة الطاقة والوقود:
إف تخفيض كميات الكقكد الصناعي المسمكح ليا بالدخكؿ مف المعابر الحدكدية ،قد أجبر محطة

تكليد الكيرباء الكحيدة في قطاع غزة عمى الحد مف مستكل اإلنتاج ،مما كلد عج انز في الكيرباء

بنسبة( ( %20.15كيعاني) )%90مف السكاف حاليا مف انقطاع كيربائي لمدة) )4-8ساعات في اليكـ،

أما الباقي

كيبمغ) )%10مف السكاف فال تصمو الكيرباء ،النعداـ المكاد الالزمة لصيانة كتصميح

الشبكة(األمـ المتحدة.)3:2009 ،

كانقطاع التيار الكيربائي بصكرة شبو يكمية ىك سمة بارزة تكاد تككف ثابتة مف مظاىر المعاناة الناجمة

عف ىذا الحصار العدكاني ،األمر الذم ترؾ تأثي انر سمبيان عمى كافة األنشطة االقتصادية ككافة أكجو الحياه

الصحية ،كاالجتماعية ،كالنفسية ،عالكة عمى الخسائر المادية المباشرة كغير المباشرة شبو اليكمية ،التي
يتعرض ليا كافة الشرائح االقتصادية كاألىالي ،بسبب انقطاع التيار الكيربائي كنقص الكقكد(غازم

الصكارني.)2009،

كيشير تقرير جمعية أصحاب محطات الكقكد في قطاع غزة إلى أف االحتياجات اليكمية لمقطاع مف

المحركقات ىي) )350ألؼ لتر مف السكالر((120

ألؼ لتر بنزيف( )350طف غاز باإلضافة إلى

( (350ألؼ لتر يكميا مف السكالر الصناعي لتشغيؿ محطة الكيرباء ،إال أنو في ضكء القرار اإلسرائيمي

في نياية نكفمبر( )2007بخصكص تخفيض كميات المحركقات ،فقد انخفضت كميات السكالر اليكمية

إلى( )90ألؼ لتر فقط ،بنسبة انخفاض( ،)%74كانخفض البنزيف إلى( ) 25ألؼ لتر فقط ،بنسبة
إنخفاض( )%79كانخفض الغاز إلى( )100طف بنسبة انخفاض).)%71

األمر الذم فرض عمى كافة الجيات المعنية سكاء في أكساط الحككمة ،أك في أكساط الميربيف ،إيجاد
السبؿ الكفيمة بتأميف كميات المحركقات الالزمة لقطاع غزة عف طريؽ األنفاؽ مف مصر كبأسعار رخيصة

جدان ،حققت أرباحان طائمة لمميربيف كغيرىـ إلى جانب تكفر ىذه السمعة بسعر أقؿ ب( )%60مف األسعار

الحككمية السابقة(غازم الصكراني.)2009 ،

كفي مقارنة بسيطة ما بيف ساعات انقطاع التيار الكيربائي في محافظات قطاع غزة ،كنظيراتيا محافظات

الضفة الغربية ،بمغت ساعات انقطاع التيار الكيربائي) )2300ساعة في العاـ في قطاع غزة ،فيما ال
تتجاكز ساعات االنقطاع) ،)5ساعات في العاـ في الضفة الغربية

(مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف.)2011 ،

ويؤكد الباحث :عمى الضرر الكبير المترتب عمى االنقطاع المتكاصؿ كالمتكرر لمتيار الكيربائي
في قطاع غزة عمى كافة مناحي الحياة ،فعجمة اإلنتاج اإلقتصادم قد تضررت بشكؿ كبير ،ناىيؾ عف
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اعتماد الطالب في الجامعات كالمدارس عمى التيار الكيربائي بشكؿ

كبير في دراستيـ ،فالكيرباء

آثار كمعاناة كبيرة ،في مجاالت
أصبحت جزءان مف أساسيات الحياة اليكمية لممكاطف كانقطاعيا يسبب لو ان
عدة ،مما كلد لدل المكاطف حالة مف الضغط النفسي الشديد.

كمنذ بداية شير مارس( )2012تـ فرض قيكد مشددة مف قبؿ الحككمة المصرية عمى الحدكد مع قطاع

غزة ،كعمى ككبرم مبارؾ الذم يمر مف فكؽ قناة السكيس ،بيدؼ منع تيريب الكقكد كالمحركقات إلى
قطاع غزة ،مما أدم إلى تكقؼ محطة تكليد الكيرباء الكحيدة في قطاع غزة ،كالتي تعمؿ بالكقكد الميرب،
مما أثار أزمة إنسانية كبيرة طالت كافة مناحي الحياة لممكاطف الغزم لتضيؼ لو بؤسان عمى بؤسو ،كنتج
عف ىذا التشديد مف قبؿ الحككمة المصرية أزمة كقكد في قطاع غزة تكقفت معيا الكثير مف كسائؿ النقؿ

كالمكاصالت ،مما خمؽ أزمة لكافة شرائح المجتمع حيث أعيقت حركة تنقؿ األفراد كطالب الجامعات
كالمكظفيف ،مما زاد مف العبء النفسي عمى المكاطف الغزم.

 -4تدىور البنية التحتية الصحية والمائية:
يتـ تصريؼ( )80مميكف لتر يكميان مف مياه الصرؼ الصحي الغير معالجة كالمعالجة جزئيان في

البيئة ،بسبب انعداـ الصيانة كالتحديث المالئـ لمبنية التحتية الخاصة بمياه الصرؼ الصحي ،كىذا يزيد

مف تمكث البحر كتمكث المياه الجكفية ،مما يسبب مشاكؿ صحية خطيرة ،كمف الجدير بالذكر

أف( )%10.5فقط مف المياه الجكفية المستعممة في غزة تتكافؽ مع معايير السالمة التي تنص عمييا
منظمة الصحة العالمية(األمـ المتحدة.)4:2009 ،

كأكدت نتائج دراسة عممية كجكد مجمكعة مف المشاكؿ الصحية كالبيئية التي تسبب فييا الحصار
المفركض مع قطاع غزة ،كفي مقدمة ىذه المشاكؿ تراكـ النفايات الصمبة ،كتكدسيا في أماكف تجميعيا،
كما ينتج عف ذلؾ مف انتشار القكارض التعايشية كاآلفات الحشرية المؤذية لصحة اإلنساف كبيئتو فضال

عف انتشار الركائح الكريية ،كالغازات السامة المؤذية كتمكث اليكاء الناجـ عف حرؽ أككاـ القمامة،

كتمكث التربة كالمياه الجكفية ،بالنفايات الصمبة كعصاراتيا ،كىذا فضال عف التيديد الحاصؿ لشكاطئ بحر
غزة الذم يعتبر مصدر االستجماـ الكحيد لسكاف قطاع غزة(عبد الفتاح عبد ربو.)2008،
 -5ازدىار تجارة األنفاق:
لقد لجأ سكاف قطاع غزة إلى حفر أنفاؽ تيريب أسفؿ الحدكد المصرية الفمسطينية ،كذلؾ بيدؼ

إدخاؿ السمع األساسية كالمحركقات إلى قطاع غزة المحاصر كميا ،كعمى الرغـ مف التأثير السمبي ليذه

األنفاؽ في بعض الجكانب ،إال أنيا شكمت شرياف الحياة الكحيد لقطاع غزة في الفترة التي سبقت تخفيؼ
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إجراءات الحصار التي اتخذتيا حككمة االحتالؿ في أعقاب السيطرة عمى أسطكؿ الحرية ،كيشير مركز

الميزاف الفمسطيني أف الفقر كالفاقة الشديدة تدفع عشرات الفمسطينييف لممغامرة بحياتيـ كالعمؿ في األنفاؽ
دكر
مف أجؿ لقمة الخبز ،كيأتي ذلؾ في خضـ استمرار الحصار كاآلثار المدمرة التي افرزىا بحيث لعبت ان

جكىريان في تكريس كتعزيز ظاىرتي البطالة كالفقر ،كدفع الفمسطينييف لحفر األنفاؽ كبديؿ عف المعابر
المغمقة ،كما أجبر قطاع كاسع مف شريحة الفقراء كالعاطميف عف العمؿ إلى العمؿ في األنفاؽ كسبيؿ

لتكفير مصادر الرزؽ ،كذلؾ عمى الرغـ مف األخطار التي يتعرض ليا العاممكف داخؿ األنفاؽ.

حيث أظيرت إحصائية حقكقية بتاريخ  25/9/2011أف) )197فمسطينيان قتمكا خالؿ حكادث العمؿ في

األنفاؽ أسفؿ الحدكد الفمسطينية المصرية فيما أصيب قرابة( )600آخريف منذ العاـ  2006مف بيف ىؤالء

القتمى( )10أطفاؿ(مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف 2011،ـ ).

كيشير مصطفى إبراىيـ( :) 2011أف الحككمة في غزة أسرفت في االعتماد كميان عمى األنفاؽ حتى بعد

رفع الحصار جزئيان ،كسمحت لكؿ شخص يستطيع فتح نفؽ أف يعمؿ بو ،كيشغؿ مف يشاء مف العماؿ،

بما فييـ األطفاؿ ،مما أضعؼ الرقابة الحقيقية كاجراءات السالمة كالكقاية ،كما فشمت الحككمة في الحد

مف ادخاؿ عدد مف السمع غير الضركرية.

كيخاطر آالؼ الناس ،منيـ أطفاؿ ،كؿ يكـ بحياتيـ بتيريب السمع عبر أنفاؽ تحت الحدكد مع مصر،

كتجارة األنفاؽ المزدىرة ىي نتيجة مباشرة لمقيكد المفركضة عمي استيراد مكاد البناء ،كنقص فرص العمؿ
كاالحتياجات اليائمة لمبناء في قطاع غزة( األمـ المتحدة.)2011 ،
ويرى الباحث :أنو عمى الرغـ مف الجكانب اإليجابية ألنفاؽ التيريب المنتشرة أسفؿ الحدكد

الفمسطينية – المصرية ،في مدينة رفح جنكب قطاع غزة ،حيث ساىمت في تقميؿ الضرر الكبير الذم
لحؽ باالقتصاد المحمي ،كخففت مف حجـ العبء الكبير الذم كاف يثقؿ كاىؿ المكاطف الغزم بفعؿ

الحصار ،إال أف ىذه األنفاؽ باتت تشكؿ خط انر كتيديدان كبي انر عمى أمف كاستقرار كسالمة المجتمع
الفمسطيني في قطاع غزة ،ككنيا كفرت لمميربيف فرصة جيدة ككسيمة سيمة إلدخاؿ الكثير مف المكاد

كالعقاقير المخدرة ،التي تسبب اإلدماف كتضر بالمكاطف كالسيما فئة الشباب الذيف لكحظ تعاطي نسبة كبيرة
منيـ لمثؿ ىذه المكاد المخدرة مف قبيؿ األترماؿ كغيرىا مف المكاد المخدرة ،كما تـ استغالؿ أنفاؽ التيريب
إلدخاؿ بعض األدكية الغير مصرح بيا طبيان كالغير خاضعة لرقابة ك ازرة الصحة كنقابة الصيادلة ،في

قطاع غزة بسبب انتشار ىذه األنفاؽ عمى مساحة كبيرة مف الحدكد مع جميكرية مصر العربية.

ىذا باإلضافة لمضرر الكبير الذم أحدثتو أنفاؽ التيريب عمى االقتصاد المحمي اليش كالمتداعي بفعؿ

الحصار ،بحيث يتـ في أحياف كثيرة إدخاؿ سمع ليا بديؿ كطني كبأسعار رخيصة جدان ،كدكف أدني رقابة
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عمى جكدة ىذه السمع ،مما يسيـ في تدمير االقتصاد المحمي ،كفي السنكات القميمة الماضية عال صكت

مزارعي قطاع غزة بالشككل مف انييار المكسـ الزراعي بسبب إدخاؿ كميات كبيرة مف الزيتكف كزيت

الزيتكف الميرب ،كالذم يباع باألسكاؽ المحمية بسعر أقؿ مف تكمفة إنتاج الزيت المحمي مما شكؿ عبئان
عمى طبقة المزارعيف ،كىذا بدكره أدل إلى خسارة االقتصاد المحمي المثقؿ بعبء الحصار اإلسرائيمي

الخانؽ ،المفركض عمى قطاع غزة منذ حزيراف(.(2007

 -6تأثر قطاع اإلنشاءات والمقاوالت:
لقد عانى قطاع اإلنشاءات كالمقاكالت نتيجة إغالؽ المعابر كمنع إدخاؿ المكاد الخاـ ،كمف بينيا

مكاد البناء مثؿ ،الحديد ،كالصمب ،كاإلسمنت.

كقد أشار ماىر الطباع( )2009أف جميع مشاريع البناء كالتطكير التي تنفذىا األكنركا قد تكقفت ،كىي

تشكؿ مصدر دخؿ لما يزيد عف) )121ألؼ شخص كتقدر تكمفة المشاريع التي تـ إيقافيا بحكالي()93

مميكف دكالر.

كذكر تقرير صادر عف مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية التابع لألمـ المتحدة أف كافة مصانع البناء

أغمقت ،مما تسبب في فقداف( )3500فرصة عمؿ ،كأضاؼ التقرير أف كافة مشاريع البنية التحتية العامة
كمشاريع الصيانة بما في ذلؾ المشاريع الممكلة مف المساعدات الخارجية  ،كمشاريع البناء الخاصة

كمشاريع الك ازرات كالبمديات قد تضررت بشكؿ كبير بسبب اإلغالؽ كنقص مكاد البناء

(األمـ المتحدة.)2009 ،

كقد أدل حظر إستيراد مكاد البناء إلى منع إعادة بناء أغمب المنازؿ التي دمرت بشكؿ كامؿ أثناء الحرب

التي شنتيا دكلة اإلحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أكاخر عاـ  2008كالتي تبمغ( )3450منزالن
باإلضافة إلى المنازؿ التي أصابتيا أضرار جسيمة كتبمغ( )2870منزالن ،كما لـ يتسنى بناء أم كحدة

سكنية كذلؾ لمكاكبة الزيادة السكانية المتسارعة في قطاع غزة كذلؾ النعداـ مكاد البناء

(األمـ المتحدة.)3:2009 ،

ويرى الباحث :أنو عمى الرغـ مف لجكء الفمسطينييف في قطاع غزة إلى التحايؿ عمى الحصار مف خالؿ
إدخاؿ مكاد البناء عبر األنفاؽ ،مثؿ :الحديد كاإلسمنت كالحصمة ،إال أف الكمية التي يتـ تيريبيا عبر

األنفاؽ ال تفي بحاجة السكؽ المحمي مف ىذه المكاد ،ىذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعارىا مما شكؿ عبئان
ثقيالن عمى األفراد الذيف يرغبكف في تأسيس كبناء بيكت ليـ ،مما فاقـ مف األزمة ،حتى األشخاص المقبميف
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عمى الزكاج ،كيرغبكف باستئجار شقؽ بالكاد يجدكف بيكت أك شقؽ تأكييـ ،ىذا فضالن عف تضاعؼ أجرة

ىذه الشقؽ.

كما أف عممية إدخاؿ المكاد المستخدمة في عمميات البناء عبر أنفاؽ التيريب ،خاضعة لمتقمبات السياسية

في المنطقة ،فكجكد أم تدىكر في العالقات السياسية بيف مصر كحركة حماس ينعكس سمبان عمى عمؿ

أنفاؽ التيريب ،كتشدد إجراءات الرقابة عمى الحدكد مف قبؿ الحككمة المصرية ،كتشح السمع مف السكؽ
المحمي ،كتقفز أسعارىا إلى مستكيات عالية ،مما يشكؿ عبئان عمى المكاطف المرىؽ أصالن.
ثانياً :الصراع الفمسطيني ـ اإلسرائيمي المتواصل:

تذبذبت حدة عنؼ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي خالؿ الفترة الالحقة عمى فرض الحصار

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة إال أنيا لـ تتكقؼ نيائيان بشكؿ كامؿ ،حيث شيدت فترة الحصار تصعيديف

اثنيف بالغي الخطكرة نتيجة العمميات العسكرية اإلسرائيمية ،التصعيد األكؿ :كاف أثناء عممية(الشتاء الحار)

مف تاريخ  27شباط حتى  4آذار2008ـ ،كالتصعيد الثاني :كاف أثناء عممية الرصاص المصبكب

( 27كانكف األكؿ 2008ػ18 -كانكف الثاني  )2009كما شيدت مدة الحصار بعض اليدكء النسبي في

فترة كاحدة امتدت خالؿ المدة( 19حزيراف  4-تشريف الثاني  )2008كذلؾ في إطار كقؼ إطالؽ النار

بكساطة مصرية ،كفي الكقت الراىف ،مازالت تحصؿ بعض حكادث العنؼ المتفرقة ،كلكف إجماالن انخفض
العنؼ اإلسرائيمي الفمسطيني المتبادؿ بشكؿ ممحكظ في غزة منذ أف أعمنت بشكؿ منفصؿ كؿ مف إسرائيؿ

كحماس كقفان لعمميات إطالؽ النار في  18كانكف الثاني عقب نياية(الرصاص المصبكب)

(األمـ المتحدة.)11:2009،

كشكمت الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة(الرصاص المصبكب) الحمقة األكثر رعبان في تاريخ

الصراع منذ بدء انتفاضة األقصى كحتى المحظة الراىنة ،فكانت نمكذجان حيان لإلرىاب كالقتؿ كالتدمير
الكحشي الذم طاؿ كافة معالـ الحياة في قطاع غزة ،ىذه الحرب التي بدأت يكـ السبت المكافؽ السابع

كالعشريف مف كانكف األكؿ ديسمبر  ،2008كاستمرت حتى  18كانكف ثاني

(أحمد إبراىيـ حماد .)14:2010 ،

يناير 2009

كقد أدت ىذه الحرب إلى إستشياد( )1383فمسطيني ،كأدل استخداـ الجيش اإلسرائيمي لذخائر الفسفكر
األبيض كالمدفعية الثقيمة كالقذائؼ المسمارية ،عكضان عف القصؼ الجكم المكثؼ عمى المناطؽ ذات

الكثافة السكانية ،قد زاد مستكل الخطر المحدؽ بالسكاف المدنييف كتشير اإلحصائيات أف نسبة المدنييف

مف قتمى الحرب تتراكح بيف( )%83 -%73مف مجمكع الكفيات(األمـ المتحدة .)83:8002،
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ويرى الباحث :أف التصعيد األخير الذم حدث بتاريخ  2مارس  2012في أعقاب اغتياؿ زىير
القيسي ،األميف العاـ لمجاف المقاكمة الشعبية ،عصر يكـ الجمعة  2/3/2012يدؿ عمى مدل ىشاشة

اليدنة الغير معمنة بيف الطرفيف حككمة حماس في قطاع غزة كدكلة اإلحتالؿ كالتي كانت تتـ دكمان
بكساطة مصرية ،فمكجة العنؼ أعادت إلى األذىاف صكرة الحرب األخيرة عمى قطاع غزة ،كدلت بما ال

يدع مجاالن لمشؾ أف اإلحتالؿ اإلسرائيمي ال يحترـ اإلتفاقيات كالمكاثيؽ.
رابعاً :أزمة البطالة المتفاقمة:

لقد أدل الحصار االسرائيمي الخانؽ عمى قطاع غزة إلى اتساع حجـ البطالة كالفقر ،كارتفاع نسبة

اإلعالة( (6 -1تقريبان ،حيث بمغت نسبة البطالة في قطاع غزة – منتصؼ عاـ  ،)%35.6(2009مف
مجمكع القكل العاممة البالغة حكالي  348ألؼ منيـ( )105000في القطاع العاـ

منيـ( )75ألؼ

يتقاضكف ركاتبيـ مف حككمة راـ اهلل ،ك( (30ألؼ مف حككمة غزة إلى جانب( )119ألؼ يعممكف في
القطاع الخاص منيـ حكالي( )20ألؼ عامؿ في االكنركا كالمؤسسات غير الحككمية ،أما العاطميف عف

العمؿ فيقدر عددىـ بحكالي( )124ألؼ عاطؿ عف العمؿ ،كىؤالء المتعطميف يعيمكف ما يقرب مف))615
ألؼ نسمة بمعدؿ إعالة( )5-1ما يعادؿ( )%41مف مجمكع سكاف القطاع البالغ( )1.6مميكف نسمة
يعيشكف تحت مستكل خط الفقر أك في حالة مف الفقر المدقع(غازم الصكراني.)3:2009،

كعمكمان لـ يعثر ،في الفترة بيف إعالف تخفيؼ القيكد في أعقاب مأساة أسطكؿ الحرية ،كنياية عاـ

 ،2010إال( ،)6100شخص إضافي عمى كظائؼ في كؿ أنحاء غزة ،بينما كاف) ،(118000يبحثكف
عف كظائؼ دكف جدكل ،كىذا يعني أف نسبة البطالة في تمؾ الفترة انخفضت بنسبة اثنيف بالمائة فقط،

مف( )37.3 -39.3في المائة ،كىك كاحد مف أعمي معدالت البطالة في العالـ(األمـ المتحدة.)2011 ،

ويرى الباحث :أف أزمة البطالة التي باتت تضرب جذكرىا بعمؽ في قطاع غزة كالتي ال زالت
آخذه باالزدياد ،كذات تأثير سمبي كخطير جدان عمى المجتمع الغزم بصفة عامة كعمى فئة الشباب بصفة
خاصة ،فيي تسمب الشباب األمؿ بالمستقبؿ ،كىى بال أدنى شؾ تشكؿ العامؿ األقكل كاألىـ في دفع

الشباب إلى التفكير باليجرة ،فاليجرة مف كجية نظر الغالبية ليست ىدفان بحد ذاتيا ،بؿ ىي كسيمة ،لتحقيؽ

ىدؼ كىك الحصكؿ عمى فرصة أفضؿ قد تؤمف لو مستقبالن ينشده ،مف ىنا تبرز قيمة العمؿ ككنيا
الطريؽ نحك تحقيؽ الذات المادية ،كبالتالي الحصكؿ عمى اإلشباع النفسي كالمعنكم.
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فالبطالة كعدـ المقدرة عمى إيجاد فرصة عمؿ تؤمف لمشاب حياة كريمة ،ىي النقيض لألمف كاإلستقرار

النفسي ،كتخمؽ لدل الشباب حالة مف الصراع الداخمي الذم تستحيؿ معو الحياة بيناء ،كبالتالي يتكلد لديو
الشعكر بالغضب كالنقمة ،كقد أكدت الكثير مف الدراسات التي أجريت عمى فئة غير العامميف أف عدـ

مقدرة الشاب عمى الحصكؿ عمي كظيفة أك مينة ،تسبب لو اضطرابات نفسية خطيرة كقد تدفع الكثير مف

األفراد إلى إدماف المخدرات أك االنتحار.
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مستوى الطموح
مقدمة:

إف مكضكع مستكل الطمكح بات يحظى باىتماـ كبير بيف أكساط العمماء كالباحثيف ،في مجاؿ

الدراسات النفسية كالتربكية ،كذلؾ ككنو محركان رئيسيان مف محركات السمكؾ البشرل الفعاؿ ،كعامالن قكيان
مف عكامؿ التقدـ اإلنساني ،كما ليذا المتغير مف دكر كبير ،كأساسي ،كىاـ في التكافؽ كالتكيؼ النفسي

كاالجتماعي .

كيرل البعض أف نجاح أك إخفاؽ الفرد في أم عمؿ ،ما ىك إال رىيف بما لدل ىذا الفرد مف طمكح فغالبان
األفراد المبدعيف كالمتميزيف يتصفكف بأف لدييـ مستكل مرتفع مف الطمكح  ،كىذا بدكره ينعكس إيجابان عمى

نفسية الفرد نحك اآلخريف .

كيرل أيزنؾ  ،Eysenkأف لكؿ شخصية إنسانية أربعة أبعاد رئيسية نستطيع مف خالليا فيـ بناء

الشخصية المميزة لكؿ فرد ،كيعتبر مستكل الطمكح أحد ىذه األبعاد(عمي الزىراني .(54: 2009 ،

كمستكل الطمكح عند األفراد مرتبطان ارتباطان قكيان بعدة عكامؿ ،لعؿ مف أىميا :التنشئة االجتماعية ،األسرة،
كذكاء الفرد ،كمدل ثقة الفرد بذاتو كقدراتو ،ككذلؾ االستعداد النفسي العاـ لدل الفرد.

كمستكل الطمكح مثمو مثؿ السمات الشخصية ،كالقدرات العقمية األخرل لو درجات تتفاكت مف فرد آلخر،
فقد يككف مجرد رغبة في القياـ بتحقيؽ ىدؼ ،كقد يككف عمى درجة مف القكة بحيث يحدد اليدؼ ،كيعبئ

قكل الجسـ لتحصيمو ،كفى الحالة األخيرة يقاؿ :أف مستكل الطمكح عند الفرد عاؿ أك راؽ

(رمزية الغريب.)328 :1990 ،

حيث يؤثر مستكل الطمكح بشكؿ مباشر عمى قدرة األفراد عمى اتخاذ الق اررات التي يمكف أف تؤثر عمى
مستقبؿ الفرد(حسيف أحمد حساف.)178 :2005 ،
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تعريف مستوى الطموح:

أوالً :التعريف المغوي:

طمح ببصره يطمح طمحان :شخص ،كأطمح فالف بصره :رفعو ،كرجؿ طماح بعيد الطرؼ ،كبحر

طمكح المكج :مرتفعان ،كطمح :أم أبعد في الطمب(ابف منظكر.)103 : 1993،

كجاء في أساس البالغة مف(طمح) " طمحت ببصرم إليو ،كنساء طكامح إلى الرجاؿ التي تبغض زكجيا

كتنظر إلى غيره ،كطمح المتكبر بعينو :شخص بيا ،كفرس طامح الطرؼ  .كطمح الفرس طمكحان

كطماح :ركب رأسو في عدكه رافعان بصره ،كىك طماح كطمكح ،كفيو طماح كجماح  .كمف المجاز طمحت

بشيء في اليكاء رميت بو(الزمخشرم.)335: 1992،
" كجاء في المعجـ الكسيط "

(طمح) الفرس كنحكه  :رفع يديو .كػ بالشيء في اليكاء :رماه(الطامح) كؿ مرتفع كػ مف النساء التي

تبغض زكجيا كتنظر إلى غيره.

(الطماح)الكثير الطمكح .كػ ذك الطرؼ البعيد المرتفع.

(الطماح) :يقاؿ :بحر طمكح المكج :مرتفعة .كبئر طمكح الماء.
(طمح) الماء كنحكه ػ طمكحان كطماحان ،إرتفع كيقاؿ طمح ببصره :رفعو كحدؽ كػ بأنفو تكبر .كػ إلى

األمر تطمع كاستشرؼ  .ك ػ في الطمب :أبعد.

(اطمحو)  :جعمو يطمح .كػ بصره إليو :رفعو(المعجـ الكسيط.)565 : 2004،
ثانياً :التعريف السيكولوجي:

ىك عبارة عف اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو في المجاؿ ،األكاديمي ،أك التعميمي ،أك

الميني ،أك األسرم ،أك الكظيفي ،كيتطمع إليو كيسعي لتحقيقو بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات

كمشكالت تنتمي إلى ىذا المجاؿ ،كيتفؽ ىذا اليدؼ كالتككيف النفسي لمفرد كاطاره المرجعي ،كيتحدد

حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا(صالح الديف أبك ناىية.)2012 ،

يشير كامؿ دسكقي( :)31 : 1985إلى أف مستكل الطمكح ىك المعيار الذم يحكـ بو الشخص عمى أدائو
الخاص ،كنجاح أك فشؿ عمى بمكغ ،ما يتكقعو لنفسو في تمايز عف التحصيؿ أك التطمع.
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كتعرفو كاميميا عبد الفتاح( :)13 : 1972بأنو سمة ثابتة ثباتان نسبيان تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى

مستكل معيف يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد كاطاره المرجعي ،كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي يمر
بيا الفرد خالؿ سني حياتو.

كيعرفو سيد عبد العاؿ( :)16 : 1976بأنو معيار يضع الفرد في إطار أىدافو المرحمية ،كالبعيدة في
الحياة  ،كيتكقع الكصكؿ إلييا عف طريؽ سعيو المتكاصؿ في خبرتو بقدراتو الراىنة.

كيعرؼ مستكل الطمكح أيضا بأنو "األىداؼ التي يضعيا الفرد لذاتو في مجاالت تعميمية ،أك مينية ،أك
أسرية ،أك اقتصادية ،كيحاكؿ تحقيقيا ،كتتأثر بالعديد مف المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد ،أك القكل

البيئية المحيطة بو "( آماؿ أباظة.)76: 2004 ،
كتكرد ىناء أبك شيبو( :)54: 1987بأف مستكل الطمكح ىك " درجة نسبية تختمؼ مف فرد آلخر حسب
تقدير الفرد لذاتو ،كتؤثر ىذه الدرجة عمى خبراتو كتتأثر بيا ،كىى قمة أىداؼ الفرد كمحركة سمككو.

كأشار يكسؼ عبد الفتاح منصكر( :)34 : 1992إلى أف مستكل الطمكح ىك درجة تحقيؽ اليدؼ الممكف
الذم يضعو الفرد لنفسو كيسعى لتحقيقو مف خالؿ أدائو في المجاؿ الشخصي ،كالنفسي ،كاألكاديمي،

كالميني ،كالتغمب عمى ما يصادفو الفرد مف عراقيؿ كمشكالت بما يتفؽ كتككيف الفرد كاطاره المرجعي

كحسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا.
طبيعة مستوى الطموح:

يرل صالح الديف أبك ناىية( :)13:2012أف مستكل الطمكح يتحدد بناء عمى مدل تخطي الفرد

لمعقبات التي تقابمو أثناء سعيو لتحقيؽ اليدؼ الممكف الذم كضعو الفرد لنفسو في المجاؿ األكاديمي ،أك
الميني ،أك الكظيفي ،أك أم مجاؿ حيكم آخر بالنسبة لمفرد ،كمستكل الطمكح يعتبر دافع مف ضمف

مجمكعة الدكافع التي تدفع الفرد إلى تحقيؽ الكثير مف أىدافو كمطامحو.
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كترل كاميميا عبد الفتاح( :)10 :1990أف ىناؾ شكالف لطبيعة مستكل الطمكح ك ىما-:
 -1مستوى الطموح باعتباره استعداداً نفسياً:

كالمقصكد باالستعداد النفسي لمستكل الطمكح ،أف بعض الناس عندىـ الميؿ لتقدير ك تحديد أىدافيـ في

الحياة تقدي انر يتسـ إما بالطمكح الزائد أك الطمكح المنخفض ،كىذا االعتبار في تحديد طبيعة مستكل الطمكح

يدفعنا إلى مناقشة فكرة الكراثة أك فكرة االكتساب ،غير أف ىذه النقطة لـ تعد مكضكعان لممناقشة ،ألف لكؿ
فرد تككينو البيكلكجي الخاص ،ك ىك في الكقت نفسو ال يعيش منعزؿ عف التفاعالت االجتماعية في البيئة
التي يعيش فييا ،ك مف ثـ يمكف القكؿ بأف مستكل الطمكح لدل كؿ فرد يتأثر بالعكامؿ التككينية ،ك عكامؿ

التدريب ،كالتربية ،كالتنشئة المختمفة.
 -2مستوى الطموح باعتباره سمو:
يمكف القكؿ بأف مستكل الطمكح ىك عبارة عف سمو ،عمى أساس أنو استعداد عاـ أك صفو سمككية ثابتة
نسبيان بما لدل الفرد مف استعدادات مكركثة أك مكتسبة ،ككذلؾ تتأثر بالمكاقؼ المختمفة في المجاؿ

السمككي ،أم أننا ال نتكقع أف يككف مستكل الطمكح سمة عامة ثابتة ثباتان مطمقان في كؿ المكاقؼ ،بؿ ثبات
نسبي اعتبا انر لممكقؼ ك عناصره المختمفة(خالد أبك ندل.)45 : 2004،

أساليب تحديد مستوى الطموح:
يمكف استخداـ بعض األساليب التي كضعيا العمماء كالباحثيف في مجاؿ الدراسات النفسية كالتربكية،
لممساعدة في التعرؼ عمى مستكل الطمكح عند األفراد ،كذلؾ بيدؼ الحكـ إذا ما كاف الفرد طمكح ،أـ ال،

كفيما يمي بياف لتمؾ األساليب كىى:
 -1التجارب المعممية:

كتستخدـ ىذه الطريقة لقياس األىداؼ القريبة فقط ،كالتي يككف النجاح فييا ممكف التحقؽ بأقصر كقت

ممكف ،كفي مثؿ ىذه التجارب يعطى الفرد مياـ معينة ،كمف خالؿ تنفيذ الفرد ليذه المياـ يعرؼ الدرجة

التي حصؿ عمييا أك بمغيا في المحاكلة األكلى التي قاـ بيا في سبيؿ تنفيذ ىذه المياـ ،ثـ يسأؿ الفرد عف
الدرجة التي يتكقع الحصكؿ عمييا في المحاكلة الثانية التي سكؼ يقكـ بيا لتنفيذ المياـ المكمؼ بيا ،كذلؾ

كفؽ الخبرات التي مر بيا خالؿ المحاكلة األكلي ،كىـ بذلؾ يحاكلكا رصد مستكل الطمكح لديو مف خالؿ

تقييمو ألدائو قبؿ البدء بو ،بمعني أف الشخص الذم يتميز بمستكل مرتفع مف الطمكح سكؼ يتكقع النجاح
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في الميمة الثانية ،بعكس الشخص الذم يتميز بقدر منخفض مف الطمكح بحيث يككف تكقعو لمنجاح

منخفض.

كقد قاـ عدد مف العمماء بعمؿ تجارب تتعمؽ بمستكل الطمكح ،كمف ىؤالء العمماء ليفف

،Levin

كفستينجر  ،Festingerكسيرز  ،Searsكقد أكضحت تجاربيـ أف في التجارب المعممية تحدد المياـ
مستكيات الفرد إذ يخبرنا الفرد عما يطمح إليو ،كالبعض يضعكف أىدافيـ أعمى مما عرفكه عف أدائيـ

السابؽ ،في حيف البعض اآلخر يضع ىذه األىداؼ مناسبة ألدائيـ السابؽ ،كتمؾ األىداؼ تككف مرتفعة
بعد النجاح ،بينما تنخفض بعد الفشؿ(حنا خميؿ الحمبي.)45 : 2000 ،

 -2الدراسات الكمية:
كقد عكؼ الكثير مف الباحثيف عمى استخداـ ىذا األسمكب بغرض قياس مستكل الطمكح عند األفراد ،كىك

عبارة عف سؤاؿ ما ىي األماني كاآلماؿ التي تريد أف تصؿ إلييا في المستقبؿ كتكافح مف أجؿ الكصكؿ
إلييا ،كقد ذكر بعض العمماء مثؿ ككب ،ككيمز ،أف ىذا النكع مف الدراسات يعطى مؤش انر ىامان لألىداؼ
البعيدة كالقريبة التي يطمح ليا الشخص ،كتككف ىذه األىداؼ مختمفة مف مرحمة إلى أخرل مف عمر

الفرد ،ففي مرحمة الطفكلة تككف مبنية عمى اإلنجاز الشخصي كالقبكؿ الشخصي ،أما في مرحمة المراىقة
فترتكز عمى المكانة كالمنزلة اإلجتماعية كالشيرة(رشا الناطكر.(16 :2008 ،

كلقد انتقؿ قياس مستكل الطمكح مف التجارب المعممية إلى قياس عبر المكاقؼ الحياتية كما فعؿ(تشايمد

كزمالءه )1954 ،ألنو كما يرل أف بعض التجارب المعممية قد ال تككف كثيقة الصمة باألحداث في حياتنا،
حيث يعتمد األسمكب السيككمترم ،عمى االستبيانات التي تتككف مف أسئمة مفتكحة تتعمؽ برغبات الفرد

المستقبمية كطمكحاتو ،كقد تعتمد أحيانان عمى األسئمة المغمقة خاصة إذا كانت فئة المفحكصيف مف المراحؿ
العمرية الدنيا(كاميميا عبد الفتاح .)49 : 1972 ،

كاستم ار انر ليذا النيج الكمي قاـ صالح الديف أبك ناىية في العاـ( )1981بإعداد مقياس مستكل الطمكح
االكاديمي لممرحمة الثانكية كىك مقياس مككف مف( )48كتقيس ستة أبعاد كىي:

 -1عقبات شخصية.
 -2عقبات أسرية.
 -3عقبات مادية.

 -4عقبات مستقبمية.
 -5عقبات مدرسية.
 -6عقبات دراسية.
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كنشر في العاـ( )1986ثـ ظيرت صكرة أخرل مطكرة ليذا المقياس في العاـ( )1989كاستخدمت مع
طمبة الجامعة في عدد مف الدراسات كالرسائؿ الجامعية ،ثـ ظيرت صكرة اخرل في العاـ()1999

استخدمت مع تالميذ المرحمة االعدادية ككانت مككنة مف()20عبارة.

كنتيجة ليذه السمسة مف المقاييس قاـ صالح الديف أبك ناىية في العاـ( )2012بتطكير مقياس جديد ىك

مقياس مستكل الطمكح العاـ في صكرتيف األكلى لطمبة الجامعة كالثانية لمراشديف ،كىك مككف مف ()60

فقرة مكزعة عمى( )5أبعاد فرعية كىي-:
 -1عقبات مستقبمية.

 -2عقبات شخصية.

 -3عقبات اجتماعية.
 -4عقبات أسرية.
 -5عقبات مادية.

كقد قامت فمسفة ىذه السمسمة مف المقاييس كخاصة المقياس األخير عمى فكرة كتصكر نظرم يرل أف
مستكل الطمكح يتحدد بناء عمى مدل تخطي الفرد لمعقبات التي تقابمو أثناء سعيو لتحقيؽ اليدؼ الممكف

الذم كضعو لنفسو في مجاالت الحياة المختمفة.

االتجاىات المختمفة في تفسير مستوى الطموح:

 -1نظرية المجالTheory of Levine :

تعتبر نظرية المجاؿ أكؿ نظرية فسرت مستكل الطمكح كعالقتو بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة  ،كىى

النظرية ال كحيدة التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح مباشرة ،كقد يرجع ذلؾ لألعماؿ المتعددة التي أسيـ
بيا ليفف كتالميذه في ىذا المجاؿ(كاميميا عبد الفتاح.)51 :1984،
كيذكر ليفف  Levineأف ىناؾ عكامؿ متعددة مف شأنيا أف تعمؿ كدكافع لمتعميـ في المدرسة ،كقد أجمميا
فيما سماه بمست كل الطمكح ،حيث يعمؿ ىذا المستكل عمى خمؽ أىداؼ جديدة ،بعد أف يشعر الفرد بحالة
الرضا كاالعتداد بالذات ،فيسعى إلى االستزادة بيذا الشعكر المرضي ،كيطمح في تحقيؽ أىداؼ أبعد،

كاف كانت مترتبة عمى األكلى إال أنيا في العادة تككف أصعب كأبعد مناالن ،كتسمى ىذه الحالة العقمية

بمستكل الطمكح(رمزية الغريب.)327 :1990،
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 -2نظرية أدلرTheory of Adler :
ينظر أدلر إلى اإلنساف باعتباره كائنان اجتماعيان تحركو الحكافز اإلجتماعية كأىدافو الحياتية كالتي يسعى

جاىدان إلى بمكغيا ،كما أف لديو القدرة عمى التخطيط ألعمالو كتكجيييا.

كمف ال مفاىيـ األساسية عند أدلر الذات الخالقة كالتي يرجعيا لمفيكـ الفرد عف ذاتو ،حيث تسعى ىذه
الذات الخالقة إلى تحقيؽ أسمكب اإلنساف الشخصي كالذم يميزه عف غيره في حياتو ،كيعد أدلر مبدأ

الكفاح مف أجؿ التفكؽ مطمب فطرم ،فاإلنساف منذ ميالده إلى كفاتو يسعى مف أجؿ التفكؽ فيي الغاية

التي يسعى اإلنساف لتحقيقيا(نظمية أحمد سرحاف.)284 :1993 ،
 -3نظرية القيمةTheory of Value :
قدمت اسكالكنا  Escalonaنظرية القيمة الذاتية لميدؼ كترل أنو عمى أساس القيمة الذاتية لميدؼ
يتقرر االختيار ،باإلضافة إلى احتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة ،كالفرد يضع تكقعاتو في حدكد قدراتو،

كتقكـ ىذه النظرية عمى ثالث حقائؽ كىي:

ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيان.

كما أف لدييـ ميالن لجعؿ مستكل الطمكح يصؿ ارتفاعو إلى حدكد معينة.

أف ىناؾ فركقا كبيرة بيف الناس فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر عمييـ لمبحث عف النجاح كتجنب
الفشؿ ،فبعض الناس يظيركف الخكؼ الشديد مف الفشؿ فيسيطر عمييـ احتماؿ الفشؿ ،كىذا ينزؿ
مف مستكل القيمة الذاتية لميدؼ ،كىناؾ عكامؿ احتماالت النجاح كالفشؿ لمفرد في المستقبؿ،

أىميا الخبرة السابقة ،كرغباتو ،كمخاكفو ،كأىدافو(شريؼ ميني محمكد .)49:2001 ،
 -4نظرية ستاجنرTheory of Stagner :
ناقش ستاجنر مكضكع الطمكح باعتباره مف أحسف كسائؿ قياس الشخصية في مكاقؼ االستجابة ،كقد
استند عمى مفاىيـ نظرية المجاؿ ،فيك يرل أف تقييـ صكرة الذات تتـ في ضكء إطار الفرد المرجعي ،كىذا

بدكره يعتمد عمى عالقت و بالجماعات " ،ذات مثالية " ،نجاحو أك فشمو الشخصي كمفيكمو لما ىك ممكف،
فمف المرجح أف حاجة الفرد إلى أف ينسب النجاح إلى صكرة الذات ،تدفعو إلى أف يحدد ىدفو أعمى مف

أدائو.
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كقد أثار ستاجنر بعض الشؾ حكؿ تفسير درجات الطمكح ،بأف الشخص الكاحد ال يظير عنو نفس

الطمكح في عدة اختبارات ،ك ىك يعتمد في ىذا عمى نتيجة بحث جكلد حيث لـ تجد ارتباطان بيف درجات
االختبارات الستة(كاميميا عبد الفتاح.)51 –50 :1990 ،

 -5تفسير ىيمموايتExplaination of Heemlewhite :
حيث بينت تجارب ىيممكايت أف ىناؾ فركقا بيف األسكياء كالعصابييف في سمكؾ مستكل الطمكح،
كلقد فسرت ىذه الفركؽ أف الفرد يميؿ إلى كضع ىدؼ أعمى لو أماـ أم احتماؿ تحسف قد يحصؿ عميو
في المستقبؿ ،كأف مستكل طمكحو ليس ببساطة تقديره الذىني كلكنو تقدير مصبكغ بالرغبة في إتقاف

كاجادة العمؿ ،كىذه تفسر في ضكء الجماعة التي اتجيت نحك كضع اليدؼ بالنسبة لممعرفة كالتحصيؿ

كأصبح كصفان ذىنيان داخميان لمفرد كىذا يؤثر عمى تقديره لمتحسف كتحقيؽ حاجاتو ،فإذا فشؿ الفرد أثر ذلؾ

عمى سكيتو النفسية كعمى مستكل طمكحو بالسمب(سعاد كمكب .)73:2010 ،

كمف الكاضح أف ىيممكايت استندت في تفسيرىا عمى نظرية المجاؿ مف حيث النظاـ االقتصادم لمحضارة
الغربية ،ك الذم يقكـ عمى التنافس حيث يعمؿ ىذا التنافس عمى رفع مستكل الطمكح لتحقيؽ حاجات

الفرد ،كالتي قد ال تناسبو ،كبالتالي يتعرض لمفشؿ حيث ييبط مستكل طمكحوٚ ،ىيممكايت بيذا تؤكد فكرة
ليفيف كتالميذه مف حيث تأثير خبرات النجاح كالفشؿ في تحديد مستكل الطمكح تبعان لمتربية في الطفكلة

كالمراىقة(كاميميا عبد الفتاح.)53 – 52 :1990،

ومما سبق استعراضو يتفق الباحث في تفسير مستكل الطمكح مع نظرية المجاؿ ،فحالة الرضا التي قد
تعترم الفرد بعد تحقيؽ ىدؼ ما ،كما ينتج عف ذلؾ مف قيمة االعتداد بالذات ،يمكف أف تككف ذات صمة

كثيقة في تفسير مستكل الطمكح ،فالطمكح مف كجية نظر الباحث ليس تعبي انر فسيكلكجيان بدائيان ،بؿ ىك

اتجاه كسمكؾ راؽ ىدفو ،اإلشباع النفسي ألسمى الحاجات البشرية ،كما يكاكب ذلؾ مف الشعكر بتقدير
الذات كاالعتداد بيا.
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العوامل المؤثرة في مستوى الطموح:

أوالً  :العوامل الشخصية:

أ  -عالقة الذكاء والقدرات بمستوى الطموح:
أكضح عدد مف الباحثيف أف ىناؾ عالقة بيف الذكاء ك التحصيؿ ك بالتالي ىناؾ عالقة بيف الذكاء ك

مستكل الطمكح ،ك تؤكد ىيرلكؾ عمى أف الذكاء يمعب دك انر ىامان في تحديد مستكل الطمكح لدل الفرد

كمكضكعات ىذا الطمكح.

غير أف بالؾ ماني ،ك كاىف يشيراف أف ىذه العالقة بيف الذكاء كمستكل الطمكح ليست مرتفعة بالقدر
الذم ترتفع إليو العالقة بيف الذكاء ك التحصيؿ ،ك يمكف تفسير ذلؾ بالقكؿ أف سبب ىذا االنخفاض ال

يرجع إلى عيب كامف في أحدىما بؿ يرجع لمضغكط االجتماعية كالنكاحي االنفعالية
(رشا الناطكر.)12 – 11: 2008،
كمستكل الطمكح كدرجتو يتكقؼ عمى قدرة الفرد العقمية ،فكمما كاف الفرد أكثر قدرة ،كاف باستطاعتو القياـ
بتحقيؽ أىداؼ أبعد كأكثر صعكبة ،كلما كانت قدرة الطفؿ العقمية تزداد بازدياده في العمر حتى يصؿ إلى

مستكل معيف ،فإف معنى ذلؾ أف مستكل طمكح الطفؿ يتغير بتغير عمره الزمني

(رمزية الغريب

.)329 :1990،

كيرل صالح مرحاب( :)105: 1984أف األفراد ذكم الذكاء المرتفع يضعكف غالبان مستكيات طمكح تتفؽ

مع قدراتيـ ،كما تتفؽ مع الفرص التي تتاح ليـ ،كعمى العكس مف ذلؾ ،فاألفراد ذكم الذكاء المنخفض

يتأثركف بما يستيكييـ ،فينزعكف إلى كضع أىداؼ بعيدة ،يجركف كرائيا ،دكف أف تككف قدراتيـ مييأة لبمكغ
كتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،كأف الذكاء يعتبر مف العكامؿ اليامة في رسـ مستكل الطمكح ،فالذكي أقدر عمى

فيـ نفسو ،كالحكـ عمى قدراتو كميكلو كما تتطمبو األعماؿ المختمفة مف قدرات كصفات ،لذا ال يككف
مستكل طمكحو مسرفا في البعد عف الكاقع ،أم عف مستكل اقتداره.

ويرى الباحث :أف لمقدرة العقمية لمفرد كدرجة ذكائو كقدراتو الشخصية أثر كبير عمى مستكل طمكح
الفرد فاألشخاص األذكياء كذكم القدرة الشخصية العالية لدييـ مستكل طمكح مرتفع مقارنة مع نظرائيـ مف

ذكل الذكاء المنخفض ،فالفرد الذكي ال يقبؿ بالمكانة الراىنة كىك دائمان يبحث عف التميز كاإلنجاز كيحاكؿ

أف يضع لنفسو أىداؼ راقية يستطيع مف خالليا إثبات جدارتو كتمايزه عف غيره مف األفراد سعيان منو
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لتقدير ذاتو كاالعتداد بيا لذا نجد أف ىؤالء األشخاص لدييـ مستكل طمكح عاؿ يتفؽ مع قدراتيـ كرغبتيـ
في أف يحققكا ما ىك أفضؿ مف كجية نظرىـ.

ب  -الدوافع والحاجات وعالقتيما بمستوى الطموح:
غالبا ما يتكقؼ مستكل الطمكح عمى دكافع الفرد كحاجاتو فإف كاف كراء الفرد في سعيو لمكصكؿ

إ لى ىدفو دافع قكل أك حاجة ممحة فمف يقؼ في سبيمو أم عامؿ آخر ،فالنجاح كيدؼ يسعى الفرد
لتحقيقو إلشباع حاجة أساسية يصبح الفرد معيا أكثر كثكقان في ذاتو كقدراتو(رشا الناطكر.)12 : 2008 ،
ويؤكد الباحث :أف مستكل طمكح الفرد ذك عالقة كثيقة بدكافع كحاجات الفرد فالحاجات اإلنسانية
ليست عمى ذات القدر مف األىمية بالنسبة لمفرد الكاحد ككذلؾ بيف األفراد ،فربما تجد فرد جؿ طمكحو

الحصكؿ عمى مينة أك كظيفة ليستطيع مف خالليا تأميف مصدر دخؿ كريـ ،فتجده ال يدخر جيدان في

سبيؿ تحقيؽ ىذا الطمكح كاف اضطره ذلؾ لميجرة خارج الكطف ،كقد تجد شخص آخر لديو مصدر دخؿ
كلكنو ال يكفي متطمبات الحياة فتجده يبحث عف مصدر دخؿ إضافي كلكف بإصرار أقؿ مف الشخص

األكؿ الذم ليس لديو مصدر دخؿ.

ج -خبرات النجاح والفشل وأثرىا عمى مستوى الطموح:
إف شعكر اإلنساف بالكفاءة يرفع مستكل الطمكح لديو ،كفي المقابؿ فإف شعكره بعدـ الكفاءة يعمؿ

عمى خفض مستكل الطمكح لديو ،كمفيكـ الكفاءة لدل الفرد يبنى عمى أساس خبرات النجاح كالفشؿ في
حياتو.

كتؤكد جاكنات  Jucknatمف خالؿ الدراسات التي أجرتيا لدراسة أثر خبرات النجاح كالفشؿ في مستكل

الطمكح ،أنو كمما كاف النجاح كبي انر كمما ارتفع مستكل الطمكح ،ككمما كاف الفشؿ كبي ار كاف إنخفاض

مستكل الطمكح كبي انر(كاميميا عبد الفتاح.)19: 1972،

كيشير ىكبي) (193 ، Hoppieأف خبرات النجاح كالفشؿ ال تؤثر عمى مستكل الطمكح إذا كاف النجاح
كالفشؿ جاء بعد عممية سيمة جدان ،مثؿ لبس الحذاء عند بالغ ،أك جاء بعد عممية صعبة جدان ،أك

مستحيمة ،كانما يؤثر النجاح كالفشؿ عمى مستكل الطمكح إذا كانت صعكبة العممية ضمف المدل المقبكؿ
لمفرد(كاميميا عبد الفتاح.)20 :1972 ،
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كترل سيرز( )Sears : 1940أف لمنجاح السابؽ كالفشؿ أثرىما في تحديد مستكل الطمكح

(عمي الزىراني.)59:2009،

ويرى الباحث :أف الفشؿ السابؽ الذم يمر بو الفرد خالؿ محاكلتو تحقيؽ أم شيء يطمح بو
تنعكس سمبان عمى طمكح الفرد كتجعمو يفكر دكمان بالفشؿ قبؿ النجاح مما ينعكس سمبان عمى أم عمؿ يرغب
القياـ بو بالمستقبؿ ،أما الفرد الذم يحصؿ عمى نجاح في عمؿ سابؽ نجد لديو شعكر بالسعادة كالتفاؤؿ

مما ينعكس إيجابان عمى طمكحو كتجده يضع أىدافان جديدة كيحاكؿ الكصكؿ إلييا.
د -نمط الشخصية وعالقتو بمستوى الطموح:
يؤكد عدد كبير مف العمماء ،عمى العالقة بيف نمط الشخصية لمفرد كمستكل الطمكح الذم يتمتع

بو الفرد كقد اىتـ كؿ مف(ماكميالند ،كفريدماف) اىتما بأساليب الرضاعة كأثرىا عمى إكساب األطفاؿ في

الكبر أنماط سمككية معينة ،يككف ليا الدكر األساسي في تحديد مستكل الطمكح.

كما اىتـ ككرنباخ بأثر مفيكـ الذات عند الفرد ،فالفرد الذم تككف صكرتو عف نفسو ميتزة ،يضع أحيانان

مستكل مرتفعان مف الطمكح ،كىك ال يتنازؿ عنو حتى لك تعرض لخبرات متكررة مف الفشؿ.

كبيذا يتضح الفرؽ األساسي بيف نمط شخصية الفرد الراضي عف نفسو ،كالمتكافؽ معيا ،كبيف الفرد سيئ

التكافؽ الرافض لذاتو ،في حيف أنو عندما يفشؿ األكؿ في تحقيؽ ىدفو الذم كضعو لنفسو ،ينزع إلى
تعديؿ سمككو ،كبالتالي تعديؿ مستكل طمكحو ،بينما يندفع الثاني نحك أساليب تبريرية لعمو يغطى بيا

فشمو(صالح مرحاب.)81 –68: 1989 ،

ككذلؾ مستكل الطمكح لدل الفرد كثيؽ الصمة بفكرة المرء عف ذاتو ،كبمكانتو اإلجتماعية كرغبتو في الظفر

باحتراـ الجماعة التي يعيش فييا ،لذا يزداد اعتباره كتقديره لنفسو متى أفمح في الكصكؿ إلى مستكل
طمكحو فإف أخفؽ في ذلؾ ىبط تقديره لنفسو(عمي الزىراني.)60 : 2009 ،
كمما سبؽ استعراضو يرى الباحث :أف مستكل طمكح الفرد مرتبط بدرجة كبيرة بمدل فكرة الفرد عف نفسو
فكمما كاف مفيكـ الفرد لذاتو مكجبان كمما ارتفع مستكل طمكحو ،ككمما كاف مفيكـ الفرد لذاتو سمبيان كمما

انخفض مستكل طمكحو ،كما أف الفرد الكاثؽ بذاتو كقدراتو كلديو يقيف أف العكائؽ المكجكدة في البيئة
المحيطة بو قابمة لال ختراؽ كالتجاكز في سبيؿ تحقيؽ ما ىك أفضؿ مف كجية نظره ،نجد لديو تفاؤؿ تجاه
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الحياة كالمستقبؿ كبالتالي تجد طمكحو مرتفع ،عمى عكس الشخص الغير كاثؽ بقدراتو كامكانياتو كالذم
يرل أف العقبات المكجكدة داخؿ البيئة المحيطة بو ال يمكف تجاكزىا مما يسيطر عميو نظرة تشاؤمية تجاه

المستقبؿ كبالتالي تجد مستكل طمكحو منخفض.
ثانياً :العوامل البيئية اإلجتماعية:

مف المسمـ بو عمميان أف البيئة ا الجتماعية التي يعيش فييا الفرد ىي التي تمده بالمفاىيـ ،كالثقافة كاإلطار

المرجعي ،كىى بذلؾ تسيـ بشكؿ كبير في مستكل الطمكح لدل الفرد ،كلكف يختمؼ ىذا التأثير مف فرد

آلخر حسب قدراتو الخاصة كالذاتية.

كطبيعة البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد ،تؤدل إلى نمك مستكل الطمكح كاقعي  -أك غير كاقعي ،كال

يمكف أف نغفؿ دكر األسرة في نمك مستكل طمكح الفرد فاألفراد الذيف يعيشكف كينتمكف ألسر مستقرة

اجتماعيان ،كبيئتيـ تزكدىـ بطمكحات تتناسب مع إمكانياتيـ ،يستطيعكف تحقيؽ أىدافيـ أكثر مف الذيف ال
ينتمكف ألسر مستقرة اجتماعيان(أكلجا قندلفت.)77 : 2002،

كأكدت دراسة ىارلكؾ(  )1967 ،Hurlockأف الفرد المستقر داخؿ أسرتو يككف لديو مستكل طمكح
أعمى ،كبينت الدراسة دكر اآلباء في رفع مستكل طمكح األبناء مف خالؿ الدعـ ،كالتكجيو ،كمساعدة

األبناء(أكلجا قند لفت.)77: 2002،

كقد استخمص ليفف( )Livenعدة مبادئ مف نظريتو كىى :أف السمكؾ يتكقؼ عمى كؿ مف الفرد كالبيئة،
كيجب النظر إلى كمييما مع أنيما مجمكعة متشابكة مف العكامؿ ،كأف البيئة النفسية تختمؼ مف فرد آلخر،

كأف ىناؾ عكائؽ تقكـ أماـ الفرد كتحكؿ بينو كبيف تحقؽ أىدافو ،كأف الحاجة المستثارة تتمثؿ في حالة

تكتر في الفرد ،كاستعداده لمعمؿ باالتجاه اإليجابي أك السمبي(عمي الزىراني .)162 : 2008،

ىذا كال يمكف لنا أف نغفؿ دكر األقراف كالجماعات المرجعية التي يرجع إلييا الفرد في اكتساب كتعديؿ قيمة

سمككو اإلجتماعي كيتأثر بمعاييرىا كاتجاىاتيا.

كلألقراف كالجماعة المرجعية لمفرد تأثير في كثير مف النكاحي سكاء عمى مستكل الكجداف ،أك السمكؾ ،أك

القيـ ،أك االتجاىات ،كمف ىذه النكاحي مستكل طمكح الفرد ،كقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أثر

الكالديف كاألقارب كاألصدقاء كالمعمميف ،كأكضحت أف دكر ىؤالء يعد دك انر مرك ازن في ق اررات الطالب فيما
يتعمؽ بمستقبمو التعميمي كالميني ،كمستكل طمكحو المستقبمي(أحمد عبد اهلل أبك زايد.)26 : 1999،
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كمما ال شؾ فيو أف لكؿ مف الزمالء كاألقراف دكر كبير في تحديد مستكل الطمكح لمفرد ،فالتمميذ عادةن ما
يضع لنفسو مستكل مف الطمكح يتالئـ كمعايير الجماعة التي ينتمي إلييا
(جابر عبد الحميد جابر.)44 : 1976،
ويرى الباحث :أف مستكل طمكح الفرد يتأثر بصكرة كبيرة جدا بالبيئة اإلجتماعية المحيطة بالفرد،
كالتي تشكؿ كؿ متكامؿ يؤثر عمى سمكؾ كطمكح الفرد ،فمركنة البيئة ،كقمة العقبات كالحكاجز المادية
كاالجتماعية ،التي قد تعترض الفرد ،تساىـ بدكف أدنى شؾ في تحقيؽ األىداؼ كالنجاح ،كبالتالي االرتفاع
بمستكل طمكح الفرد ،كما ينجـ عف ذلؾ مف تكلد النظرة اإليجابية لمفرد حكؿ ذاتو كقدراتو ،ككذلؾ تفاؤؿ

الفرد تجاه المستقبؿ ،كمكاجية التحديات الالحقة بعزيمة كاصرار كبيريف لمكاكبة ركح العصر ،كاالنطالؽ
نحك الغد بقكة كثبات.

سمات الشخص الطموح:
في الكاقع أف ىناؾ عدة سمات كخصائص تميز الشخص الطمكح عف غيره مف غير الطمكح،

كلكي نقكؿ أف ىذا الشخص طمكح ،ال بد كأف تتكافر فيو ىذه السمات أك عمى األقؿ بعضيا.
كيكرد حنا خميؿ الحمبي( :(59 : 2000ىذه السمات كىى -:
 -1يميؿ إلى الكفاح .

 -2نظرتو إلى الحياة فييا تفاؤؿ.
 -3لديو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية.

 -4يعتمد عمى نفسو في إنجاز ميماتو.
 -5يميؿ إلى التفكؽ.

 -6يضع الخطط لمكصكؿ إلى أىدافو.
 -7ال يرضى بمستكاه الراىف.

 -8يعمؿ دائما عمى النيكض بمستكاه كتحقيؽ األفضؿ.
 -9ال يؤمف بالحظ.

 -10ال يعتقد أف مستقبؿ المرء محدد كأنو ال يمكف تغييره.

 -11يؤمف أف جيد اإلنساف ىك الذم يحدد نجاحو في أم مجاؿ.
 -12يحب المنافسة.

 -13يتغمب عمى العقبات التي تكاجيو دائما.
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 -14متحمس في عممو.

 -15يكاصؿ الجيد حتى يصؿ بعممو إلى الكماؿ.
 -16كاثؽ مف نفسو.

 -17يتحمؿ الصعاب في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدفو.
 -18ال يثنيو الفشؿ فيمنعو مف مكاصمة جيكده.

 -19يحدد أىدافو كخططو المستقبمية بشكؿ مناسب.
 -20مكضكعي في تفكيره.

 -21يحب الناس كيجد نفسو في كجكدة معيـ.

 -22يحاكؿ أف يصؿ إلى مركز مرمكؽ في المجتمع.
 -23يضع إمكانياتو كقدراتو في خدمة أىدافو.
 -24متكيؼ مع ذاتو كبيئتو.
 -25مستقر انفعاليان كمنتج.

ويرى الباحث :أف مستكل طمكح الفرد قد يخبك كيعمك كفقان لمجريات الحياة كالتأثيرات المختمفة

لعكامؿ عدة قد تحيط بالفرد إال أف الطمكح كسمة يبقى مكجكد لدل الفرد ،ليعبر عف ذاتو في المكقؼ

المالئـ كما أف مستكل الطمكح يخضع لمبدأ الفركؽ الفردية بيف األفراد عمى اختالؼ ىذه الفركؽ كمان
ككيفان ،فقد نجد فردان لو طمكحو الميني ،كنجد آخر لو طمكحو األكاديمي ،كثالث لو طمكح يتمحكر حكؿ
تقدير الذات إلى آخر ىذه الطمكحات ،ىذا مف ناحية الكيؼ ،أما مف ناحية الكـ فيناؾ مف ىـ ذكم طمكح
مرتفع ،كىناؾ مف ىـ ذكل طمكح منخفض ،كما يكجد آخركف طمكحيـ معتدؿ ،إال أنو مف الناحية العممية
يعتبر الطمكح عامؿ ميـ مف عكامؿ نجاح الفرد في حياتو ،عمى مختمؼ الصعد ،المينية ،كالتعميمية،

كاالجتماعية ،كغيرىا مف مناحي الحياة المختمفة.

ويؤكد الباحث :عمى أف الطمكح يشحذ اليمـ ،كيكلد اإلصرار عمى النجاح كالتفكؽ ،كبكؿ المقاييس
ال يستكم الشخص الطمكح مع غيره مف ذكم الطمكح المنخفض ،كعمى الصعيد االجتماعي يعتبر الطمكح

ميزة مف كجية نظر المجتمع ،فنعت الشخص بأنو طمكح يعد كسامان يمنحو المجتمع لمفرد ،كما أنو يعتبر

مصدر فخر كاعتداد بالنفس لمفرد ذاتو.
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االتجاه نحو اليجرة
مقدمة:

تعتبر اليجرة سمككان إنسانيان قديمان ،مارسو البشر منذ فجر التاريخ ،كتأتي اليجرة في السياؽ

اإلنساني كضركرة مف ضركريات الحياة ،فالفرد أك الجماعة يمارسكف ىذا السمكؾ استجابة إلى حاجة
ممحة ،سكاء كانت ىذه الحاجة مف قبيؿ طمب الرزؽ ،أك الفرار مف كارثة طبيعية ،أك مشيد عنؼ سياسي

يعصؼ بالمكطف األصمي لممياجر ،فبعد انييار سد مأرب كانعداـ فرص العيش كالحياة في بالد اليمف،
ىاجر عرب الجنكب(القحطانيكف) إلى شبو الجزيرة العربية كبالد الشاـ ،كبالد الرافديف ،كىـ بذلؾ

يستكممكف عجمة الحياة التي شعركا ،أنيـ افتقدكا مقكماتيا بعد انييار السد الذم كاف يؤمف ليـ مصدر

الرزؽ ،كيمنحيـ فرصة العيش الكريـ .
كما ىجرة النبي عميو أطيب الذكر كأتـ التسميـ إال شاىد حي عمى ىجرة المسمميف ف ار انر بدينيـ مف

اضطياد قريش لممسمميف ليؤسسكا نكاة دكلة اإلسالـ في المدينة المنكرة ،بعد أف استحاؿ عمييـ العيش

بأمف كاستقرار في مكة المكرمة ،حيث جاءت ىذه اليجرة طمبان لألمف ،كسعيان كراء الحرية في ممارسة

العقائد الدينية.

كيشكؿ العنؼ كاالضطياد السياسي ،كأعماؿ القمع كالتنكيؿ أسبابان رئيسية في ىجرة األفراد كالجماعات
استجابة إلى غريزة الحياة كخير مثاؿ عمى ذلؾ في العصر الحديث ،ىجرة الشعب الفمسطيني كتشتتو في

بقاع األرض بعد ما تعرض إليو مف إجراـ كحشي عمى يد عصابات القتؿ الصييكنية ،كلـ تكف ظاىرة
اليجرة منعزلة عف مجاؿ التغيرات المجتمعية التي ضربت نسيج المجتمع العربي كعالقتو ،بؿ ىي في
الكاقع

إحدل

إف ارزات

التشكيؿ

(باقر النجار.(19 : 2001 ،

الجديد

لمنظاـ

االجتماعي

كاالقتصادم

كفي إعادة صياغة لممشيد السياسي ،كاالقتصادم ،كاالجتماعي ،العربي

كالسياسي

العربي

عبر الثكرات العربية التي

ضربت كؿ مف مصر ،كتكنس ،كليبيا ،كسكريا ،كاليمف  ،كالزالت إرىاصاتيا تتشكؿ في البحريف ،نجد أف

ضبابية المشيد كحالة الرعب كفقداف األمف التي سادت البمداف تشكؿ عكامؿ ساعدت عمى بركز ظاىرة

اليجرة كالنزكح السكاني كخير مثاؿ عمى ذلؾ معسكرات النازحيف السكرييف في تركيا.
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كما كتمثؿ الضائقة االجتماعية ،كاالقتصادية باإلضافة إلى االفتقار إلى الحريات ،كالى آفاؽ التنمية

األسباب الرئيسية لميجرة(الصميب األحمر.)12 : 2009 ،

حكر عمى عمـ بعينو ،فيي مكضكع بحث كدراسة في
كظاىرة اليجرة كما يتعمؽ بيا مف دراسات لـ تكف
ان

عمـ الجغ ارفيا ،كعمـ االجتماع ،كعمـ االنثركبكلكجيا ،كعمـ االقتصاد ،كعمـ السياسة ،كأخي ار باتت مكضكع
اىتماـ في مجاؿ دراسات عمـ النفس.
كىناؾ تبايف بيف مفيكمي النزكح كاليجرة ،رغـ تشابييما في المضمكف  ،فاليجرة في أغمب األحياف تأتى

التماسان لمكسب ،كتحسينان لألحكاؿ المعيشية ،بينما النزكح يأتي نتيجة كارثة طبيعية أك سياسية تؤدل إليو،
فيك ال رأم لألفراد فيو كال اختيار.

كقد شيدت السنكات القميمة الماضية تكجيان متزايدان مف قبؿ العديد مف الباحثيف في مجاؿ اليجرة ،نحك
دراسة فعاليات اليجرة ككؿ كالتي مف بينيا تكجيات المياجريف ،كذلؾ لمحد مف التداخؿ بيف العكامؿ

االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالنفسية ،التي تشكؿ غالبان الدكافع المحفزة لميجرة.

كىدفت بعض المسكح التي نفذىا بعض المتخصصيف في عمـ النفس اإلجتماعي إلي تحميؿ أىمية العكامؿ

التي تؤثر في قرار األفراد باليجرة ،كقد أظيرت ىذه الدراسات أنو عمي الرغـ مف أف العكامؿ االقتصادية
كانت مكجكدة لدم المياجريف إال أنيا لـ تكف ىي العكامؿ المسيطرة بؿ أف العكامؿ االجتماعية كالنفسية،

قد لعبت أيضان دك انر رئيسيان في ىذا المجاؿ(.)Beijer Ed1961:pp.307-309

كفى ىذا السياؽ يحاكؿ الباحث دراسة اليجرة كأحد المتغيرات اليامة التي باتت تتجذر في المجتمع
الفمسطيني عمى أساس أنيا مخرج كاقعي لدل الكثيريف ،مف أعباء الكاقع المثقؿ باليمكـ ،كانسداد األفؽ

السياسي كاالقتصادم اإلجتماعي.
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تعريف اإلتجاه:

اتجاهAttitude :
ىك عبارة عف مكقؼ أك ميؿ راسخ نسبيان سكاء أكاف رأيان ،أـ اىتمامان ،أـ غرضان يرتبط بتأىب

الستجابة مناسبة(معجـ عمـ النفس.(17 :1984 ،

اال تجاه :ىك الحالة الكجدانية القائمة كراء رأم الشخص ،أك اعتقاده  ،فيما يتعمؽ بمكضكع معيف ،مف
حيث

الرفض

أك

اإليجاب

بالنسبة

(مصطفى سكيؼ ،كآخركف .)366 : 1987 ،

لممكضكع،

كدرجة

الرفض

أك

اإليجاب

ويعرف اال تجاه أيضان بأنو " حالة مف االستعداد العقمي تكلد تأثي انر ديناميان عمي استجابة الفرد تساعده عمي

اتخاذ الق اررات المناسبة  ،سكاء أكانت بالرفض  ،أك اإليجاب فيما يتعرض لو مف مكاقؼ كمشكالت
(أحمد المقاني ،عمي الجمؿ .(7 : 1996 ،
كتشير أمؿ المخزكمي( :(63:1988إلي االتجاه بأنو " إدراؾ كشعكر الفرد نحك مكضكع معيف  ،مما
يدفعو ألف يسمؾ سمككان إيجابيان أك سمبيان.
االتجاه النفسي يعني استعداد كجداني متعمـ ثابت نسبيان يحدد شعكر الفرد كسمككو إزاء مكضكعات معينة،

مف حيث تفضيميا أك عدـ تفضيميا ،كاالتجاه ىك استعداد كجداني مكتسب بالقبكؿ ك أك الرفض ك إزاء

األفكار ،أك األشخاص ،أك األشياء(محمد عمراف.)56 : 1990 ،
اليجرة في المغة:

(ىاجر) ترؾ كطنو  ،كفي التنزيؿ العزيز ،قاؿ تعالى " :كالذيف تبؤكا الدار كاإليماف مف قبميـ

يحبكف مف ىاجر إلييـ " ،كىاجر مف مكاف كذا أك عنو  ،تركو كخرج منو إلى غيرة .

(اليجرة) الخركج مف ارض إلى أخرل ،كانتقاؿ األفراد مف مكاف إلى آخر سعيا كراء الرزؽ

(المعجـ الكسيط ،ج .(973 : 1

كيشير أبي الحسيف .أحمد ابف زكريا الرازم .إلي أف "الياء كالجيـ كالراء أصالف "  ،يدؿ احدىما

عمى قطيعة كقطع ،كاآلخر عمى شد شيء كربطو  .فاألكؿ اليجر ضد الكصؿ  ،ككذلؾ اليجراف ،كىاجر
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القكـ مف دار إلي دار  :ترككا األكلي لمثانية ،كما فعمة المياجركف حيف ىاجركا مف مكة إلى

المدينة(الرازم . )34 :1981،

كما كرد تعريؼ اليجرة في قامكس األداء ،عمى أنيا :الخركج مف أرض إلي أرض غيرىا.

(األداء.)615:1997،

كعرؼ ابف منظكر في لساف العرب(اليجرة) عمى أنيا :الخركج مف أرض إلي أرض أخرم
(ابف منظكر.) 8 :4617 ،
اليجرة في االصطالحimmigration :
اليجرة  immigrationأك المياجرة ىي الخركج مف مكطف أك مكضع أك بمد إلي آخر
كالمياجر  immigrantىك مف يفعؿ ذلؾ ،كالميجر ىك المكضع الذم يتـ الخركج إليو  ،كالقاسـ المشترؾ

بيف ىذه المعاني  ،ىك مفيكـ التغير أك االنتقاؿ ،أك التحكؿ بيف حالتيف مختمفتيف

(ركالف بريسا.)76 :1985 ،
اليجرة ظاىرة جغرافية تعبر عف ديناميكية سكانية ،عمي شكؿ تنقؿ سكاف مف مكاف إلي آخر ،كذلؾ بتغير
مكاف االستقرار االعتيادم لمفرد ،كىي جزء مف الحركة العامة لمسكاف(إبراىيـ محمد عياش.)2008،
كاليجرة كالتنقالت السكانية في المجاؿ اإلنساني(ىي حركة انتقاؿ فيزيقي لألفراد أك الجماعات مف منطقة

عيش كاقامة دائمة اعتادكا عمييا إلى منطقة أخرل ،شريطة تكافر القصد كالنية عمى االستمرار في المنطقة

الجديدة فترة زمنية ليست قصيرة(السيد عبد العاطي السيد.)303 : 2004 ،

كيعرؼ(بيار جكرج) :اليجرة عمى أنيا(اليركب مف بؤس مؤكد إلي غني غير مؤكد) كتمعب األكضاع
االقتصادية ،كالمعيشية التي يحياىا اإلنساف في كطنو دك ار رئيسيا في
كطنو(مفيد صالح.)5 :1998،

ىجرة اإلنساف أك بقاءه في

كتعرؼ اليجرة :بأنيا التحرؾ تحت ظركؼ أساسية ،كرئيسية تتيح لألفراد كالجماعات تحقيؽ قدر مف

التكازف ،أك االستمرار في الكجكد عف طريؽ إشباع الحاجات اإلنسانية المختمفة البيكلكجية ،كاالجتماعية ،
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كالسيككلكجية  ،كالثقافية  ،كالسياسية ،كغيرىا  ،باختصار فإنيا عممية إلعادة التكازف لمنسؽ االجتماعي،

كالثقافي(أحمد الربايعة.(12 :1987 ،

كمصطمح اليجرة في المغة العربية يقابؿ ثالث مصطمحات مجتمعة في المغة اإلنجميزية ،فيناؾ مصطمح

 Migrationالذم يشير إلي عممية االنتقاؿ ،أك الحركة المستيدفة لميجرة ،في حيف يشير مصطمح
 emigrationإلي ىذه الحركة في عالقتيا بالكطف األصمي ،أم أنو يشير إلي حركة اليجرة المغادرة،
فكأنو يشير إلي الحركة في عالقتيا بمكطف اإلرساؿ ،أما مصطمح  immigrationفإنو يشير إلي دخكؿ
المياجريف ،كاقامتيـ بالفعؿ في مكطف االستقباؿ(عبد اهلل عبد الغني غانـ.)15 :1990 ،
مفيوم اليجرة:
تعد اليجرة أحد العكامؿ المؤثرة في حركة السكاف ،كيعبر عنيا بالحركة اآللية ،أك الحركة المكانية
لمسكاف ،ضمف مفيكـ الزمف ،فاليجرة ىي حركة السكاف(األفراد كالجماعات) مف مكاف آلخر ،سكاء كاف
ضمف اإلقميـ نفسو أـ خارجو ،لفترة قصيرة أـ طكيمة ،مؤقتة أـ دائمة ،كلكف بشرط أف تككف باختيار الفرد

أك الجماعة نفسيا ،كبالتالي تكجد ثالثة أركاف لميجرة كىي:

 -1الحركة مف مكاف آلخر.
 -2المدة الزمنية.

 -3اإلرادة أك القرار في عممية اليجرة"(إبراىيـ سعيد.)77:1997،
نظريات اليجرة:
استكعب التراث العممي عدد مف النظريات التي تحاكؿ تحميؿ عممية اليجرة في ضكء األسباب كالدكافع

المختمفة ،كالتي بدكرىا تدفع األفراد إلى ترؾ كطنيـ األصمي حيت كلدكا ،كتشكمت بدايات أبجديات

شخصياتيـ ،كالبحت عف كطف بديؿ.

ويرى الباحث :أ نو مف الضركرم عرض كمناقشة ىذه النظريات ،كصكال إلى محاكلة فيـ ىذه الظاىرة مف
الناحية النظرية.

48

 -1نظرية رافينشتاينTheory of Rafensntein :
تعتبر نظرية رافينشتايف التي صاغيا تحت عنكاف(قكانيف اليجرة ،(1889 ، 1885 ،مف أشير

النظريات التي قدمت في ىذا الصدد كعمي الرغـ مف أف قكانيف رافينشتايف عبارة عف قضايا عامة حكؿ
طبيعة اتجاىات اليجرة ،كمنابعيا ،كاختالفاتيا بيف الجماعات السكانية فعمى سبيؿ المثاؿ ،أشار رافينشتايف

إلى أف تيارات اليجرة تميؿ إلى التدفؽ مف المناطؽ الريفية تجاه المناطؽ الحضرية ،كما الحظ أيضان أف
اليجرة تحدث خالؿ منابع  ،Streamsأم تدفقات متمايزة مف األفراد مف مكطف أصمي خاص إلى مكاقع

أخرم بعينيا ،كعندما تحدث اليجرة

خالؿ منابع أك ركافد ،فإنو يكجد أيضان منابع مضادة

 Conterstreamلممياجريف تسير في اتجاه عكسي كمضاد ،أما اختالفات اليجرة فمسألة يمكف الكشؼ
عنيا عف طريؽ التعرؼ عمى خصائص المياجريف ،كقد أشار رافينشتايف إلى أف رغبة معظـ الرجاؿ في

أف يحسنكا أكضاعيـ المادية كانت عامالن لو تأثيره الفعاؿ في تشجيع اليجرة ،كىذا بدكره يثير تصك انر بأف
الدافع اإلقتصادم ىك السبب األكؿ لميجرة(السيد عبد العاطي السيد.)327:326:2004،

ىذا كتقدـ نظرية رافينشتايف عف اليجرة ،عددان مف القضايا كاف معظميا مؤكدان ،كحقيقيان كقت إجراء

مالحظاتو ،كال تزاؿ كثي انر مف ىذه القضايا ،أك القكانيف تتمتع بقدر كبير مف المصداقية في كقتنا ىذا

كالفضؿ الكبير يرجع إلى رافينشتايف حيف بدأ المحاكالت األكلي لتفسير آلية اليجرة ،حيت تمكف مف
صياغة مجمكعة مف القكانيف ،لفيـ كتفسير ىذه الظاىرة ،كتمثمت ىذه القكانيف التي صاغيا رافينشتايف

بالتالي :

أ -قرار اليجرة كحجميا يتناسباف عكسيا مع المسافة بيف مكاف األصؿ كمكاف الكصكؿ.

ب -غالبان ما يذىب المياجركف الذيف ينتقمكف لمسافات بعيدة إلى أماكف خاصة يفضمكنيا ،كغالبا ما تككف
ىذه األماكف المراكز التجارية كالصناعية.

ج -كؿ تيار ىجرة يؤدل إلى خمؽ تيار معاكس لو كمكافئ معو.

د -يقؿ ميؿ سكاف المدف لميجرة مف ميؿ سكاف القرل لميجرة.

ىػ -النساء أكثر ميالن لميجرة مف الرجاؿ خاصة في الدكؿ الصناعية ).(Ravenstein،1985، p.235
 -2نظرية ايفريت ليTheory of averett Lee :
قدـ ايفريت لي نظريتو في اليجرة كالتي تستند أساسان عمي القضايا التي سبؽ أف قدميا رافينشتايف حيث

كضع أربعة عكامؿ أساسية كعامة اشتؽ منيا عددان مف الفركض المتعمقة باليجرة ،حيث يرل أف أم قرار

خاص باليجرة ينطكم عمى-:
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أ -عكامؿ إيجابية أك سمبية ترتبط بمكاف اليجرة.

ب -عكامؿ إيجابية أك سمبية ترتبط بالمنطقة المياجر إلييا.
ج -صعكبات أك عقبات.

د -عكامؿ شخصية.

أما العكامؿ اإليجابية كالسمبية المرتبطة بالمنطقة المياجر منيا كالمنطقة المياجر إلييا ،فتشتمؿ عمى تقييـ

فرص العمالة ،كظركؼ المعيشة ،كالمناخ كمدل تكافر اإلمكانيات الثقافية ،كسبؿ شغؿ كقت الفراغ ،كتكافر
الخدمات العالجية ،إلى جانب عامؿ النفقات كالتكاليؼ .أما المعكقات أك الصعكبات فتشير إلى مختمؼ

العكامؿ التي تجعؿ اليجرة الفعمية مف مكاف آلخر مسألة صعبة أك عسيرة ،مثاؿ ذلؾ الحدكد كالحكاجز

الفيزيقية ،كقكانيف اليجرة ،كالمسافة بيف مناطؽ األصؿ كمناطؽ اليجرة ،كيشير مفيكـ العكامؿ الشخصية
إلى معنييف مختمفيف األكؿ ىك معني العكامؿ الشخصية التي تعد خصائص مميزة لمفرد أك األسرة مثؿ
حجـ األسرة كمرحمة دكرة حياة األسرة .أما المعني الثاني فيشير إلى حساسية الفرد كذكائو ككعيو أك إدراكو

بالظركؼ في أماكف أخرل(السيد عبد العاطي السيد.)330:329:2004،
كاستندت نظرية  Leeعمي أربعة عكامؿ أك فركض أساسية كىي-:
أ -تبايف حجـ اليجرة داخؿ منطقة معينة بتبايف الظركؼ كاالختالفات البيئية التي تختص بيا المنطقة،
كىذا يعني أف اختالؼ الخصائص البيئية بيف المناطؽ سيؤدم إلي زيادة معدالت اليجرة فيما بينيا.

ب -اختالؼ حجـ اليجرة باختالؼ التركيب السكاني كالخصائص الديمكجرافية.

ج -ترتبط اليجرة بمدل القدرة عمى تخطي العكائؽ أك المعكقات بيف منطقة األصؿ ،كمنطقة الكصكؿ،
فكمما زالت القيكد السياسية ،أك الطبيعية ،أك الثقافية ،بينيما كمما زادت معدالت اليجرة.

د -تتأثر اليجرة بالتقمبات االقتصادية ،حيث يالحظ أف التكسع االقتصادم كالمشركعات التنمكية تعد
عكامؿ جاذبة لممياجريف(.)lee،1966:p.47

 -3نظرية التكمفة والمسافة:
إذ يرل سجستد( )Sjastaadأف المياجر يتخذ قرار اليجرة عمي ضكء حساب عقالني لما ستكمفو اليجرة
مف النكاحي االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالنفسية ،كبالتالي ىي خاضعة لعممية حساب الربح كالخسارة،
كالجانب االقتصادم يشتمؿ عمي تكمفة النقؿ كقيمة الممتمكات كالدخؿ ،أما الجانب االجتماعي كالنفسي

فيشتمؿ تكمفة االبتعاد عف األسرة كالتكميؼ في المكاف الجديد (فاركؽ عيسى عياط.)14 : 2000 ،
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كيرل ( )Neubergerأف المسافة كمكاف المقصد تحدد قيمة التكمفة كالكسب  ،التي قد تشكؿ عكائؽ
فيزيقية كاقتصادية أك اجتماعية  ،فكمما زادت المسافة كانت التكمفة عمي المياجر مف الناحية االقتصادية

كاالجتماعية كالنفسية أعمى).)Neuberger ،1977: p : 465
 -4نظرية الجذب والطرد:

حيث يقدـ بكج ( )bougممخص عاـ لنظرية الجذب كالطرد كالتي في ضكئيا يرل تفسي ار ىاما لظاىرة
اليجرة ،حيث يرل أف ظاىرة اليجرة كتحركات السكاف غالبا ما تككف بفعؿ عكامؿ طاردة مف منطقة

األصؿ كعكامؿ جاذبة في منطقة الكصكؿ(فاركؽ عيسى عياط .)14 : 2000 :
ك تتمثؿ ىذه العكامؿ في التالي -:

عوامل الطرد :
كىي عبارة عف مجمكعة العكامؿ التي تدفع كتسبب في ىجرة األفراد خارج كطنيـ ،كتتمثؿ في ظركؼ

البالد المرسمة لممياجريف ،مف الناحية السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالجغرافية ،كالديمكغرافية
كالنفسية ،كغيرىا مف األسباب التي تتسبب في طرد المياجريف إلى خارج كطنيـ

أ -البطالة تسبب الرككد االقتصادم  ،كمكنتو اإلنتاج كاالستغناء عف األيدم العاممة .

ب -االغتراب كالشعكر بالتمييز عف بقية أفراد المجتمع .
ج  -االبتعاد كاليرب بسبب الككارث الطبيعية .

د -االبتعاد عف المقر األصمي بسبب ندرة فرص الحراؾ االجتماعي أك الزكاج
(راضي عمارة الطيؼ.)46:2009،
عوامل الجذب:
مف الناحية العممية ال يكفي كجكد عكامؿ طاردة في المكطف األصمي لكي يقكـ األفراد بظاىرة اليجرة
كاالنتقاؿ مف مكطنيـ األصمي إلى كطف بديؿ فيجب أف تتظافر عدة أسباب كعكامؿ تتمثؿ في عكامؿ
الطرد في المكطف األصمي ،ككذلؾ عكامؿ جذب في بمد المقصد تشكؿ عكامؿ إغراء لممياجريف تدفعيـ

لممغامرة كالمجازفة كاالنتقاؿ إلي بمد المقصد كمف بيف ىذه العكامؿ كأىميا ما يمي:

أ – تكفر فرص العمؿ في مكاف المقصد.

ب -تكفر فرص أفضؿ لزيادة الدخؿ.
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ج -كجكد فرص تعميمية.

د -اليجرة بسبب انتقاؿ المعيؿ أك بسبب ىجرة الزكج أك الزكجة.
ىػ -كجكد فرص أفضؿ كالسكف ،كالمدارس ،كالمرافؽ ،كالخدمات(فاركؽ عيسى عياط .)14 :2000
 -5نظرية الدافعية التخاذ قرار اليجرة:
كلقد حدد كؿ مف سؿ( sellكدم جكنج  )degong1978أربعة مقكمات أساسية لما يمكف أف نسميو
بالنظرية الدافعة التخاذ قرار اليجرة كىي -:
أ -اإلمكانية أو اإلتاحةPossibility :
فمكي يستطيع الفرد أف يتخذ قرار اليجرة ،مف الضركرم أف تككف اليجرة أم ار ممكنان أك متاحان  ،مف

الناحية الفيزيقية كالمرتبطة بإمكانية تنقؿ الفرد ،أك القكانيف كاألنظمة المنظمة لظاىرة اليجرة ،ككذلؾ

اإلمكانية اإلد اركية المتمثمة في قرار الفرد باليجرة ،كىناؾ معني آخر لإلمكانية كىك ما يعرؼ باإلمكانية
اإلدراكية أك المعرفية بمعني أف قرار اليجرة يككف غير ممكف مف الناحية اإلدراكية عندما ال يمثؿ ىذا

القرار في ذىف الفرد حيث يككف األفراد أشد إرتباطان مف الناحية العاطفية كالكجدانية بمجتمعاتيـ المحمية

بدرجة تجعميـ ال يفكركف عمى اإلطالؽ باليجرة.
ب -الدافعيةMotivation :

يشير مصطمح(الدافع  )Motiveفي كصنع قرار اليجرة إلي كؿ األشياء ذات القيمة في حياة الناس ،كىنا
تختمؼ دكافع الناس التخاذ قرار اليجرة ،فمنيـ مف يتخذ ق ارره تحت ضغط الدافع االقتصادم كآخر يككف

دافعو أكثر تجريدان مثاؿ ذلؾ قيـ الحرية أك الكطنية ،كالدافع ىنا يككف متبايف مف حيث القكة مف شخص
آلخر فاألفراد داخؿ المجتمع تختمؼ شدة الدافع الذم يدفعيـ لميجرة ،أم أف قرار اليجرة ينبع مف تقييـ

الفرد لظركفو كمتطمبات حياتو.

ج -التوقعexpectation :
كيقصد بالتكقع ىك اعتقاد األفراد بأف اليجرة سكؼ تساعدىـ في تحقيؽ أىدافيـ ،كمع ذلؾ

فإف التكقعات التي يتصكرىا األفراد عف المناطؽ التي سيياجركف إلييا قد تككف غير كاقعية في بعض

األحياف فكثي انر ما تككف مبالغ فييا ،كمف ثـ فمكي نفيـ ق اررات اليجرة فيما جيدان يتعيف عمينا أف نضع في
االعتبار تكقعات متخذم قرار اليجرة .
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د -الحوافزIncentives :
كىي مجمكعة الخصائص المميزة لكؿ مف المكقع الحالي لإلقامة كالمكقع المياجر إليو ،كيتصدر الحافز

االقتصادم رأس قائمة الحكافز التي تشكؿ مصدر جذب لممياجريف ،ىذا باإلضافة إلى المناخ كاألمف

كالتي تشكؿ أىمية ثانكية لممياجر(السيد عبد العاطي السيد.)337-334 :2004،
 -6نظرية شبكة اليجرةTheory of Immigration :
شبكة اليجرة ىي مجمكعة مف الركابط بيف األشخاص التي تربط المياجريف الذيف سبؽ ليـ اليجرة ،كغير
المياجريف في المكطف األصمي مف خالؿ ركابط القرابة كالصداقة كاألصؿ المشترؾ ،كتشكؿ ركابط

شبكة اليجرة شكالن مف رأس الماؿ االجتماعي حيث يعتمد عميو الناس في الحصكؿ عمى العمؿ في
المجتمع المستقبؿ ،حيث إف اتساع الشبكات يقمؿ تكاليؼ االنتقاؿ كما يقمؿ مخاطر االنتقاؿ مما يؤدم إلى

احتمالية زيادة اليجرة ،كالذم يكسع في مساعدة المياجريف الكافديف مف خالؿ المياجريف الركاد سكاء مف
األقارب ،أك األصدقاء الجدد عمى إيجاد عمؿ في المجتمع الجديد ،كتكفير المسكف ،كالبحث عف العمؿ،

كيقممكف مف تكمفة اليجرة.
كتسمـ النظرية باليجرة الدكلية عمى أنو قرار فردم أك أسرم ،أم أف األسرة تساعد في ىجرة أبنائيا ،كذلؾ

عمى افتراض أف المياجريف ،كغير المياجريف مرتبطكف مف خالؿ عالقات اإللزاـ المشتركة لمقرابة،
كالصداقة ،كالجيرة ،كيرتبط بيذه النظرية عدة قضايا منيا  :تميؿ اليجرة لتكسيع نطاقيا عبر الزمف حيث

تنتشر ركابط الشبكة في المجتمع المرسؿ ،فكؿ الناس الراغبيف في اليجرة يياجركف بدكف أم صعكبة،

ككذلؾ ال يرتبط حجـ تدفؽ اليجرة بيف مجتمعيف باختالفات األجكر ،أك معدالت العمؿ بسبب أنو أيان
كانت تأثيرات ىذه المتغيرات في زيادة ،أك تكريث اليجرة ،فإف ذلؾ يحدث بسبب أنيا تقمؿ مف تكاليؼ،

كمخاطر االنتقاؿ النابعة مف نمك شبكات اليجرة عبر الزمف ( ربيع كماؿ صالح.(20 : 2005 ،
تصنيفات اليجرة:

 -1ىجرة اختياريةOptional immigration :
كيتميز ىذا الشكؿ مف اليجرة بخاصية االختيار الفردم ،حيث أف إرادة المياجر ىنا ىي العامؿ الحاسـ

المسبب لميجرة(السيد عبد العاطي السيد.(322 : 2004 ،

كيسعى الفرد أك الجماعة مف خالؿ ىذه اليجرة إلى طمب الرزؽ أك تحسيف األكضاع المعيشية.
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كيشير مصطفى حجازم) (211 : 2005إلى أف اليجرة تمثؿ ىدر لمطاقات ،كالكفاءات الطازجة ،كىذا

اليدر لو آثاره عمى بناء المجتمع كنماءه كعمى صحة إنسانو كعافيتو النفسية ،ككذلؾ عمى األمف

االجتماعي لممجتمع.

كاليجرة الدكلية ،ىجرة كاسعة النطاؽ بؿ كيتسع نطاقيا كؿ يكـ ،حيث شيدت اليجرة زيادة بمقدار((35

مميكنان خالؿ الفترة مف( 2005 – 1990ـ) ،كسكؼ يتزايد ىذا النطاؽ عبر الزمف  ،كاف تغيرت نكعية
المياجريف كطرؽ عمميـ ،فالميؿ التاريخي يتجو إلى تزايد ىجرة المتعمميف كذكم الكفاءات عمى حساب

العمالة الغير ماىرة(ماجدة إماـ.)10 : 2009 ،

كبكجو عاـ  ،فاف كؿ انتقاؿ أك ىجرة تتحقؽ فييا اختيارات األفراد اإلرادية كالطكعية لتغيير مكاقع إقامتيـ

تعد ىجرة إرادية حرة ،ألنيا عبرت عف إرادتو الفرد كحريتو الشخصية في المجكء إلييا كالقياـ بيا ،دكف إكراه

أك إرغاـ مف أحد.

 -2اليجرة القسريةForced immigration :
كيحدث ىذا النكع مف اليجرة بغير قصد كارادة الفرد أك الجماعة كلعؿ الحركب كالنزاعات ،كالصراعات
السياسية ،ككذلؾ الككارث الطبيعية مثؿ الزالزؿ ،كالبراكيف ،كاألعاصير المدمرة ،كمكجات المد البحرم،

ىي مف أىـ األسباب الدافعة لميجرة القسرية.

كفي ىذا الصدد يشير خميؿ السكاحرم( :(10 :1986إلى أف النزكح يأتي نتيجة كارثة طبيعية ،أك
سياسية تؤدم إليو فيك ال رأم لألفراد فيو ،كال اختيار ،ككما شيدت المجتمعات اإلنسانية أنماطا كأشكاال

متعددة مف اليجرات بمختمؼ أنكاعيا ،كأشكاليا الفردية كالجماعية كالطكعية كالقسرية.

كقد تتخذ اليجرة شكالن جماعيان بصكرة جالء شعب عف كطنو بسبب الحركب كاالضطياد ،أك ألسباب بيئية

مثؿ الزالزؿ(ياسر محمد كساب.)8 : 2002 ،

كما عمميات النزكح كاليجرة التي قاـ بيا الشعب الفمسطيني في أيار مف العاـ  1948ـ  ،إال شكالن مف

أشكاؿ اليجرة كالنزكح الجماعي  ،بسبب تعرضيـ ألبشع صكر القتؿ كالتنكيؿ ،التي مكرست عمى الشعب

الفمسطيني عمى أيدم العصابات الصييكنية  ،بيدؼ اقتالع شعب مف أرضو  ،كاحالؿ شعب آخر

مكانو(عمي عبد الرازؽ جمبي.(293 :1984 ،
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 -3ىجرة سياسيةPolitical immigration :
نظر لالختالؼ الفكرم ،كالتكجو السياسي
كىي التي تتـ بسبب مضايقات السمطة الحاكمة في ذات البمد ان

كىي نكعاف -:

ا -إما عف طريؽ النفي مف قبؿ النظاـ الحاكـ أك المحتؿ األجنبي ،مثمما حدث مع مبعدم مرج الزىكر.

ب-أك الفرار خارج حدكد الدكلة كطمب المجكء السياسي.

فاليجرة قد تككف أىـ العكامؿ المساعدة عمى استم اررية شكؿ معيف مف االستقرار السياسي الداخمي ،كذلؾ

بتيجير أك ىجرة المعارضيف سياسيا إلى دكؿ أخرل(باقر النجار.)44 : 2001 ،
 -4اليجرة الداخميةInternal immigration :
كتعرؼ عمى أنيا عممية انتقاؿ بيف منطقة كأخرل داخؿ البمد الكاحد ،كتشتمؿ عمى اليجرة بيف

األقساـ اإلدارية لمدكلة ،كعمى اليجرة مف الريؼ إلى المدف كالعكس(فاركؽ عيسى عياط .)38 : 8000 ،
 -5اليجرة الدوليةInternational immigration :

كيشمؿ ىذا النكع مف اليجرات االنتقاؿ السكاني عبر حدكد الدكؿ ،ليس فقط الدكؿ المتجاكرة ،بؿ مف قارة

إلى أخرل ،كليست المسافة ذات اعتبار كبير في تعريؼ ىذا النكع مف اليجرة
(فتحي محمد أبك عيانو.(267 : 1978 ،
 -6ىجرة مينيةVocational immigration :

كيقصد بيا ىجرة األدمغة ( نزيؼ العقكؿ ) مف أصحاب الكفاءات العممية ،مف الدكؿ النامية إلى الدكؿ
المتقدمة نظ ار لعكامؿ الجذب ،كاإلغراء التي تقدميا الدكؿ المتقدمة إلى أصحاب ىذه العقكؿ عمى المستكل

المادم(أحمد عمي إسماعيؿ.(106 : 1995 ،

كظاىرة ىجرة العقكؿ البشرية ظاىرة أممتيا ظركؼ الحياة كشجع عمييا تفاكت التقدـ الحضارم بيف مختمؼ

دكؿ العالـ ،مما أكجد العديد مف العكامؿ التي ساعدت عمى تفاقميا.

كتعرؼ منظمة اليكنسكك ىجرة العقكؿ بأنيا " نكع شاذ مف أنكاع التبادؿ العممي بيف الدكؿ تتسـ بالتدفؽ في

اتجاه كاحد ناحية الدكؿ المتقدمة ،أك ما يعرؼ بالنقؿ العكسي لمتكنكلكجيا (نادر الفرجاني.(49 : 2001 ،

كتحتكم ىذه اليجرة عمى ىجرة الكفاءات العممية ،كىي أكثر العناصر البشرية تكمفة عمى المجتمع كاألسرة

عمى حد سكاء  ،باإلضافة إلى أنيـ ذكم إنتاجية عالية ،كأصحاب ابتكار كابداع ،كىذه الكفاءات تياجر
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إلى دكؿ أكركبا ،كاألمريكيتيف ،ىجرة دائمة نظ ار لتكفر عناصر الدفع في الكطف األـ ،كعناصر الجذب في

دكؿ االستقباؿ(ماجدة إماـ.(19 : 2009 ،

كتشكؿ ظاىرة ىجرة الكفاءات العممية مف الدكؿ العربية إلى الدكؿ الغربية أخطر أنكاع اليجرات ،عمى

تطكر المجتمعات العربية كتقدميا(مني عمار.(2 : 2008 ،
 -7ىجرة مؤقتةTemporary immigration :

تعد اليجرة المؤقتة مف أىـ أنكاع اليجرات كمف أكثرىا فائدة عمي األفراد كالمجتمع عمي حد سكاء ،كىي

تنقسـ إلي قسميف كىما:

أ -ىجرة مؤقتة موسميةSeasonal temporary immigration :
كىي عبارة عف ىجرة األيدم العاممة في مكسـ معيف مف السنة مف محؿ إلى آخر ،داخؿ البالد أك

خارجيا ،مثاؿ ذلؾ ،ىجرة الفالحيف االيطالييف إلى سكيس ار كقت الحصاد.

ككذلؾ ىجرة الفالحيف المصرييف في تراحيؿ إلى الشماؿ(الدلتا) ،لمعمؿ ىناؾ لفترة ثـ العكدة ثانيتان
(السيد عبد العاطي السيد.(319 : 2004 ،

ب -ىجرة مؤقتة طويمةLong temporary immigration :
كىي التي تستغرؽ مف سنة لعدة سنكات ،كتتـ عادة خارج حدكد الدكلة نفسيا ،كمثؿ ىذه اليجرات

يتـ بيف األقطار العربية ،كيجرة العماؿ مف بالد الشاـ كمصر إلي ليبيا كالخميج العربي ،كىجرة بعض
سكاف المغرب العربي إلي أكركبا لمعمؿ كالعكدة بعد سنكات عدة(إبراىيـ أحمد سعيد.)85 :1997،

كمف أنكاع اليجرات المؤقتة التي عرفيا قطاع غزة اغتراب المدرسيف كاألطباء كغيرىـ مف حممة الشيادات

الفمسطينييف في دكؿ الخميج العربي كليبيا كالجزائر ،سعيان كراء العمؿ حيث كانكا يستقركف في تمؾ البمداف
ىـ كأسرىـ ،كيعكدكف إلي قطاع غزة كؿ عاـ أك عاميف مرة ،كمنيـ مف استقر ىناؾ كحصؿ عمى إقامة
دائمة ،كلكف ىؤالء األشخاص تـ تقميص أعداد كبيرة منيـ في السنكات الماضية ال سيما بعد حرب الخميج

األكلي في العاـ  1991نظ انر لممكاقؼ السياسية التي اتخذتيا منظمة التحرير الفمسطينية إباف الغزك

العراقي لدكلة الككيت ،ك ما أنو في أعقاب النزاع المسمح الذم نشب في الجماىيرية الميبية بيف قكات النظاـ
كالمعارضة الميبية مدعكمة بطائرات حمؼ الناتك ،كنظ انر ليذه الظركؼ األمنية السيئة ،غادر اآلالؼ مف

الفمسطينييف ليبيا كعادكا إلي قطاع غزة.
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أسباب ودوافع اليجرة:
إف اليجرة كالتنقالت السكانية البشرية ،ليست عممية بيكلكجية ،كما ىي الحاؿ في المممكة الحيكانية

غير البشرية ،كما أنيا ال تحدث في فراغ ،بؿ تحددىا كتدفع إلييا سياقات اجتماعية كثقافية في المقاـ
األكؿ ،كىي في مجمميا عبارة عف انتقاؿ أك تحكؿ مف سياؽ أك مكقؼ غير مرغكب فيو ،لعجزة عف
تحقيؽ اإلشباع النفسي ،كالمادم كالتكيؼ االجتماعي ،كعدـ قدرتو عمى إشباع االحتياجات كالرغبات أك

حتى مستكل الطمكح الذم يتطمع إليو الفرد أك الجماعة(السيد عبد العاطي السيد.(324 :2004،

كمف العكامؿ التي تؤدم إلى ظاىرة اليجرة ،التخمؼ االجتماعي ،التخمؼ االقتصادم ،كانعداـ سياسات

العمالة كالتكظيؼ ،كانخفاض المرتبات ،كعدـ االستقرار السياسي ،كفساد كعدـ كفاءة األنظمة اإلدارية،

كصعكبة ظركؼ العمؿ ،كعدـ االستقرار الكظيفي(بكبطاية.)34 : 1983 ،

كحتى الجزء األخير مف القرف التاسع عشر كانت اليجرة الدكلية العنصر الرئيسي في النمك السكاني في

دكؿ العالـ الجديد ،فعمي سبيؿ المثاؿ فقد ساىمت اليجرة الدكلية بجزء أكبر مف الزيادة الطبيعية لمسكاف
في استراليا قبؿ العاـ) ،(1860كفي نيكزيمندا خالؿ معظـ الفترات الزمنية قبؿ عاـ) ،(1875كخالؿ كافة

العقكد في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كانت اليجرة الدكلية عنص انر لو أىميتو في الزيادة

السكانية في الكاليات المتحدة األمريكية  ،حيث كاف ىناؾ ما بيف( )40- 20فردان مف المياجريف مقابؿ

كؿ) ،(100فرد يضافكف إلي السكاف مف خالؿ الزيادة الطبيعية لمسكاف).)UNITEDNATIONS.1973

ىذا كىناؾ شبو إجماع لدل الباحثيف كالمختصيف في دراسة ظاىرة اليجرة أف ىناؾ أسباب كدكافع عامة

تدفع األفراد إلى اتخاذ قرار اليجرة لعؿ مف أىـ ىذه األسباب كالدكافع ما يمي:

 -1أسباب اقتصاديةEconomic reasons :

يقدـ االقتصاديكف التقميديكف Conomistsi Conventional :تصك انر لعممية اليجرة قائمان عمى

فكرة عممية التنظيـ الذاتي حيث تتكيؼ الحاجة إلى الطمب عمى العمالة مع المعركض في الكحدات

الجغرافية المختمفة ،ضمف إطار اإلقميـ الكاحد ،مف ناحية أخرل ،تذىب نظرية التجارة الدكلية فتقدـ تصك ار
مشابيا لميجرة ،إذ تقكؿ أف الدكلتيف غير المتساكيتيف في اإلمكانيات كالسعة اإلنتاجية بإمكانيا التمتع بنكع

مف التبادؿ الثنائي إلمكانياتيما المتاحة السمع الرأسمالية كالعمالة(باقر النجار .)21 : 2001 ،

ىذا كتبمغ اليجرة أقصى معدالتيا في الفئة العمرية مف) (30 -20سنة بخالؼ باقي الفئات العمرية
األخرل  ،كيرجع ذلؾ إلى أف األفراد في ىذا السف يعدكف أنفسيـ لالنخراط في الحياة العممية كالمينية

(السيد عبد العاطي السيد.(345 : 2004 ،
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كيمعب العامؿ االقتصادم دك انر رئيسان في الحركات البشرية ،كىجرة السكاف ،كتدني مستكل المعيشة ،كالفقر

الشديد ،كظركؼ العمؿ السيئة ،دفعت األفراد إلى اليجرة(محمد الفيؿ.(40 :2000 ،

كينظر أصحاب التفسير االقتصادم إلى العكامؿ االقتصادية عمى أنيا السبب األساسي لظاىرة اليجرة ،

كاف البعد االقتصادم يستكجب النظر إلى العكامؿ االقتصادية الطاردة في مجتمع اإلرساؿ مثؿ البطالة ،

كالتضخـ ،كقمة فرص التكظيؼ  ،كغيرىا(عبد اهلل غانـ .(25 : 1990 ،

كيرل العديد مف المفكريف أف العامؿ االقتصادم يعتبر مف أىـ العكامؿ الطاردة ،كالجاذبة لميجرة ،فتكقع

الحصكؿ عمى كظيفة أفضؿ ،كزيادة الدخؿ ،كتحسف الرخاء االجتماعي ،تعد أسبابا كافية تدفع الفرد
لمتحرؾ مف المناطؽ األقؿ دخال إلى المناطؽ األعمى دخالن(محمد حسيف حسف.(35 :1998 ،
ويعزو الباحث :ارتفاع معدؿ اليجرة بيف الشباب إلى أنو مف المتكقع بدخكؿ الشاب في سف العمؿ أف يبدأ
في البحث عف كظيفة مناسبة ،يستطيع مف خالليا تأميف مصدر رزؽ كريـ لتأميف مستقبمو ،كالسعي نحك
تككيف كيانو األسرم المستقؿ بو ،كنظ انر النعداـ فرص العمؿ كعدـ المقدرة عمى تأميف االحتياجات

األساسية لمفرد ،كانتشار الفقر كارتفاع نسبة اإلعالة ،كانسداد األفؽ أماـ الشباب في تحقيؽ طمكحيـ

المادم نجد أف كؿ ىذه العكامؿ تغذم الرغبة في اليجرة لدل الشباب ،كتدفع بيـ نحك التفكير باليجرة

كتحمؿ الصعاب في سبيؿ تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ.
أسباب اجتماعيةSocial reasons :

تتمثؿ العكامؿ االجتماعية الطاردة في مجمكعة الظركؼ التي ال تحقؽ اإلشباع الكامؿ ،أم اليجرة
في مجمميا عبارة عف انتقاؿ أك تحكؿ مف سياؽ ،أك مكقؼ غير مرغكب فيو ،لعجزه عف تحقيؽ اإلشباع

النفسي كالمادم كالتكيؼ االجتماعي ،كعدـ قدرتو عمى إشباع االحتياجات كالرغبات ،أك حتى مستكل
الطمكح الذم يتطمع إليو الفرد أك الجماعة ،إلى سياؽ أك مكقؼ آخر تتكفر فيو إمكانيات تحقيؽ كؿ ىذه

األمكر كلك بدرجة نسبية.

كتعتبر اليجرة أحد الخيارات المتاحة أماـ األفراد ،الذيف يسعكف إلى تحقيؽ أىداؼ اجتماعية لـ يستطيعكا
إشباعيا في كطنيـ األصؿ.

كيشير حسيف عبد الحميد رشكاف) :(32 : 2005إلى أف البطالة تؤدم إلى فساد المجتمع ،كانخفاض

مستكل المعيشة ،كارتفاع نسبة الجريمة داخؿ المجتمع.

كىناؾ اعتب ارات ذات صمة كثيقة بمستكيات اإلشباع المادم كالمعنكم كالقناعة كمستكيات الطمكح كالتطمع
كالتكافؽ االجتماعي كحتى األسرم ،كعكامؿ الحراؾ االجتماعي كفرصو كمستكياتو
(السيد عبد العاطي السيد.(325 : 2004 ،
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كقد يياجر اإلنساف ألسباب اجتماعية كالتمييز العنصرم ،كاالضطياد السياسي كالديف ،كلقد كاف

لالضطياد السياسي أثره الكبير عمى ىجرة كثير مف الجماعات البشرية مف مكطنيـ إلى بمداف أخرل
(محمد الفيؿ.(38 : 2000 ،

كما كتعزم عممية انتقاؿ العماؿ مف دكؿ العسر كالفائض السكاني إلى دكؿ اليسر المالي كالعسر البشرم،
ككذلؾ إلى القرب الجغرافي كالتشابو الثقافي كالمغة كالديف المشترؾ ،كأحيانا تدخؿ عالقات القرابة كالدـ في
طبيعة التكجو االجتماعي كالسياسي لدكؿ االستقباؿ حياؿ الكثير مف القضايا القكمية المعاصرة في المنطقة
العربية ،كتزايد حجـ المياجريف مف العماؿ المسمميف مف أفريقيا كباكستاف كاليند في المممكة العربية

السعكدية ،ال يخرجكف عف ىذا اإلطار(باقر النجار.)44 : 2001 ،

كما يدخؿ في ىذا اإلطار عدة متغيرات نفسية اجتماعية ،باإلضافة إلى األبعاد النفسية التي تجعؿ البعض

يميؿ إلى المغامرة ،كالبعض اآلخر يرفضيا ،كمف ىذه المتغيرات حجـ األسرة كمكقعيا الطبقي ،كفرصيا
المختمفة كالحالة االجتماعية لممياجر كعمر المياجر ،كما يرتبط بيذا العمر مف اإلقداـ عمى إتياف بعض

األفعاؿ أك اإلحجاـ عنيا فضال عف محاكاة بعض األقارب كاألصدقاء

(عبد الباسط عبد المعطي.(47 : 1990 ،

كيمعب دكر االلتحاؽ بالعائمة في دكؿ الميجر ،كارتفاع معدالت البطالة كالتضخـ السكاني في الدكؿ

المرسمة لمعمالة ،كضعؼ المكرد البشرم في الدكؿ المستقبمة دكر ىاـ في كجكد ظاىرة اليجرة
(باقر النجار.(47 : 46 :2001،

ىذا إلي جانب أف نشاط الشباب  ،كحب المغامرة  ،كتحدم المجيكؿ تحمؿ في ثناياىا دكافع نفسية حدت

بالمياجريف أف يتخذكا ق ارراتيـ باليجرة(جكزيؼ نككس.)28 :1990،

كما يدخؿ في ىذا العامؿ عدة متغيرات نفسية اجتماعية  ،باإلضافة إلي األبعاد النفسية التي تجعؿ
البعض يميؿ إلي المغامرة  ،كالبعض اآلخر يرفضيا  ،كمف ىذه المتغيرات حجـ األسرة كمكقعيا الطبقي

كفرصيا المختمفة  ،كال حالة االجتماعية الزكجية لممياجر كعمر المياجر  ،كما يرتبط بيذا العمر مف إتياف

بعض األفعاؿ أك اإلحجاـ عنيا  ،فضالن عف محاكاة بعض األقارب كاألصدقاء
(عبد الباسط عبد المعطى .(47 : 1990 ،

ويرى الباحث :أف طبيعة الحياة االجتماعية كأسمكب كأنماط الحياة كالمعيشة تمعب دكر ىاـ في مساعدة
األفراد عمى التكيؼ مع كاقعيـ أك النقمة عمى ىذا الكاقع فالشباب الفمسطيني اليكـ عاجز عف مكاجية
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المشكالت اإلجتماعية التي تتفاقـ يكمان بعد يكـ ،كتمقي بظالؿ قاتمة عمى مستقبميـ ،مف قبيؿ انتشار
ظاىرة البطالة كتفاقميا بحيث أصبح مف الصعب حميا أك الحد مف آثارىا الخطيرة عمى حياة كمستقبؿ
الشاب ،ككذلؾ عدـ مقدرة الشاب عمى تأميف سكف مناسب بسبب ارتفاع أسعار المنازؿ كالعقارات

كاألراضي المخصصة لمسكف ،ككذلؾ االرتفاع الكبير في أسعار مكاد البناء كالتي تدخؿ إلى السكؽ

المحمي مف خالؿ التيريب عبر أنفاؽ التيريب أسفؿ الحدكد الفمسطينية – المصرية ،مما انعكس سمبان عمى

مقدرة الشاب عمى الزكاج كاإلستقرار ،ىذا فضالن عف الزيادة الكبيرة في تكاليؼ الزكاج بسبب العادات
االجتماعية السائدة كغالء الميكر.

كما أف الخدمات الصحية المتكفرة في قطاع غزة رديئة جدان كسمعة األطباء المينية سيئة ،كما لعب

كبير في تفسخ العالقات اإلجتماعية ،كسادت حالة مف الخكؼ كالريبة بيف المكاطنيف
دكر ان
االنقساـ الداخمي ان
بسبب االستقطاب السياسي كسياسة التخكيف كالتكفير المتبعة مف قبؿ فصيؿ سياسي بعينو بحؽ كؿ مف
يخالفيـ الرأم.

أسباب سياسةPolitical reasons :
تعبر العكامؿ كاألسباب السياسية ذات أثر فعاؿ في حدكث ظاىرة اليجرة عمى مر التاريخ ،حيث أنو مف
المالحظ أف اليجرة الدكلية أخذت بالتأثر أكثر فأكثر مع مركر الزمف بالعكامؿ السياسية  ،عمى أنيا سبب
ىاـ مف مسببات اليجرة ،كتتمثؿ العكامؿ السياسية في أف ظاىرة اليجرة السكانية تأخذ مكانيا لمكاجية

عمميات الغزك المسمح(راضي عمارة الطيؼ .(46 :2009،

كمف األسباب السياسية القسرية التي تدفع إلى اليجرة ضغط القكة كالتيديد كاالستيالء ،أم أف التدخؿ

العسكرم الخارجي مف أيو دكلة مف الدكؿ يؤدم إلى ىجرة خارجية ،إضافة إلى الضغط السياسي المحمي

كالذم بدكره يؤدم إلى بركز ظاىرة اليجرة ،ففي معظـ الدكؿ النامية حيث تنعدـ الديمقراطية ،كتسكد النظـ
الديكتاتكرية ،كيساؽ الناس إلى السجكف كالمعتقالت دكنما سبب أك محاكمة ،ككذلؾ الثكرات الداخمية،

كاالنقالبات العسكرية ،كالحركب المحمية تؤدم إلى اليجرة إلى الخارج ،كما تعتبر بعض الظركؼ الطارئة

كإيقاع عقكبات دكلية عؿ مجتمع ما مف العكامؿ المسببة لميجرة (محمد الفيؿ.)42– 41 :2000 ،

كلتكف العراؽ مثالن عمى ذلؾ فبعد الغزك األمريكي لدكلة العراؽ في مطمع العاـ  2003ـ ،خرج مئات

ار مف جحيـ الحرب كىاجركا إلي بمداف عربية كأجنبية.
اآلالؼ مف العراقييف فر ان
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ويرى الباحث :أف الظركؼ السياسية السائدة في قطاع غزة ذات تأثير سمبي ككبير عمى نفسية
أفراد المجتمع سيما فئة الشباب منيـ ،فظركؼ الحصار اإلسرائيمي الظالـ الذم تقكضت معو فرص الحياة

الكريمة ،كأصبح قطاع غزة عبارة عف سجف كبير بحيث أغمقت المعابر الحدكدية كشددت القيكد عمى
حركة دخكؿ السمع الضركرية ،مف جية ،كمف جية أخرم ما ترتب عمى االنقساـ الداخمي مف آثار سمبية

عمى الحريات الشخصية في التعبير عف الرأم ،كالعمؿ كالتنقؿ ،مما يكلد لدل األفراد أسبابان تدفعيـ إلى
اليجرة كترؾ الكطف كالبحث عف مكاف بديؿ لعميـ يجدكف فيو االستقرار المنشكد.

النتائج المترتبة عمى اليجرة:
انو مف البدييي أف يككف ىناؾ نتائج كآثار تترتب عمي ظاىرة اليجرة ،كلعؿ ىذا التأثير يككف ذا
بعديف ،البعد األكؿ يتمثؿ في تأثير ظاىرة اليجرة عمي السكاف في المناطؽ التي يياجر منيا األفراد ،أك

منطقة الطرد السكاني ،كالبعد اآلخر تأثيرىا أم اليجرة عمي السكاف في مناطؽ الجذب السكاني ،أك

مناطؽ المقصد ،كيمكف تصنيؼ النتائج إلي مجمكعتيف حسب المنطقة:

أوالً :نتائج اليجرة في منطقة الطرد السكاني -:

 -1إحداث خمؿ سكاني كانخفاض في كتمة السكاف.

 -2انخفاض نسبة الشباب كارتفاع نسبة األطفاؿ كالشيكخ.

 -3انخفاض نسبة الخبرات كأصحاب الشيادات العميا  ،لكثرتيا في العناصر المياجرة  ،كخاصة ىجرة
العقكؿ.

 -4حدكث خمؿ في إمكانات تنفيذ الخطط التنمكية إذا كصمت نسبة المياجريف درجة حرجة كخاصة بيف
أصحاب الخبرات كالميارات التقنية كاليامة بالنسبة لممجتمع.

 -5ارتفاع نسبة الكفيات في المجتمع الرتفاع نسبة كبار السف كاألطفاؿ حيث ترتفع معدالت الكفيات

(إبراىيـ أحمد سعيد.(91: 1997 ،

ثانياً  :نتائج اليجرة في منطقة الجذب السكاني -:

 -1ارتفاع نسبة الشباب إلي نسب األطفاؿ ككبار السف.
 -2ارتفاع نسبة الذككر إلي نسبة اإلناث.

 -3انخفاض معدالت الكفيات بالنظر الرتفاع نسبة الشباب الذيف تقؿ بينيـ معدالت الكفيات.
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 -4ظيكر مشكالت متعددة في مجاالت مختمفة أىميا:

ا -السكف لعدـ تكافر إمكانيات تأميف المساكف إذا كانت أعداد المياجريف كبيرة.
ب -الخدمات الضركرية إذا كاف االستقرار في المناطؽ العشكائية.
ج -صعكبة تأميف عمؿ لمقادميف كبالتالي يزداد جيش العاطميف.

د -حدكث إضطرابات اجتماعية كخمؿ في العادات االجتماعية كازدياد حدكث الجريمة كغيرىا.
ق-عدـ المقدرة عمي التجانس مع المغات الجديدة كاألدياف غير المألكفة في منطقتو األكلي.

(إبراىيـ أحمد سعيد.)92 : 1997 ،

تعقيب:
كمما سبؽ استعراضو يرل الباحث أف ظاىرة اليجرة ،تعد ظاىرة إنسانية محككمة بعدة أسباب
كعكامؿ إال أف ىذه األسباب كالعكامؿ ال تخرج عف ككنيا عكامؿ طرد تتمثؿ في قمة فرص العمؿ

كالتكظيؼ ،كتفشي ظاىرة البطالة داخؿ المجتمع ،كتدني مستكل المعيشة ،كتدني مستكل الشعكر
باالستقرار النفسي نظ انر النعداـ األمؿ بالمستقبؿ ،أك نتيجة لضغكط سياسية أك اجتماعية تؤثر عمى صحة

الفرد كعافيتو النفسية ،كتخمؽ لديو حالة مف الصراع الداخمي نظ انر لمتناقض بيف ما يرغب في تحقيقو
كيطمح إليو ،كبيف ظركؼ الكاقع الذم يحياه كالعكائؽ التي تكاجيو كتقؼ حجر عثرة أماـ مستقبمو ،مما

يدفع األفراد مرغميف إلى ترؾ مكطنيـ األصمي كالبحث عف كطف كمستقر بديؿ ،سعيان كراء مصدر رزؽ

كريـ ،يؤمف ليـ حياة أفضؿ ،أك ىربان نحك مكاف أكثر أمنان كاستق ار انر.

ككذلؾ عكامؿ الجذب التي قد تغرم األفراد بما ىك أفضؿ مف حاليـ ككاقعيـ المعاش في مجاالت عدة

مينية أك اقتصادية أك سياسية أك خدماتية ،تككف معيا سبؿ الحياة أفضؿ كأخؼ كطأة ،كعمى أية حاؿ
فاليجرة كالخركج مف المكطف األصمي ليس باألمر المحبب لدل الغالبية العظمى مف الناس ،إال أنو يككف

أم انر ال مفر منو بسب ظركؼ كأسباب قد تتعدد كتختمؼ في الدرجة كالنكع مف شخص آلخر كفقان لمتغيرات
عده ،فالنبي األكرـ عميو السالـ عندما ىاجر مف مكة المكرمة إلى المدينة المنكرة قاؿ مقكلتو المأثكرة "
كاهلل إنؾ أحب بالد اهلل إلى قمبي كلكال أف أىمؾ أخرجكني منؾ ما خر
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة

أوالً :دراسات تناولت مفيوم الرضا وعالقتو ببعض المتغيرات.
ثانياً :دراسات تناولت مستوى الطموح والقتو ببعض المتغيرات.
ثالثاً :دراسات تناولت االتجاه نحو اليجرة.
رابعاً :تعقيب عمى الدراسات السابقة.

خامساً :فروض الدراسة
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

مقدمة

لقد ظير اىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف فيما بات يعرؼ بعمـ النفس اإليجابي ،كمف ضمف ىذا

االىتماـ كاف ىناؾ نصيب كبير لمكضكع مستكل الطمكح ،ككنو دافع قكم كمحرؾ فعاؿ يرتقي باألفراد
نحك اإلنجاز في مجاالت الحياة المختمفة ،كما ظير اىتماـ متزايد مف قبؿ الباحثيف لمفيكـ الرضا في
مجاالتو المختمفة ،سكاء الرضا عف الحياة ،أك الرضا عف المينة ،أك الرضا الزكاجي ،أك غير ذلؾ مف

أنكاع الرضا ،ككف الرضا عامؿ ميـ مف العكامؿ المؤدية إلى السعادة ،أما ظاىرة اليجرة فكانت محؿ

اىتماـ الدارسيف في مجاؿ عمـ االجتماع ،كالتاريخ ،كعميو سيقكـ الباحث بعرض الدراسات السابقة التي

تناكلت متغيرات الدراسة ،سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،كتسييالن لإلفادة مف ىذه الدراسات فقد تـ

تصنيفيا حسب مكضكعاتيا إلى الفئات التالية:

أكالن :دراسات تناكلت مفيكـ الرضا كعالقتو ببعض المتغيرات.

ثانيان :دراسات تناكلت مستكل الطمكح كعالقتو ببعض المتغيرات.

ثالثان :دراسات تناكلت ظاىرة اليجرة.

أوالً :دراسات تناولت مفيوم الرضا وعالقتو ببعض المتغيرات:
دراسة جودة()2010
بيدؼ الكشؼ عف مستكل الرضا عف الحياة لدم معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة
غزة ،كالتعرؼ عمي العالقة بيف سمات الشخصية كالرضا عف الحياة ،كالتعرؼ عمي الفركؽ بيف متكسطات

درجات أفراد العينة في سمات الشخصية كالرضا عف الحياة ،كقد بمغت عينة الدراسة) (293معممان

كمعممة) 144معممان –  149معممة) ،كقد استخدمت الباحثة مقياس الرضا عف الحياة ،كمقياس سمات
الشخصية  .كخمصت الدراسة إلي أف مستكل الرضا عف الحياة كاف مقبكالن فقد بمغ ( ،)%64.24كما

تكصمت الدراسة إلي كجكد عالقة ارتباط سالبة كدالة احصائيان بيف العصابية كالرضا عف الحياة ،كعالقة

ارتباط مكجبة كدالة إحصائيان بيف االنبساطية ،كالمجاراة ،كيقظة الضمير كالرضا عف الحياة ،كذلؾ خمصت
الدراسة إلي كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة في العصابية ،كاالنبساطية ،كالمجاراة كالرضا
عف الحياة تعزم لمتغير النكع .
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دراسة لين وستيل )2006) Lynn& Steel
ىدفت الدراسة إلى تناكؿ الشخصية القكمية كالرضا عف الحياة  ،كاستخدـ الباحثاف في دراستيما نتائج
الد ارسات التي أجريت في( )30دكلة ،كأسفرت نتائج الدراسة عمي أف التفاعؿ بيف العصابية كاالنبساطية

كاف منبئان قكيان لمرضا عف الحياة ،كما أسفرت نتائج الدراسة عمى أف العصابية تقمؿ مف الرضا عف الحياة

لدم جميع شعكب عينة الدراسة ،لكنيا كانت أكثر تأثي انر في الشعكب التي تتميز باالنطكائية مقارنة
بالشعكب التي تتميز باالنبساطية.

دراسة لونز بيري وآخرون )2005) Lounsbury. et al
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي العالقة بيف سمات الشخصية كالرضا عف الحياة ،كتككنت عينة الدراسة

مف( (532طالبان يدرسكف في جامعة  Southeasternفي الكاليات المتحدة األمريكية ،كاستخدمت في
الدراسة قائمة عكامؿ الشخصية الخمسة اعداد( ككستا كماكرم ) ،كخمصت الدراسة إلي كجكد عالقة

مكجبة بيف العكامؿ األربعة لمشخصية :المجاراة ،كيقظة الضمير ،كالثبات االنفعالي ،كاالنبساطية كالرضا
عف الحياة ،كما أكدت نتائج الدراسة عمي أف عكامؿ الشخصية الخمسة فسرت  %23مف التبايف لمرضا

عف الحياة.
دراسة وايت )2004(white
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف الرضا عف الحياة ،كالرضا عف العمؿ لدل معممي المدارس العامة
في غرب كالية تكساس بالكاليات المتحدة األمريكية  ،كتككنت عينة الدراسة مف) )563معممان ،كأسفرت

نتائج الدراسة عف كجكد عالقة مكجبة كدالة إحصائيان بيف الرضا عف الحياة كالرضا عف العمؿ ،كما أكدت
الدراسة أف الرضا عف العمؿ كالحالة الزكاجية لممعمميف ىما أفضؿ منبئ عف الرضا عف الحياة لدل أفراد

العينة .

دراسة العش()2002
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي مستكل درجات الرضا عف الحياة لدم الفرد األردني في الفئة
العمرية( )60 -40عاـ في مجاالت الحياة المختمفة ،ككذلؾ التعرؼ إذا ما كاف ىناؾ فركؽ دالة في

العينة الكمية كعينة الذككر كعينة اإلناث كؿ عمي حده ،كما ىدفت الدراسة إلي استقصاء العالقة بيف
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الرضا عف الحياة كأنماط التعمؽ(العالقات الحميمة كالصداقة) الحالية مف جية ،كالتاريخ التعمقي مف جية

أخرم ،كأجريت الدراسة عمي عينة قكاميا( (1500فردان ،كأظيرت النتائج أف الفرد األردني يتمتع بالرضا

عف الحياة بشكؿ عاـ ،ككاف مجاؿ األسرة في مقدمة المجاالت التي حازت عمي رضا الفرد األردني ،ككاف

مجاؿ االستجماـ أدناىا مف حيث الرضا ،كما بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
الجنسيف في درجات الرضا عف مجاالت العالقات الحميمة كاألسرة كالديف ،حيث كانت الفركؽ لصالح

الذككر ،كلـ تظير فركؽ بيف الجنسيف في المجاالت األخرل.
دراسة العنزي()2001
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف متغيرات الرضا عف الحياة ،كالثقة بالنفس ،كالتفاؤؿ ،كالتكازف
الكجداني ،لدم عينة مف طالب كطالبات كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب

بدكلة الككيت ،كبمغت عينة الدراسة( )410طالبان كطالبة بكاقع( 192طالبان) ك( 218طالبة) كاستخدـ

الباحث مقياس الرضا عف الحياة اعداد "كينر كزمالئو " ،كمقياس التكازف الكجداني إعداد "نكرماف"

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث في الثقة بالنفس لصالح الذككر  ،في حيف

لـ تظير نتائج الدراسة أم فركؽ دالة بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالرضا عف الحياة كالتفاؤؿ كالكجداف

اإليجابي كالسمبي ،كأشارت نتائج الدراسة أف ىناؾ ارتباط إيجابي بيف الرضا عف الحياة كالثقة بالنفس
كالتفاؤؿ ،كما أظيرت النتائج أف التفاؤؿ كالكجداف اإليجابي كالسمبي منبئو بالرضا عف الحياة.

دراسة سيك )2000) Seik
ىدفت الدراسة إلى استطالع أىـ مظاىر الرضا عف الحياة في سنغافكرة ،كطبقت الدراسة عمى عينة
قكاميا( )2187شخصان مف سكاف سنغافكرة كاستخدـ الباحث مقياس الرضا عف الحياة المعد في سنغافكرة،

لقياس مظاىر الرضا عف الجكانب المتعددة مف الحياة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف الحياة العائمية كانت أىـ
مظير مف مظاىر الرضا عف الحياة كحصمت عمي المرتبة األكلي ،كاعتبر المفحكصيف أف مظاىر الحياة
مثؿ السياسة ،كالديف مف مظاىر الحياة اليامة في سنغافكرة ،ككانكا أقؿ رضا مف مظاىر الحياة مثؿ

الثركة كالسمع المستيمكة

دراسة األميري ()1994
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف الرضا الكظيفي كمستكل الرضا عف الحياة لدل العامميف في

الخطكط الجكية السعكدية في جدة ،كبمغت عينة الدراسة( )359مدي انر كمكظفان في الخطكط الجكية
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السعكدية ،كاستخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات مف عينة الدراسة ،كأظيرت النتائج التي تكصمت ليا
الدراسة عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كالرضا عف الحياة.

ثانياً :دراسات تناولت مستوى الطموح وعالقتو ببعض المتغيرات:
دراسة البركات ،بني ياسين()2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف التفاعؿ اإلجتماعي كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية
في محافظة إربد ،كبمغت عنو الدراسة( )483طالب كطالبة في المرحمة الثانكية في محافظة إربد باألردف
كقد استخدـ الباحثاف مقياس التفاعؿ االجتماعي ،كمقياس مستكل الطمكح ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف

ىناؾ مستكل عاؿ مف التفاعؿ االجتماعي ،ككذلؾ دلت الدراسة عمى ارتفاع مستكل الطمكح األكاديمي

لدل أفراد العينة ،ككذلؾ كجكد عالقة إيجابية دالة إحصائيا ما بيف التفاعؿ االجتماعي كمستكل الطمكح

لدل الطمبة.

دراسة كموب()2010
كالتي ىدفت إلي معرفة العالقة بيف التكافؽ الدراسي ككؿ مف مستكل الطمكح األكاديمي كالمسئكلية
اإلجتماعية لدل الطالبات المتزكجات كغير المتزكجات في المرحمة الثانكية ،كمعرفة مدل تأثير التفاعؿ

بيف التكافؽ الدراسي كالتخصص(عممي –أدبي) ،عمي اختبار الطمكح األكاديمي كالمسئكلية اإلجتماعية،

كتككنت عينة الدراسة مف) (287طالبة مف المرحمة الثانكية بمحافظة غزة ،كقد استخدمت الباحثة مقياس
التكافؽ الدراسي "إعداد الباحثة " ،كمقياس مستكل الطمكح األكاديمي " إعداد صالح الديف أبك ناىيو "،

كمقياس المسئكلية اإلجتماعية " إعداد سيد عثماف " ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف الدرجة الكمية لمتكافؽ الدراسي كأبعاده ،كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح األكاديمي كأبعاده،

ككذلؾ بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ في مستكل الطمكح األكاديمي تعزم لمتغير التكافؽ الدراسي كالحالة
االجتماعية ،كما بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح األكاديمي تعزم

لمتغير التكافؽ الدراسي كمتغير التخصص.
دراسة الزىراني()2009
ىدفت إلى الكشؼ عف القبكؿ ك الرفض الكالدم كعالقتو بمستكل الطمكح لدل طالب المرحمة المتكسطة

بمحافظة جدة ك تككنت عينة الدراسة مف) )400طالب مف طالب المرحمة المتكسطة(الصؼ األكؿ –
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الصؼ الثالث) ،استخدـ الباحث استباف القبكؿ – الرفض الكالدم مف إعداد ركنر ،كترجمة ممدكحة

سالمة( ،)1987كمقياس مستكل الطمكح لدل المراىقيف كالشباب ،إعداد آماؿ باضة( )2004كقد تكصمت
الدراسة إلى كجكد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف (الرفض الكالدم مف قبؿ األب) ،كمتغير درجات
الطمكح ،كما تكجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف(الرفض الكالدم مف قبؿ األـ ) ،كمتغير درجات

الطمكح ،كما بينت الدراسة كجكد عالقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف(القبكؿ الكالدم مف قبؿ األـ)،

كمستكل الطمكح ،كال تكجد عالقة بيف(القبكؿ الكالدم مف قبؿ األب) كمستكل الطمكح كذلؾ خمصت
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب مرتفعي القبكؿ الكالدم كبيف

متكسطات درجات منخفضي القبكؿ الكالدم(األـ) في مستكل الطمكح لصالح مرتفعي القبكؿ الكالدم تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب مرتفعي القبكؿ ألكالدم ك بيف متكسطات

درجات منخفضي القبكؿ الكالدم(األب) في مستكل الطمكح لصالح مرتفعي القبكؿ الكالدم.
دراسة شبير()2005

ىدفت إلى معرفة مستكل الطمكح كعالقتو بمستكل الذكاء ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف
مستكل الطمكح كالمستكل االقتصادم ،كاالجتماعي ،كىدفت كذلؾ إلى التعرؼ عمى العالقة بيف مستكل

الطمكح كبعض المتغيرات الديمكغرافية ،كتككنت عينة الدراسة مف( )370طالب كطالبة مف الجامعة
اإلسالمية بغزة  ،كاستخدـ الباحث في الدراسة ثالثة أدكات كىي(مقياس المستكل االقتصادم كاالجتماعي

مف إعداد الباحث ،استبانة مستكل الطمكح لمراشديف إعداد كاميميا عبد الفتاح  ،اختبار الذكاء المتعدد

ترجمة عبد المنعـ الدريد) كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد مستكل مرتفع لمطمكح لدل طمبة الجامعة

اإلسالمية بغزة ،كما بينت الدراسة كجكد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.05بيف
درجات الطالب عمى مقياس مستكل الطمكح كدرجاتيـ عمى مقياس مستكل الذكاء ،كما خمصت الدراسة

إلى كجكد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستكل داللة  0.05بيف درجات الطالبات عمى مقياس
مستكل الطمكح كدرجاتيف عمى مقياس مستكل الذكاء ،كبينت كذلؾ كجكد فركؽ في مقياس مستكل الطمكح
يعزل لممعدؿ التراكمي(منخفض – مرتفع) عند مستكل داللة  ،0.05ككذلؾ كجكد عالقة إرتباطية عكسية
بيف المستكل االقتصادم االجتماعي كمستكل الطمكح عند مستكل داللة  ،0.05كما بينت نتائج الدراسة

عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات المستكل األكؿ كالرابع في مقياس الطمكح عند مستكل داللة

 ،0.05كبينت النتائج أيضان عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات طمبة الكميات العممية كاألدبية في
مقياس الطمكح عند مستكل داللة .0.05
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دراسة حسان()2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بيف الذكاء الكجداني كمستكل كنكعية الطمكح لدل طالب

الجامعة ،كمعرفة طبيعة العالقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا عف الحياة ،كمعرفة طبيعة العالقة بيف نكعية
كمستكل الطمكح كاإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة ،كمعرفة طبيعة العالقة بيف الرضا عف الحياة

كاإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة كتككنت عينة الدراسة مف( )329طالبان كطالبة مف جامعة جنكب

الكادم بمصر ،كاستخدـ الباحث في الدراسة(مقياس الذكاء الكجداني إعداد "ركفيف بار " ترجمة صفاء

يكسؼ ،كسحر عبد الحميد ،كمقياس مستكل كنكعية الطمكح إعداد " العارؼ باهلل الغندكر ،كمحمد صبرم

" ،كمقياس الرضا عف الحياة إعداد مجدم دسكقي) ،كقد تكصمت الدراسة إلي النتائج التالية :عدـ كجكد

عالقة ذات داللة إحصائية بيف مككنات الذكاء الكجداني كمستكل كنكعية الطمكح لدم طالب الجامعة،

ككذلؾ كجكد عالقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف مستكل كنكعية الطمكح كأبعاد الرضا عف الحياة لدم

طالب الجامعة.

دراسة الحجوج()2004
ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بيف سمات الشخصية كمستكل الطمكح لدل معممي المرحمة
األساسية بمحافظات غزة ،كتككنت عينة الدراسة مف( )387معمما كمعممة منيـ( )194معممان ك()194

معممة كاستخدـ الباحث في الدراسة استبانة مستكل الطمكح مف إعداد كاميميا عبد الفتاح كمقياس الضبط

الداخمي كالخارجي(تعريب صالح أبك ناىية) ،كمقياس االحتراؽ النفسي(تعريب عادؿ محمد) كخمصت
الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد عالقة ارتباط مكجبة دالة بيف سمات الشخصية(االجتماعية التأممية،
المسئكلية ،كتقدير الذات ،السعادة ،كاالستقالؿ ،كالنشاط) كبيف مستكل الطمكح  ،ككذلؾ بينت نتائج

الدراسة ,كجكد عالقة دالو بيف سمة حب المخاطرة كالكسكاس القيرم كمستكل الطمكح ،كما دلت النتائج

عمى كجكد عالقة ارتباطيو سالبة كدالو بيف سمات الشخصية(القمؽ ،االندفاعية ،تكىـ المرضى ،كالشعكر

بالذنب ،كالتعبيرية) كبيف مستكل الطمكح ،كما خمصت الدراسة إلى كجكد اختالفات في العالقة االرتباطية

بيف سمات الشخصية كمستكل الطمكح لدل معممي المرحمة األساسية باختالفات مكضع الضبط(داخمي -

خارجي) كذلؾ في سمة النشاط.
دراسة أبو ندى()2004

ىدفت إلى تحديد عالقة التفكير اإلبداعي بكؿ مف العزك السببي ك مستكل الطمكح لدل طمبة الصفيف

الخامس كالسادس ،كتككنت عينة الدراسة مف( )261مف طمبة الصفيف الخامس كالسادس االبتدائي في
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مدارس ككالة الغكث بمدينة رفح ،كاستخدـ الباحث في دراستو األدكات التالية(مقياس العزك السببي مف

إعداد الباحث ،مقياس التفكير اإلبداعي إعداد ثكارنس كترجمة راشد الشنطي ،مقياس مستكل الطمكح
إعداد صالح الديف أبك ناىية) ،كقد تبيف مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة عدـ كجكد عامؿ عاـ بيف

التفكير اإلبداعي كالعزك السببي كمستكل الطمكح ،كذلؾ بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في مستكل الطمكح لدل أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس(ذكر – أنثى).
دراسة األسود()2003

ىدفت إلى التعرؼ عمي العالقة بيف مستكل القمؽ كمفيكـ الذات كمستكل الطمكح لدم الطمبة الجامعييف
في دكلة فمسطيف ،كتككنت عينة الدراسة مف) )378طالبان كطالبة مف طمبة الجامعة اإلسالمية ،كجامعة

األزىر ،كجامعة األقصى بمحافظات غزة  .كاستخدـ الباحث في دراستو مقياس القمؽ العاـ لمراشديف إعداد:

محمد جعفر ،كمقياس مفيكـ الذات لمراشديف " إعداد صالح الديف أبك ناىيو " ،كاستبانة مستكل الطمكح

لمراشديف إعداد :كاميميا عبد الفتاح ،كتكصمت الدراسة إلي النتائج التالية :كجكد عالقة سالبة دالة احصائيان
بيف مستكل القمؽ كمستكل الطمكح ،كما بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في مستكل الطمكح

تعزم إلي متغير الجنس ،ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في مستكل الطمكح تعزم لمتغير الجامعة،

كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في مستكل الطمكح تعزم لمتغير التخصص

(عممي – أدبي).

دراسة خميل()2002
ىدفت إلى دراسة مستكل الطمكح الميني كعالقتو بتكجيات األىداؼ نحك التعمـ ،كالتعرؼ عمى الفركؽ في
تكجيات األىداؼ نحك التعمـ(مرتفع ػ منخفض) كنحك الدرجة(مرتفع ػمنخفض) ،مف حيث عالقتيما

بمستكل الطمكح الميني ،كتككنت عينة الدراسة مف( ،)260طالب كطالبة مف كمية التربية كاستخدـ في

الدراسة مقياس مستكل الطمكح الميني مف إعداد الباحثة ،كمقياس التكجيات الدفاعية لدل الفرد مف إعداد

عمر( ،)1993كخمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف طالب أىداؼ التعمـ المرتفع ،كطالب

أىداؼ التعمـ المنخفض في مستكل الطمكح الميني لصالح ذكم التعمـ المرتفع ،كما أظيرت الدراسة كجكد
تفاعؿ داؿ بيف التكجو نحك التعمـ كالتكجو نحك الدرجة بعد تحديد األىداؼ كالخطة كالمجمكع الكمي

لمستكل الطمكح الميني ،لصالح مجمكعة مرتفعي التكجو نحك التعمـ.
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دراسة الذواد()2002
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف سمة كجية الضبط الداخمية كمستكل الطمكح لدل عينة مف

طالبات الجامعات السعكديات كالمصريات ،كقد تككنت عينة الدراسة مف( .)120طالبة مف طالبات
الجامعات المصريات كالسعكديات كقد استخدـ في الدراسة مقياس كجية الضبط ،كمستكل الطمكح

كخمصت الدراسة إلى كجكد عالقة مكجبة دالو إحصائيان بيف سمة كجية الضبط الداخمية كمستكل الطمكح
لدل عينة الدراسة ،ككما دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف الطالبات السعكديات
كالمصريات بالنسبة لكجية الضبط الداخمية لصالح الطالبات السعكديات ،ككذلؾ أكدت نتائج الدراسة عمى
كجكد فركؽ دالو إحصائية بيف الطالبات السعكديات كالمصريات بالنسبة لمستكل الطمكح لصالح طالبات

الجامعة المصريات.
دراسة عبود()1999
ىدفت إلى تقصي أثر العكامؿ لألسر كمستكل طمكح الطالب عمى التحصيؿ الدراسي ،كتككنت عينة
الدراسة مف( )330طالب ك طالبة ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي في الدراسة ،كما تـ استخداـ االستبانة
كأداة رئيسية لجمع البيانات ،كقد خمصت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف مستكل طمكح الطالب

كالتحصيؿ الدراسي.
دراسة جريشام )1992) Gresham
بعنكاف تطابؽ(التكقع – الطمكح) الميني ،كفاعمية الذات في اتخاذ قرار المينة ،كىدفت الدراسة إلي بحث
تأثير فاعمية الذات كالحالة اإلجتماعية – االقتصادية ،عمي االختالؼ بيف الطمكحات كالتكقعات ،كتككنت

عينة الدراسة مف) )377مف الطمبة المبتدئيف في الكمية ،كتكصمت نتائج الدراسة إلي أف األعمى في الحالة
االجتماعية – االقتصادية ،كاألقكل في فاعمية الذات ،سيككف أقؿ في التناقض بيف ما يطمح إليو كبيف ما
يتكقع أف يصؿ إليو.

دراسة وسبودو)1988( Waspodo
بيدؼ التعرؼ عمى مستكل الطمكح األكاديمي كالميني ،كمعرفة العالقة بيف مستكل الطمكح األكاديمي

كالميني كبيف المنزلة اإلجتماعية االقتصادية ،كالعكامؿ النفسية كاالجتماعية ،كاستخدـ الباحث في الدراسة
نمكذج كسنكسف لممنزلة االقتصادية كاالجتماعية ،كتكصمت الدراسة إلى أف الخمفية االقتصادية

كاالجتماعية ليما تأثير كبير في مستكل الطمكح العممي أكثر مف مستكل الطمكح الميني ،كما أكضحت
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نتائج الدراسة أف المنزلة االقتصادية كاالجتماعية ليا تأثير أكبر في مستكيات الطمكح األكاديمي كالميني

عمى الطمبة الساكنيف في البمدات اإلدارية أكبر مف الساكنيف في البمدات النائية ،كلـ تظير الدراسة أم
فركؽ بيف الذككر كاإلناث تبعان لممنزلة االقتصادية كاالجتماعية.
دراسة ناشتوي )1987) Nachtwey

ىدفت إلى التعرؼ عمي العالقة بيف مستكل الطمكح كتقدير الذات ،كتككنت عينة الدراسة مف( )134طالبان

كطالبة مف طمبة الفرقة األكلي بالجامعة منيـ( )55طالبان )79(،طالبة ،في الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد

استخدـ في الدراسة مقياس مستكل الطمكح(إعداد لكد ريمف) ،كمقياس تقدير الذات(إعداد لركزنبرج) ،كقد

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف مستكل الطمكح كتقدير الذات ،حيث

كاف الطالب الذيف يتصفكف بالطمكح غير الكاقعي أقؿ تقدي انر لذكاتيـ ،كأقؿ ثقة بالنفس ،أما الطالب الذيف

كاف لدييـ قدر معتدؿ مف الطمكح كانكا أكثر ثقة كتقدي انر لذكاتيـ.
دراسة بال وآخرون )1985) Pal.et.al

ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيكـ الذات ،كمستكل الطمكح لدل طالب المرحمة الثانكية مف ذكل اإلنجاز
العالي ،كاإلنجاز المنخفض ،كما ىدفت إلى معرفة تأثير كؿ مف متغير(الجنس ،الحالة اإلجتماعية ،الحالة

االقتصادية) عمى مستكل الطمكح ،كتككنت عينة الدراسة مف( )240طالبان مف المرحمة الثانكية ،كقد

استخدـ الباحثكف في ىذه الدراسة مقياس راستكجي لمفيكـ الذات ،كمقياس سنيج كتيكاف لمستكل الطمكح،
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :الطالب ذكم اإلنجاز العالي كاف عندىـ مفيكـ الذات أفضؿ مف

الطالب ذكل اإلنجاز المنخفض ،كيؤثر كؿ مف(الجنس ،كاإلنجاز العممي ،كالحالة االقتصادية ،كالحالة
االجتماعية) عمي مستكل الطمكح.
دراسة بارتال و زمالئو()1980

حيث أجرل الدراسة عمى( (438طالب في الصؼ التاسع إلظيار العالقة بيف كجية التحكـ ك كؿ مف:
التحصيؿ الدراسي ،كالقمؽ ،كمستكل الطمكح ،كقد تـ تقسيـ المجمكعة إلى عينة مف أصؿ آسيكم كافريقي،

كعينة مف أصؿ أكركبي كأمريكي ،كقد خمصت الدراسة إلي كجكد عالقة مكجبة بيف التحكـ الداخمي
كالتحصيؿ الدراسي ،كأف األفراد الذيف يتميزكف بالتحكـ الداخمي باإلضافة إلى ارتفاع تحصيميـ ىـ أقؿ قمؽ

كأعمى في مستكل الطمكح.
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ثالثاً :دراسات تناولت االتجاه نحو اليجرة:

دراسة معمر()2009

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمي ظاىرة اليجرة السرية في المجتمع الجزائرم ،كاستخدـ الباحث في
دراستو المنيج الكصفي  ،كبينت الدراسة أف كؿ مف سف المياجريف ،كمستكاىـ التعميمي ،كترتيبيـ بيف

اإلخكة داخؿ األسرة ككضعيتيـ اتجاه الخدمة الكطنية ،كميا عكامؿ تؤثر في تصكراتيـ لإلقباؿ عمي ظاىرة
اليجرة ،ككذلؾ أكدت الدراسة عمي كجكد عكامؿ دفع تدفع األفراد إلي المجكء إلي اليجرة متمثمة في إنعداـ

فرص التشغيؿ ،ككجكد البيكقراطية كالعراقيؿ اإلدارية ،كعدـ تحقيؽ الطمكح المادم ،كما أكدت الدراسة أف

ذكم المستكل التعميمي اإلبتدائى كرسكبيـ المبكر يجعميـ يركف أف األسباب الدافعة لميجرة تقكد إلي إنعداـ
فرص التشغيؿ ،كصعكبة حصكليـ عمي مناصب شغؿ تكائـ مستكاىـ التعميمي ،أما المياجركف الكبار في
السف يركف أف أىـ األسباب التي تدفعيـ إلي اليجرة ىي عدـ تحقيؽ طمكحيـ المادم.
دراسة الطيف()2009
ىدفت الدراسة إلي تحميؿ ظاىرة اليجرة غير الشرعية عبر بمداف المغرب العربي إلي جنكب أكركبا ،كفيـ
أسبابيا كآثارىا ،كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي ،كمنيج دراسة الحالة ،كقد أسفرت نتائج

الدراسة إلي أف الدكافع السياسية كاالقتصادية تأتي عمي رأس األسباب الدافعة لظاىرة اليجرة ،كما بينت

نتائج الدراسة أف اليجرات لـ تعد مقتصرة عمي الفئات غير الماىرة ،بؿ تعدتيا إلي ذكم الخبرات الفنية
كالعممية ،كبينت نتائج الدراسة أف أغمب المياجريف مف الذككر مع كجكد عدد مف النساء كصغار السف،

كأكدت نتائج الدراسة أف التفاكت االقتصادم كاتساع اليكة بيف الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقيرة كتحسف كسائؿ
االتصاالت كالمكاصالت أدم إلي تفاقـ ىذه الظاىرة ،كبينت نتائج الدراسة أف ىذا النكع مف اليجرة يؤدم

إلي العديد مف اآلثار السياسية ،كاالقتصادية كاألمنية ،كالديمكغرافية ،كالجغرافية ،كالصحية عمي كافة
األطراؼ التي ليا عالقة بيذه الظاىرة ،كما بينت نتائج الدراسة أف دكؿ المصدر ىي أكبر الخاسريف

لسكاعدىا كخبراتيا.

دراسة شحادة()2008
ىدفت الدراسة إلى تحديد االستراتيجيات التي يستخدميا الخريجكف الجامعيكف العاطمكف عف العمؿ لمتعامؿ

مع الضغكط النفسية لدييـ ،ككذلؾ ىدفت الدراسة إلى المقارنة بيف الراغبيف كغير الراغبيف في اليجرة مف
الخريجيف الجامعييف العاطميف عف العمؿ ،ك بمغت عينة الدراسة) )299خريج جامعي عاطؿ عف العمؿ،

كقد استخدـ الباحث مقياس إدراؾ الضغكط النفسية مف إعداد ككىف ،كمقياس أساليب التعامؿ مع المكاقؼ
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الضاغطة ك قد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف ما نسبتو ( )%70.03مف أفراد العينة يرغبكف في اليجرة،
كما دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير الرغبة في اليجرة في االستراتيجيات

االقداميو لصالح الراغبيف في اليجرة ،كفي االستراتيجيات اإلحجامية لصالح غير الراغبيف في اليجرة ،كما
كشفت نتائج الدراسة عف أثر لمتفاعؿ بيف الرغبة في اليجرة ك المتغيرات التالية(:التخصص الدراسي،

التحصيؿ الراسي ،عمؿ األب ،دخؿ األسرة ،الحصكؿ عمى أم عمؿ مؤقت بعد التخرج في استراتيجيات

التعامؿ مع الضغكط النفسية) ،مف جية أخرل لـ تكشؼ النتائج عف أثر لمتفاعؿ بيف الرغبة في اليجرة

كالمتغيرات التالية(:العمر ،سنة التخرج ،الحالة االجتماعية ،حجـ األسرة ،عمؿ األـ في استراتيجيات
التعامؿ مع الضغكط النفسية).
دراسة الزنتاني()2004
بعنكاف اليجرة اإلفريقية الكافدة إلي جنكب ليبيا" ،دراسة ميدانية ىدفت إلى التعرؼ عمي األسباب كالدكافع
التي أدت إلي ىذه اليجرة ككذلؾ التعرؼ عمي اآلثار االقتصادية ،كاالجتماعية المترتبة عمي ىذه الظاىرة،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو ،كخمصت الدراسة إلي أف أغمب المياجريف ىـ مف دكؿ

الجكار اإلفريقي ،كىـ مف اثنيات دينية مختمفة ،كاف كاف المسمميف يشكمكف النسبة األكبر مف المياجريف،

كأف غالبية المياجريف مف غير ذكم االختصاص التقني ،مما شكؿ عبئان ثقيالن عمي االقتصاد الميبي ،كما

كبينت الدراسة أف نسبة كبيرة مف المياجريف ىـ مف غير الشرعييف ،كبينت الدراسة أف المياجريف أسيمكا

في ارتفاع نسبة الجريمة ،كأكضحت نتائج الدراسة أف الدافع اإلقتصادم ىك الدافع األقكل كاألبرز المحرؾ

ليذه اليجرة.

دراسة درويش)(2003
بيدؼ الكقكؼ عمي أىـ األسباب كالدكافع التي أدت إلي بركز ظاىرة اليجرة مف بالد الشاـ إلي مصر في
تمؾ الفترة ،ككذلؾ الكقكؼ عمي أىـ النتائج التي ترتبت عمي ىذه اليجرة ،كقد أكضحت نتائج الدراسة إلي

أف األزمات السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كانعداـ األمف كاالستقرار ،كتفشي سياسة القمع

كاالستبداد مف قبؿ الكالة العثمانييف ،فضالن عف تراجع األحكاؿ المعيشية لمسكاف ،كميا شكمت عكامؿ طرد

دفعت أعداد كبيرة مف أبناء الشاـ إلي اتخاذ قرار اليجرة ،كبينت الدراسة أف مصر كانت الكجية المفضمة

لممياجريف ،بسبب االستقرار السياسي ،كاالزدىار االقتصادم ،كالحرية النسبية التي أتاحيا النظاـ الخديكم

في مصر منذ عيد محمد عمي  ،كبينت نتائج الدراسة أف المياجريف استطاعكا االندماج كالتكيؼ في البيئة
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الجديدة ،مما أتاح ليـ فرصة التميز كاإلبداع في مختمؼ حقكؿ المعرفة ،كالفكر ،كتأسيس دكر النشر
كالطباعة ،كاإلسياـ في العمؿ الفني كالمسرحي ،مما أسيـ في رفعة كتقدـ مصر في ذلؾ الحيف.

دراسة الفيل))2000
بيدؼ دراسة كتحميؿ ىجرة الكفاءات العممية العربية ،كالخبرات الفنية ،كالخسارة المادية كالمعنكية ،كالعممية

التي لحقت بالكطف العربي ،جراء ىذه اليجرة ،كتأخر كفشؿ تنفيذ خطط التنمية بسبب ىذه اليجرة ،كما قاـ
الباحث بدراسة عكامؿ الطرد التي تدفع ىذه الكفاءات العممية ،كالخبرات الفنية ،كالمينية ،إلي مغادرة

مكطنيا األصمي ،كعكامؿ جذب ىذه الكفاءات في البمداف المضيفة ليؤالء المياجريف ،ككذلؾ سمكؾ الفرد
المياجر مف ىذه الكفاءات في الميجر ،تجاه مكطنو األصمي.
دراسة المالكي  ،شمبي)(2000
كالتي ىدفت إلي تحميؿ األسباب ،كالخصائص العامة لميجرة الداخمية في الضفة الغربية ،كقطاع غزة
كالخصائص العامة لممياجريف كتحميميا ،كأسفرت نتائج الدراسة أف أعمي نسبة ىجرة كانت باتجاه مدينة

استثناء نسبيان باستقطابيا بعض الككادر المتعممة مف باقي محافظات الضفة الغربية،
راـ اهلل حيث شكمت
ن
كالذيف انخرطكا في المؤسسات الخدماتية ،كالتعميمية المنتشرة في المدينة ،كجاءت مدينة بيت لحـ في

المركز الثاني مف حيث استقطاب المياجريف ،في حيف بينت نتائج الدراسة أف مدينة القدس شكمت المركز

الطارد الرئيسي لممياجريف في الضفة الغربية ،كيرجع ذلؾ الطرد الذم شكمتو المدينة المقدسة إلي الظركؼ
السياسية ،كالقيكد اإلسرائيمية المفركضة عمي سكاف المدينة ،كبينت نتائج الدراسة أف قطاع غزة يعتبر

منطقة طاردة باتجاه الضفة الغربية كلكف بشكؿ محدكد ،كما بينت نتائج الدراسة أف نسبة اليجرة مف قطاع
غزة إلي الضفة الغربية يمكف أف تقفز ألعمي مستكل في حاؿ أزيمت القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمي

حركة المكاطنيف في قطاع غزة.

75

التعقيب عمي الدراسات السابقة:
بعد استعراض الباحث لمدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة الحالية إما بطريقة مباشرة

أك غير مباشرة ،تبيف لمباحث المالحظات التالية:

أوالً :أكضحت بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمفيكـ الرضا كعالقتو ببعض المتغيرات أنو ال تكجد

فركؽ بيف الجنسيف في الرضا عف الحياة(العنزم ،)2010،كمف الدراسات التي أثبتت كجكد عالقة دالة

إحصائيان بيف الرضا عف الحياة كالرضا عف العمؿ(كايت ،)2004،كأف مستكل الرضا عف الحياة في قطاع
غزة كاف مقبكالن إذ بمغ( (،)%64.24جكدة.)2010،

ثانياً :كما أكضحت بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمستكل الطمكح كعالقتو بمتغيرات أخرل كجكد

عالقة إيجابية بيف مفيكـ الذات كمستكل الطمكح(،ناشتكم ،)1987،عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في

مستكل الطمكح(كسبكدك( ،)1988،شبير( ،)2005،األسكد ،)2003،كجكد فركؽ بيف الطالبات

المصريات كالسعكديات في مستكل الطمكح لصالح الطالبات المصريات(الذكاد.)2003،

ثالثاً :كما أكدت الدراسات السابقة التي تناكلت ظاىرة اليجرة باألسباب التي تقؼ كراء قياـ األفراد باليجرة

مف مكطنيـ األصمي كالبحث عف كطف بديؿ كمستقر جديد يبنكف فيو مستقبميـ

(معمر( ،)2009،الزنتاني( ،)2004،دركيش( ،)2003،المالكي ،شمبي ،)2000،االستراتيجيات التي

يستخدميا الخريجكف الجامعيكف العاطمكف عف العمؿ لمتعامؿ مع الضغكط النفسية(شحادة ،)2008،تحميؿ
اليجرة غير الشرعية عبر بمداف المغرب العربي(الطيؼ ،)2009،تحميؿ ىجرة الكفاءات العممية العربية

كالخبرات الفنية(الفيؿ ،)2000،تكيؼ المياجريف (العامكدم.)2004 ،
رابعاً :تتفؽ معظـ الدراسات السابقة في المعالجات اإلحصائية حيث استخدمت أساليب معامالت االرتباط،
كتحميؿ التبايف األحادم كالثنائي ،كاختبار(ت) لداللة الفركؽ بيف المجمكعات ،كالمتكسطات الحسابية

كالنسب المئكية.

وسوف يستخدم الباحث في دراستو األساليب اإلحصائية التالية:
 -1تحميؿ التبايف الثنائي.
 -2معامؿ ارتباط بيرسكف.
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 -3معامؿ ارتباط سبيرماف.

 -4معامؿ ارتباط ألفا كركنباخ.
 -5النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية.
خامساً العينات :تباينت العينات التي تناكلتيا الدراسات السابقة مف حيث طبيعة الفئة المستيدفة ،فمنيا

مف كانت عينتو مف المكظفيف أك معممي المدارس(جكدة( ،)2010،كايت( ،)2004،األميرم،)1994،

سارة ،سميث( ،)1987 ،الحجكج ،)2004،كمنيا ما تـ إجراؤه عمي عينة مف طمبة المدارس أك

الجامعات(األسكد ،)2003،بارتاؿ كزمالئو( ،)1980 ،باؿ كآخركف( ،)1985،ناشتكم،)1987،
(كسبكدك( ،)1988،الذكاد( ،)2002،عبكد( ،)1999،أبكندم( ،)2004،حساف( ،)2005،شبير،

( ،)2005كمكب ،)2010،كدراسات أجريت عمي خريجي الجامعات(شحادة ،)2008،دراسات
ميدانية(معمر ،)2009،كدراسة حالة(الطيؼ.)2009،

أما مف حيث حجـ العينة فقد تراكح حجـ العينة في الدراسات السابقة ما بيف( )152فرد مثؿ دراسة

(ككجمر ،)1975،ك( )483فرد مثؿ دراسة البريكات كبني ياسيف(.)2010

سادساً األدوات  :اختمفت الدراسات السابقة في استخداميا لمقاييس الطمكح فمنيا مف استخدـ أداة كمقياس

مف إعداد الباحثيف أنفسيـ مثؿ(خميؿ )2002،كدراسة(البريكات ،بف ياسيف )2011،كمنيـ مف استخدـ

مقياس مستكم الطمكح األكاديمي(إعداد صالح الديف أبك ناىيو) مثؿ دراسة (كمكب )2010،كمنيـ مف

استخدـ مقياس مستكم الطمكح إعداد(كاميميا عبد الفتاح) مثؿ (الحجكج )2004،كدراسة (شبير)2005،
كدراسة (األسكد.)2003 ،

أما الدراسات األجنبية فقد استخدمت مقاييس عدة مثؿ استخداـ ككجمر لمقياس أرؿ لمستكم الطمكح،
ككذلؾ استخداـ باؿ كآخركف لمقياس سنيج كتيكاف لمستكم الطمكح ،كاستخداـ ناشتكم لمقياس لكدر يمف

لمستكم الطمكح.

سابعاً :تباينت الدراسات السابقة مف حيث استخداميا لممنيج العممي المتبع في الدراسة فمنيا مف استخدـ
المنيج الكصفي التحميمي ،كمنيا مف استخدـ منيج دراسة الحالة ،كقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي

التحميمي في دراستو.
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمي:
 الدراسة الحالية ىي الدراسة األكلي(عمي حد عمـ الباحث) التي تتعرض لمشكمة الرضا عف الكاقعكمستكم الطمكح كعالقتيا باالتجاه نحك اليجرة لدم العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في

قطاع غزة.

 -قاـ الباحث بإعداد أداة خاصة لمتغير الرضا عف الكاقع.

 -قاـ الباحث باستخداـ إطار نظرم جديد لمتغير الرضا عف الكاقع لـ يكف مكجكدان مف قبؿ.

فروض الدراسة:
 -1ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير

العامميف مف خريجي الجامعات.

 -2ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير

العامميف مف خريجي الجامعات.

 -3ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ – غير

عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.

 -4ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ – غير

عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.

 -5ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالحالة اإلجتماعية

(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.

 -6ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالحالة اإلجتماعية

(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
منيج الدراسة.
مجتمع الدراسة.
عينة الدراسة.
أدوات الدراسة.

صدق المقاييس.

ثبات المقاييس.
إجراءات الدراسة.

المعالجات اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

مقدمة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة ،كمف ذلؾ

تعريؼ منيج الدراسة ،ككصؼ مجتمع الدراسة ،كتحديد عينة الدراسة ،كاعداد أداة الدراسة(االستبانة)،

كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ،كبياف إجراءات الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة
النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
أوالً  :منيج الدراسة :

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يحاكؿ مف خاللو

كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كبياف العالقات بيف مككناتيا ،كاآلراء التي تطرح حكليا،

كالعمميات التي تتضمنيا ،كاآلثار التي تحدثيا(فؤاد أبك حطب ،آماؿ صادؽ.)104: 1991 ،

فقد حاكؿ الباحث مف خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة(الرضا عف الكاقع ،كمستكل

الطمكح،

كعالقتيما عمى االتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات في محافظات

قطاع غزة) كتحميؿ بياناتيا كبياف العالقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا

كاآلثار التي تحدثيا.
ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع خريجي الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة في الفترة الزمنية

الممتدة بيف عامي( )2011 – 2007كالبالغ عددىـ( )15160خمسة عشر ألفان كمائة كستكف خريج
جامعي يتكزعكف عمى أربعة جامعات كىى( :جامعة األزىر ،جامعة القدس المفتكحة ،جامعة األقصى،

الجامعة اإلسالمية) ،كالجدكؿ رقـ( )1يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة كسنة التخرج.
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جدول()1

يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة و سنة التخرج
سنة التخرج

ـ

-2007
2008

-2008

2009

-2009
2010

-2010
2011

المجمكع

الجامعة
1

جامعة األزىر

828

743

730

842

3143

2

الجامعة اإلسالمية

1021

1176

1201

1048

4446

3

جامعة األقصى

907

880

890

952

3629

4

القدس المفتكحة

1002

1015

1028

897

3942

المجمكع

3758

3814

3849

3739

15160

ثالثاً :عينة الدراسة :

ا-العينة االستطالعية:
اشتممت عينة الدراسة االستطالعية عمى( )50فرد مف خريجي الجامعات في قطاع غزة مف العامميف كغير

العامميف في محافظات قطاع غزة ،مف خارج عينة الدراسة األصمية تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كذلؾ
بيدؼ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة.
ب -عينة الدراسة األصمية:

تككنت عينة الدراسة مف( )270مف جميع خريجي الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة(الذككر) في
الفترة الممتدة بيف عامي) ،)2011- 2007مف مجتمع الدراسة األصمي بعد استثناء العينة االستطالعية
مف أفراد المجتمع األصمي ،بكاقع( )136مف العامميف في الكظيفة العمكمية في محافظات قطاع غزة

ك( )134مف غير العامميف كالجدكليف( )3&2يكضحاف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
كالمينة.
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جدول()2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
العدد

%النسبة المئكية

أعزب

153

56.67

متزكج

117

43.33

المجمكع

270

100

جدول()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المينة
العدد

%النسبة المئكية

غير عامؿ

134

49.63

عامؿ

136

50.37

المجمكع

270

100

رابعاً :أدوات الدراسة:

استخدم الباحث ثالثة مقاييس وىى:
 استبانة الرضا عف الكاقع :إعداد :الباحث.

 مقياس الطمكح العاـ لمراشديف :إعداد :صالح الديف أبك ناىية.
 استبانة اإلتجاه نحك اليجرة :إعداد خميؿ شحادة.
أ -استبانة الرضا عن الواقع:
بعد االطالع عمى األدب التربكم الحديث ،كفي ضكء اإلطار النظرم  ،كفي ضكء الدراسات
السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة التي تـ االطالع عمييا ،كفي ضكء استطالع رأم نخبة مف المتخصصيف

عف طريؽ المقابالت الشخصية ،التي استخمصنا منيا أبعاد معينة ،قاـ الباحث ببناء االستبانة كفؽ
الخطكات اآلتية:
 تـ تحديد األبعاد الرئيسية التي تتككف منيا اإلستبانة ،كىي(السياسي ،االقتصادم ،االجتماعي).
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد.
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 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية التي شممت( )36فقرة مكزعة عمى األبعاد الثالثة.
 عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدل مالئمتو لجمع البيانات.
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

 عرض اإلستبانة عمى نخبة مف المحكميف التربكييف ،بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة ،كالممحؽ رقـ( )8يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

 بعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ( )6فقرات مف فقرات االستبانة ،ككذلؾ تـ
تعديؿ كصياغة بعض الفقرات ،كقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية( )30فقرة مكزعة
عمى ثالثة أبعاد ،حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدكؿ

التالي:

جدول()4
االستجابة

أكافؽ بشدة

أكافؽ

متردد

ال أكافؽ

ال أكافؽ بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف( )150 -30درجة كالممحؽ رقـ) )9يكضح االستبانة
في صكرتيا النيائية التي تتككف مف( )30فقرة مكزعة عمى ثالثة أبعاد كما يكضحيا الجدكؿ(:(5
جدول()5
ـ

البعد

عدد الفقرات

1

السياسي

10

2

اإلقتصادم

10

3

اإلجتماعي

10

الدرجة الكمية

30
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طريقة تصحيح االستبانة:
تحتكم االستبانة عمى( )30فقرة ،أماـ كؿ فقرة خمسة اختيارات ىي(أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،متردد ،ال أكافؽ ،ال

أكافؽ بشدة) ،تصحح كفؽ تدرج ليكرت الخماسي( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لمفقرات المكجبة كالعكس لمفقرات

السالبة كجميع فقرات االستبانة سالبة باستثناء الفقرات التالية كىي مكجبة( ،)27 ،21 ،17 ،12 ،6بحيث
تجمع درجات كؿ مستجيب لتحديد درجة الرضا عف الكاقع.

صدق االستبانة:
كيقصد بصدؽ االستبانة :أف تقيس فقرات االستبانة ما كضعت لقياسو كقاـ الباحث بالتأكد مف
صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدق المحكمين:
تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف ممف

يعممكف في الجامعات الفمسطينية  ،حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االستبانة،

كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف األبعاد الثالثة لالستبانة ،ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية ،كفي
ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة( )30فقرة.
 -2صدق االتساق الداخمي:
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيقيا عمى عينة استطالعية مككنة

مف( )50فردان ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد
الذم تنتمي إليو ،ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة

كالدرجة الكمية لالستبانة ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي(.)SPSS
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جدول()6
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد من أبعاد اإلستبانة
معامالت االرتباط
البعد األكؿ:

البعد الثاني:

البعد الثالث:

1

**0.540

**0.536

**0.714

2

**0.507

*0.431

**0.683

3

**0.570

*0.443

*0.397

4

**0.792

**0.676

**0.603

5

**0.632

**0.506

**0.521

6

**0.572

**0.501

**0.645

7

**0.449

**0.521

**0.614

8

**0.489

*0.403

*0.385

9

*0.370

**0.492

**0.474

10

*0.413

*0.396

**0.479

ـ

السياسي

االقتصادم

االجتماعي

**ر الجدكلية عند درجة حرية( )30كعند مستكل داللة(0.449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية( )30كعند مستكل داللة(0.349= )0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية

لمبعد تراكحت بيف( ،)0.783 -0.447كىي دالو عند مستكل داللو( ،)0.01-0.05حيث كانت قيمة ر

المحسكبة أكبر مف قيمة ر الجدكلية عند مستكل داللة( )0.05كدرجة حرية( )28كالتي تساكم(،)0.361
كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.
كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألبعاد ،قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ

بعد مف أبعاد االستبانة كاألبعاد األخرل ،كذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لالستبانة كالجدكؿ( )7يكضح ذلؾ.
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جدول()7
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكمية
م

البعد األكؿ

البعد الثاني:

البعد

الدرجة الكمية

1

السياسي

**0.655

1

2

االقتصادم

**0.675

**0.623

1

3

االجتماعي

*0.423

**0.538

**0.476

:السياسي

االقتصادم

البعد الثالث:
االجتماعي

1

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.349 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط ببعضيا البعض كبالدرجة الكمية لالستبانة

ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة( ،)0.01كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف
الثبات كاالتساؽ الداخمي.

ثبات االستبانة :Reliability
أجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات اإلستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطالعية

بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

.1طريقة التجزئة النصفية :Coefficient Split-Half

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قاـ

الباحث بتجزئة االستبانة إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة،
كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف

براكف( )Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ( )8يكضح ذلؾ:
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جدول()8
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

ـ

األبعاد

عدد الفقرات

االرتباط قبؿ معامؿ الثبات بعد
التعديؿ

التعديؿ

1

السياسي

10

0.352

0.520

2

االقتصادم

10

0.654

0.791

3

االجتماعي

10

0.648

0.787

الدرجة الكمية

30

0.412

0.584

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي( ،)0.584كىذا يدؿ عمى أف اإلستبانة تتمتع
بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
.1طريقة كرونباخ ألفا :
استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ ،كذلؾ إليجاد

معامؿ ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة  ،ككذلؾ
لالستبانة ككؿ كالجدكؿ( )9يكضح ذلؾ:
جدول()9
يوضح معامالت كرونباخ ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
ـ

البعد

عدد

اإلنحراؼ

معامؿ ألفا كركنباخ

المتوسط

المعيارم

1

السياسي

10

39.119

5.558

0.729

2

االقتصادم

10

41.084

4.914

0.610

3

االجتماعي

10

28.595

6.447

0.747

4

الدرجة الكمية

30

108.762

7.870

0.447

الفقرات
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ كركنباخ ألفا بمغت( ،)0.448كىذا يدؿ عمى أف اإلستبانة

تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ب -مقياس الطموح العام لمراشدين:

قاـ الباحث باستخداـ مقياس مستكم الطمكح العاـ صكرة الراشديف مف إعداد(:صالح الديف أبك ناىيو)،

كمقياس مستكم الطمكح العاـ لمراشديف ىك صكرة متطكرة مف سمسمة مقاييس سابقة لمستكم الطمكح

األكاديمي قاـ بكضعيا صالح الديف أبك ناىية ،كتقكـ فمسفة بناء ىذه السمسمة مف المقاييس عمي فكرة
كتصكر نظرم يرم أف مستكم الطمكح يتحدد بناء عمي مدم تخطي الفرد لمعقبات التي تقابمو أثناء سعيو

لتحقيؽ اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو في المجاؿ األكاديمي ،أك الميني ،أك الكظيفي ،أك أم
مجاؿ حيكم أخر بالنسبة ليذا الفرد ،كىذا التصكر في إعداد المقاييس قمؿ بصكرة كبيرة مف أثر

االستحساف االجتماعي أثناء اإلجابة عمي عبارات ىذه المقاييس كيعطي صكرة حقيقية عف مستكل الطمكح

العاـ لمفرد.

وصف المقياس:
كفي ىذا االطار قاـ مؤلؼ المقياس بإضافة بعد جديد لـ يكف مكجكدان في المقاييس السابقة كىك بعد

العقبات االجتماعية ،ككذلؾ إستبعاد بعديف أساسييف في مقاييس الطمكح األكاديمي كىما :بعد العقبات

المدرسية كبعد العقبات الدراسية ألنيا مرتبطة ارتباطان مباش انر بالمجاؿ األكاديمي كذلؾ حتى يصبح المقياس

مناسبان لممجاالت الحيكية األخرل في حياة الفرد ،كيعبر تعبي انر نقيان عف مستكل الطمكح العاـ ،باإلضافة
الى تعديؿ معظـ عبارات األبعاد األخرل ،ككذلؾ تككيف عبارات جديدة أضيفت في ىذه األبعاد.

كالمقياس يتككف مف( )60فقرة لقياس مستكم الطمكح العاـ لمراشديف مكزعة عمي خمسة أبعاد حيث أعطى

لكؿ فقرة كزف مدرج حسب الجدكؿ التالي:

جدول()10

ليست عقبة
االستجابة

عمى

الدرجة

3

اإلطالؽ

عقبة يمكف

التغمب عمييا
2

88

عقبة ال
يمكف التغمب
عمييا
1

كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف( )180 -60درجة كالممحؽ رقـ) )9يكضح المقياس

في صكرتو النيائية التي تتككف مف( )60فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
جدول()11
ـ

األبعاد

عدد الفقرات

1

عقبات مستقبمية

12

2

عقبات شخصية

12

3

عقبات اجتماعية

12

4

عقبات أسرية

12

5

عقبات مادية

12

الدرجة الكمية

60

طريقة تصحيح المقياس:
يحتكم المقياس عمى( )60فقرة ،أماـ كؿ فقرة ثالثة اختيارات ىي(عقبة ال يمكف التغمب عمييا ،عقبة يمكف

التغمب عمييا ،ليست عقبة عمى اإلطالؽ) ،تصحح كفؽ التدرج( )،3 ،2 ،1لمفقرات ،كجميع فقرات
المقياس مكجبة ،بحيث تجمع درجات كؿ مستجيب لتحديد مستكل الطمكح لديو.

صدق المقياس:
كيقصد بصدؽ المقياس :أف تقيس فقرات المقياس ما كضعت لقياسو كقاـ الباحث بالتأكد مف

صدؽ المقياس بطريقة:

 -1صدق االتساق الداخمي:
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مككنة

مف( )50فردان ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لمبعد
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الذم تنتمي إليو ،ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة

الكمية لممقياس ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي(. )SPSS
جدول()12

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد من أبعاد المقياس
معامالت االرتباط
البعد األكؿ:

البعد الثاني:

البعد الثالث:

البعد الرابع

البعد الخامس:

1

**0.494

**0.605

**0.863

**0.509

**0.602

2

**0.588

**0.557

*0.416

**0.450

**0.475

3

**0.664

**0.546

**0.882

**0.767

**0.684

4

**0.515

**0.549

**0.496

**0.761

**0.487

5

**0.749

*0.433

**0.538

**0.805

**0.627

6

**0.452

*0.419

**0.540

**0.759

*0.360

7

*0.407

**0.498

**0.872

**0.545

**0.581

8

**0.763

*0.414

**0.902

**0.609

**0.531

9

*0.422

**0.591

**0.781

**0.626

**0.536

10

*0.398

**0.830

**0.550

**0.677

**0.679

11

**0.744

**0.560

*0.373

**0.778

**0.535

12

**0.708

**0.811

**0.890

**0.582

**0.475

ـ

عقبات مستقبمية عقبات شخصية عقبات اجتماعية :عقبات أسرية عقبات مادية

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0. 449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.349 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم يبيف
أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة( ،)0.01 ،0.05كمعامالت االرتباط محصكرة بيف

المدل( ،)0.664-0.343ككذلؾ قيمة ر المحسكبة أكبر مف قيمة ر الجدكلية عند مستكل داللة()0.05
كدرجة حرية( )28كالتي تساكم( ،)0.361كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كضعت لقياسو.
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كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألبعاد ،قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف

أبعاد المقياس كاألبعاد األخرل ،كذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس كالجدكؿ( )13يكضح ذلؾ.
جدول()13

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى لممقياس وكذلك مع الدرجة الكمية
م
الدرجة
عقبات
عقبات
عقبات
عقبات
عقبات
البعد
الكمية
مادية
مستقبمية شخصية اجتماعية أسرية
1
2
3
4
5

عقبات مستقبمية
عقبات شخصية
عقبات اجتماعية
عقبات أسرية
عقبات مادية

**0.71
5

1

**0.77

*0.37

**0.86

**0.4

**0.7

**0.89

**0.4

**0.7

**0.7

**0.73

**0.6

**0.5

*0.42

3
1
3
6

1

6

66
73
79

34
18
45

1

58
0

1
**0.5
55

1

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.349 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط ببعضيا البعض كبالدرجة الكمية لممقياس

ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة( ،)0.01كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات
كاالتساؽ الداخمي.
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ثبات المقياس : Reliability
أجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطالعية

بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كرك نباخ.

-1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قاـ

الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس،
كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف

( )Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ( )14يكضح ذلؾ:
جدول((14
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

ـ

األبعاد

عدد الفقرات

االرتباط قبؿ معامؿ الثبات بعد
التعديؿ

التعديؿ

1

عقبات مستقبمية

12

0.647

0.670

2

عقبات شخصية

12

0.601

0.751

3

عقبات اجتماعية

12

0.904

0.949

4

عقبات أسرية

12

0.732

0.845

5

عقبات مادية

12

0.692

0.818

الدرجة الكمية

60

0.877

0.934

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.934كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع

بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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-2طريقة ألفا كرو نباخ:
استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كرك نباخ ،كذلؾ إليجاد

معامؿ ثبات المقياس ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد المقياس ،ككذلؾ لممقياس
ككؿ كالجدكؿ( )15يكضح ذلؾ:
جدول((15
يوضح معامالت ألفا كرو نباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل
ـ

البعد

عدد

الفقرات

المتكسط

1

عقبات مستقبمية

12

20.214

اإلنحراؼ
المعيارم

4.297

معامؿ ألفا كركنباخ
0.765

2

عقبات شخصية

12

24.476

4.163

0.795

3

عقبات اجتماعية

12

24.024

5.271

0.896

4

عقبات أسرية

12

23.595

5.442

0.878

5

عقبات مادية

12

22.190

4.441

0.786

الدرجة الكمية

60

114.500

18.956

0.944

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي( ،)0.944كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع
بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ج -استبانة االتجاه نحو اليجرة:
بعد االطالع عمى األدب التربكم الحديث الذم سبؽ أف عرضناه ،كفي ضكء الدراسات السابقة
ذات العالقة بمتغيرات الدراسة  ،قاـ الباحث باستخداـ استبانة الرغبة في اليجرة مف إعداد (خميؿ شحادة)
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كذلؾ بعد إجراء التعديالت المناسبة عمييا كتطكيرىا بما يتالئـ كأىداؼ الدراسة الحالية لتقيس االتجاه نحك

اليجرة لدم عينة الدراسة  ،كذلؾ كفؽ الخطكات التالية:

 تـ تحديد األبعاد الرئيسية التي تتككف منيا االستبانة ،كىي(االقتصادم ،السياسي ،االجتماعي،
النفسي ).

 تـ إعادة صياغة بعض الفقرات كاضافة فقرات أخرل كالتي تقع تحت كؿ بعد.
 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية التي اشممت عمى( )32فقرة مكزعة عمى أربعة أبعاد.
 عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدل مالءمتيا لجمع البيانات.
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

 عرض االستبانة عمى نخبة مف المحكميف التربكييف ،مف أساتذة الجامعات في قطاع غزة  ،كالممحؽ
رقـ( )8يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

 بعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ( )4فقرات مف فقرات االستبانة ،ككذلؾ تـ
تعديؿ كصياغة بعض الفقرات ،كقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية( )28فقرة مكزعة
عمى أربعة أبعاد ،حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدكؿ

التالي:

جدول()16
االستجابة
الدرجة

تنطبؽ تمامان
5

تنطبؽ

بيف بيف

ال تنطبؽ

4

3

2

ال تنطبؽ تمامان
1

كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف( )140 -28درجة كالممحؽ رقـ) )10يكضح االستبانة
في صكرتيا النيائية التي تتككف مف( )28فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد كما يكضحا الجدكؿ التالي:
جدول()17
ـ

األبعاد

عدد الفقرات

3

االقتصادم

7

8

السياسي

5

1

االجتماعي

8

2

النفسي

8

الدرجة الكمية

28
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طريقة تصحيح االستبانة:
تحتكم االستبانة عمى( )28فقرة ،أماـ كؿ فقرة خمسة اختيارات ىي(تنطبؽ تمامان ،تنطبؽ ،بيف بيف ،ال

تنطبؽ ،ال تنطبؽ أبدان) ،تصحح كفؽ تدرج ليكرت الخماسي( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5لمفقرات المكجبة

كالعكس في حالة الفقرات السالبة ،كالفقرات السالبة ىي( ،)28 ،27 ،23 ،22 ،14تجمع درجات كؿ

مستجيب في الفقرات لتحديد درجة اتجاىو نحك اليجرة.
صدق االستبانة :

كيقصد بصدؽ االستبانة :أف تقيس فقرات االستبانة ما كضعت لقياسو كقاـ الباحث بالتأكد مف
صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدق المحكمين:
تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف ممف
يعممكف في الجامعات الفمسطينية  ،حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االستبانة،

كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف األبعاد األربعة لالستبانة ،ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية ،كفي

ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة( )28فقرة .
 -2صدق االتساق الداخمي :

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مككنة
مف( )50فردان ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد
الذم تنتمي إليو ،ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة

كالدرجة الكمية لالستبانة ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي(.)SPSS
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جدول()18
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد من أبعاد االستبانة
معامالت االرتباط
البعد األكؿ

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

1

0.853

0.826

0.727

0.497

2

0.747

0.569

0.777

0.802

3

0.768

0.634

0.693

0.633

4

0.716

0.832

0.626

0.591

5

0.843

0.790

0.752

0.623

6

0.699

0.685

0.600

7

0.449

0.788

0.556

0.583

0.546

ـ

االقتصادم

السياسي

8

االجتماعي

النفسي

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.349 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية لفقراتو،
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة( ،)0.01 ،0.05كمعامالت االرتباط
محصكرة بيف المدل( ،)0.664-0.343ككذلؾ قيمة ر المحسكبة أكبر مف قيمة ر الجدكلية عند مستكل

داللة( )0.05كدرجة حرية( )28كالتي تساكم()0.361

 ،كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما

كضعت لقياسو.
كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألبعاد ،قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ

بعد مف أبعاد االستبانة كاألبعاد األخرل ،كذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لالستبانة كالجدكؿ ( )19يكضح

ذلؾ.
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جدول()19
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكمية
م
البعد
البعد
البعد
البعد
الدرجة
الرابع:
الثالث:
الثاني:
األكؿ:
البعد
الكمية
االقتصادم

السياسي

االجتماعي

1

االقتصادم

0.917

1

2

السياسي

0.811

0.697

1

3

االجتماعي

0.952

0.874

0.742

1

4

النفسي

0.856

0.663

0.557

0.741

النفسي

1

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.449 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )30كعند مستكل داللة (0.349 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط ببعضيا البعض كبالدرجة الكمية لالستبانة

ارتباطان ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة( ،)0.01كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف
الثبات كاالتساؽ الداخمي.

ثبات اإلستبانة : Reliability
أجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات االستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطالعية
بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
-1طريقة التجزئة النصفية :Coefficient Split-Half
تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قاـ

الباحث بتجزئة االستبانة إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة،
كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف

براكف( )Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ( )20يكضح ذلؾ:
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جدول((20
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

ـ

األبعاد

عدد الفقرات

االرتباط قبؿ معامؿ الثبات بعد
التعديؿ

التعديؿ

1

االقتصادم

7

0.658

0.794

2

السياسي

5

0.781

0.791

3

االجتماعي

8

0.700

0.823

4

النفسي

8

0.612

0.759

الدرجة الكمية

28

0.808

0.894

* تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي( ،)0.894كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع

بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
-2طريقة ألفا كرونباخ :

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ ،كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة

معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة ،ككذلؾ لالستبانة ككؿ كالجدكؿ( )21يكضح ذلؾ:
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جدول()21
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
ـ

البعد

عدد الفقرات

المتكسط

اإلنحراف
المعياري

معامؿ ألفا كركنباخ

1

االقتصادم

7

23.738

6.530

0.875

2

السياسي

5

15.667

4.275

0.790

3

االجتماعي

8

27.667

6.842

0.852

4

النفسي

8

22.476

7.013

0.662

الدرجة الكمية

28

89.548

21.968

0.928

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي( ،)0.928كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع

بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
خامساً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
قام الباحث باتباع الخطوات التالية:

 االطالع عمى بعض األطر النظرية كالدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.
 بناء مقياس لمتغير الرضا عف الكاقع ،كاختيار مقياس لمستكل الطمكح ،كاستبانة االتجاه نحك اليجرة،

كالتأكد مف الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة مف خالؿ تطبيقيا عمى عينة استطالعية لحساب

صدقيا كثباتيا.

 حصؿ الباحث عمى كتاب مكجو مف عمادة كمية الدراسات العميا بجامعة األزىر؛ لتسييؿ ميمة
الباحث في تكزيع االستبيانات عمى خريجي الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،كبعد حصكؿ
الباحث عمى التسييالت ،قاـ الباحث بتكزيع( )50استبانة أكلية ،لمتأكد مف صدؽ أدكات الدراسة

كثباتيا .

 بعد إجراء الصدؽ كالثبات قاـ الباحث بتكزيع) (325استبانة عمى أفراد عينة الدراسة مف خريجي
الجامعات العامميف كغير العامميف ،لمتحقؽ مف فركض الدراسة.
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 بعد جمع األداة مف أفراد العينة ،تـ استبعاد األداة التي لـ يتـ اإلجابة عف أحد فقراتيا أك لـ يتـ

استرجاعيا كقد بمغ عدد االستبيانات التي تـ استرجاعيا أك كانت صالحة لممعالجة اإلحصائية()270

استبانة.

 تـ ترقيـ كترميز أداة الدراسة ،كما تـ تكزيع البيانات حسب األصكؿ كمعالجتيا إحصائيان ،مف خالؿ
جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة كتفسيرىا كمناقشتيا.

 صياغة المقترحات كالتكصيات في ضكء نتائج الدراسة.
سادساً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي(،Social Science Statistic Package for )SPSS
لتحميؿ البيانات كمعالجتيا.

 تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لمتأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة:
 معامؿ ارتباط بيرسكف :التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقاييس ،كذلؾ بإيجاد معامؿ "ارتباط
بيرسكف" بيف كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقاييس.

 معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية ،كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير
المتساكية ،كمعامؿ كرك نباخ ألفا :لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة.

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحميل نتائج الدراسة الميدانية: النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية.

 تحميؿ التبايف الثنائي :لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات ثالث عينات فأكثر.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
النتائج المتعمقة بالفرض األول وتفسيرىا.
النتائج المتعمقة بالفرض الثاني وتفسيرىا.
النتائج المتعمقة بالفرض الثالث وتفسيرىا.
النتائج المتعمقة بالفرض الرابع وتفسيرىا.
النتائج المتعمقة بالفرض الخامس وتفسيرىا.
النتائج المتعمقة بالفرض السادس وتفسيرىا.
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الفصل الخامس
مقدمة:

نتائج الدراسة وتفسيرىا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى فركض الدراسة

كاستعراض أبرز نتائج المقاييس كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ عمى
الرضا عف الكاقع كمستكل الطمكح كعالقتيما باالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي

الجامعات ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى(المينة ،الحالة االجتماعية) كقد تـ إجراء

المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف أدكات الدراسة باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات

االجتماعية( )SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

النتائج المتعمقة بالفرض األول:
ينص الفرض األكؿ مف فركض الدراسة عمى " :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف

الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات.

كلمتحقؽ مف نتائج الفرض قاـ الباحث باستخداـ معادلة بيرسكف لمكشؼ عف العالقة بيف الرضا

عف الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف كغير العامميف مف خريجي الجامعات ،لمكشؼ عف قيمة
االرتباط بيف المتغيرات كما في الجدكؿ التالي:
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جدول()22

يبين معامالت االرتباط بين الرضا عن الواقع واإلتجاه نحو اليجرة
البعد

م

الرضا عف الكاقع

السياسي

االقتصادم

االجتماعي

1

االتجاه نحك اليجرة

**-0.426

**-0.446

**-0.329

**-0.246

2

السياسي

**-0.382

**-0.390

**-0.295

**-0.233

3

االجتماعي

**-0.381

**-0.398

**-0.291

**-0.224

4

االقتصادم

**-0.384

**-0.385

**-0.296

**-0.242

النفسي

**-0.395

**-0.453

**-0.310

**-0.169

البعد

5

ر الجدكلية عند درجة حرية (  )268كعند مستكل داللة (0.148 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )268كعند مستكل داللة (0.138 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف الرضا عف الكاقع

كأبعاده كبيف االتجاه نحك اليجرة كأبعاده .

مف خالؿ استعراض الداللة اإلحصائية لمفرض األكؿ يرل الباحث أف ىذه الداللة منطقية

كتتماشى مع المنطؽ العممي ،فكمما قؿ رضا األفراد عف كاقعيـ المعاش ،كشعركا أف الكاقع مثقؿ باليمكـ

كاألعباء كانسداد األفؽ ،كمما زاد االتجاه نحك اليجرة لدييـ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)24(،)23
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جدول()23
يبين النسب المئىيت للرضب عن الىاقع ومستىي الطمىح واالتجبه نحى الهجرة حسب الحبلت االجتمبعيت
الرضا

الطمكح

االتجاه

الكزف النسبي

الكزف النسبي

الكزف النسبي

الحالة

العدد

153

153

153

75.70-

64.64

69.58

المتكسط الحسابي

113.56

116.35

97.42

اإلنحراؼ المعيارم

14.75

16.94

21.83

العدد

117

117

117

المتكسط الحسابي

110.42

117.41

86.03

اإلنحراؼ المعيارم

13.12

15.50

20.87

العدد

270

270

270

المتكسط الحسابي

112.20

116.81

92.49

اإلنحراؼ المعيارم

14.12

16.31

22.12

االجتماعية
أعزب
متزكج

المجمكع

لمرضا

73.61-

74.80-

لمطمكح

65.23

64.89

لالتجاه

61.45

66.06

جدول()24

يبين النسب المئوية لمرضا عن الواقع ومستوى الطموح واال تجاه نحو اليجرة حسب المينة
المينة
غير عامؿ

عامؿ

المجمكع

الرضا

الطمكح

االتجاه

الكزف النسبي

الكزف النسبي

الكزف النسبي

العدد

134

134

134

77.51-

63.62

70.79

المتكسط الحسابي

116.27

114.51

99.10

اإلنحراؼ المعيارم

13.65

16.01

21.83

العدد

136

136

136

المتكسط الحسابي

108.18

119.07

85.96

اإلنحراؼ المعيارم

13.47

16.34

21.29

العدد

270

270

270

المتكسط الحسابي

112.20

116.81

92.49

اإلنحراؼ المعيارم

14.12

16.31

22.12

لمرضا

72.12-

74.80-

لمطمكح

66.15

64.89

لالتجاه

61.40

66.06

كمف خالؿ استعراض النسب المئكية في الجدكليف السابقيف نجد أف نسبة الرضا عف الكاقع
بمغت( )%74.80-كقابمتيا نسبة الرغبة أك االتجاه نحك اليجرة بنسبة( ،)%66.06كيفسر الباحث ذلؾ
بأف مجمؿ الظركؼ كالمتغيرات التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة ،في الفترة التي أعقبت

االنقساـ الداخمي عمى كجو الخصكص ،ذات طابع سمبي ،كىي مبعث لنقمة الفرد كعدـ رضاه ،نظ انر
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لمظركؼ السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كاألمنية ،كاإلغالؽ ،كالحصار ،كما نتج عنيما مف تدمير
لمبنية التحتية لالقتصاد الفمسطيني ،ىذا فضالن عف حالة االنقساـ الداخمي كانعداـ فرص العمؿ كالحياة

الكريمة ،مجمؿ ىذه المتغيرات كالتي تحمؿ الطابع السمبي تدفع الشباب إلي التفكير الجاد في اليجرة كترؾ
الكطف كالبحث عف مستقبؿ أفضؿ ككاقع أقؿ قساكة كم اررة.

كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة(شحادة )2008،التي أكدت أف( )%70.3مف أفراد العينة
لدييـ رغبة في اليجرة بسبب األكضاع االقتصادية السائدة.

كما اتفقت ىذه النتيجة كنتائج دراسة كؿ مف(العامكدم ،)1994،دراسة(الفيؿ ،)2000،كدراسة (المالكي،

كشمبي ،)2000،كدراسة(دركيش ،)2003،كدراسة(معمر ،)2009،كدراسة (الطيؼ ،)2009،التي أكدت
في مجمميا عمي أف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،تقؼ عمي رأس األسباب التي تدفع

األفراد إلي اليجرة كترؾ مكطنيـ األصمي كالبحث عف كطف بديؿ سعيان كراء فرص عمؿ أك االستقرار
كالشعكر باألمف.

\كتشير(سناء سميماف )21 :2010 ،عمى أف الرضا ذك عالقة كثيقة بالتكتر ،فكمما انخفض التكتر كمما
ارتفعت درجة الرضا ،كما أف الرضا ذك عالقة كثيقة بالتقبؿ ،فكمما زاد تقبؿ الفرد بكضعو (االجتماعي ،أك
الميني) كمما زادت درجة الرضا لديو.

ويرى الباحث :أف مجمؿ الظركؼ كالمتغيرات المحيطة بالفرد في قطاع غزة ىي باعث عمى رفع
درجة التكتر لديو ،كالتي مصدرىا فقداف األمف كاالستقرار كتفشي البطالة كتدني مستكم المعيشة ،كاالفتقار

إلى الحريات ،كالضغكط الناتجة عف فقداف السمع الضركرية ،كعدـ القدرة عمى تمبية الحاجات الشخصية،

فضالن عف عدـ تكفر سبؿ العيش الكريـ ،كىذا بدكره يؤدم إلى عدـ تقبؿ الفرد لظركؼ الحياة التي يحياىا،

فالتيديد طاؿ كؿ مقكمات الحياة ،مما يكلد لدل األفراد حالة مف عدـ الرضا عف ظركؼ كاقعيـ المعاش،
كىذا بدكره يفسر إتجاه األفراد األقؿ رضان عف كاقعيـ نحك اليجرة.

كيؤكد ايفريت لي Everett Leeعمى أف قرار اليجرة ينطكم عمى عكامؿ إيجابية ،أك سمبية ترتبط بمكاف
اليجرة ،كما أنيا ترتبط بصعكبات كعقبات كعكامؿ شخصية(السيد عبد العاطي السيد.)329 :2004 ،

أم أنو كمما كانت الظركؼ المحيطة بالفرد ذات طابع سمبي ،فيما يتعمؽ بالفرص كاإلمكانيات المتاحة،

كالظركؼ البيئية المحيطة بالفرد تشتمؿ عمى معيقات تقؼ في طريؽ تكيؼ الفرد كاشباع حاجاتو ،تككف

اليجرة قرار ال بد منو لميرب مف ىذه الظركؼ المعقدة.
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كأشار تقرير التنمية اإلنسانية( )106 :2010إلى عدة أسباب رئيسية تدفع األفراد إلى اليجرة كمف بيف

ىذه األسباب كأقكاىا كأكثرىا شدة ،ىك الحصكؿ عمى حياة أفضؿ حيث حصؿ عمى ما نسبتو( )%45مف

المستطمع آرائيـ ،أما العمؿ فحصؿ عمى ما نسبتو( ،)%27تاله االنتقاؿ لبيئة أكثر أمنان فحصؿ عمى ما

نسبتو(.)%18

ويري الباحث أف قرار اليجرة كاإلقباؿ عمييا كاف كما زاؿ في سياقو التاريخي كاإلنساني يعبر عف
غريزة الحياة ،ففرار األفراد مف مناطؽ الككارث كالحركب كالصراعات ،كالمناطؽ المنككبة بفعؿ عكامؿ

الطبيعة ،كالمجكء إلى األماكف األكثر أمنان ىك في المحصمة النيائية ييدؼ الى الحفاظ عمى بقاء اإلنساف

سالمان معافى مف أم سكء ،ككذلؾ ىجرة اإلنساف الطكعية كبحثو عف مصدر رزؽ كريـ ،أك الفرار كاالبتعاد
عف مصدر الخطر كالتكتر ،كالحصكؿ عمى اإلشباع المادم أك المعنكم كخفض التكتر لديو ،كؿ ىذا
يتعمؽ بنكعية الحياة المنشكدة.

ويعزو الباحث :الفركؽ في االتجاه نحك اليجرة لصالح األفراد الذيف لدييـ درجة منخفضة مف
الرضا عف الكاقع أف ىؤالء األشخاص يركف أف الظركؼ المحيطة بيـ ذات طابع سمبي كىي تحمؿ في
مجمميا طابع التيديد ،مف حيث االفتقار إلى ظركؼ الحياة الكريمة ،كبالتالي نجد لدييـ اتجاه نحك اليجرة

لمتخمص مف ظركؼ كتعقيدات الكاقع الذم يعيشكنو ،نظ انر لتأثيرىا السمبي عمى جكدة الحياة.
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النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني عمى " :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كاالتجاه نحك

اليجرة لدل العامميف كالعاطميف عف العمؿ مف خريجي الجامعات.

كلمتحقؽ مف نتائج الفرض قاـ الباحث باستخداـ معادلة بيرسكف لمكشؼ عف العالقة بيف مستكل

الطمكح كاالتجاه نحك اليجرة لدل عينة الدراسة ،لمكشؼ عف قيمة االرتباط بيف المتغيرات كما في الجدكؿ

التالي:

جدول()25
يبين معامالت االرتباط بين مستوى الطموح واإلتجاه نحو اليجرة لدى عينة الد ارسة

المقياس

عقبات

الطمكح

عقبات مستقبمية

عقبات شخصية

**-0.233

**-0.290

**-0.189

**-0.117

السياسي

**-0.207

**-0.222

**-0.164

**-0.150

**-0.138

االجتماعي

**-0.214

**-0.265

**-0.173

*-0.099

**-0.131

**-0.199

االقتصادم

**-0.261

**-0.258

**-0.216

**-0.148

**-0.187

**-0.249

النفسي

**-0.125

**-0.315

*-0.102

0.014

-0.015

*-0.094

االتجاه نحك
اليجرة

اجتماعية

عقبات أسرية

عقبات مادية

**-0.142

**-0.209
**-0.174

ر الجدكلية عند درجة حرية (  )268كعند مستكل داللة (0.148 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )268كعند مستكل داللة (0.138 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان في جميع أبعاد مستكل

الطمكح كبيف أبعاد االتجاه نحك اليجرة .عدا البعد النفسي مع العقبات االجتماعية كاألسرية.

كىذه الداللة تفيد أنو كمما انخفض مستكم طمكح الفرد نتيجة أسباب عده قد تككف شخصية ،أك مادية ،أك
بيئية كاف لديو اتجاه نحك اليجرة.

كتؤكد جاكنات  Jucknatمف خالؿ الدراسات التي أجرتيا حكؿ أثر تغيرات النجاح كالفشؿ في مستكم

الطمكح ،أنو كمما كاف النجاح كبي انر ،كمما ارتفع مستكل الطمكح ،ككمما كاف الفشؿ كبي انر كاف إنخفاض

مستكم الطمكح كبي انر(كاميميا عبد الفتاح.)19:1972،

كمستكل الطمكح ىك عبارة عف األىداؼ التي يضعيا الفرد لذاتو ،في مجاالت تعميمية ،أك مينية ،أك

أسرية ،أك اقتصادية ،كيحاكؿ تحقيقيا ،كتتأثر بالعديد مف المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد ،أك القكم
البيئية المحيطة بالفرد(آماؿ باظة.)76 :2004 ،
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كيمكف تفسير ذلؾ بأف مستكل طمكح الفرد مرتبط بدرجة كبيرة بالظركؼ المحيطة بالفرد سكاء بالسمب أك ,

اإليجاب ،فإذا كانت الظركؼ المحيطة بالفرد ذات طابع ايجابي ،كخالية مف المعيقات كالحكاجز كالتحديات

فإف ذلؾ مدعاة لرفع مستكل الطمكح عند األفراد ،كعمى عكس ذلؾ فالمعيقات كالحكاجز كالظركؼ السيئة

ذات الطابع السمبي ،المحيطة بالفرد تشعر الفرد باإلحباط كالعجز مما يؤثر سمبان عمى مستكل طمكحو.

كتشير اسكالكنا  Escalonaإلى أف الفرد يضع تكقعاتو في حدكد احتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة
ككذلؾ في ضكء قدراتو.

كترم سيرز  searsأف لمنجاح السابؽ كالفشؿ أثرىما في تحديد مستكل الطمكح.
كيؤكد ليفف  Livenعمى أف البيئة النفسية تختمؼ مف فرد آلخر ،كأف ىناؾ عكائؽ تقكـ أماـ الفرد كتحكؿ
بينو كبيف تحقيؽ أىدافو ،كأف الحاجة المستثارة تتمثؿ في حالة تكتر في الفرد ،تدفعو لمعمؿ في االتجاه

االيجابي أك السمبي(عمي الزىراني.)162 :2008 ،

ويرى الباحث :أف تفشي ظاىرة البطالة ،كصعكبة تحقيؽ األىداؼ الخاصة ،كانسداد األفؽ ،كما
يكاكب ذلؾ مف شعكر باليأس كاإلحباط كالتشاؤـ ،مجمؿ ىذه الظركؼ كالمعيقات تؤدم إلى خفض مستكل
الطمكح ،ككف الظركؼ المحيطة بالفرد تؤدم إلى الفشؿ ،كطمكح الفرد مرتبط بفكرة الفرد عف ذاتو ،كثقتو

بإمكانياتو ،كيرم الباحث أنو في ضكء التعقيدات التي يشيدىا كاقع الحياة في قطاع غزة ،كاستحالة تحقيؽ

األىداؼ ،كؿ ذلؾ يؤدم إلى خفض مستكل طمكح األفراد كبالتالي يدفعيـ إلى التفكير الجاد باليجرة ،لذا

نجد الفركؽ في االتجاه نحك اليجرة لصالح األفراد ذكم مستكل الطمكح المنخفض ،ككنيـ يركف أف ظركؼ

كاقعيـ المعاش أثرت سمبان عمي مستقبميـ كأنو يستحيؿ تحقيؽ أىدافيـ في ظؿ ىذه الظركؼ مما يكلد لدييـ

شعكر باالتجاه نحك اليجرة.

كىذا بدكره يفسر داللة االرتباط ما بيف البعد االقتصادم ،كالبعد السياسي ،كالبعد االجتماعي ،مف أبعاد

مقياس االتجاه نحك اليجرة ،مع بعد العقبات المادية ،كبعد العقبات المستقبمية ،كبعد العقبات الشخصية،

مف أبعاد مستكل الطمكح ،كانتفاء االرتباط ما بيف البعد النفسي ،كبعد العقبات األسرية كاالجتماعية مف

أبعاد المقياس.

ويفسر الباحث ذلؾ بأف قير الظركؼ السياسية كاالقتصادية السائدة مقارنة مع مستكيات طمكح
األفراد عمى الصعيد المادم كالمستقبمي كاالجتماعي ،ىي التي تدفع األفراد إلى التفكير باليجرة كاالتجاه
نحك ىذه الظاىرة.
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كىذا ما أكدت عميو نتائج دراسة كؿ مف(الطيؼ ،)2009،كدراسة(معمر ،)2009،كدراسة

(شحادة ،)2008،كدراسة(دركيش ،)2003،كدراسة(الفيؿ ،)2000،حيث أكدت جميع ىذه الدراسات عمى
أف الدافع االقتصادم ،كعدـ االستقرار السياسي ،كالرغبة في تحسيف الكضع االجتماعي ،تقؼ عمى رأس

األسباب التي تدفع األفراد إلى اليجرة كترؾ مكطنيـ األصمي كالخركج كالمغامرة بحثان عف كطف بديؿ عميـ
يحققكف فيو ما عجزكا أف يحققكه في كطنيـ.
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النتائج المتعمقة بالفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث عمى  " :ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين الرضا عن الواقع ( مرتفع – منخفض)

والمينة ( عامل – غير عامل ) عمى اال تجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة.

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف الثنائي  Two Way ANOVAكالجدكليف

( )27 ،26يكضحاف ذلؾ:

جدول)(26

تحميل التباين الثنائي لتأثير الرضا عن الواقع(مرتفع – منخفض) والمينة(عامل – عاطل عن العمل)
عمى اال تجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة

البعد

السياسي

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

الرضا عف الكاقع

1118.691

درجات
الحرية

الرضا عف الكاقع * المينة

231.064

1

متكسط
المربعات

3.855

1
1

231.064

المجمكع

44557.000

146

484.484

1

المينة
الخطأ

االجتماعي

الرضا عف الكاقع * المينة
المجمكع

112545.000

146

649.988

1

االتجاه نحك
اليجرة

1

الرضا عف الكاقع * المينة
المجمكع

72740.000

146

101.991

1

5694.441

1

الرضا عف الكاقع * المينة
المجمكع

116073.000

146

5300.667

1

الخطأ

1

0.142

0.009

0.923

غير دالة إحصائيان

101.991

1

الرضا عف الكاقع * المينة

234.282

53361.877

142

المجمكع

1313971.000

146

الخطأ

667.830

44.107

0.000

142

الرضا عف الكاقع

1

001

16.208

0.000

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

15.141

16843.003

المينة

41.544

1.036

0.310

غير دالة إحصائيان

649.988

1

0.142

2150.037

1493.787

37.250

0.000

142

الرضا عف الكاقع

12.949

0.000

دالة عند 0.05

دالة عند 0.01

40.102

667.830

المينة

109.156

2.918

0.090

غير دالة إحصائيان

484.484

1

41.544

المينة

1013.901

27.100

0.000

142

الرضا عف الكاقع

7.494

0.007

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

37.414

1493.787

الخطأ

النفسي

1

109.156

5312.771

3.855

0.125

0.724

غير دالة إحصائيان

142

الرضا عف الكاقع
المينة

1118.691

36.281

0.000

دالة عند 0.01

30.834

1013.901

الخطأ

االقتصادم

4378.474

قيمة "ؼ"

قيمة الداللة

مستكل الداللة

6.736

0.010

دالة عند 0.01

16843.003

44.821

0.000

دالة عند 0.01

234.282

0.623

0.431

غير دالة إحصائيان

5300.667
375.788

14.105

0.000

دالة عند 0.01

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي الرضا عف الكاقع كمرتفعي الرضا عف الكاقع عمى
االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح منخفضي الرضا عف الكاقع.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المينة عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح
العاطميف عف العمؿ.

ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في الرضا عف الكاقع ( مرتفع ػ منخفض) كالمينة (يعمؿ ،غير
عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة.

كالجدكؿ التالي يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لممجمكعات الناتجة عف التفاعؿ الرضا
عف الكاقع(مرتفع ػ منخفض) كالمينة(يعمؿ ػ غير عامؿ) عمى مقياس االتجاه نحك اليجرة لدل عينة

الدراسة.

جدول))27

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فئة من الفئات
الرضا عن الواقع
البعد

منخفضي

المينة

المتوسط
السياسي
االجتماعي
االقتصادي
النفسي
اال تجاه نحو اليجرة

االنحراف
المعياري

مرتفعي
المتوسط

االنحراف
المعياري

عاطل عن العمل

20.408

5.420

14.323

5.160

يعمل

17.458

6.324

12.048

5.521

عاطل عن العمل

30.612

5.350

26.935

6.000

يعمل

28.625

6.099

21.357

6.991

عاطل عن العمل

25.857

6.825

20.323

6.161

يعمل

22.583

6.487

14.833

5.742

عاطل عن العمل

30.796

4.655

26.419

4.064

يعمل

29.125

2.997

24.619

3.154

عاطل عن العمل

107.673

20.337

88.000

18.321

يعمل

97.792

19.695

72.857

18.817

أم أف منخفضي الرضا عف الكاقع لدييـ إتجاه نحك اليجرة ،أكثر مف مرتفعي الرضا عف الكاقع ،كىذا
يعني أف الفرد الغير متكيؼ مع كاقعة المعاش لديو شعكر باإلحباط كاليأس تكاكب حالة عدـ الرضا عف

الكاقع ،كبالتالي يتكلد لديو حافز قكم نحك اليجرة فمجمؿ الظركؼ التي يعاني منيا قطاع غزة مف إغالؽ
000

لممعابر ،كنقص في السمع التمكينية كالكقكد ،كانتشار البطالة ،كتأزـ العالقات الداخمية ،جميع ىذه األسباب

تؤدم باألفراد إلي حالة مف النقمة عمي الكاقع المعاش بكؿ ما يحممو مف قساكة.

ويرى الباحث :أف تعقد سبؿ العيش ،كحاجات كمتطمبات الفرد اآلخذة باالزدياد كالتعقيد شيئان

فشيئان ،كالتي تؤدم إلى افتقار اإلنساف إلى حالة االستقرار النفسي كالذم ينعكس سمبان عمى شعكر الفرد
باألماف كاالطمئناف النفسي ،األمر الذم يدفع الفرد بالتفكير الدائـ في الكيفية التي يستطيع مف خالليا

اشباع الحاجات لديو ،كالتي تزداد إلحاحان مع مركر الزمف في ظؿ التقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم يشيده

العالـ ،كلعؿ ظركؼ حياة الناس في ظؿ ىذا الكاقع المعقد كالمشكه ،مدعاة لمنقمة كعدـ الرضا ،فالخدمات
الصحية المقدمة لممكاطنيف في قطاع غزة سيئة لمغاية كتفتقر ألدنى المعايير الخدماتية كاإلنسانية ،ىذا

فضالن عف تدىكر النظاـ البيئي نظ انر لكمية التمكث الكبيرة في قطاع غزة ،سكاء عمى مستكل المياه
الجكفية ،أك في شكاطئ البحر ،كتدني مستكل المعيشة ،كانتشار البطالة كالفقر ،كنقص السمع

كالمحركقات ،حتى أصبح التيديد يطاؿ حركة التنقؿ عبر كسائؿ المكاصالت ،فضالن عف الحصار

اإلسرائيمي الخانؽ ،كتقييد الحركة ،كأزمة الحريات ،كاألزمة الناجمة عف انقطاع التيار الكيربائي الذم فاؽ

قدرة الفرد عمى التحمؿ ،فمجمؿ ىذه الظركؼ كغيرىا تدعك األفراد إلى حالة مف الضيؽ كعدـ الرضا،

كبالتالي تككف اليجرة أم انر مستحسنان كمقبكالن لمتخمص مف الكـ اليائؿ مف ىذه الضغكط ،كالتي بال أدنى

شؾ تؤثر سمبان عمى صحة كعافية الفرد الجسدية كالنفسية ،كما ينجـ عف ذلؾ مف سكء التكافؽ النفسي.
كيؤكد عبد المنعـ الحنفي( )425 :1992عمى أف التكافؽ ىك عبارة عف قدرة الفرد عمى استيعاب

كاشباع مطالبو الذاتية ،كمكاجية ما يحيط بو مف ظركؼ كخمؽ نكع مف المكازنة بيف متطمباتو كالبيئة التي
يحيا فييا.

٠ٚؼ١ف فشط ػجذ اٌمبدس ؽٗ ٚآخش )256:1993(ْٚأْ التكافؽ النفسي ىك عبارة عف معيار أساسي

لتحقيؽ السكاء النفسي كاالجتماعي لمفرد ،في إطار عالقة الفرد بالمجتمع ،حيث يتضمف التكافؽ خفض

التكتر الذم تستثيره الحاجات.

كيمكف تفسير االتجاه نحك اليجرة أنو يعكد في األساس إلى عدـ مقدرة األفراد عمى التكيؼ مع ظركؼ

البيئة التي يعيشكف فييا ،كبالتالي يتكلد لدييـ شعكر بعدـ الكفاءة كأنيـ عالة عمى المجتمع نظ انر النعداـ

فرص العمؿ كعدـ المقدرة عمى اشباع الحاجات األساسية ،فالعمؿ ليس ىدفان بحد ذاتو بؿ ىك كسيمة

يستطيع الفرد مف خاللو تحقيؽ الرغبات كاشباع الحاجات ،كاثبات كينكنتو داخؿ المجتمع ،كبالتالي خفض

حالة التكتر المستثاره لديو نتيجة إلحاح الحاجة ،كىذا بدكره يفسر الميؿ القكم لألفراد غير العامميف نحك
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اليجرة ،ككنيـ عجزكا عف إيجاد فرصة عمؿ كتككيف مستقبؿ ليـ كما ينجـ عف ذلؾ مف الشعكر بعدـ

االستقرار كالكفاءة ،كىذا بدكره يدفعيـ نحك اليجرة سعيان كراء تأميف مصدر دخؿ ليـ.

كيشير مايكؿ أرجايؿ( )79 :1993أنو في المناخ االجتماعي الراىف ينظر الى التعطؿ عف

العمؿ كعالمة عمى الفشؿ ،كىك كصمة عار اجتماعية كنكع مف االنحراؼ ،فإذا لـ تجد عمالن تقكـ بو،

يتكلد لديؾ اإلحساس بأنؾ لست بش انر ،كال تصمح لشيء ،كأف ىناؾ فارقان كبي انر بينؾ كبيف مف حكلؾ مف

الناس لدرجة تشعرؾ أف ىناؾ شيئان ما خطأ فيؾ.

كتشير الكثير مف الدراسات إلى أف العاطميف عف العمؿ يفتقدكف تقدير الذات ،كيشعركف بالفشؿ ،كبأنيـ

أقؿ مف غيرىـ ،كما يترتب عمى ذلؾ آثار كاضحة عمى الشعكر بالكفاءة الشخصية كاالنجاز (مايكؿ

أرجايؿ.)73،72 :1993 ،

كجاءت ىذه النتائج متسقة مع نظرية الجذب كالطرد حيث يقدـ بكج  bougتفسي انر ىامان لظاىرة اليجرة

كتحركات السكاف ،كالتي غالبان ما تككف بفعؿ عكامؿ طاردة مف منطقة األصؿ ،كعكامؿ جاذبة في منطقة

الكصكؿ ،كلعؿ أبرز كأىـ عكامؿ الطرد ىك العامؿ االقتصادم كانعداـ فرص العمؿ.

كفي ىذا الصدد يؤكد محمد الفيؿ( )40:2000عمى أف العامؿ اإلقتصادم كتدني مستكل المعيشة كالفقر
الشديد كظركؼ العمؿ السيئة أىـ األسباب كالدكافع التي تدفع األفراد إلى اليجرة.

كيشير أصحاب التفسير االقتصادم لظاىرة اليجرة ،إلى أف العكامؿ االقتصادية تعتبر السبب األساسي
لظاىرة اليجرة ،كأف البعد االقتصادم يستكجب النظر إلى العكامؿ االقتصادية الطاردة في مجتمع اإلرساؿ،

مثؿ البطالة ،كالتضخـ كقمة فرص التكظيؼ ،كغيرىا(عبد اهلل غانـ.)38 :1990 ،
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النتائج المتعمقة بالفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع عمى  " :ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين مستوى الطموح(مرتفع –

منخفض) والمينة(عامل – عاطل عن العمل) عمى اإلتجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة.

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف الثنائي Two Way ANOVA

كالجدكليف) )29 ،28يبيناف ذلؾ:

جدول()28

تحميل التباين الثنائي لتأثير مستوى الطموح (مرتفع – منخفض) والمينة(عامل – غير عامل) عمى
اإلتجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة

البعد

السياسي

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

مستكل الطمكح

121.967

درجات
الحرية

مستكل الطمكح * المينة

356.697

1

متكسط
المربعات

5.993

1
1

356.697

المجمكع

44953.000

146

534.315

1

المينة
الخطأ

االجتماعي

االتجاه نحك
اليجرة

29.842

0.684

مستكل الطمكح * المينة
المجمكع

112812.000

146

762.249

1

1

534.315

12.250

142

43.616

1

385.584

9.459

72.339

1.775

مستكل الطمكح

385.584

مستكل الطمكح * المينة

72.339

المجمكع

71299.000

146

113.364

1

2434.021

142

17.141

1

2331.482

5.309

134.857

0.307

المينة
الخطأ

النفسي

1

204.713

4.693

29.842

6193.524

5.993

0.161

0.689

9.599

142

مستكل الطمكح
المينة

121.967

3.282

0.072

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0.03

37.161

204.713

الخطأ

االقتصادم

5276.803

قيمة "ؼ"

قيمة الداللة

مستكل الداللة

5788.487

1

142

40.764

1

10.873

مستكل الطمكح

10.873

مستكل الطمكح * المينة

0.009

المجمكع

115924.000

146

6441.315

1

المينة
الخطأ
مستكل الطمكح

2331.482

مستكل الطمكح * المينة

134.857

المجمكع

1310820.000

المينة
الخطأ

62365.492

762.249

1

1

142
146

004

113.364
0.009

6441.315
439.194

18.699

0.002

0.032

دالة عند 0.03

0.410

غير دالة إحصائيان

0.001

0.003
0.185

غير دالة إحصائيان

0.000

0.634
0.001

0.982

14.666

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

0.427

6.614

غير دالة إحصائيان

0.011

دالة عند 0.03

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0.03
غير دالة إحصائيان

0.023

دالة عند 0.03

0.580

غير دالة إحصائيان

0.000

دالة عند 0.03

كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي كمرتفعي مستكل الطمكح عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد
كانت الفركؽ لصالح منخفضي مستكل الطمكح  ،عدا البعد السياسي كالبعد النفسي.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المينة عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح
غير العمميف.

ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في مستكل الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالمينة(يعمؿ ،غير عامؿ)
عمى االتجاه نحك اليجرة.

كالجدكؿ التالي يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لممجمكعات الناتجة عف التفاعؿ مستكل
الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالمينة(يعمؿ ػ غير عامؿ) عمى مقياس االتجاه نحك اليجرة لدل عينة الدراسة
جدول((29

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فئة من الفئات
مستوى الطموح
البعد

منخفضي

المينة

المتوسط
عاطل عن
السياسي

العمل
يعمل

االجتماعي

عاطل عن
العمل
يعمل

االقتصادي

عاطل عن
العمل
يعمل
عاطل عن

النفسي

العمل
يعمل

اال تجاه نحو اليجرة

عاطل عن
العمل
يعمل

االنحراف
المعياري

مرتفعي
المتوسط

االنحراف
المعياري

19.171

5.536

16.889

6.548

15.563

6.648

14.109

5.900

29.829

5.714

28.333

7.060

26.844

6.797

23.500

6.927

24.512

6.349

22.630

5.812

21.281

6.836

16.522

6.411

29.098

3.747

28.556

4.925

27.313

4.083

26.739

4.014

102.610

18.853

96.407

22.042

91.000

22.322

80.870

21.118
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ويعزو الباحث :ىذه النتيجة إلى ككف األفراد منخفضي مستكل الطمكح قد تأثركا بخبرات النجاح ك
الفشؿ التي مركا بيا ،ك شعكر الفرد بعدـ الكفاءة يعمؿ مع خفض مستكل الطمكح لديو،
لدل الفرد يبنى عمى أساس خبرات النجاح ك الفشؿ في حياتو.

كمفيكـ الكفاءة

كتؤكد جاكنات  jaconetعمى أثر خبرات النجاح ك الفشؿ في مستكل الطمكح ،حيث أنو كمما كاف النجاح
كبي ار كمما ارتفع مستكل الطمكح ك كمما كاف الفشؿ كبي ار كاف انخفاض مستكل الطمكح كبي انر.

(كاميميا عبد الفتاح.)19 :1972 ،

ك ىذا بدكره يفسر الميؿ لدل منخفضي مستكل الطمكح إلى اليجرة ككنيـ كجدكا صعكبة في تحقيؽ

أىدافيـ نظ انر لتعقيدات ظركؼ الحياة في قطاع غزة كالعكائؽ الكبيرة التي باتت حجر عثرة في طريؽ

الشباب نحك تحقيؽ أىدافيـ كرغباتيـ كغاياتيـ ،كما يترتب عمى ذلؾ مف حالة احباط كيأس يفقدكف معيا

معنى كجكدىـ.

كما تنفؽ ىذه النتيجة مع ما ذىبت إليو اسكالكنا  Escalonaفي نظرية القيمة الذاتية لميدؼ ،حيث ترل

بناء عمى القيمة الذاتية لميدؼ ككذلؾ في ضكء احتماالت النجاح ك الفشؿ المتكقعة،
أف الفرد يتخذ ق ارره ن
حيث يؤثر مستكل الطمكح بشكؿ مباشر عمى قدرة األفراد عمى اتخاذ الق اررات التي يمكف أف تؤثر في
مستقبؿ الفرد (حسيف أحمد حساف.)178 : 2005 ،

كتتفؽ ىذه الدراسة مع مجمؿ الدراسات التي أجريت حكؿ ظاىرة اليجرة في البيئات المختمفة مثؿ

(معمر  ،)2009،كدراسة(الطيؼ ،)2009،إذ أكدت عمى أف الدافع االقتصادم يعتبر مف أىـ الدكافع
التي تدفع األفراد إلى اليجرة ك ترؾ مكطنيـ األصمي كالبحث عف كطف بديؿ ،كىذا بدكره يبرز قيمة العمؿ
لدل الفرد ككنو يحقؽ اإلشباع المادم لحاجات اإلنساف الفسيكلكجية كالتي تأتي في قاعدة ىرـ ماسمك

لمحاجات ،كدراسة(شحادة )2008،التي تكصمت إلى أف( )%70.3مف خريجي الجامعات العاطميف عف

العمؿ يرغبكف في اليجرة ،كدراسة(الزنتاني ،)2004 ،كدراسة (العامكدم )1994،التي أكدت عمى أىمية

الدافع اإلقتصادم في اتخاذ قرار اليجرة.

كما تتفؽ ىذه النتيجة مع نظرية الجذب كالطرد في تفسير ظاىرة اليجرة ك التي ترل أف قرار اليجرة لدل

األفراد مرتبط بعكامؿ طرد مف المكطف األصمي ك لعؿ أبرز ىذه العكامؿ ىى :البطالة ،كالرككد

االقتصادم ،كاالغتراب النفسي بسبب صعكبة تحقيؽ الطمكحات ،كما تتمثؿ عكامؿ الجذب في تكفر

فرص العمؿ ،كتكفر مستكل دخؿ أفضؿ(فاركؽ عيسى عياط.)14: 2000 ،
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النتائج المتعمقة بالفرض الخامس:
ينص الفرض الخامس عمى ":ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين الرضا عن الواقع(مرتفع – منخفض)

والحالة اإلجتماعية(متزوج – أعزب) عمى اإلتجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة.

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف الثنائي Two Way ANOVA

كالجدكليف) )31 ،30يبيناف ذلؾ:

جدول()30

تحميل التباين الثنائي لتأثير الرضا عن الواقع (مرتفع – منخفض) والحالة اإلجتماعية(متزوج – أعزب) عمى اال تجاه نحو
اليجرة لدى أفراد العينة

البعد

مصدر التبايف
الرضا عف الكاقع

السياسي

االجتماعي

االقتصادم

النفسي

االتجاه نحك
اليجرة

الحالة االجتماعية
الرضا عف الكاقع * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع

الرضا عف الكاقع
الحالة االجتماعية
الرضا عف الكاقع * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع
الرضا عف الكاقع
الحالة االجتماعية
الرضا عف الكاقع * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع
الرضا عف الكاقع
الحالة االجتماعية
الرضا عف الكاقع * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع
الرضا عف الكاقع
الحالة االجتماعية
الرضا عف الكاقع * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع

درجات
الحرية
1
1

متكسط
المربعات
1111.171
76.706

35.458
2.448

97.634

1

97.634

3.116

4449.924
44557.000
1085.382
92.158

31.337

مجمكع المربعات
1111.171
76.706

قيمة "ؼ"

قيمة الداللة

مستكل الداللة

0.000
0.120

دالة عند 0.03
غير دالة إحصائي نا

0.080

غير دالة إحصائيان

142
146
1
1

1085.382
92.158

26.528
2.252

0.000
0.136

دالة عند 0.03
غير دالة إحصائيان

38.506

1

38.506

0.941

0.334

غير دالة إحصائيان

5809.817
112545.000
1668.651
122.932

40.914

142
146
1
1

1668.651
122.932

37.848
2.788

0.000
0.097

دالة عند 0.03
غير دالة إحصائيان

30.245

1

30.245

0.686

0.409

غير دالة إحصائيان

6260.506
72740.000
679.953
73.077

44.088

142
146
1
1

679.953
73.077

44.361
4.768

0.000
0.031

دالة عند 0.03
دالة عند 0.03

6.246

1

6.246

0.408

0.524

غير دالة إحصائيان

2176.530
116073.000
17743.415
1443.546

15.328

142
146
1
1

17743.415
1443.546

44.094
3.587

0.000
0.060

دالة عند 0.03
غير دالة إحصائيان

580.091

1

580.091

1.442

0.232

غير دالة إحصائيان

57140.587
1313971.000

142
146

402.399
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كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي الرضا عف الكاقع كمرتفعي الرضا عف الكاقع عمى
االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح منخفضي الرضا عف الكاقع.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحالة االجتماعية عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت
الفركؽ لصالح غير المتزكجيف.

ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في الرضا عف الكاقع(مرتفع ػ منخفض) كالحالة اإلجتماعية (متزكج
– أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة.

كالجدكؿ التالي يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لممجمكعات الناتجة عف التفاعؿ الرضا
عف الكاقع(مرتفع ػ منخفض) كالحالة اإلجتماعية(متزكج – أعزب) عمى مقياس االتجاه نحك اليجرة لدل

عينة الدراسة

جدول)(31

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فئة من الفئات
الرضا عن الواقع
البعد

منخفضي

الحالة االجتماعية

المتوسط
السياسي
االجتماعي
االقتصادي
النفسي
اال تجاه نحو اليجرة

مرتفعي
االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

أعزب

20.412

5.352

12.923

5.298

متزوج

17.182

6.463

13.118

5.704

أعزب

30.784

5.077

24.000

6.728

متزوج

28.045

6.506

23.412

7.612

أعزب

25.647

6.672

17.615

6.447

متزوج

22.773

6.983

16.647

6.587

أعزب

30.824

4.638

25.872

3.722

متزوج

28.909

2.759

24.824

3.546

أعزب

107.667

20.003

80.410

19.408

متزوج

96.909

20.194

78.000

20.786

يشير مفيد صالح( :)5 :1998إلى أف األكضاع االقتصادية كالمعيشية التي يحياىا اإلنساف في كطنو،
ذات عالقة كثيقة بيجرة اإلنساف أك بقاءه في كطنو.
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كيؤكد التقرير الصادر عف (الصميب األحمر :)12 :2009 ،إلى أف الضائقة االقتصادية كاالجتماعية،

باإلضافة إلى االفتقار إلى الحريات ،كالى آفاؽ التنمية تعد األسباب الرئيسية لميجرة.

كيرم رافينشتايف بأف رغبة معظـ الرجاؿ في أف يحسنكا أكضاعيـ المادية ،كانت عامالن لو تأثيره الفعاؿ في

تشجيع اليجرة ،كىذا بدكره يثير تصك انر بأف الدافع االقتصادم ىك السبب األكؿ لميجرة

(السيد عبد العاطي السيد.)327 :2004 ،

كيؤكد كيرت ليفف عمى أنو ال يمكف االىتماـ بالشخص فقط دكف االىتماـ بالعالـ الذم يعيش فيو ،كفي

ىذا الصدد يؤكد ليفف عمى أف حيز الحياة " " The Life spaceىك القطاع الذم تمثمو الحياة الراىنة
لمفرد ،كما أنيا تعبر عف الكاقع السيككلكجي بأسره ،كيحتكم عمى مجمكع الكقائع الممكنة القادرة عمى

تحديد سمكؾ الفرد ،كيرل ليفف أف الكقائع المكجكدة خارج حيز الحياة تستطيع أف تحدث تأثي انر فعميان في

البيئة النفسية لمفرد(ىكؿ لندزم.)138 :137 :1971 ،

ويرى الباحث :أف اإلنساف ككائف بشرم ال يعيش بمعزؿ عف كاقعو المعاش ،بؿ ىك جزء مف ىذا الكاقع
يؤثر كيتأثر بو ،فالظركؼ المحيطة بالفرد ،كالتعقيدات اليائمة التي يشيدىا كاقع الحياة في قطاع غزة،
فمجمؿ ىذه األشياء تؤثر عمى نفسية الفرد ،كبالتالي عمى تفكيره كسمككو ،كلعؿ الظركؼ القاسية التي

يشيدىا كاقع الحياة في قطاع غزة ،مف حصار كانعداـ فرص العيش الكريـ ،فضالن عف حالة الجذب كالمد

في العالقات الداخمية ،كاالفتقار إلى الحريات ،كتدني مستكل المعيشة ،ىذا عكضان عف الفتكر في

العالقات االجتماعية ،لعؿ مجمؿ ىذه الظركؼ مبعث لحالة مف عدـ الرضا يشعر بيا الفرد تجاه كاقعو

المعاش ،كىي بال أدنى شؾ تسبب لو السخط عمى الكاقع ،كتؤدم إلى حالة مف عدـ التكيؼ ما بيف الفرد
كالظركؼ المحيطة بو ،مما تدفعو إلى التفكير الجدم باليجرة مف الكطف ،كمحاكلة المجكء إلى مكاف بديؿ

سعيان كراء تحسيف ظركؼ الحياة.

كفيما يتعمؽ بداللة الفركؽ في االتجاه نحك اليجرة لصالح غير المتزكجيف ،بحيث بمغت نسبة األفراد الذيف

يتجيكف نحك اليجرة مف غير المتزكجيف ما نسبتو( ،)% 69.58مقارنة مع األفراد المتزكجيف إذ بمغت

نسبة المتجيكف نحك اليجرة منيـ ما نسبتو( ،)%61.45يمكف تفسير ذلؾ ،بأف الفرد في المجتمع

الفمسطيني ممتزـ إلي درجة كبيرة بعادات كقيـ كتقاليد المجتمع ،فالفرد المتزكج لديو مسؤكلية اجتماعية كبيرة
تتمثؿ باالرتباط بزكجة كأطفاؿ كعالقات مصاىرة ،كىذا بدكره يؤثر عمى طريقة تفكير كسمكؾ الفرد ،فالفرد

تقدير لممكاقؼ المختمفة.
المرتبط بزكجة كأطفاؿ مف الناحية االنفعالية يصبح أكثر اتزانان ،كأكثر
ان
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كيؤكد سجستد()Sjastaadعمى أف المياجر يتخذ قرار اليجرة عمى ضكء حساب عقالني لما ستكمفو
اليجرة ،مف النكاحي االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالنفسية ،كبالتالي ىي خاضعة لعممية حساب الربح

كالخسارة ،فالجانب االقتصادم يشتمؿ عمى تكمفة النقؿ كقيمة الممتمكات كالدخؿ ،أما الجانب االجتماعي
كالنفسي فيشتمؿ عمى تكمفة االبتعاد عف األسرة كالتكيؼ في المكاف الجديد

(فاركؽ عيسى عياط.)14 :2000 ،

كيؤكد كؿ مف سؿ  ، Sellكدم جكنج  )1978( Degongعمى مبدأ اإلمكانية ،أك اإلتاحة ،فمكي

يستطيع الفرد أف يتخذ قرار اليجرة ،مف الضركرم أف تككف اليجرة أم انر ممكنان ،أك متاحان ،مف الناحية

الفيزيقية كالمرتبطة بإمكانية تنقؿ الفرد ،أك القكانيف كاألنظمة المنظمة لظاىرة اليجرة ،ككذلؾ اإلمكانية

اإلدراكية المتمثمة في قرار الفرد باليجرة(السيد عبد العاطي السيد.)335 :2004 ،

كفي ضكء ذلؾ يؤكد الباحث عمى منطقية النتائج فتكمفة اليجرة مف الناحية االجتماعية كالنفسية عمى الفرد
المتزكج أعمى منيا بكثير مف الفرد غير المتزكج ،كبالتالي يصبح الفرد في صراع مع نفسو مف حيث

اليجرة كاالنطالؽ نحك المجيكؿ تاركان كراءه زكجة كأطفاؿ ،أك البقاء في ظؿ مجمؿ الظركؼ الراىنة،
كتحمؿ مصاعب الحياة.

أما الشاب األعزب فتككف تكمفة اليجرة مف الناحية النفسية كاالجتماعية عميو أقؿ ،كبالتالي قرار اليجرة

يككف لديو أسيؿ ألف تأثير قرار اليجرة مف الناحية االجتماعية سيككف أقؿ عنو مف الفرد الذم سيترؾ
خمفو زكجة كأطفاؿ كعائمة ىي بأشد الحاجة إليو.

النتائج المتعمقة بالفرض السادس:

ينص الفرض السادس عمى أنو  " :ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتفاعل بين مستوى الطموح

(مرتفع – منخفض) والحالة اإلجتماعية(متزوج – أعزب) عمى اال تجاه نحو اليجرة لدى أف ارد العينة.
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف الثنائي

 ANOVAكالجدكليف ) )33 ،32يبيناف ذلؾ:
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Two Way

جدول()32

تحميل التباين الثنائي لتأثير مستوى الطموح (مرتفع – منخفض) والحالة االجتماعية(متزوج – أعزب)
عمى اال تجاه نحو اليجرة لدى أفراد العينة

البعد

السياسي

مستكل الطمكح * الحالة
االجتماعية

مستكل الطمكح
المينة

مستكل الطمكح * الحالة
االجتماعية

مستكل الطمكح
المينة

مستكل الطمكح * الحالة
االجتماعية
الخطأ
المجمكع

النفسي

5105.047
44953.000
371.376
554.986

142
146
1
1

35.951
371.376
554.986

3.157

1

3.157

6193.035
112812.000
673.873
865.624

142
146
1
1

43.613
673.873
865.624

0.010

1

0.010

5745.188
71299.000

142
146

40.459

0.018
0.000
0.473

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
غير دالة
إحصائيان

8.515
12.725

0.004
0.000

0.072

0.788

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
غير دالة
إحصائيان

16.656
21.395

0.000
0.000

0.000

0.987

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
غير دالة
إحصائيان

مستكل الطمكح

25.573

1

25.573

1.513

0.221

المينة

131.492

1

131.492

7.779

0.006

15.710

1

15.710

0.929

0.337

2400.223
115924.000
4175.713
7607.535

16.903

مستكل الطمكح * الحالة
االجتماعية
الخطأ

المجمكع
مستكل الطمكح

االتجاه نحك
اليجرة

18.574

1

18.574

0.517

مستكل الطمكح
المينة

205.424
518.680

الخطأ
المجمكع

االقتصادم

5.714
14.427

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

الخطأ
المجمكع

االجتماعي

درجات
الحرية
1
1

متكسط
المربعات
205.424
518.680

قيمة "ؼ"

قيمة الداللة

مستكل الداللة

المينة

مستكل الطمكح * الحالة
االجتماعية
الخطأ

المجمكع

142
146
1
1

4175.713
7607.535

9.690
17.655

0.002
0.000

99.001

1

99.001

0.230

0.632

61188.944
1310820.000

142
146

430.908

غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.01
غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
غير دالة
إحصائيان

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي كمرتفعي مستكل الطمكح عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد
كانت الفركؽ لصالح مرتفعي مستكل الطمكح  ،عدا البعد النفسي.
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 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحالة االجتماعية عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت
الفركؽ لصالح غير المتزكجيف.

ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان

في مستكل الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالحالة اإلجتماعية

(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة.

كالجدكؿ التالي يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لممجمكعات الناتجة عف التفاعؿ مستكل
الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالحالة اإلجتماعية(متزكج – أعزب) عمى مقياس االتجاه نحك اليجرة لدل عينة

الدراسة.

جدول))33

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فئة من الفئات
مستكل الطمكح
البعد

منخفضي

الحالة االجتماعية

المتكسط
السياسي
االجتماعي
االقتصادم
النفسي
االتجاه نحك اليجرة

االنحراؼ
المعيارم

مرتفعي
المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

أعزب

14.128

5.745

21.240

4.340

متزكج

13.118

5.912

19.043

5.988

أعزب

23.872

6.614

32.080

4.624

متزكج

22.853

7.978

28.652

6.379

أعزب

17.974

6.523

26.940

5.056

متزكج

16.471

6.611

24.391

6.604

أعزب

26.231

3.903

32.160

4.022

متزكج

25.294

3.672

28.870

3.348

أعزب

82.205

19.977

112.420

15.584

متزكج

77.735

21.750

100.957

20.171

إف مستكل طمكح الفرد مرتبط بفكرة الفرد عف نفسو ،فكمما كاف مفيكـ الفرد لذاتو مكجبان ،كمما ارتفع مستكل

طمكحو ،ككمما كاف مفيكـ الفرد لذاتو سمبيان ،انخفض مستكل طمكحو.
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ويرى الباحث :أف ىناؾ ارتباط كثيؽ الصمة ما بيف مفيكـ الفرد عف ذاتو ،كما بيف المكانة االقتصادية
كاالجتماعية لمفرد داخؿ مجتمعو ،فالفرد الذم يتمتع بمكانة اقتصادية مرتفعة ،ككذلؾ منزلة اجتماعية داخؿ

المجتمع لديو مستكل طمكح مرتفع ،كىذا مرتبط إلى حد ما بقيمة العمؿ لدل الفرد كبالتالي تحقيؽ مبدأ
االستقاللية ،كالقدرة عمى إشباع الحاجات األساسية لديو ،كما يكاكب ذلؾ مف تككف مفيكـ ايجابي لدل

الفرد حكؿ ذاتو.

كتؤكد دراسة(حجازم ،)1993،كدراسة(أبك ناىية ،)1981،عمى كجكد عالقة ارتباطية بيف مستكل
الطمكح ،كبيف التكيؼ النفسي لمفرد ،بمعنى أنو كمما ارتفع مستكل طمكح الفرد زاد تكيفو النفسي ،كالعكس

صحيح ،كتكيؼ الفرد النفسي مرتبط بمدل مكانة الفرد داخؿ المجتمع ،كمدل تكافقو مع ظركؼ البيئة
المحيطة بو.

كتشير دراسة باؿ كآخركف  )1985( pal.et.alإلى مدل تأثير الحالة االقتصادية ،كالحالة االجتماعية

عمى مستكل الطمكح ،فمستكل طمكح الفرد مرتبط بمكانة الفرد االقتصادية كاالجتماعية ،داخؿ المجتمع

الذم يعيش فيو ،كمف الطبيعي أف تنعكس ظركؼ الفرد داخؿ بيئتو عمى مستكل طمكحو فال يعقؿ أف نجد

فرد ظركفو االقتصادية سيئة نجده يفرط في الطمكح بؿ نجد مستكل طمكحو منخفض تبعان لالنخفاض في
مكانتو االقتصادية كاالجتماعية.

كما تؤكد دراسة كسبكدك  )1988) waspodoعمى أف المنزلة االقتصادية كاالجتماعية ليما تأثير كبير
عمى مستكل طمكح الفرد.

كقد أشار أدلر أف مستكل الطمكح يعتمد عمى نظرة الفرد لمحياة مف حيث التفاؤؿ كالتشاؤـ ،كقد أكد كيرت

ليفف  Keert Levinعمى أف نظرة الفرد لممستقبؿ مف العكامؿ اليامة المؤثرة في مستكل الطمكح.

كيؤثر مستكل الطمكح بشكؿ مباشر عمى قدرة األفراد عمى اتخاذ الق اررات التي يمكف أف تؤثر عمى مستقبؿ

الفرد(حسيف أحمد حساف.)178 :2005 ،

كيؤكد كيرت ليفف  Keert Levinأف نجاح الفرد في تحقيؽ ىدؼ ما سكؼ يكلد لديو شعكر بالرضا
كاالعتداد بالذات ،فيسعى إلى االستزادة بيذا الشعكر ،كيطمح في تحقيؽ أىداؼ ابعد

(رمزية الغريب.)327 :1990 ،

ويرى الباحث :أف مستكل طمكح الفرد يتحدد مف خالؿ نظرة الفرد لممستقبؿ ،كتتحدد نظرة الفرد
لممستقبؿ مف خالؿ إدراكو لذاتو كلألىداؼ التي يسعي إلى تحقيقيا ،كالعكائؽ التي تقؼ في سبيؿ تحقيؽ
ىذه األىداؼ ،كما كيتحدد طمكح الفرد في ضكء ظركؼ البيئة المحيطة بو ،كفي ضكء التعقيدات التي
يشيدىا الكاقع الفمسطيني في قطاع غزة ،مف حيث الحصار الخانؽ ،كاالنقساـ الداخمي كأزمة البطالة،
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كالتأزـ السياسي ،كالرككد االقتصادم ،كالفتكر في العالقات االجتماعية ،فمجمؿ ىذه المتغيرات ال تدعك

إلى التفاؤؿ كبالتالي تحد مف مستكل الطمكح لدل األفراد ،ككنيا أسباب فشؿ كليست دكاعي نجاح لمفرد،
كىذا بدكره يحد مف مستكل الطمكح لدل الفرد كيكلد لديو نظرة تشاؤمية لمكاقع كالظركؼ البيئية المحيطة،

كىذا بدكرة يفسر ميؿ األفراد ذكم الطمكح المنخفض إلى اليجرة أكثر مف غيرىـ ،ككنيـ تأثركا بمجمؿ

الظركؼ المحيطة بيـ ،مما أثر سمبان عمى مستكل طمكحيـ ككلد لدييـ ميالن لميجرة لمخركج مف مأزؽ
الكاقع المثقؿ بأسباب الفشؿ.

فاألفراد ذكم الطمكح المنخفض يشعركف بحالة مف اليأس كاإلحباط ،كيعزكف الفشؿ الذم يمركف بو إلى

الظركؼ المحيطة بيـ.

كتؤكد دراسة(شبير )2005 ،عمى كجكد عالقة ارتباطية عكسية بيف مستكل الطمكح كالمستكل االقتصادم
كاالجتماعي لمفرد.

ويعزو الباحث :اتجاه األفراد ذكم الطمكح المنخفض إلى اليجرة يأتي في سياؽ محاكلتيـ تعديؿ
ظركؼ البيئة المحيطة بيـ ،كالبحث عف فرص جديدة يشعركف مف خالليا بإمكانية تحقيؽ أىدافيـ
كطمكحاتيـ التي لـ يفمحكا في تحقيقيا في بمدىـ نظ انر لتعقد ظركؼ الحياة.

كفيما يتعمؽ بكجكد فركؽ في االتجاه نحك اليجرة لصالح غير المتزكجيف يرل الباحث أف ىذه النتيجة تتفؽ

كنتيجة الفرض السابؽ كتعززىا.

كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة(معمر )2009،كالتي أكدت أف المستكل االجتماعي ،كعمر الفرد
تؤثر حتمان عمى قرار اليجرة الذم يتخذه الفرد.

ويعزو الباحث :الفركؽ في االتجاه نحك اليجرة لصالح غير المتزكجيف ،إلى أف الشخص األعزب يككف
في حؿ مف بعض القيكد االجتماعية المتمثمة باالرتباط بزكجة كأطفاؿ ،كما أف التنقؿ كالحركة كالمغامرة

تككف عمى الشخص األعزب أسيؿ منيا عمى الشخص المرتبط بزكجة كأطفاؿ ،فالشاب األعزب يمكف لو
أف ينطمؽ حيث يشاء دكنما االلتفات إلى الكراء ككنو لـ يترؾ خمفو عائمو ،يككف دائـ التفكير كالقمؽ في

مصيرىا.
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الفصل السادس
ممخص الرسالة وتطبيقاتيا
أوالً :ممخص الدراسة.
ثانياً :التوصيات.
ثالثاً :بحوث مقترحة.
رابعاً :قائمة المراجع:
 قائمة المراجع العربية. قائمة المراجع األجنبية.خامساً :مالحق الدراسة.
سادساً :ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية
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ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف خريجي الجامعات(العامميف – كغير العامميف)

في درجة الرضا عف الكاقع  ،ككذلؾ معرفة الفركؽ بيف أفراد العينة في مستكل الطمكح  ،كالتعرؼ
عمى مدل تأثير ىذه المتغيرات عمى اتجاه أفراد العينة في االتجاه نحك اليجرة  ،كلذلؾ حاكلت

الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

-1ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف
كغير العمميف مف خريجي الجامعات؟

-2ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف
كغير العامميف مف خريجي الجامعات؟

-3ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ –
غير عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟

-4ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ –
غير عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟

-5ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالحالة

االجتماعية(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟

-6ىؿ يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالحالة

االجتماعية(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة؟
وكانت فروض الدراسة كالتالي :

-1ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف الكاقع كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف
كغير العامميف مف خريجي الجامعات .

-2ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كاالتجاه نحك اليجرة لدل العامميف
كغير العامميف مف خريجي الجامعات .

-3ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالمينة(عامؿ –
غير عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة .

-4ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالمينة

(عامؿ – غير عامؿ) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة .
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-5ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الرضا عف الكاقع(مرتفع – منخفض) كالحالة

االجتماعية(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.

 -6ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف مستكل الطمكح(مرتفع – منخفض) كالحالة

االجتماعية(متزكج – أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة لدل أفراد العينة.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ الظاىرة  ،كتحميؿ بياناتيا  ،كبياف العالقة بيف

مككناتيا ،كأثر التفاعؿ بيف تمؾ المتغيرات ،كذلؾ عمى عينة مككنة مف( )270فرد مف خريجي

الجامعات في قطاع غزة مف الذيف تخرجكا في الفترة الزمنية الممتدة بيف عامي()2011 – 2007
بكاقع( )134فرد عاطؿ عف العمؿ ،ك( )136فرد يعمؿ  ،كطبؽ الباحث عمى عينة الدراسة ثالثة

مقاييس كىى مقياس الرضا عف الكاقع :إعداد الباحث ،كمقياس الطمكح العاـ لمراشديف :إعداد:
صالح الديف أبك ناىية  ،كاستبانة اإلتجاه نحك اليجرة :إعداد :خميؿ شحادة كتطكير كتقنيف

الباحث ،كلإلجابة عمى فركض الدراسة قاـ الباحث بمعالجة بياناتيا إحصائيان مف خالؿ برنامج
( ) SPSSاإلحصائي ،كاستخدـ الباحث كؿ مف األساليب اإلحصائية التالية :معامؿ ارتباط
بيرسكف "  " personإليجاد معامؿ ثبات المقاييس ،كمعامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة

النصفية المتساكية ،كمعامؿ ارتباط ألفا كرك نباخ ،كالتك اررات ،كالمتكسط الحسابي ،كالنسب
المئكية ،ك كأسمكب تحميؿ التبايف الثنائي "."Anova tow way
وقد توصمت الد ارسة إلى النتائج التالية:

 -1كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف الرضا عف الكاقع كأبعاده كبيف كاإلتجاه نحك اليجرة
كأبعاده .
-2كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا في جميع أبعاد مستكل الطمكح كبيف االتجاه نحك
اليجرة .عدا البعد النفسي مع العقبات االجتماعية كاألسرية.
 -3كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي الرضا عف الكاقع كمرتفعي الرضا عف الكاقع عمى
االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح منخفضي الرضا عف الكاقع.
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 -4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المينة عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح غير
العامميف.
-5ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في الرضا عف الكاقع(مرتفع ػ منخفض) كالمينة(يعمؿ ،غير عامؿ) عمى

االتجاه نحك اليجرة.

-6كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي كمرتفعي مستكل الطمكح عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت
الفركؽ لصالح منخفضي مستكل الطمكح ،عدا البعد السياسي كالبعد النفسي.

-7كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المينة عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ لصالح غير

العامميف.

-8ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في مستكل الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالمينة(يعمؿ ،غير عامؿ) عمى

االتجاه نحك اليجرة.
-9

كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي كمرتفعي الرضا عف الكاقع عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد

كانت الفركؽ لصالح منخفضي الرضا عف الكاقع.

-10كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحالة االجتماعية عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ
لصالح غير المتزكجيف.

-11ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في الرضا عف الكاقع(مرتفع ػ منخفض) كالحالة االجتماعية(متزكج –
أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة.

-12كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي كمرتفعي مستكل الطمكح عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد
كانت الفركؽ لصالح منخفضي مستكل الطمكح ،عدا البعد النفسي.

-13كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الحالة االجتماعية عمى االتجاه نحك اليجرة كلقد كانت الفركؽ
لصالح غير المتزكجيف.

-14ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان في مستكل الطمكح(مرتفع ػ منخفض) كالحالة اإلجتماعية(متزكج –
أعزب) عمى االتجاه نحك اليجرة.
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توصيات الدراسة
في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث بكجكد عالقة بيف متغيرات الدراسة فإف الباحث يتقدـ
بالتكصيات التالية:

 -1ضركرة دعـ مشاريع التنمية كاالستثمار بيدؼ خمؽ فرص عمؿ جديدة لمخريجيف.
 -2يكصي الباحث الجامعات الفمسطينية ضركرة إعداد برامج إرشادية لمطالب الجدد حكؿ التخصصات
التي يتطمبيا سكؽ العمؿ.
 -3يكصى الباحث الباحثيف بضركرة تناكؿ قضايا المجتمع الحياتية في دراساتيـ كأبحاثيـ.

مقترحات الدراسة
في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث فإنو يقترح مجمكعة مف األبحاث كالدراسات إلثراء المكتبة

النفسية مثؿ:

 -1اجراء دراسة مشابية عمى عينة مف الذككر كاإلناث لمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف حكؿ متغيرات
الدراسة.
 -2اجراء دراسة حكؿ تكيؼ المياجريف مف قطاع غزة في البيئات المختمفة التي ىاجركا إلييا.
 -3اجراء دراسات حكؿ العكامؿ المؤثرة بمستكل الطمكح.
 -4عمؿ برامج إرشادية لممكاطنيف بيدؼ الحد مف االنعكاسات السمبية لظركؼ الكاقع المعاش عمى
تككينيـ النفسي.
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قائمة المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع
قائمة المراجع العربية:

-1ابراىيـ محمد عايش.)2008(.اليجرة ،العنصرية حقوق الالجئين ،والجاليات المياجرة .صنعاء:
الحكار المتمدف العدد(.)2382

-2إبراىيـ أحمد سعيد .)1997(.أسس الجغرافية البشرية واالقتصادية .حمب :مديرية الكتب كالمطبكعات

الجامعية.

-3ابف منظكر(،ب ت) معجم لسان العرب .القاىرة :دار المعارؼ.

 -4أبك الحسف الرازم .)1981( .معجم مقاييس المغة ،تحقيؽ كضبط عبد السالـ ىاركف .القاىرة مكتبة
خانجي.

 -5أكلجا قندلفت ".)2002(.التعميم الميني وعالقتو بمستوى الطموح وتنمية القدرات" ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة دمشؽ -الجميكرية العربية السكرية.

-6أحمد عمي إسماعيؿ .)1997( .أسس عمم السكان وتطبيقاتو الجغرافية(.ط.)1القاىرة :دار الفجالة.
 -7أحمد المقاني ،عمي الجمؿ . )1996(.معجم مصطمحات التربية المعرفية في المناىج وطرق

التدريس .القاىرة :عالـ الكتب.

 -8أحمد حساف " .)2005(.الذكاء الوجداني وعالقتو بكل من مستوى الطموح ونوعية الطموح والرضا

عن الحياة واإلنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية التربية ،
جامعة عيف شمس  ،القاىرة – جميكرية مصر العربية .

 -9أحمد إبراىيـ حماد .)2010(.دراسة حول أثر الحصار اإلسرائيمي عمي وسائل اإلعالم في قطاع

غزة ،غزة :المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية.

 -10أحمد الربايعة .)1987(.دراسات في نظرية اليجرة ومشكالتيا االجتماعية و الثقافية .عماف :دائرة
الثقافة كالفنكف.

 -11أحمد عبد اهلل عكدة أبك زايد ".)1999(.دراسة مستوى الطموح وعالقتو بالقدرات االبتكارية لدى
طالب المرحمة الثانوية في السودان وفمسطين " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 -12أحمد زيني دحالف .)1985(.السيرة النبوية (.ج1( ،)1ت) ،بيركت :المكتبة االسالمية.

 -13إكراـ دركيش العش" . )2002(.الرضا عن الحياة وعالقتو بأنماط التعمق في المرحمة الوسطى من
الرشد " .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة األردنية  ،عماف  :األردف .
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 -14أكرـ الحجكج " .)2004(.العالقة بين سمات الشخصية ومستوى الطموح لدى معممي المرحمة
األساسية بمحافظات قطاع غزة " رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.

 -15أمؿ المخزكمي . )1988(.سموك واتجاه طمبة كمية الشريعة بجامعة التاسع من أيمول بأزمير نحو
المغة العربية  ،رسالة الخميج العربي  ،السنة العاشرة  ،العدد الحادم كالثالثكف .

 -16آماؿ فيمي عمي " .)2002(.االتزان االنفعالي وعالقتو بمستوى الطموح  ،رسالة ماجستير غير
منشكرة  ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة – جميكرية مصر العربية .

 -17آماؿ عبد السميع باظة. )2004).مقياس مستوى الطموح لدى المراىقين والشباب .القاىرة :مكتبة
األنجمك المصرية.

 -18اماؿ عبد القادر جكدة .)2010(.سمات الشخصية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدي معممي

المرحمة األساسية الدنيا في محافظة غزة .الرياض :الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية(جستف)،
ع( ،)34ص.166-1

 -19أسماء التك يجرم " .) 2010(.المتغيرات االجتماعية المحددة لمستويات و أنماط الطموح " رسالة
دكتكراه منشكرة .الرياض :مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة.

 -20الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني .)2011).مسح اليجرة في األراضي الفمسطينية ،التقرير
الرئيسي ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 -21الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني .)2011).تقرير الواقع الديموغرافي واالجتماعي الفمسطيني.
 -22الحاكـ النيسابكرم  ،اإلماـ الحافظ أبك عبد اهلل  ،الحاكم المستدرك عمى الصحيحين  ،ك بذيمو
التمخيص لإلماـ الذىبي .الرياض :تكزيع مكتبة المعارؼ.

 -23السيد عبد العاطي السيد .)2004(.عمم اجتماع السكان .القاىرة :دار المعرفة الجامعية.

 -24االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليالؿ األحمر .)2009(.سياسة اليجرة تقرير منشكر
عمي مكقع االتحاد عمي االنترنت.

 -25األمـ المتحدة.)2011(.مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية" تخفيف الحصار " تقرير خاص حكؿ
حصار قطاع غزة.

.)2009(.-------- - -26مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية ،محاصركف ،تأثير عامين من الحصار
عمى الجانب اإلنساني ،تقرير خاص ،آب.)2009(.

 -27باقر النجار.)2001(.حمم اليجرة لمثروة(.ط .)1بيركت :دار المنتحب العربي لمنشر كالتكزيع.
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 -28تكفيؽ شبير . )2005).مستوى الطموح وعالقتو ببعض المتغيرات في ضوء

الثقافة السائدة لدى طمبو الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية –
غزة.

 -29جابر عبد الحميد جابر .)1976(.سيكولوجية ونظريات التعمم .القاىرة :دار النيضة العربية
 -30جميمة محمد الجكقاف .)2009(.مجمة األلككة األدبية كالمغكية اإللكتركنية.

 -31جميؿ ىالؿ .)2009(.تقرير التنمية االنسانية ،راـ اهلل :مؤسسة الناشر لمدعاية كاالعالف.

 -32جكستايف غاردر .)1993(.عالم صوفي رواية تاريخ الفمسفة .ترجمة حياة الحكيؾ عطية .مدريد:

دار المني.

 -33جكىرة الذكاد" .)2002(.وجية الضبط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى بعض طالبات الجامعة
السعوديات والمصريات" مجمة دراسات عربية في عمـ النفس ،المجمد األكؿ ،العدد الثالث ،ص.11

 -34جكزيؼ نككس .)1990(.المياجرون من غرب إفريقيا في مدينة طرابمس أسباب ىجرتيم

وأثارىا ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية التطبيقية ،جامعة الفاتح ،طرابمس -ليبيا.

 -35حسيف أحمد حساف  . )2005(.الذكاء الوجداني وعالقتو بكل من مستوى الطموح ونوعية الطموح
والرضا عن الحياة واالنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة عيف

شمس – جميكرية مصر العربية .

 -36حسيف عبد الحميد رشكاف .)2005(.مشاىد من الواقع االجتماعي .االسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة.

 -37ىياـ خميؿ ".)2002(.العالقة بين توجيات األىداف والطموح الميني لدى عينة من طالب
الجامعة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -38ىيئة أبحاث كترجمة .)1997(.األداء ،القاموس العربي الشامل ،الطبعة األكلى .بيركت :دار
الراتب الجامعية.

 -39حسف إبراىيـ المحمداكم .)2007(.العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي لمجالية العراقية

بالسويد ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالتربية ،األكاديمية العربية المفتكحة بالدنمارؾ.

 -40حنا خميؿ الحمبي . )2000).مستوى الطموح ودوره في العالقات الزوجية ،دراسة ميدانية ،في
مدينة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة دمشؽ – سكريا.

033

 -41خالد أبك ندل .)2004(.التفكير اإلبداعي وعالقتو بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى

تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة –

فمسطيف .

 -42خميؿ السكاحرم ".)1986(.الفمسطينيون ،التيجير القصري و الرعاية االجتماعية" عماف ،مجمة
صامد االقتصادية ،منشكرات دار الكرمؿ.)1986(/84 ،

 -43خميؿ عكض شحادة.)2008(.استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية ،لدى خريجي الجامعات
العاطمين عن العمل ،وعالقتيا ببعض المتغيرات" ،دراسة مقارنة بيف الراغبيف كغير الراغبيف في اليجرة"

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر  -غزة.

 -44راضي عمارة الطيؼ .)2009(.ظاىرة اليجرة غير الشرعية إلي أروبا عبر بمدان المغرب العربي
دراسة حالة(ليبيا كدولة عبور) ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،مدرسة الدراسات الدكلية كاالستراتيجية،

أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس -ليبيا.

 -45ربيع كماؿ صالح .)2005(.األبعاد اإلجتماعية والثقافية ليجرة المصريين الريفيين إلى إيطاليا

دراسة أنثروبولوجية في قرية تطوان بمحافظة الفيوم ،رسالة دكتكراه منشكرة ،قسـ عمـ االجتماع ،جامعة

عيف شمس.

 -46رشا الناطكر .)2008(.مستوى الطموح وعالقتو بتقدير الذات عند طالب الثالث الثانوي عام ،
دراسة ميدانية في مدينة درعا  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة دمشؽ – الجميكرية العربية

السكرية.

 -47رمزية الغريب .)1990(.التعميم دراسة نفسية تفسيرية توجييية  .القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.
 -48ركالف بريسا .)1985(.التحميل السكاني :المفاىيم ،الطرق ،النتائج ،ترجمة محمد رياض رمتع.
الجزائر :ديكاف المطبكعات الجامعية.

 -49سعيد النعيـ .)2010(.مجمة الحكار المتمدف .صنعاء :العدد(.)13010

 -50سعاد سعيد كمكب .)2010(.التوافق الدراسي وعالقتو بمستوي الطموح األكاديمي والمسئولية

االجتماعية " دراسة مقارنة بين الطالبات المتزوجات و غير متزوجات في المدارس الثانوية غزة" ،رسالة
ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر -غزة.

 -51سفياف مشعشع .)2009(.تقرير التنمية اإلنسانية األراضي الفمسطينية المحتمة .راـ اهلل :مؤسسة
الناشر لمدعاية كاإلعالف.
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 -52سناء محمد سميماف .)2010(.السعادة والرضا أمنية غالية وصناعة راقية(.ط .)1القاىرة :عالـ
الكتب.

 -53سيد عبد العاؿ" .)1967(.دينامية العالقة بين القيم ومستوي الطموح في ضوء المستوي

اإلجتماعي اإلقتصادي في نماذج من ا لمجتمع المصري" رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية اآلداب،

جامعة عبف شمس ،القاىرة -جميكرية مصر العربية .

 -54شريؼ ميني محمكد .)2001).االغتراب وعالقتو بمستوى الطموح لدى طالب الثانوي العام والفني
الصناعي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة – جميكرية مصر العربية.

 -55صحيح البخارم  ،كتاب األدب باب اليجرة .104/4 ،

 -56صالح أحمد مرحاب " .)1989(.سيكولوجيا التوافق النفسي و مستوى الطموح .الرباط :دار
األمانة.

 -57صالح البريكات  ،عمر بني ياسيف .)2010).دراسة بعنكاف " العالقة بين التفاعل االجتماعي
ومستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة اربد "  ،مجمة جامعة اـ القرل لمعمكـ

االجتماعية المجمد الثالث  ،العد الثاني  ،المممكة العربية السعكدية.

 58صالح الديف محمد أبك ناىية .)2012(.مستوى الطموح النظرية والقياس ،القاىرة :مكتبة األنجمك
المصرية.

 " . )1989(. --------------- -59دراسة لبعض العوامل المؤثرة عمى المستوى األكاديمي"
"الدافعية و االنجاز( .الجزء األكؿ ).القاىرة مكتبة االنجمك المصرية .

 .)2004(.--------------- -60مقدمة نظرية وخطوات منيجية في البحوث التربوية والنفسية
واالجتماعية( .ط.)3القاىرة :مكتبة االنجمك المصرية.

 -61عاشكر محمد دياب .)2001(.فاعمية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قمق المستقبل لدى

عينة من طالب الجامعة  ،مجمة التربية ك عمـ النفس  ،جامعة المنيا المجمد الخامس عشر ،العدد(،)11

ص . 348

 -62عاطؼ كصفي  ،عبد اليادم الجكىرم .)1965(.دراسات في عمم االجتماع الحضري المجموعة
اإلفريقية الكتاب األول في التحضر واليجرة .الطبعة األكلي .القاىرة دار المعارؼ.

 -63عبدالرحيـ شعباف شقكرة" .)2002(.الدافع المعرفي واتجاىات طمبة كمية التمريض نحو مينة
التمريض وعالقة كل منيما بالتفوق الدراسي" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
035

 -64عبد المنعـ الحنفي .)1992(.موسوعة الطب النفسي(.ط .)1المجمد األكؿ ،القاىرة :مكتبة متبكلي.
 -65عبد الباسط عبد المعطي .)1990(.اليجرة الريفية الحضرية في مصر(.ط .)1بيركت :معيد
االنماء العربي.

 -66عبد الكريـ الباقي .)1959(.عمم السكان .دمشؽ :مطبعة جامعة دمشؽ.

 -67عبد الفتاح عبد ربو .)2008(.دراسة عممية حول أثار الحصار عمي الحياة البيئية والصحية في
قطاع غزة ،قسـ األحياء ،الجامعة اإلسالمية -غزة.

 -68عبد اهلل عبد الغني غانـ.)1990(.المياجر المصري دراسة سوسيو أنثروبولوجية.االسكندرية:
المكتب الجامعي الحديث.

 -69عبد اهلل بكبطاية .)1983(.ىجرة االدمغة العربية ،بحث عممي منشكر ،مجمة اتحاد الجامعات
العربية ،العدد(.)19

 -70عمي الزىراني .)2009(.إدراك القبول – الرفض الوالدي وعالقتو بمستوى الطموح لدى طالب
المرحمة المتوسطة بمحافظة جدة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة أـ القرل  ،جدة – المممكة

العربية السعكدية.

 -71عمي عبد الرازؽ جمبي .)1984(.عمم اجتماع السكان .االسكندرية :دار الجامعة.

 -72غازم الصكراني .)2009(.التحوالت اإلجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة (رؤية
نقدية) الطبعة األكلي .غزة :مطبعة اإلخكة.

 -73ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .)2009 (.االثار االقتصادية لمحصار عمى قطاع غزة  ،مركز الزيتكنة
لمدراسات\\http://www.alzaytouna.net/arabic ،

 -74غيثاء عمي بدكر ".)2008) .مستوى الطموح وعالقتو بالتحصيل الدراسي ،جامعة دمشؽ ،سكريا.
 -75فاركؽ عيسى عياط .)2000(.اليجرة الداخمية إلي مدينة طولكرم ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة النجاح الكطنية ،نابمس -فمسطيف.

 -76فايز األسكد .)2003(.العالقة بين مستوى القمق ومفيوم الذات ومستوى الطموح لدى الطمبة

الجامعيين في دولة فمسطين ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،البرنامج المشترؾ جامعة األقصى كجامعة عيف

شمس  ،غزة  ،فمسطيف.

 -77فايزة عبد المجيد .)1987).التنشئة االجتماعية لألبناء و عالقتيا ببعض سماتيم الشخصية .
رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة القاىرة  ،كمية اآلداب  ،القاىرة – جميكرية مصر العربية .

 -78فتحي محمد أبك عيانة .)1978(.دراسات في جغرافيا السكان .بيركت :دار النيضة العربية.
036

 -79فضؿ الربيعي .)2011(.اليجرة واالندماج االجتماعي .صنعاء :صحيفة  26سبتمبر العدد 1077
ص.31

 -80فرج عبد القادر طو .)1993(.موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي .بيركت :دار سعاد الصباح.
 -81فكليت داغر " .)2008) .اليجرة إشكاليات و تحديات  ،فرنسا نموذجا أوربا ،بيركت :األىالي ،
المجنة العربية لحقكؽ اإلنساف.
 -82فؤاد أبك حطب  ،اماؿ صادؽ " .)1991).مناىج البحث كطرؽ التحميؿ االحصائي في البحكث
التربكية كاالجتماعية" .القاىرة :مكتبة االنجمك المصرية.

 -83فريح عكيد العنزم .)2001).الشعور بالسعادة وعالقتو ببعض السمات الشخصية دراسة ارتباطيو
مقارنة بين الذكور واإلناث .مجمة دراسات نفسية ،مجمد( )11عدد (.)3

 -84كاميميا عبد الفتاح " .)1984(.مستوي الطموح و الشخصية " الطبعة الثانية .بيركت :النيضة
العربية.

 .)1972(.------------- -85مستوى الطموح والشخصية .القاىرة :دار النيضة .

 .)1990(.------------- -86دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية .الطبعة
الثالثة .القاىرة :نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 -87كامؿ دسكقي" .)1985(.عمم النفس" (.ط .)11القاىرة :مكتبة مدبكلي.

 -88ؾ .ىكؿ كج .لندزم " .)1971).نظريات الشخصية " ترجمة فرج احمد فرج كاخركف .القاىرة :
مكتبة االنجمك المصرية.

 -89ماىر محمد دركيش .) 2003).ىجرة الشوام إلى مصر خالل النصف الثاني من القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة النجاح الكطنية  ،نابمس -

فمسطيف .

 -90مايكؿ أرجايؿ .)1993(.سيكولوجية السعادة .ترجمة فيصؿ عبد القادر يكسؼ .الككيت :المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

 -91مجمع المغة العربية .)2004(.المعجم الوسيط الطبعة الرابعة .القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية.
 .)1984(.---------- -92معجم عمم النفس والتربية( .ج .)1القاىرة :الييئة العامة لشؤكف
المطابع االميرية.

 -93مجدة اماـ .)2009(.ىجرة الشباب الدولية والتنمية الفرص والتحديات ،القاىرة :مكتبة خدمة
الطالب.
037

 -94مجدم المالكي ،ياسر شمبي .)2000(.اليجرة الداخمية والعائدة في الضفة الغربية وغزة ،معيد
أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني "ماس".

 -95مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف .)2001(.ورقة موقف حول نقص تزويد التيار الكيربائي إلي
المنازل في قطاع غزة.

 - 96ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .)2011(.ورقة حقائق حول استمرار إغالق المعابر -حصار
قطاع غزة.

 -97محمد حسيف حسف.)1998(.اليجرة الخارجية وأثرىا عمي البناء الطبقي ،دراسة ميدانية عمي

قريتي خزام والعيايشا بمحافظة قنا ،رسالة ماجستير غير منشكرة قسـ عمـ االجتماع  ،كمية اآلداب جامعة

جنكب الكادم – جميكرية مصر العربية.

 -98محمد عمراف .)1990( .مبادئ عمم النفس .القاىرة :مكتبة خدمة الطالب.

 -99محمد أعبيد الزنتاني . )2004(.اليجرة اإلفريقية الوافدة إلى جنوب ليبيا  ،دراسة ميدانية

لممقيمين في منطقة وادي أوباري ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،قسـ عمـ االجتماع  ،جامعة الفاتح ،

طرابمس – ليبيا.

 -100محمد الزنتاني .)2008(.اليجرة غير الشرعية والمشكالت االجتماعية(.ط.)1االسكندرية :المكتب
العربي الحديث.

 -101محمد تكفيؽ شبير " .)2005(.دراسة لمستوى الطموح وعالقتو ببعض متغيرات الشخصية في

ضوء الثقافة السائدة لدى طمبة الجامعة االسالمية بغزة "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية التربية،

الجامعة االسالمية  ،غزة.

 -102محمكد الزيادم" .)1961(.دراسة تجريبية عمى الفروق الجنسية في مستوى الطموح " ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،القاىرة :كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

 -103محمد معمر .)2009(.أسباب ودافع اإلقبال عمي اليجرة السرية "دراسة ميدانية" رسالة ماجستير
غير منشكرة كمية العمكـ االجتماعية ،الجزائر.

 -104محسف ابك رمضاف )2008(.الحوار المتمدن .صنعاء :العدد(. 2008/2/4 ،)2181

 -105مصطفى حجازم .)2005(.سيكولوجية اإلنسان الميدور .بيركت :المركز الثقافي العربي.

 -106مصطفى سكيؼ ،كآخركف . )1987(.المخدرات والشباب في مصر .القاىرة :المركز القكمي
لمبحكث اإلجتماعية كالجنائية.

038

 -107مصطفى إبراىيـ  ،كآخركف . )1960(.المعجم الوسيط ،الجزء األول .استانبكؿ المكتبة اإلسالمية
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 -108مفيد صالح .)1998(.اليجرة الفمسطينية الي خارج فمسطين خالل عيد االنتداب البريطاني
 ، 1948-1917رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس -فمسطيف.

 -109منى عمار .)2005(.ىجرة العقول البشرية من الدول العربية إلي الدول المتقدمة "األسباب
والنتائج" دراسة خاصة عف مصر .القاىرة :مكتبة مدبكلي.

 -110منظمة العفك الدكلية .)2010(.التقرير الرئيس حول الحصار اإلسرائيمي عمي قطاع غزة.

 -111نادر الفر جاني .)2001(.ىجرة الكفاءات من الوطن العربي في منظور استراتيجية لتطوير
التعميم العالي .القاىرة :مركز المشكاة لمبحث.

 -112نظمية أحمد سرحاف .)1993).العالقة بين مستوى الطموح والرضا الميني لألخصائيين
االجتماعيين ،مجمة عمم النفس .)28-4(.القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب.

 -113نفيف زيكر .)2002(.في الواقع النفسي .القاىرة :مكتبة االنجمك المصرية.

 -114نكر محمد العامكدم .)1994(.اليجرة الريفية الحضرية " دراسة في تكيف المياجرين إلى مدينة
الطائف " .بيركت :دار المنتحب العربي لمنشر كالتكزيع.

 -115ىناء أبك شيبو .)1987).عالقة مستوى الطموح ببعض المتغيرات الدراسية واإلجتماعية لدى
طالبات كمية التربية العالية والمتوسطة بمدينة جدة ،المؤتمر الثالث لعمـ النفس ،القاىرة – جميكرية
مصر العربية .
 -116ىياـ خميؿ" (2002(.كجية الضبط كعالقتيما بمستكل الطمكح لدل بعض طالبات الجامعة

السعكديات كالمصريات" مجمة دراسات عربية في عمـ النفس  ،المجمد االكؿ  ،العدد الثالث  ،ص.11

 -117ياسر محمد كساب .)2002(.اليجرة الداخمية إلي مدينتي رام اهلل و البيرة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس -فمسطيف.

 -118يكسؼ عبد الفتاح منصكر " .)1992).القدرة عمى التفكير االبتكاري وعالقتيا بمستوى الطموح

لدى طالب الصف الثالث الثانوي بدولة االمارات العربية المتحدة " رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة
القاىرة  :القاىرة.

039

:قائمة المراجع االجنبية

118- ALamri,Abdulaha.(1994) The relationsihp between jop.
astisfaction and life satis factional among saudi airline employees in the
Sedda area of the Kingdom of saudi Dissertation Abstracts International.
119- Ball,Kich and E,(1986).Black husbands satisfaction withe their family
life.Dissavtations Abstract International,V98,n4.
120- Beijer,ed,chara(1961). eteristics of over seas migrants for studies of the
motiv ations of emigrants from the united Kingdom.
121- Black boron.d.patica. A.& bonald. G(1975)" the educational occupational
aspiration. Youth in midnorthern Ontario ontaro agricui fural college
university Guelph. Ontario Ganada.
122- Everett lee(1966)."Atheory of migration"Demography.
123- Gresham, Mary:(1992). occupational Aspiration Expectation
congruence and self-Efficacy in career becision making.
state university of new york at Buffalo(0656).
124- Kogler.M(1974). "a survey of the changes in self -concept. Level of
aspiration and level achieve -mentin up ward bound students of south
Florida .Dissertation abstracts in terna -tional .Vol.35 no(6) P(35).
125- Lounsbury,J.,Saudargas,.R.,Gebson,L&.Leong,F(2005)."An investagation
of broad and narrow personality in relation of general and domain-specific
life satisfaction of college students".Research in Higher Education46.6, ,707729.
126- Lynn,R&.Steel,P(2006)."National differences in subjective well-being:the
interactive effects of extravetsion and neuroticism"Journal of Happiness
Studies,7.2,155-165.
127- Nachtwey,Ph(1987)." the relationship of self-ssteem to parental
041

Emancipate at ion and lovel of fspiration in first generation college
freshman"pH.,D University of pittsburgh,U.S.A..
128- Neuberger.E(1977). International migration:Acomparative perspective
new yourk Academic,ipress.
129- Or falea.G(1984). Befor The flames Aqust for the History of Arab
Americans,Texas, p.122.
130- Pal,K.et.AL(1985)."Sslf eoncept and level of fapiration in High and lowa
shieving Higher secondary pupils"psychogical Researches vol.8,wo-2.
131- Ruvensnte in ,E (1985)."on The law of migration"joum al of Royal
statisticial society vol 48,no2.
132- Sieh,Tuan,(2000).Subjective assessment of urban quality of life in
singapora.Habitat International.
133- Sjastaad,L,A."The cost and Retunis of Human migration,"S.of
politiealEconomay.pb15.
134- Waspodo.ph.D(1988).educatinal and occupational aspirations of public
general Senior high school students in Indonesia dissertation abstraets
International.vol.49.no7 .
135- White,M(2004).The relationship between jop satisfaction and non-work
life satisfaction among public teachers in West Texas.Unpublished
phDdiss.Texas Tech University.

040

مالحق الدراست

042

ٍِؾك سلُ ( ) 1

043

ٍِؾك سلُ ( )2

044

ٍِؾك سلُ ( ) 3

045

ٍِؾك سلُ ( )4

046

ٍِؾك سلُ ( )5

047

ٍِؾك سلُ ( )6

048

ٍِؾك سلُ ( )7

049

ٍِؾك سلُ ( )8

قبئمت بأسمبء السبدة المحكمين أدواث الدراست
َ

اعُ اٌّؾىُ

اٌغٙخ اٌز٠ ٟؼًّ ثٙب

1

ِؾّذ ٘بشُ أغب

عبِؼخ االص٘ش

2

ساشذ أث ٛطٛآ٠ٚ

عبِؼخ األص٘ش

3

ػجذ اٌشؤٚف اٌطالع

عبِؼخ األلظٝ

4

ئعّبػ ً١اٌٍٛٙي

عبِؼخ األلظٝ

5

ئ٠بد ػجذ اٌغٛاد

عبِؼخ األلظٝ

6

ِؾّذ ػغٍ١خ

عبِؼخ األلظٝ

7

ػبؽف األغب

اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ

8

ػجذ اٌفزبػ اٌّٙض

اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ

9

عّ ً١اٌطٙشاٞٚ

اٌغبِؼخ اإلعالِ١خ

10

فؼً أثٓ١٘ ٛ

ِذ٠ش ِشوض اداسح األصِبد
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ٍِؾك سلُ ( )9
ِم١بط ِغز ٜٛاٌطّٛػ اٌؼبَ ٌٍشاشذٓ٠
اٌؼّش......................./

االعُ................../
اٌزؼٍّ١بد

اٌؾظٛي ػٍ ٝشٙبدح إِٔ ٚظت أِ ٚىبٔخ ػبٌ١خ ٘ذفب ً رغؼٌٍٛ ٝطٛي ئٌٚ ٗ١لذ ٠مبثٍه ف ٟاٌطش٠ك ئٌ٘ ٝزا
اٌٙذف ثؼغ اٌؼمجبد أ ٚاٌظشٚف اٌز٠ ٟزؾزُ ػٍ١ه اٌزغٍت ػٍٙ١ب أ ٚاٌزؼب٠ش ِؼٙب أ ٚػذَ االٌزفبد ئٌٙ١ب -:
ٌزا ٔؼشع ػٍ١ه ثؼغ ٘زٖ اٌؼمجبد ٚاٌظشٚف اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رؼزشع ؽش٠مه ف ٟعج ً١رؾم١ك ٘زا اٌٙذف,
ٚاٌّشعِٕ ٛه أْ رجذ ٞسأ٠ه ِٓ ؽ١ش ِذ ٜرأص١ش وً ِٓ ٘زٖ اٌؼمجبد ػٍ ٝعؼ١ه ٌزؾم١ك ٘زا اٌٙذف .
اٌّطٍٛة ِٕه أْ رمشأ وً ػجبسح ع١ذا صُ رؾذد ِٛلفه ِٕٙب  .وً ف ٟاٌّضبي اٌزبٌ: ٟ
َ

(ط)
(ة)
(أ)
٘زٖ اٌؼمجخ رش ٜأٔٙب
ٌ١غذ
ػمجخ
ػمجخ ال
ػمجخ
ّ٠ىٓ
ّ٠ىٓ
ػٍٝ
اٌزغٍت
اٌزغٍت
ػٍٙ١ب اإلؽالق
ػٍٙ١ب

اٌؼجبسح
1

ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝرٍج١خ اٌؾبعبد اٌشخظ١خ .
 فارا سأ٠ذ ٘زٖ اٌؼمجخ رّضً ػمجخ ال ّ٠ىٓ اٌزغٍت ٌؼٙ١ب ػغ ػالِخ ( × ) رؾذ اٌخبٔخ ( أ ).
ٚ ئرا سأ٠ذ أْ ٘زٖ اٌؼمجخ رّضً ػمجخ ّ٠ىٓ اٌزغٍت ػٍٙ١ب ػغ ػالِخ ( × )رؾذ اٌخبٔخ ( ة ).
ٚ ئرا سأ٠ذ أْ ٘زٖ اٌؼمجخ ال رّضً ػمجخ ػٍ ٝاإلؽالق ػغ ػالِخ ( × ) رؾذ اٌخبٔخ ( ط ) .

ِالؽظخ:
٘زا ِغ اٌؼٍُ ثأٔٗ ال رٛعذ ئعبثخ طؾ١ؾخ ٚأخش ٜخبؽئخ ثً ّٕٙ٠ب اٌزؼشف ػٍ ٝسأ٠ه اٌشخظ ٟثبٌٕغجخ
ٌٙزٖ اٌؼمجبد .
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َ

(ط)
(ة)
(أ)
٘زٖ اٌؼمجخ رش ٜأٔٙب
ٌ١غذ
ػمجخ
ػمجخ ال
ػمجخ
ّ٠ىٓ
ّ٠ىٓ
ػٍٝ
اٌزغٍت
اٌزغٍت
ػٍٙ١ب اإلؽالق
ػٍٙ١ب

اٌؼجبسح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

طؼٛثخ اٌزخط١ؾ ٌٍّغزمجً ثغجت اٌزغ١شاد اٌغش٠ؼخ ٚاٌّزالؽمخ .
ِؾبٌٚخ ثؼغ األفشاد ( اٌضِالء ) اٌغ١طشح ػٍ١ه .
أؼذاَ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌضِالء .
ػذَ االعزّبع ٌشأ٠ه ػٕذ ارخبر اٌمشاساد األعش٠خ .
ؽبعخ اٌٛاٌذٌٍّ ٓ٠غبػذح اٌّبٌ١خ .
ػذَ سغجخ اٌّغئ ٓ١ٌٛف ٟاٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٌّزبثؼخ اٌزغ١ش اٌغش٠غ فٟ
اٌؼبٌُ .
اػزمبد ِؼظُ صِالؤن أه غ١ش ِٕغض .
ئّ٘بي اإلداسح ٌٍزٛاطً ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ ث ٓ١اٌضِالء .
إٌظبَ اٌظبسَ اٌّزجغ داخً اٌؼبئٍخ .
ػشٚسح دفغ ِظبس٠ف ِبد٠خ وج١شح ٌّٛاعٙخ رىبٌ١ف اٌؾ١بح .
اٌخٛف ِٓ ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝرؾم١ك األ٘ذاف اٌخبطخ .
أْ ٠مشس ا٢خشِ ْٚب ٕ٠جغ ٟأْ رفؼٍٗ ف ٟؽ١بره .
ػذَ رٛافش سٚػ اٌظذالخ ٚاٌزؼب ْٚث ٓ١اٌضِالء .
االٔشغبي اٌذائُ فِ ٟغبػذح أؽذ اٌٛاٌذ ٓ٠أ ٚأفشاد األعشح عٛاء ف ٟاٌج١ذ
أ ٚخبسعٗ .
ػذَ ٚعٛد دخً شٙش. ٞ
اٌزفى١ش اٌذائُ ف ٟو١ف١خ ِٛاعٙخ اٌّغزمجً .
طؼٛثخ اٌزؼشف ػٍ ٝاٌضِالء اٌغذد .
رذخً ا٢خش ٓ٠ف ٟاٌشإ ْٚاٌخبطخ.
ص٠بدح ػذد أفشاد األعشح ِغ ػ١ك اٌغىٓ .
ػذَ رٛافش األدٚاد ٚاألصبس ٚاٌىّبٌ١بد اٌز ٟرٛفش اٌشاؽخ ف ٟاٌج١ذ .
اٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً .
أْ ٠غشػ شؼٛسن ِٓ لجً أطذلبئه اٌّمشث. ٓ١

23
24
25
26
27

طؼٛثخ رى ٓ٠ٛطذالبد عذ٠ذح .
غ١بة أؽذ اٌٛاٌذ ٓ٠أ ٚاثزؼبدٖ ػٓ األعشح ( وبٌغفش – اٌطالق – اٌٛفبح )
ػذَ اٌمذسح اٌّبٌ١خ ػٍ ٝرٍج١خ اٌؾبعبد اٌشخظ١خ .
االعزّشاس ف ٟػًّ ال ٠زفك ِغ اٌزخظض .
ػذَ رمذ٠ش األطذلبء ٌٍزفٛق .

28
29

رؼبًِ ثؼغ إٌبط ثطش٠مخ غ١ش ِإدثخ .
ػذَ رٛافش اٌغ ٛاألعش ٞاٌٙبدب .

30

ِّبسعخ اٌؼًّ ثغبٔت اٌذساعخ ٌىغت اٌّبي .
052

َ

(ط)
(ة)
(أ)
٘زٖ اٌؼمجخ رش ٜأٔٙب
ٌ١غذ
ػمجخ
ػمجخ ال
ػمجخ
ّ٠ىٓ
ّ٠ىٓ
ػٍٝ
اٌزغٍت
اٌزغٍت
ػٍٙ١ب اإلؽالق
ػٍٙ١ب

اٌؼجبسح
31
32
33
34
35
36

أزشبس ظب٘شح اٌجطبٌخ ث ٓ١اٌخش٠غ. ٓ١
االسرجبؽ ثضٚعخ ٚأؽفبي .
ٌمبؤن ِغ أطذلبئه ٠زُ دائّب ثؼ١ذا ػٓ إٌّضي .
رذخً اؽذ أفشاد اٌؼبئٍخ ف ٟاٌشإ ْٚاٌخبطخ .
وضشح اٌذ ْٛ٠اٌؼبئٍ١خ .
ػذَ ِالئّخ اٌزخظظبد اٌؼٍ١ب ف ٟاٌغبِؼبد ٌّزطٍجبد اٌؾ١بح اٌّغزمجٍ١خ .

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

وضشح اٌّشبوً اٌخبطخ .
ػذَ ا٘زّبَ ألبسثه ثه .
وضشح اٌخالفبد اٌؼبئٍ١خ ث ٓ١اٌٛاٌذ ٓ٠أ ٚث ٓ١اٌٛاٌذٚ ٓ٠األثٕبء .
ػذَ رٛفش ِىبْ ف ٟاٌج١ذ العزمجبي اٌؼٛ١ف ٚاألطذلبء .
طؼٛثخ االٌزؾبق ثجشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ( اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ) .
ػؼف اٌضمخ ثبٌٕفظ .
االثزؼبد ػٓ اٌضِالء ثغجت اٌطش٠مخ اٌز٠ ٟؼبٍِٔٛه ثٙب .
ػذَ ِغبٚاح اٌٛاٌذ ٓ٠ث ٓ١االخٛح ( رفؼ ً١اؽذُ٘ ػٓ اٌجبل. ) ٟ
طؼٛثخ اٌّٛاطالد ِٓ اٌج١ذ ئٌِ ٝىبْ اٌؼًّ (أ ٚاٌذساعخ) .
ػشٚسح ئرمبْ ٌغخ أعٕج١خ ٌالٌزؾبق ثبٌؼًّ أ ٚثبٌذساعبد اٌؼٍ١ب .
اإلؽغبط ثبٌزٔت ثؼذ أ ٞفشً أ ٚرمظ١ش .
طؼٛثخ اٌزؼبًِ ِغ ِؼظُ اٌغ١شاْ ثغجت عٛء عٍٛو. ُٙ
ػذَ رٛافش اٌّؾجخ ث ٓ١أفشاد األعشح .
ػذَ رٛفش اإلِىبٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍّشبسوخ ف ٟاٌؾفالد ٚاٌشؽالد
ٚإٌّبعجبد
ع١طشح األؽضاة ٚاٌزٕظّ١بد ػٍ ٝأِٛس اٌزٛظ١ف.
ػذَ اؽزشاَ ا٢خشٌٍّ ٓ٠شبػش اٌخبطخ .
ٚعٛد رفشلخ اعزّبػ١خ .
اصد٠بد رىبٌ١ف ٚأػجبء اٌضٚاط .

55
56
57

ٚعٛد خالفبد ف ٟاٌؼبئٍخ ؽٛي األِٛس اٌّبٌ١خ .
اٌغ ًٙثبٌّغزمجً .
ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ اٌشأ ٞثظشاؽخ .

58
59
60

سفغ ثؼغ اٌؼبداد اٌغبئذح .
طؼٛثخ اٌزفبُ٘ ِغ األعشح .
اٌشؼٛس ثبٌ١أط رغبٖ رؾغٓ ؽبٌز ٟاٌّبد٠خ .

51
52
53
54
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ِم١بط اٌشػب ػٓ اٌٛالغ

ػض٠ض ٞاٌخش٠ظ اٌغبِؼ/ ٟ
٠ؼررشع ػٍ١رره ِغّٛػررخ ِررٓ اٌؼجرربساد اٌزرر ٟرزؼٍررك ثّشرربػشن ٚارغب٘بررره فررِٛ ٟالررف اٌؾ١رربح
اٌّخزٍفخ ٛ٠ٚعرذ أِربَ ورً ػجربسح اخز١ربساد ٘ر ٟثبٌزشر١رت ( أٚافرك ثشرذح  ,أٚافرك ِ ,زرشدد  ,ال
أٚافك  ,ال أٚافك ثشذح ) .
اٌّشعِٕ ٛه :
أْ رمشأ وً ػجبسح ثذلخ صُ رجذ ٞسأ٠ه ثٛػغ ػالِخ ( طؼ ) .
رؾررذ االخز١رربس اٌررزٕ٠ ٞطجررك ػٍ١رره ِ ,ررٓ خّررظ اخز١رربساد أ ٚثررذائً ٚ ,أػٍررُ أررٗ ال رٛعررذ
ئعبثرخ طررؾ١ؾخ ٚأخرش ٜخبؽئررخ  ,اإلعبثرخ رؼررذ طررؾ١ؾخ – فمرؾ – ؽبٌّررب رؼجرش ػررٓ ؽم١مررخ
شؼٛسن .
ِالؽظخ :
ِٓ فؼٍه ال رزشن ػجبسح د ْٚاإلعبثخ ػٍٙ١ب .

ِؼٍِٛبره عش٠خ رّبِب ٚرغزخذَ ٌغشع اٌجؾش اٌؼٍّ ٟفمؾ .

٠ٚمذَ ٌه اٌجبؽش اٌّضبي اٌزبٌ ٟو ٟرغزؼ ٓ١ثٗ ف ٟاإلعبثخ ػٍ ٟاٌّم١بط

ِضرربي  :اٌؼجرربسح اٌزرر ٟرمررٛي " أرطٍررغ ئٌرر ٟثٕرربء ِغررزمجٍ ٟفرر ٟدٌٚررخ أخررش " ٞفررارا سأ٠ررذ أْ
اٌؼجبسح رزفك رّبِب ً ِغ ٚعٙخ ٔظشن أِ ٚغ ظشٚفه ٚشخظ١زه ,ػغ ػالِخ ( طرؼ ) أِربَ
سلُ اٌؼجبسح داخً اٌؼّٛد اٌز ٞػٕٛأٗ ( رٕطجك رّبِب ً ) .
ال
أٚافك
أٚافك ِزشدد
اٌفمشح
أٚافك
ثشذٖ
لظررف اإلؽررزالي ٌٍّٕش ر د ٙ٠ررذد 
إِٔ ٟاٌشخظ. ٟ

ال أٚافك
ثشذح

ٚشىشا ٌزؼبٔٚه ف ٟئثذاء اٌشأ ٞثىً طشاؽخ ٚأِبٔٗ .
اٌجبؽش
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ال
أٚافك
أٚافك ِزشدد
أٚافك
ثشذح

اٌفمشح

1

لظف االؽزالي ٌٍّٕش د ٙ٠ذد إِٔ ٟاٌشخظ.ٟ

2

أشؼش ثبٌؼ١ك ثغجت ظشٚف ٟااللزظبد٠خ.

3

أعذ طؼٛثخ ف ٟرى ٓ٠ٛأعشح .

4

أخبف ِٓ اؽزّبي رىشاس رغشثخ اٌؾشة ػٍ ٝغضح .

5

ٕ٠زبثٕ ٟػغؾ ٔفغ ِٓ ٟأمطبع اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ
اٌّزىشس .
أرّزغ ثؾ١بح عؼ١ذح .

7

٠إٌّٕ ٟرم١١ذ اٌؾش٠بد ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌؾبوّخ .

8

اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌّزٛفشح ف ٟلطبع غضح غ١ش
وبف١خ .
ٌُ أؽمك األش١بء اٌّّٙخ ف ٟؽ١بر. ٟ

10

أخبف ِٓ اٌزؼج١ش ػٓ أسائ ٟاٌغ١بع١خ .

11

أعذ طؼٛثخ ف ٟرؾم١ك ِغزِ ٞٛؼ١شخ أفؼً .

12

أشؼش ثبٌشػب ػٓ ٚػؼ ٟداخً أعشر. ٟ

13

ؽ١برِٙ ٟذدح ثبعزّشاس .

14

ٕ٠مظٕب اٌىض١ش ِٓ اٌغٍغ اٌغ١ش ِزٛفشح ف ٟاٌغٛق
اٌّؾٍ. ٟ
ٌُ أعزطغ اٌزى١ف ِغ اٌّغزّغ .

16

٠فمذٔ ٟاٌؾظبس اإلعشائ ٍٟ١األًِ ثبٌّغزمجً .

17

أٔفبق سفؼ ثبرذ سو١ضح أعبع١خ ِٓ سوبئض االلزظبد
ف ٟغضح.
ٌ١ظ ٌذ ٞاٌشغجخ ف ٟاٌخشٚط ِٓ إٌّضي.

19

أعزبء ِٓ أداء األؽضاة اٌغ١بع١خ .

20

أعزبء ِٓ اسرفبع ٔغجخ اٌجطبٌخ ف ٟلطبع غضح.

21

أشؼش ثبٌشػب ػٓ ػبداد ٚلِ ُ١غزّؼ.ٟ

6

9

15

18

055

ال أٚافك
ثشذح

22

االٔمغبَ اٌذاخٍ ٟأصش عٍجب ً ػٍِ ٝغزمجٍ. ٟ

23

فشطخ اٌؼًّ ٌٍخش٠غ ٓ١ػئٍ١خ .

24

أعزبء ِٓ أصِخ اٌغىٓ ف ٟلطبع غضح.

25

٠إٌّٕ ٟئغالق اٌّؼب٠ش  ٚاٌؾذٚد أِبَ ؽشوخ األفشاد
.
اٌؾضث١خ ٘ ٟاٌغج ً١اٌٛؽ١ذ ٌٍؾظٛي ػٍٚ ٟظ١فخ .

27

فشص اٌزؼٍِ ُ١زٛفشح ف ٟلطبع غضح ثشىً ع١ذ .

28

أعزبء ِّٓ ُ٘ فِٛ ٟلغ اٌّغإ١ٌٚخ .

29

٠إٌّٕ ٟئغالق اٌّؼبثش اٌزغبس٠خ.

30

أشؼش ثإٔٔ ٟف ٟعغٓ وج١ش.

26
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ِم١بط االرغبٖ ٔؾ ٛاٌٙغشح
ػض٠ض ٞاٌخش٠ظ اٌغبِؼ/ ٟ
٠ؼررشع ػٍ١رره ِغّٛػررخ ِررٓ اٌؼجرربساد اٌزرر ٟرزؼٍررك ثّشرربػشن ٚارغب٘بررره فررِٛ ٟالررف اٌؾ١رربح
اٌّخزٍفخ ٛ٠ٚعرذ أِربَ ورً ػجربسح اخز١ربساد ٘ر ٟثبٌزشر١رت ( رٕطجرك رّبِرب ً  ,رٕطجرك  ,ثر ٓ١ثر,ٓ١
الرٕطجك ,ال رٕطجك أثذاً ) .
اٌّشعِٕ ٛه :
أْ رمشأ وً ػجبسح ثذلخ صُ رجذ ٞسأ٠ه ثٛػغ ػالِخ ( طؼ ) .
رؾررذ االخز١رربس اٌررزٕ٠ ٞطجررك ػٍ١رره ِ ,ررٓ خّررظ اخز١رربساد أ ٚثررذائً ٚ ,أػٍررُ أررٗ ال رٛعررذ
ئعبثرخ طررؾ١ؾخ ٚأخرش ٜخبؽئررخ  ,اإلعبثرخ رؼررذ طررؾ١ؾخ – فمرؾ – ؽبٌّررب رؼجرش ػررٓ ؽم١مررخ
شؼٛسن .
ِالؽظخ :
ِٓ فؼٍه ال رزشن ػجبسح د ْٚاإلعبثخ ػٍٙ١ب .

ِؼٍِٛبره عش٠خ رّبِب ٚرغزخذَ ٌغشع اٌجؾش اٌؼٍّ ٟفمؾ .

٠ٚمذَ ٌه اٌجبؽش اٌّضبي اٌزبٌ ٟو ٟرغزؼ ٓ١ثٗ ف ٟاإلعبثخ ػٍ ٟاٌّم١بط

ِضرربي  :اٌؼجرربسح اٌزرر ٟرمررٛي " أرطٍررغ ئٌرر ٟثٕرربء ِغررزمجٍ ٟفرر ٟدٌٚررخ أخررش " ٞفررارا سأ٠ررذ أْ
اٌؼجبسح رزفك رّبِرب ً ِرغ ٚعٙرخ ٔظرشن أِ ٚرغ ظشٚفره ٚشخظر١زه  ,ػرغ ػالِرخ ( طرؼ )
أِبَ سلُ اٌؼجبسح داخً اٌؼّٛد اٌز ٞػٕٛأٗ ( رٕطجك رّبِب ً ) .
ال
ال
ثٓ١
رٕطجك
رٕطجك
رٕطجك
اٌفمشح
ث ٓ١رٕطجك
رّب ًِب
أثذًا
أرطٍغ ئٌ ٝثٕبء ِغزمجٍ ٟفر ٟدٌٚرخ 
أخش. ٜ
ٚشىشا ٌزؼبٔٚه ف ٟئثذاء اٌشأ ٞثىً طشاؽخ ٚأِبٔٗ .
اٌجبؽش
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َ

رٕطجك
رّبِب ً

اٌفمشح

1

أرطٍغ ئٌ ٝثٕبء ِغزمجٍ ٟف ٟدٌٚخ اخش. ٜ

2

أػزمذ ثأْ اٌز٠ ٞزشن ثٍذٖ شخض ؽّٛػ .

3

أشؼش ثؼذَ األِبْ االعزّبػ ٟفٚ ٟؽٕ. ٟ

4

أرّٕ ٝأْ اػًّ ثٛظ١فخ خبسط اٌٛؽٓ .

5

أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌٙغشح ثغجت اٌظشٚف اٌغ١بع١خ .

6

أرطٍغ ئٌ ٝؽ١بح أفؼً خبسط اٌٛؽٓ .

7

أرّٕ ٝاٌؼ١ش ف ٟدٌٚخ ٠غٛد٘ب االعزمشاس اٌغ١بع. ٟ

8

أسغت ف ٟاٌٙغشح ثغجت اٌؾظبس اإلعشائ. ٍٟ١

9

أسغت ف ٟاٌٙغشح ثغجت االٔمغبَ اٌذاخٍ. ٟ

10

أسغت ف ٟاٌٙغشح ثغجت عٛء اٌؼاللبد اٌفظبئٍ١خ .

11

أرطٍغ ئٌ ٝاٌؼ١ش ٚاالعزمشاس خبسط اٌٛؽٓ .

12
13

ٌذ ٞسغجٗ ف ٟاٌٙغشح ٌٍؼًّ  ِٓٚصُ اٌؼٛدح اٌٛؽٓ .
أشؼش ثؼ١ك أصٕبء ٚعٛد ٞداخً اٌٛؽٓ .

14

أشؼش ثؼذَ االٔزّبء ئٌ ٝاٌّغزّغ اٌز ٞأػ١ش ف. ٗ١

15

أشؼش ثأِٔ ٟغٍٛة اإلسادح داخً ٚؽٕ. ٟ

16

ػٕذِب أفىش فِ ٟغزمجٍ ٟال أعذ عججب ً ِمٕؼب ألْ أثمٝ
ف ٟاٌٛؽٓ .

17

أشؼش ثؼذَ األِبْ إٌفغ ٟفٚ ٟؽٕ. ٟ

18

ال أًِ ٌ ٟف ٟثٕبء ِغزمجً ف ٟثٍذ. ٞ
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19

ٌذ ٞسغجٗ عبِؾخ فِ ٟغبدسح اٌٛؽٓ ثغجت اٌٛػغ
االلزظبد. ٞ

20

أعذ طؼٛثخ ف ٟرؾم١ك ؽّٛؽبر ٟثغجت ػذَ رٛفش
فشص اٌؼًّ .

21

ٌذ ٞاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛٙا٠بد اٌز ٟال اعزط١غ اعزضّبس٘ب
ف ٟثٍذ. ٞ

22

ال أؤِٓ ثىض١ش ِٓ ػبداد ٚرمبٌ١ذ ِغزّؼ. ٟ

23

أفؼً اٌؾؼبسح اٌغشث١خ ػٓ اٌؾؼبسح اٌششل١خ .

24

ٌ ٛأر١ؾذ ٌ ٟفشطخ اٌذساعخ خبسط اٌٛؽٓ ٌىٕذ
أوضش عؼبدح .
أسغت أْ أػ١ش ف ٟثٍذ رزٛفش ف ٗ١خذِبد طؾ١خ
ػبٌ١خ .
أسغت أْ أػ١ش ف ٟثٍذ ٠ؾزشَ خظٛط١خ اٌفشد .

27

ٌ١ظ ِٓ اٌّ ُٙأْ أو ْٛفٍغط١ٕ١ب ً ٠ٚىف ٟٕ١أْ أػ١ش
عؼ١ذ ف ٟأ ٞثٍذ آخش .
أوبفؼ ِٓ أعً ؽ١بح أفؼً .

25
26

28
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Abstract
The aim of this study was to investigate the differences between
university graduates (Workers - and the non-workers) In the degree of
satisfaction with the fact, as well as knowledge of the differences between
respondents in the level of ambition, and custom of the impact of these variables
on the tendency and the desire of the sample in the direction toward immigration,
therefore, the study tried to answer the following questions:
1.
Is there a significant relationship between satisfaction with the reality
and the trend towards the migration of workers and non-workers from
university graduates.
2.
Is there a significant relationship between the level of ambition and the
trend towards the migration of workers and non-workers university
graduates.
3.
Is there a trace of statistical significance between the level of ambition
and the trend towards the migration of workers and non-workers
university graduates.
4.
Is there a trace of a statistical interaction between the level of ambition
(High - Low) and occupation (worker - non-workers) on the trend
towards the migration of members of the sample.
5.
Is there a statistically significant effect of interaction indicates
satisfaction with the fact (high - low) and marital status (married single) on the trend towards the migration of members of the sample.
6.
Is there a trace of a statistical interaction between the level of ambition
(high - low) and marital status (married - single) on the trend towards
the migration of members of the sample.
The study hypotheses are as follows:
1.
There is no significant relationship between satisfaction with the reality
and the trend towards the migration of workers and non-workers
university graduates.
2.
There is no statistically significant relationship between the level of
ambition and direction of migration towards the workers and nonworkers university graduates.
3.
There is no trace of a statistical interaction between satisfaction with
the fact (High - Low) and occupation (worker - non-workers) on the
trend towards the migration of members of the sample.
4.
There is no statistically significant effect of the interaction between the
level of ambition (High - Low) and occupation (worker - non-workers)
on the trend towards the migration of the sample.
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5.

6.

There is no effect of the statistically significant interaction between
satisfaction with the fact (high - low) and marital status (married single) on the trend towards the migration of the sample.
There is no statistically significant effect of the interaction between the
level of ambition (high - low) and marital status (crispy - single) on the
trend towards the migration of members of the sample.

The researcher used the descriptive analytical method in his study to describe
the phenomenon and analyze their data, and the statement of the relationship
between its components, and the impact of the interaction between these
variables, on a sample of (270) members of the university graduates in the Gaza
Strip who have graduated in the time period between (2007 - 2011), by (134) an
individual are non-workers, and (136) individual work, the researcher applied on
the study sample three measures which are:




Measure of satisfaction from reality: prepared by the researcher.
General ambitious scale of adults: prepared by Prof. Dr. Salah al-Din
Abu Nahia.
Questionnaire about the direction of migration: prepared by Shehadeh
Khalil, and developed by the researcher.

To answer the study hypothesis, the researcher to address their data
statistically using the statistical program (SPSS), and used all of the following
statistical methods: Person's correlation coefficient to find a reliability
coefficient measurements, Spearman Brown correlation for equal dividing,
Alpha Cronbach coefficient of correlation, repetitions, the arithmetic mean,
percentages, and method of bilateral variance analysis “Two Way Anova”.
The study found the following results:
1.
There is a negative correlation between the statistically significant
satisfaction with the fact and its dimensions, and the trend towards
migration and its dimensions.
2.
There is a negative correlation statistically significant in all dimensions
of the level of ambition and the trend towards migration, except for the
psychological dimension with the obstacles of social and family life.
3.
The existence of statistically significant differences between low curve
satisfaction with the reality and high curve satisfaction with the reality
on the trend towards immigration, it was found differences in favor of
low curve satisfaction with reality.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Existing of significant differences calculable in the profession to move
toward immigration, the differences were in favor of the non-workers.
No statistically affected by indicating satisfaction with the fact (high,
low) and occupation (working, non-workers) on the trend of migration.
Indications of statistically significant differences between the low level
of ambition and high level of ambition on the trend towards
immigration, the differences were in favor of low-level of ambition,
except for the political and the psychological dimensions.
The existence of statistically significant differences in the profession
about the direction of migration, the differences were in favor of the
non-workers.
No statistically significant effect indicates the level of ambition (High Low) and occupation (work - non-workers) on the trend towards
migration.
There is a statistically significant indication differences between low
satisfaction with the reality and highs of satisfaction with the reality on
the trend towards immigration, the differences were in favor of low
satisfaction with reality.
Existence of statistically significant differences in marital status on the
trend towards migration, differences were in favor of the unmarried.
No statistically significant effect on satisfaction with the fact (high low) and marital status (married - single) on the trend of migration.
The existence of statistically significant differences between the low
level of ambition and high level of ambition on the trend of migration,
the differences were in favor of low-level of ambition, except for the
psychological dimension.
The existence of statistically significant differences in marital status on
the trend towards migration, the differences were in favor of the
unmarried.
No statistically significant effect indicates the level of ambition (high low) and marital status (married - single) on the trend of migration.

Study Suggestions:
In light of the results reached by the researcher, he suggests a series of
research and studies to enrich the psychological library, such as:
1.
A similar study on a sample of males and females to learn the
differences between the two genders on the variables of the study.
2.
A study on the adaptation of migrants from the Gaza Strip in the
different environments that have migrated to
3.
Studies on factors affecting the level of ambition.
062

4.

Outreach programs for citizens aiming to reduce the negative
repercussions to the circumstances of reality on the psychological
composition..

Recommendations of the study:
In the light of the founded results that the researcher achieved of a
relationship between the variables of the study, the researcher offers the
following recommendations:
1.
The need to support development projects and investment in order to
create new job opportunities for graduates.
2.
The researcher recommends the Palestinian universities to issue
development outreach programs for new students on specialties
required by the labor market.
3.
The researcher recommends that other researchers should address
issues of community life in their studies and their researches.
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